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Det virker helt naturligt, at en af mændene 
lige kommer forbi og får lyst til at røre ved 
mine bryster og give dem et kærligt klem. 

Nu kender vi ligesom hinanden

til fotograferingen og er nu i en stram, sort 

lak-sag og lange, røde lakstøvler. 

Singlemanden har lagt sig nøgen på billard-

bordet, og kvinden 

smyger sig som en 

kælen kat omkring 

ham i udfordrende 

poseringer. Fotogra-

fen har travlt, mens 

hun langsomt kær-

tegner singleman-

dens pik og til sidst 

lader læberne glide ned over den. Han lægger 

hovedet bagover i nydelse, mens vi tre-fi re andre, 

der er stoppet op på vejen ud til køkkenet med 

vores brugte kaff ekopper, ser på med beundring: 

Det er simpelthen dagens frækkeste syn. 

Vi siger farvel med store knus og mange 

løfter om at ses igen – og ærgrer os over, at 

vi ikke kan blive en ekstra dag som så mange 

andre af parrene. Der er en afslappet og kærlig 

stemning – der nusses, krammes og fl irtes 

stadigvæk på kryds og tværs – der er en helt 

særlig varme og åbenhed, vi sjældent har op-

levet andre steder. 

Selv bader jeg mig i seksuel selvtillid over 

alle de mange komplimenter og kærtegn, jeg i 

løbet af de forudgående 24 timer har modtaget. 

Mine ganske gennemsnitlige bryster er blevet 

kysset, nusset og nappet så kærligt i, at de 

sandsynligvis vil strutte stolt de næste 

mange dage.

På vej hjem i bilen vender og drejer 

vi aftenens, nattens og 

dagens ople-

velser igen og igen - “Så du så, hvad der skete 

ovre i hjørnet…” – og det er så realistisk og tæt 

på, at vi stadig kan fornemme oplevelserne i 

kroppen – men på 

samme tid er det 

allerede som en sær 

og skøn drøm fra en 

helt anden planet. 

En planet, hvor 

sex er en lystig leg, 

der ikke begrænses 

af regler om mono-

gami, to-og-to, kvinde-mand eller andre fastlåste 

normer. En planet, hvor næsten alt er tilladt, så 

længe det foregår mellem voksne, ligeværdige 

mennesker, der på forhånd har sagt ja til legen. En 

planet, hvor vidt forskellige mennesker mødes, 

og fræk musik opstår – i alle mulige former, 

klangfarver og tonearter. 

Vi aftaler, at vi helt klart skal med til 

næste fest også. Den planet vil vi nemlig 

gerne tilbage på.  


