"Een hartveroverende constante glimlach op de wellustige lippen
"
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?
En weer moest ik heel even denken aan de machtige, gewelfde tattoo pens van de
ordinaire Amsterdamse broodpooier Haring Arie, die met open gulp liggend in zijn
Cadillac, liters cognac en ladingen Skolbier naar binnen goot in hoeveelheden

waar de honden geen brood van lustten en dan begon te boeren dat je oren er van
tuitten. Leraren van de christelijke kunstakademie en stijl gereformeerde
dominees kwamen bij zijn te meiers als vaste klant. Niet lang na onze laatste
ontmoeting viel hij letterlijk tussen de wal en het schip van zijn woonboot aan
de Prins Hendrikkade tegenover het Scheepvaartkantoor waar in de sixties de
verrukkelijke Lila werkte. Die heerlijke tulp van mijn gulp lag ook wel eens met
een mooie meid in bed en dat zie ik zo graag. Ik miste het godd?lijke lijf van
Lila en haar hele wezen nog elke dag in die jaren en niet alleen in bed!
Een vrouw om volledig verslaafd aan te raken! Niet te zuinig, hoor, dat
constante introspectieve gekwebbel aan je kop, maar een scala aan uitheemse
sexuele technieken die zij voorradig had door haar connecties met hele en halve
wilde rastakoppen, om een punt aan te zuigen?! Het ijze ren repertoire, zal ?k
maar zeggen, voerde zij met een stalen gezicht op! Ze bracht haar nummer
overtuigend?
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