Sydamerika
Der er beretninger fra Sydamerika om mænd som
bliver kastreret med flammen fra et svejseapparat. Skrækkeligt.
Mørke mænd med moustache har trukket dig ud af
din bil. Det er midt om natten. Du kører i en lokal bil
som du har lejet billigt. Mistænkelig billigt hvis du
tænker efter. Mændene ventede på netop den bil. Men
det er ikke din bil. Det er en misforståelse. Det er slet
ikke dig som mændene skulle have fat i. DET ER EN
MISFORSTÅELSE.
Mændene trækker dig brutalt ned ad en smal
junglesti. Huset som i kommer til, er en forfalden
flodbåd med kun et enkelt rum. Møblerne er fremstillet af rå brædder. Mændene forstår ikke hvad du
siger, de gør blot hvad de skal, og de tøver ikke, de
diskuterer ikke, de venter ikke. På gulvet står det
forfærdelige svejseapparat.
Uden pause binder mændene dig til en bænk med
armene bag ryglænet. Bukserne hales af dig og dine
lår trækkes ud til siden. Ved du hvordan det er at
sidde sådan? Med blottet maveskind og pikken med
en manke af kønshår i centrum?
Nu trækker de svejseapparatet hen foran dig. En
mand åbner for ventilerne så gassen fra de to be-
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holdere hvæser ud. Den tænder med smæld. Derpå
justerer manden blandingsforholdet til flammen får
det karakteristiske blå udseende og lyden bliver høj
og skarp. Hvad vil du gøre for denne mand for at han
ikke skal gennemføre den forfærdelige handling?
TÆNK. Hvad kan du gøre? Hvad kan du tilbyde?
HVORDAN KAN DU VISE AT DU ELSKER HAM så
meget, at han ikke behøver fjerne dine kønsdele med
en hvæsende blå flamme? DET KAN DU IKKE. Du kan
kun vise ham din kærlighed ved at lade ham gøre det
forfærdelige ved dig. I dit indre må du elske ham. Du
skal tænke på hans glæde, på hans dejlige følelse af
fuldstændig magt over en anden mand. Lad ham pine
dig med den frygtelige flamme, lad ham fjerne dit
kønsorgan. Lad ham bagefter åbne din mund og
skære din tunge ud for at dæmpe dine skrig. Lad ham
efterlade dig i mørket mellem høje træer for at dø,
mens han fløjtende går ud i tropenatten.
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