
LOSSE TONGEN
 
Beste collega '5 

OnlaJ'lgs was ik op het kimtoor ViOl De Rode Draad. Door vertelde ik war mij, tijdens een
 
voor mij wel heel speciale escort, was overkomen.
 
We hebben er toen met ze allen zo om getachen, dll1 ze mij gevraagd hebben het verJwal
 
op te schrijven zodat het in de 'vluggenje5' geplaalst kon worden.
 

Ik reed net bij vrienden vandamt met het plan om via her centrum naar lruis te rijden wen 
mi)n !ierruifoon ajging. Gelukkig reed ik net tangs een cafe. Ik belde mijn baas en wen ze 
me venelde waar het om ging stond mijn han even still 
ze had te weinig jongens heschikbaar en zocJu er nog (wee voor een escort. Op zick niets 
bijzonders. ware het niet dar deze escort niet voor een man was, maar voor twee vrouwen. 
Naar Iwis fietsen luuJ.lde ik niet meer dus reed ik met bonzend hart terug naar de vrienden 
waar ik zojuist vandaan kwam. 
Daar aangekomen moest ik zo hard lachen dLlt ik at bijna in mijn box (c.q. broek) zeek. 
Dok mijn vrienden lagen dubbel lOen ik ze vertelde waarom ik rerog gekomen was. Zij 
wisten namelijk daJ ik nog nooit iets seksueels met een vrouw geluui had. 
Ik had bi) hun een schone blouse aangetrokken en me Wa! opgejrist, het was die dag zo 'n 
36 graden, wen de c1uJu,ffeur arriveerde. Voor we naar de escort gingen haa1den we de 
andere jongen op. die 'gewoon' hereTO bleek te zijn. Daama gingen we samen op weg 
1UlllT die (Wee VTOuwen (zoaJs we dat door hadden gekregen). 
Een.mJ1al aangekomen bleek her slechts om een vrouw le gaan. 
Erifm. wij naar boven en uit de kleren. 
Ik had zelft nag nooit een TUUllae vrouw van zo dichrbij gezien, dus ik moest wei even 
wennen. 
Uiteindelijk begonnen we WaJ Ie rommekn en tij begon mij te pijpen. Door aan mijn 
Jaatste vriendje te denken lukte het me om een erectie te krijgen. 
Met neuken ging mijn collega als eerste ann de gang, wamfJij hij bijna vergat er rubber 
om le doen. 
Toen moest ik, wat twee problemen opleverde. Ten eerste Iuu1 ik geen hetero condooms 
wdtu ik maar een homo gebruikte en ten tweede hing hij, rerwijl hi} juist in ereeti.e moest 
komen om le kunnen penetreren, in een keer slap. Waf ik ook deed, at haalde ik lien keer 
mi)n ex voor mijn ogen, her luJae niet. 
0mda1 her absolUUl niet lukJe deed mijn collega het voor de (Weede keeT. Hi) nom her 
ondenussen ook nog wor me op. door te zeggen dal het zo warm was en dar ik wat last 
van spanningen had. 
Ik vulde hem aan door te zeggen daJ ik op dit moment hi) mijn vriendin ook niet zou 
kunnen presteren. (Mijn eerste seksuele vriendin zal waoJschijnlijk. als ze al bestaal, pas 
in een volgend Leven verschijnen). 
Eindeli}k was her UUT voorbij en ze was, wonderbaarlijk, niet eens kwaad. 
Terug in de aulO was de chauffeur sak jaloers omdat hi) nie! naar binnen mochi. Zijn 
jaloezie werd alleen mao.r srerker lOen we hem venelde war er zich hinnen had ajgespeeld. 
ZOwel ik aIs mijn vrienden en hazen hebben er later nog smakelijk om gelachen. 

Groetjes, Michael 
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