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EL PENIS

I WANT TO FUCK YOU VERY MUCH
*a cyber dialogue of  fucking love

A: i want to fuck u
C: come here and fuck me then
C: come fuck me
C: cum in my fat arse
A: i want to fuck u with your glasses on
A: and slap u
C: buuuhuu
A: and after the slap your glasses will be like that
C: u want to bully me?
A: and i will rape u then
A: yes but ill whisper i love u in your ear
C: PLEASE
C: I LIKE
C: lovingly raped
A: raped in love
...
C: ginger! ginger! ginger!
C: constantly
A: shame bad boys
A: did u like when u were fucking me
A: at the beginning
A: that i was telling you to fuck the bully that called 
u ginger?
C: yea i liked it
A: next time ill slap u
A: and call u ginger
C: then i always make up weird things in my head
A: and u will attack me
C: please!!!
C: ll beat u up
A: i will only give u the first slap
A: call u ginger boi with a smal dicky
A: and you will take your hippo out
A: and give me a good fuckin
C: please !
...
A: look my new passport
C: mmmmmmmmmmmm
C: sexy

A: tired
A: beard
C: u look very very sexy
A: long hair
A: taliban
C: taliban
C: please fuck me mister taliban
A: seriously i look taliban
C: fucked by the taliban
C: please :)
A: i will terrorise u boi
A: bomb your ass
...
C: if  i dont feel like hurting someone i usually dont 
wanna fuck em
C: if  i feel dominant then i do
A: hurt with your hippo?
C: hurt the arse
C: use the person
C: a bit
C: grrrrr
A: please use me
C: O
C: K
C: i will
...
C: hippo is waving goodbye
A: i want the hippo now
C: good bye :<>
C: if  i was there id be slow fuck ur face
C: geting the hippo wet
C: with ur spit
...
C: sleep
A: yes yes
C: hippo will slip in ur arse while ur sleeping
A: yay!
C: hell be gentle so u wont notice
A: please please

A: stay
C: he will stay in there
A: he better stay there
C: i wanna fuck u
C: please
A: please
C: grrrrrr
C: hippo is hurting me
C: cant fit in my shorts there very tight
C: like ur arse
...
C: come here!
C: GRRRRRRRRRRRRRRRR
C: i want u
C: i cant wait for u to fuck me
A: please
C: :)
C: he doesnt love me boohoohooo
A: i love when i fuck you i hold your neck at the 
back
C: mmmmmm
A: with both hands
A: and i look u in the eyes
C: i love watch ur face while u fuck me
C: and u tell me u love me before ur about to cum
C: i love it
...
C: i always for some reason imagine weird bnp 
things when ur sucking my dick or im fucking u
C: haha i dont know why
A: like what????
C: and weird neighbors things
C: like ur an immigrant and u live on my street
C: and u come round behind ur wife’s back to suck 
my fat cock
C: or that im ur neighbor and i bribe u to sucking 
my cock everyday
C: bully u
C: and abuse u

A: and u choke me
C: and im a racist and want to fuck ur face
C: make u cry
C: i dunno why
C: im not racist i promise
C: or bnp
A: its ok
C: i just end up thinking of  it when im fucking u or 
getting sucked
C: boohooohoo
C: im a racist
A: no
A: its the reaction u have during sex
A: its ok
A: its not you
C: i know - i just like power play
C: nothing can be equal
C: and the extremes of  power play turn me on
A: and this is one form
A: for some reason its in your subconscious
C: race - size - weight - age
A: i know what ill get u for christmas
C: lululu i like wierd sex things
A: adolf  hitler costume to fuck me in it
...
A: been thinking of  your eyes when we fuck
A: your eyes looking at me
A: when u fucked me or when i fucked u, doesnt 
matter which
C: it feels amazing to make love with u
C: it feels insane
C: and fantastic and everything great
C: come here i want u
C: i need u
A: ok
A: bye bye



Εγκώμιο του ομαδικού έρωτα * 

«Αν δεν σας αρέσει αυτό το δωμάτιο, 
το σπίτι έχει και άλλα, οι υποκριτές ας 
πάρουν τις πέτρες τους κι ας παίξουν σε 
άλλες αυλές»
Ανώνυμου

In praise of group sex * 
by Panayoths Evangelidis

 ‘‘Prêtez-moi la partie de votre corps qui peut me 
satisfaire un instant, et jouissez, si cela plaît, de celle 
du mien qui peut vous être agréable’’
Marquis de Sade
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“If you don’t fancy this room, go elsewhere, 
the hypocrites may take their stones and find 
another yard to play”
Anonymous

«Prêtez-moi la partie de votre corps qui 
peut me satisfaire un instant, et jouis-
sez, si cela vous plaît, de celle du mien 
qui peut vous être agréable»
Marquis de Sade

 10. Μερικοί κλείνονται μηχανικά 
σε μια πόζα περιμένοντας οι εξελίξεις να 
κάνουν την δουλειά γι’αυτούς, να βγάλει το 
φίδι από την τρύπα κάποιος άλλος, όπως 
δηλαδή προφανώς κάνουν και στη ζωή τους. 
Είναι οι καινούριοι αυτοί, τους καταλαβαίνει 
κανείς με μια ματιά, κατανοούν όμως κι εκείνοι 
σε λίγο, ο καθένας στον χρόνο του, ότι καμία 
τους πόζα δεν έχει νόημα και αποτέλεσμα, κι 
ότι αν αποφασίσουν να παραμείνουν θα πρέπει 
να πετάξουν το βάρος της υποτιθέμενης αξίας 
τους, σ’αυτό το χρηματιστήριο των παράξενων 
αξιών με τους δικούς του νόμους προσφοράς 
και ζήτησης. Αλλιώς λένε καληνύχτα, 
ευχαριστώ, και φεύγουν να συνεχίζουν την 
ατέρμονη αναζήτηση αυτού που ονειρεύονται 
ότι κάπου σίγουρα πρέπει να υπάρχει.  

 10.  You can identify newcomers by 
their posture. They ‘lock’ themselves in positions and 
attitudes that they think will bring them the best and 
desired results. They don’t make the first move, they 
don’t experiment. They wait there for things to happen 
for them. It’s probably how they live their lives anyway.  
In the end, they either decide to give in or say goodnight 
and carry on their quest for the Ideal.
 
 11. Η βραδιά προχωρεί και είναι 
σαν μία ταινία που στο ξετύλιγμά της αλλάζει 
είδος, από μία κοινωνική συναναστροφή και 
ένα έργο χαρακτήρων περνάει στο δράμα 
δωματίου, για να μεταμορφωθεί σε ελαφριά 
κωμωδία, γιατί εδώ όλα γίνονται αντικείμενο 
καλόβολης ειρωνίας και φιλικής χλεύης, σαν να 
λένε, «τίποτα δεν έχει θέση εδώ μέσα εκτός από 
την ασφάλεια και την ηδονή». Ακόμα και τα 
κορυφώματα του πάθους διακωμωδούνται και 
τους φέρνουν πιο κοντά. Κανείς δεν πειράζεται, 
όλοι θεραπεύονται χωρίς να το ξέρουν.

 11.  The night’s events are like a 
movie evolving, from a character play to drama to light 
comedy. Because in here we can take the passions and 
the tragedies, usually underlying sex, lightly and with a 
goodwill irony. Nobody is offended, not taking things so 
seriously is one of the best cures. We cum together and 
so we come together.

 12. Και για τους μανιακούς των 
αριθμών, αυτούς για τους οποίους η ζωή είναι 
μετρήσεις, σύνολα και υποσύνολα, διαιρέσεις 
και υποδιαιρέσεις, συσσωρεύσεις που στο 

κορύφωμά τους δίνουν νόημα στην ύπαρξη, 
να μια λαμπρή ευκαιρία για μεγάλα γλέντια: 
Στο αποψινό όργιο ήταν τρία ζευγάρια και 
δεκαπέντε μόνοι. Απ’αυτούς οι εφτά είναι 
σε σχέση  αλλά ήρθαν μόνοι τους. Από τους 
εφτά, οι σύντροφοι των δύο γνωρίζουν τις 
νυχτερινές αυτές δραστηριότητες, οι άλλοι 
πέντε δεν έχουν πει τίποτα στους καλούς 
τους και υποτίθεται ότι κοιμούνται ήσυχα 
στα κρεβατάκια τους.   
 Πήρα 3 πίπες, έδωσα 4, γάμησα 
5, με γάμησε 1, κατούρησα 2, φίλησα 6, 
φιστάρισα 2 και προσπάθησε να με φιστάρει 
ένας.  Και ούτω καθ’εξής.

 12.  And for the number maniacs:
In tonight’s orgy there were 3 couples and 15 
singles. 7 out of the 15 singles have a partner but 
came solo. 2 out of these 7 partners were aware that 
their partner was at that orgy.
I sucked 3 cocks, 5 men sucked me, fucked 5 men, 
1 fucked me, I pissed on 2, I kissed 6, I fisted 2 men 
and 1 man tried to fist me…
 
 13. Και μετά, μέσα στην πόλη, 
δημιουργείται ένα δίκτυο από ανθρώπους 
που φέρουν το Σημάδι, μια μυστική κάστα 
που αλληλοαναγνωρίζεται και απολαμβάνει 
συνωμοτικά την ηδονή να μοιράζεται ένα 
μυστικό, μια βιβλική έκθεση του ενός στα 
μάτια όλων, ένα υπόγειο σύμπαν της πιο 
άκρατης φανερότητας. 

 13.  This is the creation of a very 
special caste, a group of initiates that bear the sign 
that only themselves can identify.

 14. Ου τόπος όπου ο καθένας 
μπορεί να πλάσει τον κόσμο του σαν ένα 
φάντασμα απτό που δεν θα τον ξυπνήσει 
ποτέ όμως κάθιδρω μέσα στα σκοτάδια της 
νύχτας. 
*Αυτού που γίνεται σε κλειστά ιδιωτικά 
δωμάτια -και όχι σε χώρους που 
εμπορεύονται το σεξ- με ιδανικούς θιασώτες 
του είδους, πεπειραμένους και με παιδεία 
στο ομαδικό που πάντα είναι αυτό που έχει 
την πρώτη λέξη εδώ μέσα. 

 14.  This is the only place where you 
can create your own demons; demons that won’t wake 
you up in the middle of the night sweating and in agony.

 8. Μιλάμε για μεγάλες αριθμητικά ερωτικές 
συνευρέσεις όπου τα περισσότερα άτομα είναι θιασώτες του 
είδους και όχι εκεί «για την εμπειρία» ή επειδή τους έχει 
σπρώξει η καύλα και οι ορμόνες ή μια ανάγκη αναγνώρισης 
και επιβολής, ή επειδή απλά έτυχε. Μιλάμε για τους 
θιασώτες μιας άλλης ζωής και μιας άλλης επικοινωνίας, 
για τους θιασώτες κάθε συνδυασμού τεχνητών παραδείσων, 
μιλάμε γι’αυτούς που θέλουν να ψάξουν και να χτίσουν 
καινούρια ιδανικά αρχιτεκτονήματα. Ευγένεια, αλληλεγγύη, 
κώδικες επικοινωνίας αισθημάτων... Όταν τελειώνει 
ένα γαμήσι, μία πίπα ή ένα φιστάρισμα, τα δύο άτομα 
φιλιούνται και κοιτάζονται στα μάτια ή χτυπάνε ο ένας 
την πλάτη του άλλου ως σημάδι ευχαριστίας και σεβασμού, 
ότι όλα ήταν καλά. Ένας παράδεισος δημιουργημένος με 
αρχή και τέλος, εκεί όπου κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει 
για μερικές ώρες, εκεί όπου μπορείς να φιλήσεις τον καθένα 
και να μην σε αρνηθεί κανείς. Ακόμα και εκείνοι που το 
εγώ τους μέσα σε μία μεγάλη παρτούζα δεν διαλύεται στο 
γενικότερο κύμα επιθυμίας και συναναστροφής, απλά 
θυμίζουν με έκπληξη αυτό που όλοι έχουν αφήσει έξω 
και που θα το ξαναβρούν μόλις βγουν την άλλη μέρα και 
μετρήσουν τα βήματά τους προς τα πίσω. Διαφορετικοί όμως 
πια, έχοντας επιτρέψει την βραδιά να τους διαποτίσει και να 
τους διδάξει.

 8.  This is a gathering of people that know exactly 
why they are here and what they want to do. With their own codes of 
communication; a ‘thank you’ light mouth kiss or a tapping on the 
shoulder is part of the code here, showing your appreciation. 

9. Να κι ένας που θέλει να 
απομονωθεί λιγάκι,
είναι χλωμός ή μπλε, οι απόψεις διίστανται, κουρασμένος 
λέει ένας, τον πείραξε κάποιο ναρκωτικό που πήρε ίσως για 
πρώτη φορά, λέει κάποιος άλλος, που κάτι περισσότερο ίσως 
να ξέρει. Όπως και να’χει το πράγμα, με διάφορους βαθμούς 
οικειότητας τον φροντίζουν, του φέρνουν κουβέρτες, 
κάποιοι τον φιλάνε, του χαϊδεύουν την πλάτη και το 
στήθος, κάνουν χώρο, ο οικοδεσπότης του προσφέρει το 
κρεβάτι του σε κάποιο κλειστό για όλους δωμάτιο, ρωτάνε 
μετά όλοι από καιρού εις καιρόν τι κάνει και αν συνήλθε, 
ένα μικρό βιογραφικό του πλανιέται στον αέρα ανάμεσα 
στους καπνούς και τις αναθυμιάσεις των σωμάτων.

 9.  Solidarity among participants. You learn to care 
about others and especially for the ones who suffered something during 
the session, be it drug abuse, sexual overburdening of the system… The 
amfitryon of the evening will even give his own bed for the ones who 
need care and rest.

 1. Την επόμενη ημέρα, όταν 
πια είμαι σπίτι και στο δικό μου κρεβάτι 
αφήνομαι να μηρυκάσω την προηγούμενη 
νύχτα. Σαν να τραβάω κλήρο από ένα 
πάνθεον εικόνων, λόγων, πράξεων, κινήσεων, 
σωμάτων, προσώπων. Καλοδεχούμενη δουλειά, 
τι μεγαλύτερη απόλαυση από την διεργασία 
της σκέψης και της μνήμης; Η περγαμηνή 
ξετυλίγεται: σώματα, συμπεριφορές, ήχοι, 
μορφασμοί και χειρονομίες, σκιρτήματα 
πάνω σε ένα ταμπλώ από ζωντανές βιβλικές 
αναπαραστάσεις, ένα κέντημα από ανάσες, 
βογγητά, γέλια, ζάλη και παράδοση. (Κι έχω 
γνωρίσει με μία μου έξοδο τόσους ανθρώπους, 
έχω κυριολεκτικά «πηδήξει» στάδια γνωριμίας, 
ατελείωτα τσατ, γράμματα ή κουβέντες και 
έχω φτάσει στον πυρήνα του πράγματος με 
μία μου επίσκεψη σ’αυτό το άλλο σπίτι).

 

 1. Food for thought for the days to 
come: images, words, actions, movements, bodies, faces, 
behaviours, manners, breathing, groaning, laughing. 
Dreams for the following night.  

 2. Ο ομαδικός έρωτας είναι 
σχολείο όπου όλοι είναι δάσκαλοι και μαθητές. 
Διδάσκεται εκεί ανάμεσα σε άλλα: η κατάργηση 
κάθε κρίσης και διάκρισης, πολιτισμός και 
επικοινωνία, η αρετή να μοιράζεσαι, καθώς 
ξεθωριάζει βαθμιαία μέσα σου κάθε αποτύπωμα 
κτητικότητας. Είσαι ευγενής: γιατί αυτός είναι 
ο κανόνας των κλειστών αυτών δωματίων όπου 
συνευρίσκονται άνθρωποι με την κοινή διάθεση 
να γευτούν και να τους γευτούν χωρίς βιασύνη, 

σίγουροι ότι κανείς δεν θα τους απορρίψει γιατί 
κι αυτοί δεν απορρίπτουν κανέναν. Μαθητεία 
στις ανάγκες του καθενός, αποκάλυψη πηγών 
ευχαρίστησης που μέχρι χθες δεν γνώριζες, η 
εμπειρία ότι όλοι δεν είναι σαν κι εσένα κι εσύ 
δεν είσαι σαν κανέναν απ’τους άλλους. Σχέσεις 
ουτοπικά ιδανικές όπου ακόμα και η απόρριψη 
γίνεται με τον αβρώτερο τρόπο, η συμπαράσταση 
είναι νόμος, ένας τόπος όπου βασιλεύουν 
όλα όσα θεωρούμε καλά καγαθά και έχουμε 
αγιοποιήσει στον πολιτισμό και την κουλτούρα 
μας, αγκαλιά όμως εδώ με όλα τα «κακά» και τα 
απαγορευμένα.

 2.  Education. You learn to socialise, 
give and take, accept others for being different. You are 
freed from possession. Being gentle is a basic rule, even 
when you say no. There’s no rejection. You learn other 
people’s needs, different forms of pleasure, you under-
stand your own uniqueness.

 3. Μαθαίνεις με γρήγορους 
ρυθμούς τον εαυτό σου καθώς η διάδρασή με 
τόσους ανθρώπους σε ένα τόσο «βασικό» επίπεδο, 
γίνεται άμεσα και έχεις μονίμως πολλαπλούς 
καθρέφτες όπου βλέπεις να χορεύουν τόσοι 
σου εαυτοί, χειρονομίες και τρόποι. Βγάζεις τα 
ρούχα σου με το που φτάνεις και είναι κι όλοι 
οι άλλοι γυμνοί, και όσοι διστάζουν είναι σαν να 
διαλαλούν μια ντροπή και μια αλαζονεία που 
είναι άγνωστες εδώ.

 3. You learn yourself through the in-
teraction with others; through them you can see yourself. 
Bare yourself in this pool of naked bodies. 

 4.  Η ηδονή 
πλανιέται σαν χίλιες μυρουδιές 
σ’αυτά τα κλειστά δωμάτια, ο 
οργασμός δεν είναι  σκοπός. 
Εδώ μέσα μπορείς να μάθεις 
στον άλλον πώς θέλεις να 
παίξει το σώμα σου, σαν ποιό 
μουσικό όργανο, ποιές χορδές 
να αγγίξει, ποιά πλήκτρα να 
χτυπήσει, τις συγχορδίες που θα 
ενορχηστρώσουν την κορύφωσή 
σου... Ο χρόνος 
εδώ μέσα λιώνει, σαν τα 
ρολόγια του μεσογειακού 
ζωγράφου, γίνεται ελαστικός, 
μετράει αλλιώς για τον καθένα, 
αδιάφορος για τα ρολόγια του 
αποφασισμένου χρόνου στους 
τοίχους, η ορχήστρα των στιγμών 
αυτοσχεδιάζει μελωδίες, σειρήνες 
που σε κάνουν να ξεχνάς αυτό 
στο οποίο πίστευες μέχρι πριν 
λίγο ότι ανήκεις.

4.  Sexual pleasure (of course). 
Again and again and again. You 
teach others how to handle your 
body. Condensed nights and days.
 5. Κοινωνική συναναστροφή, 
μια Αγορά όπου μπορείς να περάσεις από τη 
σεξουαλική συνάντηση στο τραπέζι ή τον καναπέ, 
παρέα μ’εκείνους που κάνουν ένα διάλειμμα 
να ξαποστάσουν, και από εκεί παρακολουθούν 
και σκέφτονται την επόμενή τους κίνηση, 
απολαμβάνοντας ένα τσιγάρο ή τροφοδοτώντας 
με ουσίες το σύστημά τους για την εξασφάλιση 
της συνέχειας. Γιατί εδώ μέσα δεν υπάρχει αρχή 
και τέλος, οι κουρτίνες είναι κλειστές, το φως και 
το σκοτάδι είναι όλα τεχνητά. Ο θρίαμβος του 
επινοημένου, της κατασκευής, ο θρίαμβος του 
πολιτισμού.

 5.  It’s social networking, something like 
the Ancient Agora, where everything happens at the same 
time. You may swap from sexual intercourse to chatting to 
those resting, observe, think about your next move, enjoy a 
cigarette, use substances, save up energy for the next climax. 
You stay silent or talk for hours, you study and reflect.

 

 6. Τα σεξουαλικά 
ενδιαφέροντα διευρύνονται, ανοίγεις νέες 
πόρτες στο σώμα, δημιουργούνται ζώνες 
ευχαρίστησης εκεί που πριν δεν υπήρχε 
παρά άγονη γη. Και μπορείς επιτέλους να 
κάνεις πράγματα που δύο άνθρωποι μόνο 
δεν μπορούν να κάνουν. Στον ομαδικό 
έρωτα έχεις πολλά στόματα στην διάθεση 
σου, πολλά χέρια, πολλούς πούτσους, όλες 
οι ζώνες μπορούν να αγαλλιάσουν μαζί. 
Ταυτόχρονη και συγχρονισμένη πρωκτική, 
στοματική και φαλλική ηδονή, υπηρέτες για 
τις ρώγες, τα πόδια και όποιο άλλο σημείο 
στο σώμα ζητάει προσοχή. 
Το μόνο που λείπει είναι το μέλι και το 
γάλα.

 6.  You broaden your sexual 
interests. New potentials that you’ve heard of, but 
never tried before. For some things, you need more 
than two people. For some things, you need more 
than two people. Here there are plenty of mouths for 
your pleasure, many hands to cover your erogenous 
zones simultaneously, multiple stimulation and 
attention. Co-operative anal, oral, phallic pleasure, 
servants for your nipples or feet. 

7. Ο ΟΜΑΔΙΚOΣ EΡΩΤΑΣ ΕIΝΑΙ ΜΙΑ ΤEΧΝΗ. 

Οι «ζωντανές φύσεις», οι πόζες της ανάπαυλας και της δράσης, οι συνδυασμοί μέσα στους 
καπνούς και στο ημίφως, ταμπλώ βιβάν με ατελείωτες δυνατότητες συνδυασμών. Η ίδια η 
σύλληψη του ομαδικού έρωτα είναι η δημιουργία ένος Τόπου. Τα ρούχα βγαίνουν, ο κόσμος 
μένει πίσω. Δημιουργούνται νέοι νόμοι και σχέσεις, ιδανικές, όπως θα έλεγε ο ποιητής, 
ου-(ή –α)τοπικές και σχεδιαστικές, συνέχεια καινούριων σταθερών που αμέσως καταργούνται. 
Το εφήμερο είναι εδώ ο βασιλιάς και έχει την αιωνιότητα με το μέρος του. Ότι πιάνεις 
γίνεται χρυσάφι και αμέσως περνάει σε άλλα χέρια. Το καθαρό με το βρώμικο, το ευγενικό 
με το ασεβές. Το ιδιωτικό παύει για λίγο ως δια μαγείας να υπάρχει.  Οι ήχοι της μουσικής 
ανακατεύονται με τους ψίθυρους, τις αναπνοές, εκείνους της σάρκας μέσα στη σάρκα και 
επάνω της, ήχοι που μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε και μας νανουρίζουν σε ερεθιστικούς 
σκοπούς.  Σκηνές ιδανικές, μπαλέτα από χέρια και μέλη κομματιασμένα. 

 
 7.  Group sex is Art. This is the creation of a New Man’s Land. ‘Moving life’ versus ‘Still 
life’, creating new forms and controls, mixing music with whispers, breaths and the sound of flesh on flesh, a 
ballet of hands and body parts. An Atopic Utopia.

* Short summary by Angelos Tsourapas of «Εγκώμιο του ομαδικού έρωτα» by Panayoths Evangelidis
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