"Het merkwaardige was dat de lingerie mij helemaal niet..."
Het merkwaardige was dat de lingerie mij helemaal niet bekend voor kwam. Ik had
de kledingstuk ken nog nooit eerder gezien, laat staan aangeschaft in mijn
favoriete lingeriezaak in de Sint Jacobs straat!
Wel bleek ten tijde van mijn delirium net een studente textiele werkvormen
vermoord door een serial killer in dezelfde buurt als waar mijn bestelwagen
stond en werd haar lijk gevonden zonder kleding, dus waar ik haar jurk en
schoenen heb gelaten. Ze hebben me niets ten laste kunnen leg gen en de zaak
werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Een ere escorte van motor agenten begeleidde mij naar het plaatselijke
ziekenhuis waar ik aan mijn bed werd geboeid uit voor zorg en ter bescherming
van mijzelf in mijn delirium, want ik sloeg en schopte zoals wel vaker wild om
mij heen. Mijn lingerie mocht ik aan houden, mits ik akkoord ging met plaatsing
op de vrouwenafdeling. Geen bezwaar mijnerzijds.
Het oorverdovende gerochel van de terminale medepatiënten, dat sacrament der
stervenden, klonk mij als warmwatermuziek in de oren. Hoe minder zielen, hoe
meer vreugd, maar ?t benam mij wel de slaap en bij het gloren van de dageraadhet beloofde toevallig een prachtige zomerdag te worden- ontwaarde ik een
welgeschapen net geopereerde transseksueel in het bed tegen over mij, die
dankzij mijn vloeiend Engels spreken een heel boeiende gespreks partner bleek
inzake drankge bruik en geslachtsveranderende operaties. Ervaringsdeskundige dus.
Nog nooit was hij zo blij ge weest in zijn leven toen ze zijn lul en ballen
hadden weg gesneden en een fopkut modelleerden met een namaak clitoris uit zijn
eikel gekneed. Waar een wil is, daar is ook een weg. Hij zag er oogverblindend
uit, een paar hormonale pracht tieten uit de Weltmeister Zwaar Gewichtsklasse en
lang, donker glanzend haar, net als Catharina, die keiharde Xantippe uit Utrecht
had.
Een hartveroverende constante glimlach op de wellustige lippen heette mij welkom.

Binnen een half uur was ik weer eens voor de zoveelste maal zwaar verliefd.
Bisexuelen zijn nu eenmaal licht ontvlambaar. Je hoeft maar met een vinger naar
ze te wijzen of ze staan in vuur en vlam. Ik dacht nog; ik zit de eerste tijd
hier gebamzaaid wat mijn exclusieve seks juwelen behoeftes betreft, die is echt
voor alles in, begreep ik zijn/haar informatie! Ik hoef hier van mijn leven niet
meer weg, dacht ik bij mijzelf! Ik stelde mij al een gelukkige toekomst voor
samen wonend met hem/haar in een puike cottage vlak bij een Faery Ring ergens
Goin’ Up The Country. Het mocht niet zo wezen en uit dien hoofde geloof ik in
voorbestemming. Het geluk is niet voor mij weg gelegd, ervoer ik op dat moment.
Ineens gaf hij/ zij de geest en op mijn luide geroep kwamen verpleegsters
aangesneld in smetteloos witte uniformen met een karretje waar op een M16 ge
lijkend futuristies ogend blinkend chroomstalen apparaat waarmede om onbekende
redenen de anus, als mede de net gemodelleerde kunstmatige transseksuele fopkut
van de overledene tot onwaarschijnlijke proporties werd opgerekt zodat er met
man en macht ettelijke dozijnen pakken anti-lekkage watten plus antiseptische
middelen in kon worden gedouwd. Dat was hard nodig want hij/zij liep gewoon leeg
door de ondergane emoties en het vele hak-, breek- en snijwerkin het voor onder.
In de hal ontmoette ik de door hem/haar uit een sex kontakt advertentie op
gescharrelde toekom stige met Versace goed geparfumeerde levenspartner (ik houd
van mannen waar een luch tje aan zit) van de overledene, die ik uiteraard
vertelde dat zijn naam op de lippen van de over ledene bestorven lag, want wat
moet je anders?
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