"Slaven van Satan (deel 32)"
De gasten gingen weg, voldaan dat er weer een mens was toegevoegd aan het rijk van de
duivel om samen te branden in de hel. Zij wisten dat zij niet alleen tot de duivel behoorden
maar in goed gezelschap de hel in zouden gaan. Hoe meer zielen,hoe meer vreugde gold in
sataniese kringen. De satanskultus was de snelle groei en de religie op het westelijk halfrond,
daar kon geen schijnheilige op geld beluste tullevie-sie dominee die na afloop van de
kerkdienst de jonge kerkgangers in de consistoriekamer plat neukte tegen op!
Toen de laatste gasten vertrokken waren gaf Remy Martin Frank zijn kleren, hielp hem hoffelijk
bij het aantrekken van zijn doorkijk buste houder, slipje, jarretelgordel, nylons en hooggehakte
pumps. Hij leidde hem naar de voordeur waar een grote limousine met draaiende dieselmotor
stond te wachten.
” Nu behoor je niet alleen onze heer satan toe maar ook ons.Dien ons goed,want daar zul je op
aange sproken worden! Je bent niet meer dan een slaaf van satan en uitverkoren, onthoud dat
goed! Een weg terug is niet meer mogelijk!” was het plechtige afscheidswoord van Remy dat
hij met enige dreiging uit sprak. Ook de chauffeur die hem naar huis bracht was een inge wijde
in de mysterieën van de duisternis. Lang geleden had hij hetzelfde ritueel ondergaan dat Frank
die avond had meegemaakt.Onderweg stopte hij en draaide de wagen een verlaten landweg
in. Hij stapte uit, trok zijn kleren uit en opende het achterportier.
”Je bent nu één van ons, dat heeft zo zijn konsekwenties. Wie zijn ziel een maal aan de Satan
heeft verkocht is van hem. Je staat verder als ingewijde in de mysteriën van Sodom en
Gonorroe onder op de ranglijst van onze magische kring. We mogen met je doen wat we
willen. Doe je slipje uit! Ik wil anale gemeenschap met je hebben in naam van onze heer Satan,
de overste van de wereld, waar we slaven van zijn, maar die, geprezen zij zijn naam, ook ons
slaven van Satan alle macht geeft te heersen over de ander! De Meesters zullen de aarde
beërven, de slaven met een slavenband om de slaven nek zullen volgen.”
Werktuiglijk gehoorzaamde Frank aan de man. Zijn woorden maakten indruk. Hij genoot van
de anale sex zoals altijd. De stevige aanpak. Kontroeien. Bruin werken. Hoe je het ook
noemde, het bleef hetzelfde.Het was altijd weer even opwindend als hij de lul van een man
naar binnen voelde glijden in zijn vragende mannenk*t. Hij beheerste als goed ingenaaid
exemplaar van de menselijke soort tot de vrouwelijk ingestelde onderdanigen.
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