"Het leven is een droom (deel 10)"
Hij las als tiener de erotiese boeken van D.H. Lawrence,Virginia Woolf’s ”Orlando” dat het
probleem van de biseksualiteit uitvoerig behandeld, Van George Sand ”Indiana” en een
heleboel boeken meer over sexualiteit waar zijn medeleerlingen en opvoeders nog nooit van
gehoord hadden.Hij kon antropologen, agogen,androgagogen,spiegelogen, pedagogen,
psychologen en geologen citeren uit alle hoeken van de wereld die op vattingen verkondigden
over de superioriteit van het vrouwelijk geslacht en haar geslachtsdelen en de komende
instelling van het matriarchaat.Frank vond er nieuwe aanmoedigingen in voor zijn dromen over
vrouwelijkheid en de klaarblijkelijke noodzakelijke onderdanigheid van de man aan de vrouw.
Hij bestudeerde de geschiedenis van de literatoren van The Bloomsbury Group die alle
maal,mannen zowel als vrouwen, biseksueel waren, zich van geen burgerlijke conventie iets
aan trokken en hun biseksualiteit ongeremd in de praktijk brachten.
In zijn vrije tijd naast zijn studie voor onbezoldigde kwekeling zonder hoofdakte aan de Da
Costakweekschool te Bloemendaal in de witte Villa aan de Koepellaan 8 ging Frank door met
lezen van allerlei occulte bronnen en het beoefenen van b paalde magise en occulte
technieken. Het ritueel van het Pentagram had geen geheimen meer voor hem. Hij wandelde
vele uren met zijn liefdesvriend van het moment maar ook alleen in de duinen om de vosjes te
spotten. Omdat hij nooit veel zin had om aan groeps aktiviteiten van de andere leerlingen deel
te nemen kon hij nu aan zijn ideaal van de androgiene mens verder werken.
Tijdens zijn lange wandelingen droeg hij altijd weer nylons,een jarretelgordel,een frivool da
mes slipje,een bustehouder en een zijden hemd je.Soms ontmoette hij tijdens die lange toch
ten mannen met een gelijk soortige interesse en kwam het meer dan eens tot een heftige
vrijage in een duinpan met zijn wellustig klasgenoot.

”Je doet het heel goed! Beweeg maar lekker je billen op en neer, geilneef van me!Lekkere geil
mieter! Met je hete roetetoeter! ” fluisterde de hese stem van de demon die Frank tijdens zijn
geslachts gemeenschap met Alice bezat. Een vet dubbelnummer
Nu bereikte Frank’s afgrijzen en onkontroleerbare sexuele lust een absolute klimaks.Nog
steeds bleef het orgasme uit en hij was al anderhalf uur bezig met zijn doorgewinterde
penisgymnastiek.Alice,die haar lange benen om zijn heupen had geslagen om zich beter tegen
de matras af te zetten was al vier keer heftig klaar gekomen,dus daar lag het niet aan,die
kwam ewl aan haar trekken.
Hij voelde zich langzaam aan opzwellen en groter worden en vervuld van een
onheilig,vrouwelijk verlangen totdat hij het gevoel had dat hij zich steeds wijder opende voor
het steeds groter wordende lid van de demon, die zeker een erektiepomp bij de hand had om
zichzelf mee op te juinen (de duivel is groot,de duivel is machtig, hij heb een lul van ongeveer
één meter tachtig) en met een afgrijzen waardoor hij ondanks alles toch sexueel
gehypnotiseerd werd,voelde hij hoe via zijn lust volle achteropening een vreemd bovenaards
lich aam een vloeistof door zijn darmen naar bin nen spoot bij hem,heet als de hel,kleverig,
verzengend en opwindend.Het leek een beetje op die keren dat hij een glijzalf vermengd met
rode cayennepeper via zijn anus zijn endeldarm naar binnen had gewerkt tijdens een
autoerotiese sadomasochistiese sessie.Uren lang brandde zijn hol als de hel!Liefde en walging
in Las Vegas zowel in zijn lichaam als in zijn geest werden één in zijn denken,voelen en

handelen.
Hij sloeg zijn ogen open.
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