"Het leven is een droom (deel 6)"
Van af het moment dat de uil Oehoe geroepen had,was hij zichzelf niet meer en had hij haar
niet meer ge zien.Het enige wat hij naast zich in bed zag was zijn eigen vrouwelijke zelf zoals
in zijn verhitte dromen.Op het moment dat hij hardhandig in Alice binnen kwam met zijn
biseksuele pientere pookje,zwiepte er een bovenmenselijke storm door zijn ziel heen waarover
hij totaal geen kontrole kon uitoefenen.De droomgestalten hadden de kontrole over hem over
genomen.Zij droegen hem,versterkt door een duivAlicee lust en een toenemend ver
langen,maar tegelijkertijd met een intense afschuw van het vrouwelijke geslachtsdeel waar zijn
lul diep in geworteld zat: dit alles met de snelheid van het licht die elke weerstand in hem
onmogelijk maakte.Mannelijk en vrouwelijk,verlangen en afkeer werden zo met elkaar
verbonden dat hoe meer afgrijzen hij voelde voor de vrouw die hij op dit ogenblik bezat,hoe
meer hij zich overgaf aan dat verlangen naar het fundamenteel mannelijke! Hoe moest hij
daarmee nu klaar komen?Was hij soms toch een echte homosexueel zoals hij wel vaker had
gedacht als hij met een man in bed lag?Beelden flitsten door zijn herinnering van zijn eigen
lichaam in dameslingerie en de dromen waarin hij beurtelings als volmaakte vrouw en dan
weer als man verscheen.Heet verlang en en diepe afschuw en minachting voor het vrouwe lijk
geslachtsdeel en de borsten van Alice werden tot één mix.En al die gevoelens kwamen uit
hem zelf voort,dat was nog het mooiste!Hoe hoger hij de ladder beklom van de sexuele
extase,des te dieper daalde hij af naar het lagere nivo van de wal ging.De treden van de ladder
die in de hel leken te staan leken gloeiend en verbrandden zijn voet zolen.Alles wat Frank
alleen nog maar kon zien in zijn verblinde demoniese waanzin was onder hem het gezicht van
zijn eigen vrouwelijke ik uit die dromen.Hij neukte bij wijze van spreken alleen maar zichzelf
door met zijn lul in Alice haar vlees af te dalen!Mooi werk,als het zo ook kan,dacht Frank. Wel
zo gemakkelijk ook!Geen gelul van zo’n wijf aan je kop!Doe het zelf,dat was het motto van de
moderne tijden.
Deze verheven gedachten schoten door Frank heen terwijl hij Alice haar handen op zijn
lichaam voelde als de klauwen van de duivel die zijn huid open krabten.Hij keek gefascineerd
haar aan.Dat voelde lekker!Pijn was fijn!Als zij haar ogen openden was het grijsblauw vervuld
van een diep gevoel,maar dan versmalden ze zich tot walgelijke bloed door lopen geile
varkensogen,maar hij werd daardoor juist gefascineerd.
”Je ziet mij helemaal niet,Frank!” hoorde hij zijn vrouwelijke zelf dat onder hem lag zeggen.
Ach,dacht hij,die klachten hebben we al zo vaak gehoord!Ze kan me wat mij betreft aan me
reet roesten!Die teef!
”Kijk naar mij!Kijk naar mij!Zie hoe ik het beleef!” riep zij dwingend.Hij weigerde te kijken naar
haar.
Met zijn gehele lichaam zocht hij naar haar diepste innerlijke mysterie,probeerde hij met zijn
lustvinger alle uithoeken van haar baarmoeder te verkennen of daar soms het geheim van haar
vrouwelijkheid in school.En terwijl hij dat alsmaar wortelend in haar deed voelde hij de
beweging van iets hards en hoekigs in zich anaal binnen dringen.Zou Alice een schoenlepel
hebben gepakt om hem anaal te ver krachten voor straf? Dat zou toch heel wat schade
opleveren! Vrouwen waren niet langer te vertrouwen. Ze kon wel een serial killer on the run
zijn. Nee, zo was zij niet!
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