"Het is zomer 1965"
Het is zomer 1965. Ik ben 22 jaar oud en het is gotzijdank net uit met de stijl gereformeerde
Els. Blij dat ik van haar verlost ben.
Een trauma zal ik er niet van over houden, daar was ze te bekrompen voor.
Vrijheid blijheid!
Leven en laten leven want het leven duurt maar even. Het is een eenmalige aanbieidng en je
moet er uit halen wat er in zit.
Ik ben geen tiepe om in wrok en bitterheid om te zien, dan kun je wel aan de gang blijven.
Lang leve de lol schenk nog een keer in is altijd mijn levensmotto geweest.
Wat geweest is, dat is geweest en niet te veel daar verder over sijken is altijd mijn devies
geweest. Trek lering uit wat je is overkomen en zorg er voor dat het je geen tweede keer
overkomt.
Het zal wel zijn zin hebben gehad op de een of andere manier.
Net zoals Zoenvis altijd heel nuchter zegt: waar ik niet aan dood ga, maakt me sterker. Zoenvis
behoort tot een sterke vissensoort van het zout water tiepe, geen zoet- of brak water tiepe.
En weer schiet mij van de weeromstuit die geweldige song te binnen: I wanna be a salty dog!
Ik houd van zoute en sterk gekruide spijzen.
Het is maar dat U het weet als U Zoenvis en mij te eten vraagt. U kent mijn menu; oplos soepje
van 175 ml., balletje gehakt, frieten met mayonaise, boontjes, schaaltje appelmoes.
Voer voor masochisten?
Hou toch op! Okee, een beetje pijn bij de sex is fijn, een mens heeft zijn/haar tepels niet voor
niks gekregen.
Het zijn de gevoelige uiteinden van de man en de vrouw waar het om draait. Drukknoppen om
een programma op te starten. Je mag ze niet verwaarlozen. Ander sterft het af.
Ik zit na afloop dan ook het liefst een paar dagen met fel brandende tepels. Ik noem dat altijd
Burning Desire.
Ze zijn rood gloeiend en geven licht in het donker als haar stevige handen ze terdege hebben
gekneed.
Wie zijn billen brandt, vind het reuze fijn om op de blaren te zitten.
De ballen gehakt van drs. W. zijn trouwens de beste ballen die ik ooit heb gezien en gegeten
en ik heb het recept als U interesse heeft
. Ballen die staan als een huis. Lekker compact ook en van een behoorlijke grootte.
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