Som en tyv om natten
Hun var professionel indbrudstyv, men det kan gå
galt for enhver.
Jeg er en ung kvinde som har specialiseret sig i at begå indbrud i private hjem. Det er jeg ret god til, og jeg
sikrer mig altid at ejerne er bortrejste nogle dage,
inden jeg foretager mine natlige udflugter.
Men nu er det alligevel sket. Ejerne er vendt tilbage i utide. De fanger mig i husets øverste rum.
”Lad os ringe efter politiet.”
“Vent lidt, lad os høre hvad hun har at sige. Det er
sgu’ ikke hver dag man kommer ud for en kvindelig
indbrudstyv.”
“Hvad gør du her ? – Indbrud? – Er du alene? – Ved
nogen at du er her?”
Alle svarene er indlysende. Selvfølgelig er jeg
alene, og ingen andre ved at jeg er her.
“ Lad os undersøge hende og se hvad hun har
stjålet.”
“Hold hende."
“For pokker, hun sparker. Lig stille tøs ellers får du
bank.”
“Sikke en lille tyvetøs, og se det tøj hun har på.
Helt sort. Hun er professionel. Vi har sgu fanget en
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professionel.”
“Hvad gør vi? Politiet?”
“Vent lidt, jeg tror hun har gemt noget under
blusen. Hvad fanden, det er jo min fars gamle guldur.
Hun er ikke så lidt fræk. Vil du gerne vide hvad klokken er smukke? Den er fem minutter i en fed afklapsning til dig.”
“Du har nok ordentligt rodet rundt, men det kan vi
også”
“Træk hendes bluse op. Helt op med den. Hold kæft
mand, hun har ingen undertøj på. Se de patter!”
“Du skulle vel ikke også have gemt noget nede i
bukserne?”
“Du skulle nok ikke være kommet.”
“Lad os få ild på et par smøger og tænke os om.”
“Vi gi’r hende sgu’ den store tur. Der er aldrig
nogen der opdager det.”
Det er allerede afgjort. Det har hele tiden været
afgjort. Hvorfor var jeg blevet? Jeg havde hørt dem
komme og kunne nemt være sluppet bort gennem
tagvinduet. Alligevel lod jeg mig fange. Jeg er nøgen.
Mine arme er lagt op over hovedet og trukket stramt
til. Mine bryster stritter. Mine lår er spredt og holdes
fast af kraftige remme. Min kusse er beredt på tortur.
Om lidt vil de brænde min kusse. Når deres cigaretter
er halvt røgne, vil de slukke dem på mine skamlæber.
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Så vil de tænde flere cigaretter.
Kusseleg: kussen skal brændes. Kussen skal brændes
med glødende jern.
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