"Meneer doet maar waar hij zin in heeft "
Alleen draagt me man buiten onze partner swaps in de Golden Cockring een groot goor geil
gruwelijk geheim met zich mee waar ik niks van snap; het geeft hem een enorme kick om
vrouwenkleding te dragen, cosmetica te gebruiken, een weelderige pruik op te zetten en zo de
baan in het Amsterdamse bos op te gaan met zijn ongepelde lust banaan, zoals hij het noemt.
De cruise control in zijn gedrag is al lang afgezet. Meneer doet maar waar hij zin in heeft met
mannen, vrouwen, tienermeisjes in duo-, trio-, quatro,quingo sextet, septet, octet verband en
dan heb ik het niet over een modern jazz combo maar over reality revisited. Als me man zijn
gang gaat kan ik dat ook, dus laat ik over mijn k*t ook geen gras groeien anders hou je als
moderne vrouw een droge doos over waarvoor je dan weer een siliconen bus glijmiddel moet
aanschaffen. Een modern meisje heeft haar tumtummetje niet voor niks gekregen van Onze
Lieve Heer, zeg ik maar altijd. Het zit er allemaal niet voor niks. Ondertussen ben ik als vrouw
die er wel pap van lust door meer dan duizend mannen geneukt of dubbel gepakt. Ik ga tussen
de bedrijven door ook nog blind op anaal sex, bondage en tepel tortuur met van die fijne
glimmende tepelklemmen, daar ga ik van uit mijn dak en lig de hele buurt bij elkaar te
krijsen. Mijn man nooit; die blijft De Onbekende Stille als Stille Klaarkomer. Een stiekemerd
dus maar dat zal wel aan zijn opvoeding liggen.Mijn intiem is van binnen goed uitgewoond en
kan heel wat hebben. Mijn k*t lijkt van binnen wel op een juchtleren laars. Schuurt dus lekker
voor de mannen die echt wat willen. Laatst ging ik met een mooie, dominante vrouw naar bed
en dat ging van hop hop hop in galop tot ze een twee liter cola fles bij me naar binnen wilde
douwen.
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