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Vi danser. Et sted nede i Kødbyen. Du er så 

langt væk, dine pupiller er så store og flotte, 

jeg har lyst til at spise dem som blue jeans. 

Du sveder udover det hele. Dit hår er vådt, 

det pisker mig i ansigtet. Du minder mig 

om Leonardo DiCaprio i The Beach. DJʼen 

spiller et remix af Show Me Love og jeg 

står her, afventende, kigger på dine ben. De 

bevæger sig så hurtigt. Har spildt Jameson 

og ginger ale på dig, på dit bryst. Kan se 

dine brystvorter igennem det hvide stof som 

din t-shirt er lavet af. Mit hår der er alt for 

langt. Har spildt Jameson og ginger ale i 

det, mit hår. Det samler sig i klumper 

omkring mit ansigt. Du er ligeglad. Din 

ecstasy-tunge løber ned langs min kæbe, 

dens ru knopper strider imod mine stadigt 

pubertære skægstubbe. Min tørre hånd i en 

rund form der omkranser din venstre 



hofte, klemmer den imod min. Vores 

stive pikke der mødes bag denim-lag til 

lyden af techno, til lyden af dine hurtige 

ben, lyden af din ru tunge mod mine 

pubertære stubbe. Jeg slikker sveden 

af din overlæbe, din læbe der griber 

min læbe, æder min læbe. Min ecstasy-

mund der klistrer sig fast til din hals, 

giver dig et kæmpe sugemærke, er en 

sugekop. Dit hoved der bøjer sig bagover, 

dine lunger der laver en udånding med lyd 

på. Vi kysser, begge mine hænder i runde 

former omkring din kæbe, din nakke. Du 

råber at du aldrig vil have det på andre 

måder, end måden du har det på lige nu. Du 

råber at det her er det eneste vi behøver. Jeg 

kan næsten ikke høre dig for bare 

techno, ben, pik. Jeg tænker at jeg er 

enig med dig, sætter min pande imod 



din pande, lader dem gnide rundt i 

hinandens sved, siger ja.  
De kalder det for happy hour. Det er derfor 

du står med to øl i hænderne, lader 

kondensen flyde nedover hænderne, kigger 

insisterende på mig. Det er derfor at du 

hælder den ene af dem udover mig på 

dansegulvet, ryster den, får den til at sprøjte 

udover mig som champagne. Det er derfor 

jeg laver mit pigehvin, åbner munden, 

sluger det hele. Bundslatten hælder du 

ned i din egen mund, rammer med vilje 

lidt ved siden af, lader noget af det flyde 

ned, lader det blande sig med det 

Jameson og ginger ale jeg har spildt på 

din t-shirt. Det siger smask når vores 

overkroppe mødes, når de gnider rundt i 

hinandens væsker, hinandens plamager. 

Gider ikke at have tøj på lige nu, vil helst 



bare være fri, så du kan mærke min glatte 

hud. Min mund er så tør lige nu. Vi er 

forsvundet ind i en gruppe af mennesker jeg 

ikke kan genkende, bare ansigter, hænder, 

fødder, bare bassen der gennemborer alle, 

pulserer igennem alt. En person prøver at 

tage om min hånd der hænger og dingler, 

nede ved hoften. Håndens svedighed, dens 

konstante bevægelse, dens akavede gestus, 

den vil ikke tages om. Vil bare have den 

fugt der får din hals til at glinse, vil bare 

æde din læbe, æde det hele. De 

tydelige blodbaner der løber langs dine 

arme, deres potents, deres sved. 

Kigger på din fugtige hals, på dens glans, 

på dine arme der nu presser mig op imod en 

væg, på de her stive pikke der mødes bag 

denim-lag igen. Det er svært at se for alle 

lysene, for de sorte pletter i øjet der 



blokerer for mit udsyn. Kigger på dig på 

den der måde, spørger dig hvad du hedder. 

Du lægger begge dine hænder på mit ansigt, 

kører tungen op langs næseryggen, 

siger Thomas.  
Jeg siger at jeg hedder Hugo, men at du må 

kalde mig hvad du har lyst til. At jeg kan 

være så meget. Fortæller dig at min mund 

er tør, at jeg er ved at dø af tørst. Du giver 

mig et stykke tyggegummi, fortæller mig at 

jeg ligner en rigtig wild cherry-pige og jeg 

tygger på det. Tænker ja, jeg er en rigtig 

wild cherry-pige. Du spørger mig om 

jeg kan lide speed, om det er noget jeg 

gør mig i, de gullige klumper. Og jeg 

fortæller dig at jeg elsker det, at kæben, 

ganen elsker det, at jeg er en rigtig wild 

cherry og speed- pige. Du siger noget 

med at du kender en fyr der har noget, 



et andet sted i København. At det er et 

eventyr vi kan tage på, når vi får nok af det 

her fugtige rum, de her mennesker, lys. 

Siger at jeg snart har fået nok, at jeg skal 

pisse. Du følger mig ud på toilettet. Jeg er 

hele tiden ved at snuble over mine egne 

fødder. Jeg har det som om at alle 

stirrer. Vi kommer derud og jeg pisser ned i 

pissoiret og du kigger på. Du holder pikken 

for mig imens jeg rækker armene i vejret, 

laver en udånding med lyd på. Du trækker 

forhuden tilbage og pis-strålen skifter 

retning, rammer dig. Du kigger mig i 

øjnene, blue jeans der spejler blue jeans, 

du ved godt at det er din egen skyld. Stiller 

dig ind foran mig. Vi bliver gennemblødt af 

mit pis, jeg kysser dig. Det her er det eneste 

jeg vil have. Det siger jeg til dig. Det her 

uheld der finder sted lige nu, så 



overskueligt flydende. Jeg pakker pikken 

ind igen, bag trusser, bukser, alt er vådt. 

Vasker mine hænder, det giver ikke mening 

at tørre dem. Vi går ud fra toilettet. Der står 

nogle i kø. De synes vi er ulækre. De siger 

at de synes vi er ulækre, som vi står her, 

helt gennemblødte i hinanden. Vi 

skrider.  

 
Vi står på Istedgade, venter på en taxa. En 

afrikansk kvinde spørger mig om jeg har 

brug for en ny mor. Hey boy, you need a 

new mama? Nej. Nej, det har jeg ikke, det 

siger jeg også til hende. No thanks, but 

have a great night. Vi står på Istedgade, 

venter på en taxa og jeg har superdårlig 

samvittighed. Jeg får altid superdårlig 

samvittighed af de afrikanke kvinder, når 

jeg står i min drengekrop, med mit hvide 



skind hængende om anklerne, og 

ønsker dem en god aften. Den afrikanske 

kvinde er gået videre og du har sat dig på 

huk, din hånd på min hofte, kigger op på 

mig. Du skal lige have vejret inden vi 

træder ind i taxaen. Dens lædersæder, mine 

læderhandsker på mine hænder på dit 

inderlår. Du fortæller chaufføren hvor vi 

skal hen, han fortæller dig beløbet du skal 

betale i afgift, hvis du brækker dig i taxaen. 

Pegefingeren der følger kurven langs 

samlingen af dit underliv og lår, du kysser 

mig med tungen, chaufføren bremser 

op, siger ikke i min taxa. Tænker nå. 

Tænker idiot. Tænker at det ville være fint 

hvis du brækkede dig i hans taxa lige nu. Vi 

passerer så meget, det hele smelter 

sammen, kan ikke kende forskel på de 

forskellige lys, bygninger. Kan bare se dig 



og tænke på at jeg ikke må røre dig med 

mine læderhandsker. Det fugtige rum 

der er skabt imellem min hud og 

handskernes indre polstring, en fugtig 

varme. En varme jeg gerne vil lade 

flyde udover dig. Tage mine handsker 

af, lade dampene hvirvle sig op i dine 

næsebor, idet jeg giver dig en kindhest. 

Men nej. Ikke i hans taxa. Her kan vi bare 

sidde og kigge på hinanden, snakke lidt om 

det hele. Jeg kan fortælle dig at jeg 

kommer fra Jylland, du kan fortælle mig 

at du kommer fra Paris. Jeg kan 

fortælle dig at jeg skriver en masse pis. 

Du kan fortælle mig at du arbejder for et 

medicinalfirma. 
Chaufføren bremser, vi stiger ud. Kan se 

Christiansborg, kan se Børsen, kan se 

vandet i kanalen. Jeg er så tørstig. Du 



fortæller taxachaufføren og mig at vi 

skal vente her, lade meteret køre. Du 

siger at du er tilbage om 10 minutter og 

forsvinder. Månen er halv. Kan se den og 

dens spejling i kanalen, er så tørstig. Det 

føles som om min hals er ved at klappe 

sammen, kan mærke hvordan den er 

rød, hævet, hvordan slimhinderne er 

ved at udtørre. Siger til taxachaufføren at 

han bare lige skal vente, at jeg lige skal 

have en tår vand og stiger ud af taxaen. Går 

langs kanalen for at finde en kiosk, men der 

er ikke nogen kiosk at finde i nærheden. 

Der er kun månen og kanalen og en 

passerende bil i ny og næ. De fjerne 

lyde af idioter fra indre by. Tænker 

lorteland. Tænker at det må blive kanalen, 

det her lette hop jeg tager nu med alt mit tøj 

på. Har lagt min iPhone, mine handsker, på 



bredden. Bare lige ned og dyppe, give 

lidt kanalvand til slimhinderne, til tungen, 

til gummerne, til ganen, til kæben. Lader 

det hele strømme ind sammen med 

halvmånen. Det er ikke koldt, slet ikke så 

koldt som jeg havde troet. Stikker hovedet 

op og du er tilbage og du råber at jeg er en 

idiot. Tænker ja. Siger at det kan du da 

selv være. Svømmer tilbage til bredden, 

kravler op. Du kommer hen til mig, giver 

mig en kindhest, siger at jeg er en våd idiot. 

Tænker ja. Siger at det kan du da selv 

være. Spørger dig hvem du har besøgt 

og du svarer Bedstefar, men at han 

egentligt hedder Kenneth, at du har kaldt 

ham for Kenneth Knark i din telefonbog. Vi 

går hen til taxaen, din arm om skulderen, 

jeg fryser. Chaufføren vil ikke have os med, 

han siger at jeg er en våd idiot. Vi stikker 



ham 100 kroner og fortæller ham at han 

er en idiot.  

 
Benene, armene, øjnene er ømme, trætte, 

men det er jeg ikke. Min hud er klistret. 

Sved, øl, pis, kanalvand. Jeg er så udmattet, 

men kan ikke lukke øjnene. Det er 

nærmere en følelse af tvang end lyst, 

den her følelse af at jeg kan fortsætte 

for evigt. Vi er gået tilbage til kødbyen. 

Der er ikke nogen mennesker tilbage 

udover bartenderne, der rydder op. De 

kigger genkendende på os, har tændt lyset, 

helt vildt køligt. Du siger fuck da det. 

Mine fødder sveder. Vi sætter os 

udenfor, ryggen op af murstensmuren. 

Du lægger dit hoved på min skulder og 

tænder en cigaret. Du spørger om vi skal 

tage en bane og så smutte hjem til dig. 



Solen er stået op, jeg kan høre de der fugle 

synge, siger ja, siger whatʼs the point of 

even sleeping? Du tager din iPhone 

frem, kvaser en klump speed på glasset 

med dit American Express-kort. Vi sniffer 

de to baner med en halvtredser, snaver. Du 

rejser dig op, rækker din hånd frem, trækker 

i min hånd, trækker den her krop op. Jeg 

spørger dig om du har en smøg, som jeg må 

få og du stikker en Prince Light i kæften på 

mig, tænder den for mig. Inhalerer en enkelt 

gang, puster ud, har gåsehud. Har det lidt 

koldt, solen er mere bleg end varm. Vi går 

imod Istedgade, går forbi en narkoman på 

Halmtorvet og undrer os over at der 

stadigvæk er narkomaner på Halmtorvet, 

griner. Lægger min arm over din skulder, 

støtter mig til dig. Mine fødder er ømme, 

sveder. Du hiver fat i hånden, den hånd der 



dingler på din skulder. Håndens svedighed, 

dens konstante bevægelse, dens 

akavede gestus, du tager om den, siger at 

jeg skal have så meget pik når vi kommer 

hjem. Jeg griner, skodder cigaretten, 

giver dig en kindhest, et kys. 

  

Kommer til at banke hovedet imod 

dørkarmen til dit soveværelse. Kan 

mærke hvordan nosserne hænger. 

Perler af sved der tager form oppe under 

testikelpungen og nu løber ned langs 

pungen og rammer en pubesstub, drypper 

ned i trussen. Her er pissevarmt. Tager mig 

til panden, der hvor der snart er et blåt 

mærke, siger av. Du griner af mig, sidder på 

din seng i en semibrun hud, siger ha. Du 

er så frisk, kører en våd hånd igennem dit 

hår, griner. Her er pissevarmt og du siger at 



jeg kan tage mit tøj af, at man godt må det 

her. Sætter mig ved siden af dig, du tænder 

en cigaret. Jeg kigger på din åbne mund, 

mundvand løbende ud af den. Løbende 

ned af din hage, hals, krydsende 

adamsæblet og jeg kysser dig, slikker 

mundvandet i mig idet det rammer 

kravebenet. Din våde hånd i mit våde hår, 

gnidningsfrit. Jeg rejser mig op imens du 

lægger mere speed klar på din iPhone, 

kigger på mig selv i dit helkropsspejl, den 

unge mand jeg er. Jeg tager mit tøj af. Der 

er et hul i min sorte T-shirt, ved den højre 

armhule. Tager bukserne af, lader trusserne 

falde til jorden. Barberede mine pikhår igår, 

der er røde knopper idag, der kan gå 

betændelse i dem. Det kan jeg se idet mine 

trusser falder til jorden. Jeg siger til dig at 

jeg føler mig klam, at mit tøj er klamt på 



grund af kanalvandet, pisset, sveden, 

ecstasyen. Spørger dig hvor 

badeværelset er. Du tager din T-shirt 

af, helt våd og klam, kaster den efter mig. 

Siger at jeg skal vaske den for dig. 

Badeværelset er til højre for mig, bruseren 

tager noget tid om at blive varm, trykket er 

heller ikke så godt, skyllestaven ligger i den 

øverste skuffe. Ren røv tak. Det siger 

du til mig.  
Vaskemaskinens dør står åben. Den er også 

et hvidt hul lige nu. Næsen snuser til det 

gennemblødte tøj. Ad. Hånden smider tøjet 

ind i maskinen og lukker døren. 

Vaskemiddelskuffen åbnes. Hånden 

påfylder 30 milliliter flydende vaskemiddel 

og lukker skuffen. Ved underdosering 

bliver tøjet ikke rent. Ved overdosering 

bliver tøjet ikke umiddelbart renere, end 



ved den rigtige dosering. Man indstiller 

maskinen til 30 grader med henblik på 

miljøet. Ved vask af bomuld indstilles 

maskinen til dette. Hånden trykker på start-

knappen. Vandet begynder at sive ind i 

tromlen, der nu centrifugerer. Vandet 

derinde er allerede gråt. Ad. Jeg låser 

døren, kan høre bassen inde fra dit værelse, 

du har sat Orbital på. Du ligger sikkert og 

ser måner og stjerner og alle mulige ting, 

har sikkert allerede glemt at jeg er her, 

vrider dig i lagnerne, laver udåndinger med 

lyd på. Jeg ser bare blandingsbatteriet og 

drejer på dets håndtag. Ser vandet sprøjte 

ud af brusehovedet. Jeg rører ved det, 

vandet. Det er stadigvæk koldt, tager for 

evigt om at blive varmt, så jeg sidder bare 

her. Nøgen i alt bassen. Afventende. 

Mine hænder og fødder er kolde. Det er 



noget med blodcirkulationen, sikkert 

fordi at jeg ryger. Det ville min mor 

sikkert sige. Kan se hvordan damp nu 

begynder at lette fra vandet der sprøjter ud 

af brusehovedet, flyver op i 

ventilationsskakten. Jeg træder ind under 

brusehovedet, skolder kroppen, væder 

håret. Jeg har stadigvæk ikke lært hvor 

langt man skal dreje håndtaget på 

blandingsbatteriet. Huden der nu bliver 

helt rød på grund af vandets varme. Vandet 

løber mod afløbet, er allerede gråt. Ad. Jeg 

lukker for vandet, tager sæben og sæber 

mig ind. Først håret, dernæst de 6 punkter. 

Højre og venstre armhule, skridtet, 

røven og højre og venstre fod. Ser 
hvordan den grå farve langsomt overtager 

den hvide sæbe, korrumperer den. Jeg 

tænder for vandet igen, skyller sæben af 



mig, nedefra og op, håret til sidst. Ser de 

grålige nuancer løbe ned i afløbet. Jeg er nu 

helt rød, ren. Kan mærke pulsen i min 

hals, forestiller mig hvordan mine blodårer 

på halsen måske kan synes i et spejlbillede. 

Jeg er stadigvæk tør i munden. Stiller mig 

hen foran spejlet, kan ikke se mig selv for 

kondensen der har lagt sig derpå. Tegner en 

smiley i kondensen, en af dem med 

lighedstegn i stedet for øjne =) Sådan har 

jeg det lige nu.  
Åbner den øverste skuffe, tager 

skyllestaven op. Sort plastik. Før 

analsex vælger mange mænd at 

foretage en udskylning for at fjerne 

afføring fra endetarmen. Endetarmen er 

sart, og det er vigtigt at foretage 

udskylningen forsigtigt. Hånden skruer 

brusehovedet af vandslangen og skruer 



skyllestaven på. Hånden påfører glidecreme 

på spidsen af staven og på 

endetarmsåbningen. Staven indføres i 

endetarmen. Den højre hånd tænder for 

vandet igen, sørger for et svagt vandtryk, 

imens den venstre holder skyllestaven på 

plads. Hånden justerer temperaturen, 

blandingsbatteriet er mere medgørligt nu. 

Omtrent 2 deciliter vand løber ind og 

hånden slukker for vandet. Skyllestaven 

trækkes langsomt ud igen og peges ned 

mod afløbet, imens hånden skruer helt op 

for vandtrykket, så eventuelle 

afførringsrester siddende i selve staven, 

spules ned i afløbet. Der tælles til ti og 

røven sætter sig derefter hen på 

toiletbrættet. Lungerne tager en dyb 

indånding og maven trykker. De to deciliter 

vand samt en markant større mængde 



afføring flyder ud af endetarmsåbningen. 

Hånden tager to stykker toiletpapir, tørrer 

efter. Papiret bliver tilsølet i brunligt vand. 

Benene rejser sig op. Hånden smider 

papiret ned i kummen og skyller ud. Få 

afføringsrester sidder tilbage på indersiden 

af kummen, og hånden tager derfor 

toiletbørsten og skrubber efter. Jeg 

gentager denne proces, indtil vandet 

der løber ud af endetarmen endeligt er 

transparent, uden brune nuancer. 

Lyden af vaskemaskinen og bassen dækker 

for lydende der udgår fra 

endetarmsåbningen undervejs. Du kan ikke 

høre at jeg er her.  
De her lakridspastiller i mine øjne. Står og 

kigger mig selv i spejlet, lader 

pegefingeren hive ned i skindet under 

øjnene. Huden har en gullig tint, er kølet 



ned nu, er ikke længere rød. Mit ansigt må 

være træt, jeg må være træt. Eller måske er 

det bare lyset herinde. Laver en 

grimasse til mig selv, bliver nogle 

gange i tvivl om hvorvidt mine øjne 

egentligt er mine egne. De laver nu og 

da de her spontane bevægelser, er 

utilregnelige. Det er derfor at jeg står og 

undersøger dem, kigger på mig selv. Er 

mine øjne egentligt mine egne? De virker 

mørkere og vådere end normalt, mere 

intense. De ligner ikke mine øjne. Lader 

tungen køre rundt i mundhulen, de er så 

tørre, mundhulen og tungen. Tænder for 

vandhanen, drikker vand, det hjælper ikke 

rigtigt på noget. Det er som om der er lagt 

en fernis på indersiden af min mund, den vil 

ikke optage alt det jeg giver den. En 

svampet levende fernis i min mund. Har 



ondt i ganen, kæben. Jeg tager din 

tandbørste, børster mine tænder. En smule 

blod løber fra tandkødet, der over de 

seneste par måneder er begyndt at trække 

sig fra de gullige tænder, er begyndt at 

blotte rødderne. Det hjælper heller ikke 

på tørheden. Spytter den røde tandpasta ud i 

vasken, børster min tunge, skyller munden. 

Jeg tager et håndklæde, kører det igennem 

mit hår en sidste gang. Vaskemaskinen 

kører stadigvæk, det kommer til at vare 

noget tid før den er færdig. Vandet 

derinde er blevet klarere siden sidst. Jeg 

låser døren op og åbner den, bassen bliver 

tydeligere nu, kan se dig ligge på sengen i 

din semibrune hud. Du har taget resten af 

dit tøj af. Kan lugte dig, Dior Homme 

Intense og sved. Du kigger på mig, vinker 

mig hen til dig, har ikke glemt at jeg er her. 



Det eneste jeg vil have lige nu. Du har lagt 

en bane speed klar til mig og jeg sætter mig 

hen til dig, sniffer den igennem en 

halvtredser. Vi lægger os ned, kigger op i 

loftet. Min højre underarm oven på din 

venstre. Udånding med lyd på. 

 
 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 




