
Side 1 

Linje sex 
 

 

 

 

Erotisk Novelle 

 

Af Helle Chapman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 2 

Linje 6 holder lige nede om hjørnet. Hver morgen kl. 7.45 står 

jeg klar til at hoppe på, og bumle gennem byens morgentrafik. 

Altid et friskt ”godmorgen” fra den faste chauffør. Altid de 

samme mennesker der hver dag stiger af og på deres sædvanlige 

stoppested. Trætte og tavse vælger vi hver især vores 

sædvanlige sæde og sidder med musik i ørerne, en bog eller bare 

stirrer ud af vinduet, mens morgentravlheden suser forbi i 

regnvejret. Jeg har valgt det sidste i dag. 

 Bussen stopper ved Hedevej, som den altid gør. Her plejer 

hende den sorthåret middel aldrende kvinde at stå på, sammen 

med teenageren med det altid nyklippede hår. Intet nyt under 

solen, og dog. En ny passager. En ung fyr, ca. 30 år vurderer jeg 

hurtigt. Flotte smilende grågrønne øjne, lyst kortklippet hår, pæn 

lyseblå skjorte, dunvest, blå jeans og et par pæne sorte sko. Han 

har sin bærbar hængende over sin skulder i en taske, og er godt 

våd efter den voldsomme regnskylle, der for kort tid siden 

vaskede gaderne rene. 

Han står og fumlede lidt med sin pung, for at finde mønter til sin 

busbillet, mens dråber drypper fra hans ansigt. ”Hvem der lige 

havde et håndklæde i tasken,” siger han med lidt humor i 

stemmen til chaufføren. ”Ja, magen til møgvejr skal man lede 

længe efter,” chaufføren trykker en billet ud til fyren. ”Ja, 

cyklen bliver hjemme i dag,” sukker han, tager sin billet og 

bevæger sig ned gennem bussen.  

 Han kigger efter et sted at sidde, der er stadigvæk masser 

ledige sæder. Han kigger op og får øje på mig på næstsidste 

plads bagerst i bussen. Jeg stirrer på ham, og tager mig selv i at 

spise ham med øjnene. Han smiler og styrer ned og sætter sig 

overfor mig. ”Godmorgen,” siger han med smilende øjne. De 

øjne, hold da op nogle flirtende og forførende øjne. ”Sikken et 

møgvejr.” Han stiller sin computertaske på sædet ved siden af 

sig. Jeg smiler, og rykker mig nervøst på sædet. ”Ja, det er rigtig 

kedeligt forårsvejr, bare det dog snart får en ende, så vi kan få 

lidt sol og sommer.” Jeg roder mig selv nervøst i håret. Hvorfor 

nu nervøs, tænker jeg. Det er jo bare en ung fyr, der har valgt at 

tage bussen i stedet for cyklen, på grund af det dårlige vejr. Men 
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hvorfor lige min bus, på min rute og hvorfor skal han lige sidde 

overfor mig? Ikke at det gør noget, for det er da rart, at se på 

noget godt. Det er jo ikke det der er mest af på denne bustur 

hver morgen.  

 ”Har du en serviet eller sådan noget, jeg er gennemblødt 

som du nok kan se.” Han kigger spørgende på mig, med de der 

dejlige smilende øjne. ”I skønne kvinder og jeres tasker, måske 

er jeg heldig?” Jeg roder i min taske og finder en pakke 

lommeservietter. Jeg rækker den over til ham, og da han tager 

dem ud af min hånd, strejfer vores hænder hinanden. I få 

sekunder, står tiden stille og vi smiler til hinanden, for vi kan 

begge fornemme det intense øjeblik. ”Du kan bare beholde 

dem,” jeg rømmer mig nervøst. ”Tak, det er vist my lucky day, i 

dag. Heldet er vist ved at vende, efter jeg besluttede mig for at 

tage bussen.” Han tager nogle servietter ud og tørrer sig i 

ansigtet og det værste i håret. Servietterne bliver hurtigt 

gennemblødte, så han tager en tur mere og tømmer pakken med 

servietter. ”Det var sødt af dig, tak for hjælpen,” han kigger på 

mig. De der øjne igen. Jeg bliver helt hypnotiseret ind i dem. 

Igen går tiden i stå, og jeg tager mig selv i, at bare at stirrer ind i 

dem. 

”Velbekomme,” får jeg fremstammet forsigtigt. ”Kører du med 

denne her bus hver dag?” spørger han pludselig. Hvorfor vil han 

vide det? Er det for at holde samtalen kørende, eller er han bare 

et morgenfriskt snakkehoved? ”Ja, det er min faste morgentur til 

arbejde. Jeg arbejder i Rødovre,” jeg tænker over hvorfor i 

alverden jeg skulle fortælle ham, at jeg arbejde i Rødovre. ”Det 

gør jeg også, altså arbejder i Rødovre,” han retter lidt på sit hår, 

der er godt pjusket efter servietforestillingen. Det ser egentlig 

frækt ud til ham. ”Sidder det ok, mit hår?” siger han lidt efter. Er 

det så nu man skal sige; ja du ser røv hamrende lækker ud, bare 

sådan som du sidder der, og smiler til mig med dine hotte 

scoreøjne. Men jeg får fremstammet et forsigtigt, ”ja, det ser fint 

ud.”  

 Bussen stopper og sætter mennesker af og nye kommer på. 

Vi nærmer os Rødovre, så det vare ikke længe før jeg skal af. Vi 
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sidder stadigvæk næsten alene bagerst i bussen, og han smiler til 

mig, da han tager mig i at sidde og studerer ham. Pludselig 

flyver han op af sædet, ”pis jeg skal af her.” Han nærmest vælter 

ud midt i bussen og over i mig. ”Undskyld smukke, kan du have 

en god dag, det har været en fornøjelse af møde dig.” Han løber 

ud af bussen. Jeg får set over på hans sæde, og opdager at han 

har glemt sin computertaske. Pis, hvad gør jeg nu? Jeg skynder 

mig at snuppe den og løber efter ham ud af bussen. ”Hey, du 

glemte din computer,” råber jeg efter ham.  

 Bussen lukker sine døre, og kører ud i trafikken. Han 

vender sig om, og sender mig et kæmpe smil. ”Gud for helvede, 

du er da vist min redningskvinde i dag, hvad kan jeg dog gøre 

for at takke dig.” Jeg kan godt komme på flere ting du kan gøre 

for mig, tænker jeg og står og smiler frækt. Om han kan læse 

mine tanker, eller om det bare er mig ved jeg ikke, for hans 

kommentar til mit smil slår helt benene væk under mig. ”Måske 

vi skulle starte med en kop kaffe efter arbejde senere?” Han 

smiler forførende, og afventer tydeligt mit svar. ”Det kan vi da 

godt,” ryger det ud af munden på mig, og jeg bliver lidt 

overrasket over at svaret så hurtigt. ”Skal vi sige kl. 17 på Café 

Oscar i centret?” Han står med de der smilende forførende øjne 

og slår benene fuldstændigt væk under mig. ”Ja, lad os det,” 

siger jeg og er lidt rystet over mig selv.  

 Det er i den grad en grænseoverskridende handling jeg er i 

gang med, det ligner slet ikke mig, at gå ud med fremmede.  

Ja, jeg har da datet og sådan noget, men det her er anderledes. 

Det er efterhånden også over 5 måneder siden, jeg sidst har 

datet, og savner det nu også lidt. Overskuddet har bare ikke 

været der de sidste mange måneder.  

 ”Super så ses vi kl. 17,” siger han mens han rykker tættere 

på mig, for at tage sin computertaske. Jeg tager en dyb 

indånding, og fornemmer hans maskuline duft, der straks styrer 

direkte ned i mine trusser. Han stryger sin finger ned af min 

kind, og det suser for mine ører, blodet pumper rundt i min krop. 

Mit hjerte banker i galop, og jeg bliver helt tør i halsen. Han 

blinker til mig, og begynder at gå. Efter nogle meter vender han 
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sig om, for at kigge tilbage mens han vinker og råber, ”og ha en 

dejlig dag smukke,” så hele Roskildevej kan høre det.  

 Så står jeg der, helt desorienteret, et stoppested for tidligt. 

Jeg skulle jo slet ikke af her! Hvad sker der lige med mig?  

Jeg begynder at gå, det tager jo ikke så lang tid, lige at gå et 

enkeltstoppested. Jeg tror også at jeg lige trænger til at køle lidt 

af efter den oplevelse. 

 Dagen går hurtigt, inden jeg ser mig om er klokken 16, og 

fyraften er indenfor rækkevidde. Tankerne har været på 

overarbejde hele dagen, og det har været lidt svært, at 

koncentrerer sig om dagens opgaver. Heldigvis har jeg siddet 

alene det meste af dagen, da de andre i afdelingen har været til 

strategimøde, så jeg har haft ro til at sidde og dagdrømme, om 

min mystiske og aldeles sexede busdate hele dagen. Gad vide 

hvad han hedder, det fik jeg slet ikke spurgt ham om. Mon han 

overhovedet kommer som aftalt.  

 Jeg begynder at traske ned mod centret, jeg har god tid, der 

er stadigvæk 40 minutter til. Jeg kigger lidt på butikker, og 

stopper ved butikken alle helst går hurtigt forbi, butikken med 

sexlegetøj. Jeg trænger til en ny dildo, så jeg vælger at gå derind 

og kigge lidt.  

 Ekspedienten smiler sødt til mig. ”Du siger bare til, hvis 

jeg skal hjælpe dig med noget ik?” Hun fortsætter med at pakke 

vare ud. ”Jo tak, det skal jeg nok.” Jeg smiler forsigtigt til 

hende.  

Det er jo ren slaraffenland og umuligt at vælge blandt alle de 

forskellige modeller der er. Men jeg har fået en god anbefaling 

fra en veninde, så jeg vælger en lilla Rabbit. Den har 10 

forskellige vibrationer, rotation i spidsen, og en lille klitoris-

vibrator. Udsøgt tilfredsstillelse til singlepigen.  

 Pludselig siger en velkendt stemme bag mig, ”det er et 

godt valg den der smukke.” Jeg vender mig om, og der står han 

med et lummert smil og kigger på mig. ”Hej!?” Jeg ser nok  lidt 

forvirret ud. Det var ikke ham, jeg havde regnet med at se her! 

Han smågriner lidt og smiler med de frækkeste øjne til mig. 

Tænk at de kunne bliver frækkere.  ”Jeg så dig gå herind, og 
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tænkte at du måske skulle bruge lidt hjælp.” Jeg er mundlam, 

ved simpelthen ikke hvad jeg skal svare. Det eneste jeg får 

fremstammet er, ”øhhhh, tak!” ”Jeg skal også lige shoppe lidt, 

nu når jeg er her.” Han blinker til mig. Jeg står helt hypnotiseret 

med min dildo i hånden og kigger på ham. Han går rundt, meget 

stedvandt og tager lidt forskelligt ned af hylderne. Jeg står bare 

som en statue og kigger på ham. ”Skal vi betale og komme 

videre?” Han tager dildoen ud af hænderne på mig. ”Jeg gir´, det 

er det mindste jeg kan gøre, nu når du har reddet mig flere gange 

i dag. Og det hjælper ikke at du protesterer, for sådan bliver 

det!” Han kigger bestemt på mig, så jeg fornemmer at her skal 

jeg tie stille. 

 Han betaler og tager mig i hånden, med et stort lummert 

smil på læberne. ”Skal vi finde Café Oscar, eller vil du med over 

på hotellet, der ligger lige på den anden side af gaden?” Igen 

mundlam, men uden tvivl hotellet, tænker jeg. Inden jeg når at 

svare, svarer han for mig. ”Jeg kan se, at dine øjne siger hotellet, 

så det gør vi, kom!” Svarede jeg på det spørgsmål? Det mener 

jeg ikke jeg gjorde, men mine øjne må ha´ sagt det hele. Jeg er 

åbenbart en åben bog, for det eneste jeg kan tænke på, er at 

komme i bukserne på ham. Se ham uden tøj på, smage på ham, 

mærke hans hænder på min krop, overgive mig til hans 

maskuline, mandige og muskuløse krop.  

 Inden jeg ser mig om, står vi i receptionen på et lille hotel 

på den anden side af gaden. Han taler lavt med receptionisten, 

og får hurtigt udleveret en nøgle. Jeg følger efter ham hen til 

elevatoren. Vi står bare og kigger på hinanden, siger ingenting. 

Jeg kan tydeligt mærke min krop arbejder på højtryk. Den er 

allerede fyldt med spænding, og adrenalinen kører på sit højeste. 

Jeg er sikker på, at han kan høre mit hjerte slå, som vi står der 

helt stille og venter på, at elevatoren stopper. Værelse 69, det er 

næsten for godt til at være sandt, men nøglen virker og vi går 

ind. 

 Hotelværelse er lidt slidt men, midt i værelset står en smuk 

moderne himmelseng. Han går over til vinduet og trækker 

gardinerne for, og kigger på mig, lidt overvejende. ”Hvad skal 
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jeg dog finde på med dig?” Han går langsomt hen til mig. Jeg 

står bare og nyder hans bevægelser, og kan mærke spændingen i 

hele min krop. Han ophidser mig, bare ved sit blik. De der 

enormt hede øjne, og hans forførende smil. Han står lige foran 

mig og begynder langsomt, at køre sin fingerspids fra mit 

kraveben og ned over mit bryst, rundt på mine bryster, uden at 

røre mine brystvorter. De reagerer ved at blive stramme, hårde 

og rynkede. Han smiler tilfreds, for han kan se det gennem min 

skjorte. Langsomt åbner han min skjorte, en knap af gangen, og 

jeg kan mærke hans fingrer med vilje stryger hen over min hud. 

Han kigger mig dybt i øjnene og forfører mig, hypnotiserer mig 

med de frække, flirtende, forførende og vidunderlige øjne. Jeg 

får helt kuldegysninger, og mine brystvorter bliver vildt 

sensitive. Han skubber min skjorte til siden, så min BH bliver 

synlig. ”Luk øjnene,” hvisker han og jeg gør som jeg får besked 

på. Han giver mig bind for øjnene, det er satin kan jeg mærke. 

Hold nu kæft hvor er det frækt. Her står jeg med en vildt 

fremmed, på et hotelværelse, og er godt i gang med at skal have 

fræk sex, og jeg kender ikke engang hans navn, men har 

alligevel 100 % tillid til ham. ”Er du ok?” hvisker han i mit øre. 

Jeg nikker. Jeg er mere end ok, jeg er vildt liderlig, og kan ikke 

vente på, hvad der nu skal ske.  

 Han tager min skjorte langsomt af, efterfulgt af min 

nederdel, samtidig med at hans hænder stryger op og ned af 

mine ben, mave og arme. Nu står jeg i BH, trusser og højhælede 

med bind for øjnene. Jeg kan mærke ham i rummet, mærke at 

han spiser mig intens med øjnene, og hører ham rumsterer med 

noget. Pludselig kan jeg mærke ham meget tæt på igen, hans 

læber er på min mund, og han åbner langsomt mine læber med 

sin tunge. Min tunge møder hans og de leger med hinanden, 

langsomt sensuelt og sindssygt frækt. Hans hænder griber om 

mine bryster, og før jeg ved af det, ryger BH´en også af. Han 

klemmer og hiver skiftevis mine brystvorter, og pludselig kan 

jeg mærke noget koldt og en kort smerte. ”Det er 

brystvorteklemmer smukke, sig til hvis de klemmer for meget.” 

Jeg nikker. ”Vælg et stopord smukke.” Stopord? Det har jeg 



Side 8 

aldrig haft brugt før, men en gang skal jo være den første. Jeg 

har det perfekte stopord. ”Linje 6,” hvisker jeg. ”Godt valg” Han 

kysser mig igen. 

 Langsomt fanger han min hånd, og fører mig over til 

sengekanten, jeg sætter mig ned. Jeg kan fornemme, at han 

sidder foran mig, og da jeg mærker hans tungespids på min 

brystvorte, lyder der et voldsomt støn fra mit bryst. De er 

normalt meget sensitive, men det her er vildt. Jeg bliver lidt 

forskrækket over mig selv, men glemmer det hurtigt igen. Hans 

tunge leger med det yderste af vorten, slikker, kilder forsigtigt. 

Åh, gud jeg er i himlen. Min krop er et fyrværkeri af følelser. 

Alle nervetråde er i brug. Jeg stønner højere og hurtigere, og jeg 

kan mærke kroppen spænder og gør klar til en vulkan af en 

orgasme. Brystvorteorgasme. Jeg har hørt om det, men har 

aldrig oplevet det. Jeg kramper fuldstændigt i hele kroppen, og 

han fortsætter bare med at drille mine brystvorter. Jeg er spændt 

som en bue og jeg griber ud efter hans hoved, for at stoppe ham, 

det er næsten ikke til at holde ud. ”Hov, næ nej smukke, her er 

det mig der bestemmer. Vi må vist hellere gøre noget ved de 

hænder, når de ikke kan holde sig i ro.” Der går få sekunder, så 

ligger jeg bundet med håndled og ankler til sengestolperne. 

”Sådan, så ved jeg hvor jeg har dig,” siger han med en afdæmpet 

sindssyg fræk dominerende stemme. ”Hold kæft, hvor ser du 

smuk og fræk ud sådan, jeg kunne kigge på dig hele aftenen.”  

 Han tager forsigtigt klemmerne af mine brystvorter, de er 

godt nok ømme nu, men han masserer dem forsigtigt lidt, så 

smerten aftager.  

 Pludselig mærker jeg en stille kilden, han bevæger det 

rundt på kroppen, langsomt og undgår alle mine g-punkter, med 

vilje. Det er uudholdeligt, men vildt ophidsende. Det føles 

pirrende og jeg får gåsehud over hele kroppen. Han stryger op 

og ned af mine inderlår, og pludselig kan jeg mærke det mellem 

mine ben. Hans stryger det forsigtigt omkring min klitoris, som 

er SÅ klar til alt, jeg stønner højt og kan næsten ikke vente på 

hans berøring. ”Mmmm smukke, du har den skønneste fisse, jeg 

får jo helt lyst til at smage på den,” hvisker han og jeg er sikker 
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på at han slikker sig om munden. ”Den skal have æren af min 

tunge smukke.” En længe ventet forløsning bliver udløst, da 

hans tungespids cirkler langsomt omkring min klitoris. Små 

hurtige tungeslag, cirkler og let pressen på mine 8000 

nervetråde. Jeg vrider mig, så hele sengen gir sig, men kan intet 

gøre, jeg er bundet fast til sengen, magtesløs og har fuldstændigt 

overgivet mig til min dominerende mystiske linje 6 date, som 

jeg stadigvæk ikke ved hvad hedder! Men det er fuldstændigt 

lige gyldigt lige nu, for en ny orgasme ruller sig sammen i 

kroppen på mig, jeg kan næsten ikke være i mig selv.  

 Noget snurrer i værelset, og pludselig har jeg min nye 

dildo i min våde skede, samtidig med, at hans tunge i 

voldsomme tungeslag masserer min klitoris. Han løsner mine 

ankler fra sengestolperne, så jeg har mulighed for lidt 

bevægelse, og det har jeg brug for. Hele min krop vrider sig og 

jeg kan slet ikke ligge stille. Det bruser ud af mig, i et ophidset 

skrig. Kom den lyd fra mig? Endnu en første gang. Aldrig har 

jeg oplevet noget lignende. Hvad er han for en mystisk mr. 

Magic?  

 Jeg ligger helt stille, og temmelig forpustet. ”Det var to,” 

siger han triumferende. ”Så skal vi i gang med nummer tre!” 

Han løsner mine håndled fra bondagemanchetterne og løsner 

silkebåndet fra mine øjne. Jeg er godt brugt efterhånden, 2 

orgasmer sætter sine spor, men jeg må have mere. Jeg skal 

mærke ham, smage ham og nyde ham i mig.  

 ”Nu vil jeg se dine smukke øjne, mens min pik er i din 

mund, smukke.” Endelig tænker jeg, det har jeg haft lyst til hele 

dagen. Jeg misser med øjnene, skal lige have fokus. Han ligger 

nøgen og kigger på mig. Fuldstændig fantastisk lækker krop, 

markerede muskler, det der sexede V fra hofterne og ned til 

pikken, et par tatoveringer på brystet og dejlig solbrun. Jeg 

rejser mig forsigtigt på albuen, og lader mine fingre stryge blidt 

over hans brystkasse og mærker musklerne spænde ved min 

berøring. Jeg slikker lidt på hans brystvorter, der reagerer ved at 

blive strittende og hårde. Han lukker øjnene og stønner sagte. 

Han nyder det. Jeg kærtegner og slikker hver en mavemuskel, 
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og bevæger mig langsomt ned mod hans pik. Min tunge glider 

forsigtigt rundt, driller, leger og slikker. Den står stor og hård og 

venter kun på min tunge og mund. Den vil i den grad klæde min 

mund, så jeg spilder ikke tiden. Lidt pine og forførende tunge 

omkring pikhovedet, får ham til at stønne højt. Jeg trækker det 

lidt ud, leger bare med det lille hul i spidsen og sutter stille den 

salte dråbe af præsæd der ligger og venter. Slikker lidt på hans 

pung, lader kuglerne fylde min mund mens jeg med hånden, 

bevæger forhuden frem og tilbage på hans store hårde pik. Lader 

min tunge kærtegne ham under pungen på det bløde 

mellemstykke. Kører langsomt op fra pungen, op langs pikken 

op til hovedet, og i et hurtigt sekund sluger jeg ham i en 

mundfuld, helt til roden, for det ved jeg at jeg kan. Jeg æder 

hans pik, som om jeg var ved at dø af sult. Han stønner højt og 

ryster over hele kroppen. ”Fuck,” udbryder han og kigger på 

mig med ophidsede øjne, men jeg fortsætter bare i højt tempo. 

Med stramme læber og tungen der driller og leger, giver jeg ham 

det jeg er bedst til, et verdensklasse blow, fyldt med uartige 

teknikker. Jeg elsker det og det gør han tydeligvis også, for han 

kan slet ikke ligge stille. Han griber min nakke, og trækker mig i 

håret. ”Jeg bliver nødt til at kneppe dig nu.” Han sætter sig op 

og løfter mig op, så jeg sidder på ham ansigt til ansigt. 

Langsomt med sine hænder under mine baller, løfter han mig 

ned over sin pik, så den fylder mig helt ud. Jeg er så våd. Vi 

stønner begge i kor, for der er ingen tvivl om, her passer vi 

perfekt sammen. I langsomme hårde stød, løfter han mig 

samtidig med, at jeg rider ham i samme rytme. Vi finder hurtigt 

et dejligt tempo, mens vores tunger leger med hinanden. Jeg 

holder godt fast i hans overarme, der spændes hver gang han 

løfter mig. Frække sexede overarme, med maskuline muskler, 

tænder mig enormt. Han kommer helt i bund, masserer mit indre 

og mine hemmelige sensitive steder i min hule. Hans pikhoved 

masserer præcis hvor det skal. Jeg rider ham og han løfter mig i 

rytme, så jeg får hele pikken i hvert ryk. Vi stønner, sveder og 

gennemknepper hinanden og inden længe ruller orgasmen ind 

over mig, jeg kan ikke holde det tilbage og samtidig med at han 
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eksploderer i voldsom orgasme og udløsning, lukker mit 

underliv op for sluserne.  

 Jeg sidder i en sø af et eller andet snasket stads. ”Hvad 

fanden sker der?” gisper jeg forpustet og lidt forskrækket. Har 

jeg tisset eller hvad? Tænker jeg først. Pinligt. ”Smukke, har du 

aldrig haft en sprøjteorgasme før?” han kigger undrende. ”Nej, 

gu har jeg ej,” siger jeg lidt forvirret.  

Sprøjteorgasme, brystvorteorgasme og hvad ved jeg. Det her er 

jo en buffet af nye oplevelser.  

 ”Det var så tre,” han smiler tilfreds. ”Glæder mig at kunne 

give dig lidt igen.” Han kigger på mig og smiler med de der 

utrolig frække øjne. Jeg ryster overvældet på hovedet og vi 

lægger os udmattet ned. Jeg er helt færdig, fuldstændig helt og 

aldeles gennemkneppet.  

 Luften er også gået lidt af ballonen på Mr. Mystisk Magic 

linje 6. Jeg kigger på ham, jo selv gennemkneppet ligner han en 

hot sexgud, man bare har lyst til at spise. ”Hvad hedder du 

egentlig,” spørger jeg forsigtigt og smiler. Vil jeg egentlig vide 

det, tænker jeg efter jeg har spurgt. ”Skal vi ikke bare kalde mig, 

Den fremmede i linje 6,” siger han og smiler. ”Jo, lad os det,” 

hvisker jeg. ”Tak for en dejlig oplevelse og fantastisk sex,” siger 

jeg lidt flov. ”Det har jeg aldrig kastet mig ud i før, altså sex 

med en fremmed på den måde.” ”Glæder mig at du havde lyst,” 

hvisker han frækt og blinker til mig.  

 Vi tager tøj på og forlader hotelværelset. Nede på gaden 

står vi begge lidt rastløse og kigger på hinanden. ”Hvordan 

kommer du hjem smukke?” Egentlig burde jeg tage bussen, men 

jeg er for træt til at sidde og bumle i sådan en, hele vejen hjem.  

”Jeg tager en taxa, jeg er for træt til bussen.” Jeg kigger på ham 

og ville egentlig helst have, at han ville tage med mig. 

I det samme kommer der en taxa forbi, og han rækker armen ud 

og vinker den over hvor vi står. Han åbner galant døren, og jeg 

hopper ind. ”Vil du med?” får jeg sagt stille. Han ryster på 

hovedet og sender mig de dejligste øjne. ”Nej, jeg skal videre. 

Men endnu engang tak for en dejlig eftermiddag.”  



Side 12 

 Det sidste jeg ser til ham, er da han lukker taxadøren og 

jeg forsvinder ud af Roskildevej i mørket. 

 

 Næste morgen klokken 7.44, står jeg igen og venter på 

bussen. Lidt mør og øm i kroppen efter min hotte og meget 

mystiske date i går. Jeg er træt og mine brystvorter er yderst 

sensitive i dag, lidt ømme men på den gode måde. Jeg kan 

mærke, at musklerne har været i brug som aldrig før. Nærmest 

lidt influenzaagtigt. Bussen kommer, og den sædvanlige rutine 

starter. Chaufføren med sit ”godmorgen”, de sædvanlige 

mennesker af og på, og da vi når til stoppestedet, hvor den 

middel aldrende kvinde med det sorte hår og teenageren med det 

altid nyklippede hår stiger på, kan jeg mærke at min puls stiger. 

Mon han stiger på i dag?  

Jeg kigger efter ham, bussen holder længe og venter. Kommer 

han mon? Det regner ikke i dag, så hvad er chancen for at det er 

muligt? Buschaufføren lukker dørene, og bussen sætter i gang. 

Han skulle ikke med bussen i dag. Lidt skuffet læner jeg mig 

tilbage i sædet, og kigger ud af vinduet. Med musik i ørerne 

kører morgentrafikken forbi, mens Coldplay spiller Magic og 

jeg drømmer lidt om min Mr. Mystik Magic. Den fremmede i 

Linje 6. 

 


