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Net nog... amper een halfuur geleden... een kerel voor mijD raam: keurig in het pak
en een prettiggezicht. Vraagt hoeveel en komt oa het noemeD van mijn prijs onmid
dellijk binnen zonder Jastige vragen te stellen zoals 'hoe lang is dat?' en 'wat doeje
dan allemaal?'. Ik denk nog 'bingo' maar nee hoor, na het geld op tafeI gegooid te
hebbenrukt hij de klercnvanzijn lijfendumptzecrgens ineen hoek van mijnpeeska
mer.
Nog v66r ik ookmaar in de buurt van het bed ben, hebben zijn graaierige handen me
al te pakken. Ik vertel hem dat ik eis van mijn klanten dat ze hun pik even wassen
voordat we tot aetie overgaan. Zo zonder dat d ure pak betrap ik hem namelijk op cen
zweetlucht die niet vers meer is. Hij wast zich en zonder afdrogen grijpt hij met zijn
nognatte handen naar mijn Weine borsten en beginteen soort melkbewegingtema
ken. Ik trekzijn handen van me afmaar bIijfgeduldig en vraag hem liefjes ofhij niet
Hever op het bed williggen. "Da's toch veel knusser vind je niet?' Hij vindt het ook
veel knusser want we liggen nog niet op het bed of hij neemt mijn been in eenjudo
achtige greep en probeert zo mijn benen oit elkaar te trekken; ondertussen beginnen
zijn bijna droge handen op een onbeschofte manier aan mijn schaamlippen te pluk
ken.
Nu begint mijn geduld op te raken. Ik zeg hem boos dat hij voor honderd gulden ecn
te gekke opblaaspop kan kopen, waar hij wat mij betreft mee mag doen wat ie maar
wi), maar dat hij hier met echte mensen te maken heeften dat ie het neuken verderweJ
opzijn buikkan schrijvellwant dat ikdaargeenzin meerin heb. Inmiddels ben ik op
de rand van het bed gaan zitten, zodat zijn handen mij niet mcer kunnen bereiken, en
trek hard hand ig aan zijn pik Ik wil hem binnen twee minu tCIl de deu r uit hcbben an·
ders sta iknietvoor mezelfin.
Plotseling komt hij omhoog en weet het voor e] kaar te krijgen mijn borst weer aan te
raken. Nu komt het mij n strot uit. Tenvijl ik hem ornzijn oren sla kaffer ik hem stevig
uit. Op dat moment draaien zijn ogen weg en hoor ik hem kreunen: "Dank u meeste
res".
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