Værelse til leje
Den gamle dame lejer værelser ud til unge
mænd.
”Værelse til leje for rolig ung mand.”
Skriften på skiltet er pertentlig og gammeldags.
Den pæne unge mand med rejsetasken banker på.
Døren åbnes med det samme, og en sød ældre dame
står i døren. Hun er lidt krumbøjet, med et pragtfuldt
hvidt hår og store krøller der står som en glorie om
hendes hoved. Øjnene smiler omgivet af fine rynker.
Hun må have smilet meget i sin tid er ynglingens
første tanke. Så spørger han høfligt til det ledige
værelse.
”Selvfølgelig, selvfølgelig, – kom indenfor. Værelset
er skam ledigt. Jeg kan hører De kommer udenlands
fra, men De taler jo nydeligt engelsk. Jeg elsker unge
mennesker fra fremmede lande, det er så eksotisk.”
Snart sidder han og nipper til en stor kop engelsk
te med hjemmebagte småkager. Damen nøder ham til
at spise, hun pludrer venligt og søvndyssende. Den
unge mands hoved falder til siden, med et ryk retter
han sig op, så nikker hovedet igen nogle gange, stille
glider han ned i den dybe lænestol. Damen ser venligt
på ham hen over kanten af sine briller.
Da han vågner, er han fortumlet. Damens venlige
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stemme lyder tæt ved hans øre, og et øjeblik tror han
at han stadig befinder sig i den magelige lænestol.
Han ser ned ad sig selv. Surprise! Han er fuldstændig
nøgen! Og ligger udstrakt på en kold metalplade i et
ældgammelt værelse. Med et ryk vil han bevæge
armene for at dække sig, men der sker ingenting.
”Åh,” kvidrer den lyse, gamle damestemme, ”det er
sådan nogle gode urter. Jeg har fået dem af min
afdøde mand, han var konservator, de kaldes noget
med Cura – et eller andet. Jeg kan aldrig huske det.
Min mand sagde at indianerne i Brasilien bruger dem.
Jeg kom nogle af dem i Deres te! Er det ikke utroligt
dristigt gjort. Det er derfor De ikke kan bevæge
Dem.”
”Hvor er De dog en nydelig ung mand,” kvidrer hun
videre, ”De behøver ikke være genert over for mig.
Jeg har jo været gift. Og De er virkelig smuk. Der
kommer en del unge mænd her i huset og lejer
værelset for et stykke tid. Men De er en af de smukkeste jeg har! Også Deres – nå ja, – som vi siger på
engelsk, – private parts. Men nu hvor De er vågnet må
vi virkelig se at komme i gang! Der er meget der skal
gøres. Først skal De barberes – sådan intimt, De ved.
Det holder jeg meget af. Jeg elsker drenge med glat
hud. Det kommer til at kilde en smule.”
”Hov, hov, unge mand! Nu er De jo uartig! Men De
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skal ikke skamme Dem, det er helt naturligt. De andre
unge mænd som bor her i huset, har vist mig den samme ære, når jeg barberede dem, men når De først er
udstoppet falder der mere ro over Dem. Måske vil De
gerne blive ved med at vise mig deres smukke manddom? Det ville være dejligt! Jeg kan sagtens ordne det
på den måde. Jeg begynder bare med den del af Dem
og venter med resten. Den slags skal gøres ordentligt.
Man kan ikke snyde, og det er skam vanskeligt at
bevare den tilstand De er i. Indvolde og den slags kan
sagtens vente til i morgen.”
Med ferme hænder får den gamle dame på mindre
end en time lavet det nødvendige bevaringsarbejde,
alt imens hun småsnakker uafbrudt.
”Så,” siger hun til sidst, ”det var det!”
Men den unge mand er uopmærksom og lytter ikke
rigtigt til hvad der bliver sagt. Han har vigtigere ting
at tænke på.
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