"Zomers blijft het lang licht"
Het blijft zomers lang licht dus komen er ook minder travestieten, die overwe gend toch het duister
beminnen.
Velen beleven hun travestie geaardheid in het allerdiepste geheim. Toch mag de club deze avond niet
klagen. Tachtig mensen be zoeken deze avond. Van sommigen is de partner mee gekomen. Anderen zijn
juist naarstig naar een geschikte partner op zoek…Rechts van mij zit een geheime dame zijn nagels te
lakken. Anders voelt hij zich niet helemaal kompleet. Hij heeft niet voor een katoenen bloesje gekozen
maar voor een synthetische. Onverstandige keuze! Zweten geblazen dus! Ook onder travestieten bevinden
zich de nodige halluvve zolen en kneuzen!
Twee oudere mannen zijn tot dame van het opoe type getransformeerd en zijn tot in de uitstaande
uitdagende puntjes van hun neptietjes verzorgd. Een parelkettink je beklemtoont de welving van de nep
tietjes.
Wat een werk, denk ik bij mijzelf! Ik zou het er allemaal niet voor over hebben als pure macho man. Een of
meer tattoos, tepelringen of een dozijn ringen door de huid van de balzak, okee!
Travestie is meestal onbetaald dag- en nacht werk!
A Hell Of A Job!
Ik weet dat ik daar veel te gemakzuchtig en te nuchter voor ben. Deze avond is het hele voltallige bestuur
van de Landelijke Kontaktgroep T&T op bezoek om de afdeling Amsterdam te inspekteren.
Ze zijn allen als dame verkleed. De avond vordert. Niemand houdt dat tegen! Men is al lang aan de wijn,
bier of aan de sterke drank.
Hier en daar vliegen boeren op weinig vrouwelijke wijze door de ruimte. De gesprekken worden heftiger en
de versierpogingen openlijker.
Ik raak in gesprek met een oogverblindende travestiet.
Of ik er al lang kom en of ik zin heb om straks mee naar zijn/haar huis te gaan. Hij woont sinds een week
alleen. Zijn vrouw heeft hem de deur uitgezet toen ze onlangs ontdekte dat hij onder een oude koffer op
zolder een tas met dames linge rie, erotiese hulpstukken en make up spullen al jaren lang had verborgen.
Ik zeg dat ik er over na zal denken want ik heb wel zin in een quickstep met een leuke travestiet onde de
klamme lappen, een snelle wip en dan dag met het handje op weg met de BMW naaar moeder de vrouw,
maar eerst even douchen!
Hij zegt barebacken te prefereren en of ik niiet mee naar de darkroom ga en zeg dat ik liever naar mijn pas
gekocht LP van Derek and the Dominos ga luisteren. Ik haak af!
Hij zegt dat hij besloten heeft dat hij vanaf nu niet anders meer wil dan de hele dag in travestie rond lopen.
Zijn vrouw kondigde onmiddellijk echtscheiding aan. Ze had geen zin in nog een wijf in huis, had ze hem
overspannen toegeschreeuwd. Vuile flikker had ze hem genoemd. Hij had haar uitgelachen en zijn
overhemd uitgetrokken om te laten zien dat hij een dure bustehouder van haar aan had. Daarna deed hij
zijn pantalon uit en zijn inmiddels hysterische vrouw zag zijn kanten slip je, de strakke jarretelgordel en de
nylonkousen.
Ze viel hem aan en krabde zijn gezicht open. De sporen zijn handig weg gewerkt met dikke lagen make up.
Ze had hem in elkaar geslagen en hij had voor het eerst genoten van haar felle slagen en trappen in zijn
kruis, deelde hij mee. Zijn ballen kon hij wel weg gooien.

Hij kreeg voor het eerst deze avond adressen van schoenwinkels voor travestieten. Zijn stijl van kleden is
een beetje hoerig, maar soms ook de sekretaressestijl. Strakke korte of lange rokken met een diep split.
Later zie ik hem met een andere travestiet gearmd vertrekken. Hij heeft zijn partner voor de nacht in elk
geval gevonden. Barebacken of verrekken is zijn devies! Voor mij wordt het weer eens op droog zaad
zitten, maar dat is nog altijd beter dan op zwart zaad!
Ik praat met een andere travestiet over het recht voor de man om in een rokje, jurk of op hoge hakken over
straat te gaan. Het stoort mij niet, die fixatie op dameskleding van deze mannen. We babbelen verder over
karate. Een van hen geeft grif toe als omgeklede man helemaal niet sportief te zijn aangelegd, maar: ”Als ik
morgen van mijn baas voortaan in een jurk en een bloesje met en paar flinke tieten mag komen, dan neem
ik vier keer per week karateles en loop ik met genoegen elke maand van vreugde een marathon uit.”
Om even voor twaalf volgt de mededeling voor de laatste ronde. Rond een uur of twee is het echt mooi
geweest. Een groep omgeklede mannen gaat als echte dames nog op stap om een man te versieren, want
voor hen is de zwoele nacht nog maar net begonnen en ze hebben er zin in.
Hoe hoger de temperatuur buiten des te geiler de travestieten. Iedereen heeft inmiddels een lief despartner
voor de zwoele nacht gevonden, valt mij op.
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