"Gloeiende sigaretpunt als lichtboei"
Mannen die van mannen houden (deel 5)

Weer anderen gebruiken de lichtpunt van hun sigaret als lichtboei als ze hebben gekozen voor een plaats in een nisje in het struikgewas. Her
en der tegen een eikenboom (sijkenboom) of een plataan (met je A.B. Aan Banaan), op de grond, bedrijven mannen op onbeschaamde
ongeremde wijze de te gennatuurlijke liefde,meestal met zijn tweetjes of ook wel hier en daar met meerderen tegelijk.Zij zijn de
schaamtelozen van de nacht en voor ze het weten zwaar verkracht.Ergens anders zit een zwaar geparfumeerde man uit een heel klein dorp in
midden Friesland gekleed in een jarretelgordel, tan gaslipje,nylons,bustehouder,zwarte pumps en met opgeslagen onderjurk op handen en
voeten te wachten op de eerste de beste manlijk ingestelde ho mosexueel die anaal met hem wil paren.Het is dui delijk waar hij in deze
houding op zit te wachten.Even later heeft hij beet!Een atletiese ad vokaat uit Leeuwarden met alshobby berg beklimmen ziet wel iets in
een ritje rond de maan en het bestijgen van deze miniatuur Mont Blanc en laat verwoed zijn broek zakken,rukt zijn hagel nieuwe sneeuw
witte onbevlekte slip omlaag en toont een pracht volle erektie van 24 centimeter aan de om standers, pakt hem ter hand en zwaait er trots
mee in het rond alsof het de rotor is van een helicopter.Hij knielt zonder ook maar iets te vragen achter de geknielde man neer,spuugt een
fikse kwat in zijn rechter hand,smeert het spuug aan zijn lul bij wijze van glijmiddel,positioneert zijn kruisraket tegen de wild
samentrekkende kringspier van de onderdanige,willige,vrouwelijk ingestelde travestiet en van je Tsjakkaa;met een machtige paringskreet
tot de wortel aan toe in een ruk naar binnen in het dal tussen de witte achterwangen.Die zit!De gepene treerde man in lingerie slikt even
krampachtig! Verdulleme nog an toe,zie je ‘m denken het lijkt wel alsof ie er bij mijn hol in gaat en bij mijn bek weer uit komt!Zelden is hij
zo’n goed gevulde vulkoek geweest als van avond.Toeschouwen mag natuurlijk ook in piemeltjesland.Heel anders dan bij het vrijen de
hetero paartje onder de felle lantaarn van het wandelpad,even verder op in de heterosexu ele sektor (You’re leaving the Homosex sector!)
van het park.De jongen zit met ontbloot boven- en onderlijf op de bank terwijl het meisje schrijlings over hem heen zit,de rug naar hem
toe,haar elle bogen op haar knieen.Het meisje maakt kronke lende bewegingen terwijl ze met haar onderlijf een reidans op de stijve lul van
haar vriendje uit voert.Zompige moerasgeluiden klinken tussen haar dijen op.Ze stoppen niet met bellen blazen als voorbijgangers vol
interesse blijven staan op een meter afstand.
Zij kijkt ze als exhibitioniste aan met een uitdagen de likme en pakme blik van:”Lekker toch?Heb je zin om mee te doen met je wijf?Is dit
soms spekkie naar jouw bekkie?Ik ben sexueel gezien van alle markten thuis,hoor!Waarom grijp je mijn stijve tepels niet om ook eens een
handje te helpen,luie opsodemieters!”
De leerman met het leren masker blijft onvind baar.”Wil er nog iemand op de foto met zijn hele handel?” roept een man met een camera waar
een knots van een elektroniese flitser op is gemonteerd. Een snel groeiend aantal omstan ders wil bij nader inzien toch in allerlei exotiese
standjes naakt op de foto.Er wordt vooral gegiecheld.De man uit Kam pen is al lang weer op weg.Hij heeft geen behoefte aan een foto.Dit is
tenslotte het plekje bij uitstek van de gehuwde geile gefrustreerde stiekemerds die ook wel eens een paar uur de plat getreden paden van de
homobaan op willen om lekker te kunnen glijden.Waar een geheime gehuwde homo zijn zware hoef heeft neer gezet op het groene,sappige
gras zal geen sprietje meer groeien.Dor en overgo ten door de schaduwen des doods zal hij verteerd door het vuur zijner tegennatuurlijke
sodomietiese hartstochten dwalen in de zandwoestijnen des levens, vallend onder het onverbiddelijke oordeel van de Aller hoogste.Het
vlees zal uit zijn oogkas sen weg teren en de boog uit zijn hand geslagen worden. Een paar rasechte homoboys uit Rosmalen willen op een
bankje in het Rosarium best naakt op de foto in standje 69,mits ze duidelijk voor de buren herken baar zijn, anders vinden zij er op hun
beurt helemaal geen reet aan.
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