og ganske villige kvinder, der mere end har
antydet, at de da gerne vil kigge lidt nærmere
på ham senere.
Tilbage i foyeren har selskabet ændret udseende. Mændene er i jakkesæt, og kvinderne
i hvad der vist må betegnes som “frækt men
stilfuldt”: Hofteholdere titter diskret frem, stiletter lægger adskillige centimeter til højden,
og dybe kavalergange lokker
med bløde, runde former.
Efter et glas champagne og en
velkomsttale skal alle vi kvinder udstyres med to bordherrer
hver – det er jo vores aften. Vi
matches på en til aftenen særdeles passende måde: Mændene
står to og to blindfolded, og så
sendes vi kvinder ind til dem.
Når et par mænd griber en kvinde, skal de
– stadig med bind for øjnene – liste trusserne
af hende og gemme dem til senere identifikation af ejerdamen. Og det er så hende, de
skal sidde ved.
Til brug for identifi kationen af borddamer
bliver der mærket grundigt på hver enkelt kvin-

des fysiske kendetegn, og da vi senere venter på,
at mændene parvis udpeger deres borddame
– nu med synet til hjælp – er der da også adskillige, der finder hende i første forsøg.
Nu er stemningen lagt: Ingen af kvinderne
har trusser på, og da kokken har præsenteret
forretten, tager flirten fart. Alle er med i legen
– kokken, vinmanden, serveringspersonalet,

befinder sig glimrende i makkerskab med en
anden mand med samme frækhed og charme,
som han selv er i besiddelse af. De er åbenbart i
gang med at give den borddame, de i øjeblikket
sidder ved, grundigt røde kinder, og jeg kan se,
at hun i den grad er modtagelig over for deres
tilnærmelser. Jeg møder hendes blik, og vi udveksler et anerkendende og nærmest søstersoli-

Med et smørret grin går de synkront på
opdagelse under min nederdel. Først forsigtigt,
så mere målrettet og insisterende, pirrende og
bestemt lovende for aftenens videre forløb
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DJ’en, det lille husorkester, der akkompagnerer
de til lejligheden komponerede frække festsange – er en del af selve det, der nok må betegnes
som ét stort rollespil, hvor stort set alt er tilladt,
så længe det foregår med stil og pli.
Min partner sidder ved den anden ende af det
bord, jeg selv er havnet ved, og jeg kan se, han

darisk smil – “Ja, han er dejlig, ikke?”. Sekundet
efter møder jeg hans blik, og vi forsikrer ordløst
hinanden om, at alt er ok.

Dans på en ny måde
Mellem hver ret bytter vi kvinder pladser,
og to nye mænd går i gang med at charmere

