" Walk like an Egyptian schoot het door mij heen"
Behas zijn niet voor meisjes alleen! (deel 1)
Fred van der Wal is geen jurk, noch een onderjurk en al helemaal geen knurft of een plurk,
alhoewel de ploertendoder in de kast staat te wachten op de komst van Dobber Krukzool, een
stalker uut het Zuuden des lands. Laten we wel wezen; waar gehakt wordt vallen slachtoffers
ook in het land van de loeiende klokken en Maastreechter Staar.
We moeten het even hebben over de problemen bij het scannen op vliegvelden. Hoe kom ik
als Behahaha kunstenaar door de beveiliging op vliegvelden bij het dragen van mijn behas en
slipjes (en meer) waar metalen baleinen en clips in zijn verwerkt.
Ik heb het probleem nog steeds niet besproken op dit Behahaha formum voor Male Boobie
Adepten van de Vijfde Graad. Hoe zit het dan met je veiligheid wanneer je volledig gekleed
door de scan gaat er er uit gepikt wordt om een volledige body check te ondergaanin een
kuttoor ruimte ergens achteraf in het gebouw waar je geboeid aan de CV radiator zit te
wachten tot je een drugstest via een intern anaal onderzoek hebt ondergaan terwijl het alleen
om je beha gaat die alle alarmbellen doen reageren.Ik zeg nog tegen de douane ambtearen
dat mijn behas het alarm af deed gaan maar ze waren niet voor rede vatbaar.
Gisteren was mijn eerste keer op reis volledig gekleed (maar geen pruik) – 84 D doorkijk soft
look bra voor a room with a view keurig gevuld met dubbel D borstprothesen op siliconen
basis, een zwarte vrouwelijke kekke kokerrok, de oogleden goudkleurig opgemaakt, een mooie
zwarte blouse met een inkijk waar een man die gevoelig is voor andere mannen duizelig van
wordt en begint te wankelen, goudkleurige muilen met omgekrulde punten, rinkelende
armbanden, ketting, kiss proof lip stick aangebracht en een zeldzaam zware make-up. Walk
like an Egyptian schoot het door mij heen. Ik had geen idee over het inchecken bij de balie en
mijn veiligheid als ik tussen bom- en drugskoffers op de bagage loopband zou worden gekwakt
door de officials voor nader onderzoek, omdat ik gewoon onder de radar door zou gaan in het
voorbijgaan. Mijn grootste zorg was wat de reactie zou zijn van tattoo machos waarmee ik veel
tijd zou doorbrengen met het wachten op vluchten op de diverse luchthavens en het maken
van de onvermijdelijke gang naar het toilet, het wachten in de luchthaven lounge om voor drie
uur een natte bibs te halen op de plestik stoeltjes en de bagage check van mijn koffer die vol
zat met dames lingerie, dildos, buttpluggen, kettingen, zwepen, nipple clamps en SM porno als
illustratiemateriaal om op goede ideeën te komen, want langzamerhand was mijn arsenaal
aan het uitvoeren van SM folter en seks scenes aardig opgedroogd. Aan alles kwam en end
en je kon niet eindeloos door gaan.
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