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Ik houd mij in en loop zelfs wat voorover ge bogen om de inhoud van mijn cups niet al te gepronoceerd uit
te laten komen, waardoor sommige van mijn kennisjes denken dat ik een bocheltje heb, maar liever dat dan
dat zij zich verongelijkt voelen bij mijn ferme jong ens stoere knapen in mijn plaatstalen tieten bedwinger.
Ik ben en blijf het verschrikke lijke Grote Tietenmonster als man, een over blijfsel uit de prehistorie, net als
het monster van Loch Ness. Naast zo’n frêle Lolita met mini cupjes wier spaghettibandjes van heur kleine
schelpvormige cups o zo soe pel en fragiel om de schouders vallen- die me de lijden opwekkende Acuppers blijven mijn intieme vriendinnen, omdat wij een zelfde verschrikkelijk, mesn onterend lot delen.
Ook zij zijn vroeger namelijk intens gepest door ruim er bedeelde meisjes. Veel erger zelfs. En ook de A
cuppers hebben last van bronstige, voor al bisexuele mannen die op een klein bemeten vrouwenborst hun
hunker naar een jongens lichaam kunnen projecteren. Men zegt dat de bekende kunstschilder Fred van der
Wal zijn geliefde uit de zestiger jaren Catharina S. al leen al om haar bescheiden A-cupje en heur
jongnslichaam beminde, maar zeker is dat niet,zoals niets zeker is in het leven. Een veertig plus A-cupje
wordt nog steeds gekoei oneerd door puberende heren met een identi teits crisis en last van de peno pauze
en daar om heeft de Dubbel D cupper steeds de alom bekende Hijgende Kwijlende Grote Tieten man
achter zich aan die denkt dat zijn stijve lul een richting aan wijzer is in piemeltjes land, die hij als
dwangneurotikus moet volg en. Vraag maar aan Jacintha en Monique de M. uit Heemstede. En als die
Grote Tieten man nou alleen maar likkebaardend floot naar die twee op en neer deinende dubbeldek
kertjes van mij met die forse knoppen er op, niks hoor, meneer de tieten man gluurt, tuurt, kruipt en sluipt zo
je decolleté in om in de cups zich brutaalweg naar je tepel toe te werk en om zch daar als een
bloedzuigende teek in vast te bijten en een enkeling slaat zelfs zon der dralen toe en grijpt die twee fictieve
red dings boeien in de zee van zijn kolkende sex uele lusten en klampt zich vast, pakt je onge vraagd recht
op de bek, laat je bijv oorkeurr nooit meer los, duwt zijn stijve lul in je schoot en zuigt zich vacuum vast aan
je mond en als je om hulp wilt roepen stoot hij van de weer omstuit zijn hete tong diep je keel in waar door
je moet kokhalzen. Kan ‘m niks verdom men, dat is nog het ergste! Met handen en voeten gaat hij te keer,
een octopus is er niets bij. En is hij ondanks grondig vooronderzoek naar zijn twijfel achtige serostatus toch
per ongeluk in je bed beland, dan draait hij in opper ste concentratie aan je tepels alsof hij een zender op
de radio zoekt, hij draait ze om tot over de pijngrens en denkt dat je pijn kre ten geuit worden uit
liefdesgenot, (eigenlijk is dat wel waar, maar je wil het noiet toe geven) hij rekt en trekt je spenen alsof je
een koe bent die hoog nodig gemolken moet worden, hij graaft zijn nagels sadisties lachend in je
lustknoppen en neemt aan dat je pijngrimas een signaal is dat je een nymfo mane snol bent die in opperste
vrijmaking door een dozijn el kaar opvolgdende orgasmes giert, hij zuigt met zijn wellustige lippen als een
industrie stofzuiger je tiettepels, je gevoelige uiteinden genadeloos naar binnen en denkt dat je het nog
lekker vindt ook, knijpt keihard in je borsten om er vervolgens met zijn lul er tus sen te gaan raggen en ze
na tien stoten je hele maal onder geilt in de hoop dat je daar nou echt van klaar komt. Pure arremoede dus
vaak die tegennatuurlijke omgang met de naaste. Hij knijpt je borsten keihard samen alsof hij je tepels
elkaar een kusje wilt laten geven. Als je de Grote Hijgende Tieten man niet al lang kei hard in zijn ballen
hebt getrapt je bed uit om dat het allemaal even veel Au Au doet overal en je zijn kleren het raam drie hoog
hebt uitge smeten, omdat je anders al lang gestikt was, zo met je neus tussen je eigen tieten geklemd en
zijn tong van tijd tot tijd tussen de bedrij ven door tot diep in je strot geworteld, zijn lul zich zoner glijmiddel
naar boinnen wil stomp en (zo zijn we niet getrouwd, zeg!) .

(wordt vervolgd)
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