Mandeaften med pige og gummibånd
Vi drev hende rundt på bordet med svirp fra
vores gummibånd.
Vi snuppede hende i samme øjeblik hun drejede ned
ad vejen til sine forældres hus, og det tog mindre end
fem sekunder at trække hende ind i bilen. Ikke
forhastet – der var ingen grund til at vække opmærksomhed. Så snart vi havde fået hende ind i vores
varevogn, gav vi hende bind for øjnene.
Tilbage ved vores tilholdssted, - en gammel gård
ude på landet, bar vi hende indenfor og lagde hende
på et bord fremstillet til formålet: Helt rundt, et par
meter i diameter med en jernring skruet fast i midten.
Hendes hænder blev bundet til jernringen så hun lå
på ryggen med fødderne ud over bordkanten. Hun
gjorde modstand, da vi trak tøjet af hende, men det er
ikke meget modstand en pige på syv år kan gøre over
for fire voksne mænd.
Da hun var nøgen – helt fladbrystet naturligvis og
med hårløs kusse – tog vi fat med gummibåndene.
Fire mand rundt om bordet med kraftige gummibånd
der virkede som elastikker. Allerede det første svirp
mod hendes lår, fik hende til at skrige og kaste sig til
side. Men med bind for øjnene og hænderne fæstnet
til bordets midte var hendes bevægelser på forhånd
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givne: Hun kravlede, spjættede, skubbede og vred sig
blindt rundt på bordet så godt hun kunne, men hele
tiden med benene ud mod bordkanten. Det var nøjagtigt den virkning vi havde forestillet os, da vi fik ideen:
Vi stod omkring bordet og drev hende rundt med elastikkerne, idet vi ramte hende overalt på lår, mave,
bryst og kusse. Hver gang der blev en mulighed svirpede vi hende op mellem benene. Når hun vred sig om
på maven, ramte vi hende på bagsiden af lårene, på
hofterne, på bagdelen og under fødderne til hun igen
vendte sig. Vi stoppede først da hun var så opløst af
gråd, at hun var tæt på at besvime. På det tidspunkt
havde hun alligevel ikke mere at vise os.
Vi løsnede hendes hænder, men ikke øjenbindet,
gav hende tøj på og kørte hende tilbage i nærheden af
hvor vi snuppede hende. Denne gang kørte vi bort en
smule hurtigere.
Senere evaluerede vi resultatet over et par øl. Der
var enighed: Alt var gået som forventet, og vi gik i
gang med at planlægge næste måneds mandeaften.
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