Blu-oder
Twee keer nu hebben anderen de minder sucsesvolle momenten uit
hun hoerencariere pri.jsgegeven. Deze keer ga ik ook maar met
de billen bloot, in de hoop dat jullie er wat aan hebben!
Een paar jaar terug werkte ik in een club. Massageolie hoorde.
daar, net zoals in aIle clubs, tot de verzameling op het
nachttafeItje. En bet gebeurde weI eens dat een klant in was
voor deze uur-vuller bij uitstek. SOlOS werden 2e er zo
opgewonden van dat een beetje pikgericht werken met de massage
a1 genoeg was. Ik was er weI bIij met het flesje naast het
bed.
Op een dag had ik een klnnt die naar mi jn heerli jke sex
massage tach wou wippen. Enfin, handen wassen, kondoom er om
heen en er boven op zitten. Naar een paar minuten kwam die
klaar, en ik voelde toen weI lets zo afschuwelijks dat mij het
schrik am het hart sloeg. I Nee toch I dacht ik ' het z al niet
waaT zijn!' Maar ja hoor, hij trok zich terug en het condoom
lag in flarden om zijn luI.
Ik heb mijn doos meteen
uitgespoeld,
maar
voelde
me
nog
vies.
Oak
was
ik
verschrikkelijk bang dat ik lets had opgelopen. Gelukkig was
dat niet het geval, maar voor hetzclfde geld was het ra
geweest.
Het was me meteen duidelijk wat
er fout was gegaan. Olie is zeer
slecht voor condooms: het tast
het rubber aan zo dat ze snel
knappen . Nu had ik mi jn handen
weI gewassen, maar het moeilijke
met olie is dat het bijna niet af
te wassen is. Er blijft tach
altijd wat op je ha.nden zitten.
En in dit- geval was dat kleine
be~t je genoeg om het condoom tc
verknallcn.
Ik heb sinds die tijd nooit
meer olie gebruikt voor wat
dan
ook
op
mi jn
werk .
Klanten
die
gemasseerd
willen worden krijgen nU
van
mij
een
heerlijke
behandeling met talcpocder.
Het werkt net :to goed en,
laat het condoam heel!
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