Mand til mand
Homoerotisk tekst
Han tager mig så sikkert og overlegent som var jeg en
kvinde, ja en lille pige. Bøjer mig bagover og holder
mine arme fast. Jeg kan se op i hans ansigt. Det er
venligt og fast med stærke ansigtstræk. Øjnene
betragter mig kærligt. Han trækker min bluse op og
gør mit bryst nøgent. Jeg skyder brystet frem. Smiler
genert. Åh, tag mig.
Jeg vil binde dig en smule, siger han. Ja, bind mig
elskede, og lad mig lide mellem dine hænder. Min
elskede kniber mine brystvorter mens han smiler til
mig – indforstået. Han ved, hvad jeg føler. Åh, gør det
igen, lav tortur på mig til jeg ikke kan holde det ud.
Du må godt. Jeg vil elske det. Pres din tunge ind i min
mund – betving mig.
Du holder om mine kønsdele. En mand overgivet til
en anden mand. Min elskede gør klar til at straffe mig.
Jeg ved ikke for hvad, det betyder ingenting, bare det
behager ham. Jeg underkaster mig. Spil på mig som
på et instrument. Er jeg god nok? Skal jeg danse for
dig? Bind mine hænder og træk dem mod loftet. Ikke
for meget, kun så intet er skjult, og lad mig danse for
dig. Måske kan jeg forføre dig. Tænk på hvad du kan
gøre. Forestil dig, at jeg vrider mig for at undslippe
din tortur. Tænk at du sidder i mørke, så jeg ikke kan

se dig, at jeg skriger og beder om, det skal holde op,
skriger at jeg elsker dig, at du godt må straffe mig.
Jeg er helt forvirret. Før mig til dit hemmelige hus,
den dybeste kælder. Fortæl mig jeg aldrig kommer op
af den kælder, og at du vil pine mig så langsomt og
raffineret, at jeg ikke kan forestille mig det. Fortæl
mig at jeg skal dø, og at du er den eneste som skal
overvære det. Jeg behøver ikke mere være usikker
eller bange. Jeg er til for dig. Du bestemmer. Pin mig,
gør mig liderlig til jeg skriger og træk dig så tilbage –
tavs og vågende. Jeg kan se ned ad mig selv – kun
mine hænder er bundne til en kæde fra loftet. Ellers
er jeg fri – og nøgen, nøgen for dig. Jeg kan se mine
brystvorter. Ser du da ikke at de længes, længes efter
dine fingre, efter din kærlige tortur.
Du lægger en hånd på mine kønsdele – lidt på siden
uden at berøre manddommen. Jeg vrider mig en
smule, trækker enden bagud, skubber maven lidt
frem, prøver at slippe væk! På skrømt, mens jeg
smiler til dig. Du må ikke, du får ikke lov! Som om det
var noget jeg bestemte. Min manddom har løftet sig
og røber hvad jeg virkelig vil. Under denhænger
nosserne som spændte frugter. Men så tag dem dog!
Jeg be'r dig. Jeg lover jeg vil lide meget. Hvad skal jeg
gøre for at du vil pine mig? Hvad kan jeg gøre? Hvad
kan jeg gøre for at du får lyst til mig, lyst til at pine
mig?
Ingenting – bare vente med små ydmygende

bevægelser for at vise min lyst.
Se mine brystvorter, små og uprøvede, kan de ikke
inspirere til en lille tortur? Se mit køn, min manddom,
som jeg undseeligt prøver at skjule. Kan jeg forføre
dig? Kan du forføre mig? Det har du allerede gjort.
Jeg har tabt alt. Tag mig. Tænk på din magt. Du har
fuldstændig magt over en anden mand. Du kan gøre
hvad du vil. Jeg er din fange, din krigsfange. Jeg tabte,
og derfor hænger jeg nøgen i en hemmelig kælder
mens du min betvinger forbereder torturen. Det blir
slemt, men måske ønskede jeg at tabe, ønskede at
komme til at stå her, mand til mand, overgivet til dig.
Jeg ved godt hvad du vil. Du vil nyde din magt over
en anden mand, nyde at du kan tortere ham så meget
du vil. Jeg vil elske det. Dine hænder og blanke
instrumenter vil køligt undersøge mine hemmeligste
steder.
Mit køn, min manddom, det bedste jeg ejer er faldet
i fjendens hænder. Nu kan jeg kun betragte fjenden,
mens han gør sine forberedelser. Hvilket gys, hvilken
skræk, - hvilken længsel! Min manddom – sårbar,
forskræmt ligger i dine hænder. Du kan gøre hvad du
vil. Er den tanke ikke forførende? Du kan gøre hvad
du vil, mens du ser på mig og ved, at jeg elsker dig.
Det er hemmeligt. Du kan gøre det blidt, uendelig
blidt og alligevel uendeligt ydmygende. Betragt
mavens runding og den glatte hud, behåringen og de
følsomme sider på pungen. Er det her jeg skal

torteres først?
Nej, nej, det er for meget, jeg vil ikke, jeg fortryder!
Jeg krummer mig sammen så godt jeg kan, prøver
at skjule de hemmelige steder, håber at du vil glemme
dem. Med en magisk tanke vil jeg dreje din
opmærksomhed. Forgæves. Du ved præcist, hvordan
taberen skal behandles.
Du fangede mig ude i skoven. Jeg var løbet ind på
dit område – overmodig. Ingen kan gribe mig, jeg er
alt for dygtig og dristig, troede jeg , men jeg tabte. Du
må have vidst det fra første øjeblik og vidst hvad der
skulle ske. Måske vidste jeg det også.
Nej, nej, jeg fortryder, giv mig en chance til. Jeg
ved, hvordan det vil gå. Sådan er det altid gået – til
alle tider. Først orden og fornuft – krigsfanger skal
behandles anstændigt og efter reglerne, men
pludselig er de nøgne, og der er uendeligt langt til
civilisationen.
Nu er jeg her – hos dig, og ingen vil nogen sinde få
kendskab til hvad du har i tankerne.
Nej, – du må ikke. Jeg be'r dig, tænk på noget
andet, – bare ikke det. Jeg vil gøre alt for dig, kys mig,
slip mig fri.
Åh, du kysser mig, du må ikke slippe mig fri, lad
kysset være signal til tortur. Mit spændte køn i en
fremmed mands hænder. Jeg kender dig ikke. Du er
en fremmed. Åh – lad vær, bliv ved, sådan kan en
mand ikke gøre ved en anden mand, det er for frækt,

for sjofelt, for ydmygende, jeg er ved at dø af skam.
De fremmede hænder er effektive, de blanke
instrumenter er frygtelige. Hvordan kunne du vide du
skulle gøre netop sådan for at straffe mig, ydmyge
mig, tortere mig? Er jeg blot én i rækken af tåbelige
elskere som du fanger i den dybe skov og dræber på
denne måde? Som en fange, som en taber, ja som en
kvinde. Kærtegn og tortur efter behag. Elsk mig –
pin mig.

