Kastrationscenteret
Karen fortæller to morsomme historier om
kastration
”Karen, har du et godt eksempel på en kastration
udført her på Centeret?”
”Ja, lad mig fortælle om en sag vi havde for et års
tid siden. Rekvirenten var en velhavende kvinde der
vidste, hvad hun ville. Emnet var en af hendes elskere
som havde bollet ved siden af. Egentlig var kvinden
ret ligeglad med elskerens sidespring, men hun fandt
at det var en god anledning til at statuere et
eksempel. Derfor henvendte hun sig til
Kastrationscenteret. Hun havde allerede udfærdiget
en drejebog for hvorledes kastrationen skulle udføres
og inviteret veninderne til at overvære begivenheden.
Som I ved, kan enhver myndig kvinde kræve en
mand kastreret uden at angive en grund. Vi har derfor
en del kastrationer som er ren og skær
underholdning; til polterabend, jubilæer,
firmaudflugter og den slags.
Den uheldige elsker havde jeg placeret på en lille
scene med ansigtet mod publikum og fastspændt i
Centerets procedurestol. Nøgen naturligvis. Scenen
var oplyst, men publikum sad i skygge. Man kunne
høre hvisken og mærke den forventningsfulde
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stemning.
Kvinden som havde beordret sin elsker kastreret,
ventede i forhallen i tyve minutter, mens elskeren
mistede al sit opsparede mod. Han vred sig i stolen og
drejede uophørligt hovedet fra side til side. Han
kunne naturligvis mærke de tilstedeværende kvinders
forventning og havde den sædvanlige ukontrollerede
erektion. I har allerede set procedurestolen: Spredte
ben og fri adgang. Tilskuerne var fascinerede af den
vippende penis.
Først da kvinden fornemmede at publikum var
parat og forventningen maksimal, trådte hun ind.
Publikum tav respektfuldt. Kvinden standsede ved
bordet og udvalgte testikelsaksen, så gik hun op til
manden og placerede saksen omkring hans pung.
Saksen har ringformede stålklør, og selve kniven er
spændt med en kraftig fjeder. Når fjederen udløses
ved et let træk i en tynd wire, virker den som en
klassisk guillotine, men samtidig klemmer den
sammen og lukker blødningen med strålen fra en
indbygget laser. Alt i alt en moderne og human
kastration.
Elskeren prøvede at forhandle med kvinden. Det
gør de altid. Han græd og lovede evig troskab hvilket
kvinden formodentlig slet ikke var interesseret i.
Mens han talte vendte kvinden sig mod tilskuerne, og
med ryggen til elskeren fremtog hun en knebel som
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hun med et smil svingede om sin lillefinger. De
tilstedeværende kvinder lo ved synet fordi de vidste at
sagen allerede var afgjort. Kvinden vendte sig igen
mod elskeren og svingede med knebelen indtil
elskerens tale standsede. Hans kinder blev grå af
angst da han indså at der ikke kunne forhandles og at
der aldrig havde været nogen forhandling. Det blev
mit hverv at lukke munden på ham med knebelen.
Kvinden havde iscenesat en klassisk kastration med
langsom opbygning af spænding hos publikum og
opbygning af maksimal angst hos elskeren. Og så;
SNIP! Vi hørte det alle og så nødderne falde frit.
Virkelig klassisk.”
”WAUW! Jeg vil ønske, jeg havde været der Karen.
Har du andre eksempler?”
”Ja, det er jo derfor jeg holder dette lille foredrag,
så lad mig straks gå videre. En af de morsomste
kastrationer havde vi for et par uger side. Tilfældet
drejede sig om indfrielse af spillegæld.”
”Det lyder usædvanligt, Karen.”
”Det var det også. Kvinden var inkarneret
kortspiller, og hun var dygtig. Det samme var flere af
hendes modspillere, men ikke alle forstår at styre
deres spilletrang. Denne modspiller, en mand, tabte
alt til kvinden, men ønskede at fortsætte spillet.
Kvinden foreslog at manden satsede sin manddom
med mulighed for at vinde alt tilbage, men hvis han
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tabte igen ville kvinden kræve ham kastreret. Manden
var ude af stand til styre sin spillelidenskab og
accepterede kvindens betingelser. Han tabte. Han bad
om endnu en chance, men kvinden nægtede og
forlangte gælden indfriet.
Egentlig var hun ikke særlig interesseret i få
manden kastreret da det jo ikke ville øge hendes egen
formue, og manden allerede havde mistet sin, men
hun var spiller og så det som et spørgsmål om
principper. Derfor blev manden bragt her til Centeret.
Da han sad i procedurestolen og jeg var ved at
ordne instrumenterne, tiggede han selvfølgelig om at
slippe, og kvinden fik en ide. Hun tilbød ham at spille
en sidste gang. Hvis han i mit og kvindens påsyn
kunne masturbere tilstrækkelig mange gange på en
time til at fylde et lille målebæger, ville hun betragte
gælden som indfriet.
Jeg må sige vi havde en fornøjelig time. Der er ikke
noget så morsomt som at se en mand masturbere for
at redde sine nødder fra kniven. Jeg gav ham en hånd
fri, og han kæmpede virkelig for sagen. Jeg kan også
godt røbe at det faktisk lykkedes for ham at fylde
målebægeret på den aftalte tid. Han var naturligvis
glad. Kvinden tog målebægeret og løftede det op.
Langsomt hældte hun lidt af indholdet ud. ”Uups,”
sagde hun. Så rakte hun mig bægeret med ordene,
”det er jo ikke fyldt.”
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Manden protesterede, og jeg var også overrasket
selv om jeg har oplevet en del i min tid, men kvinden
rystede bare på hovedet af mandens udbrud. Derpå
henvendte manden sig til mig og bad om min mening,
det var jo indlysende at han havde vundet sine nødder
tilbage. Jeg svarede at efter reglerne skulle jeg først
binde hans hånd, så han igen sad korrekt, inden jeg
udtalte mig. Sådan endte det.”
”Hvad mener du Karen? Hvordan endte? Han havde
jo vundet, du var vel retfærdig over for ham? Hvad
gjorde du”
”Jeg lagde snittet midt i pungen og tog testiklerne
ud den vej. Kvinden bad mig om at lægge to proteser
ind med det samme på hendes regning fordi, som hun
sagde til manden, inden hun gik; ”du er en bedre
taber end mig.”
”Det var en god historie Karen. Du har virkelig
humor. Jeg tror ikke vi vil spille kort med dig!”
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