"

SIN\. cursus
niet op SM ingericht, maar
amertje is heel klein, ik heb
t op te takelen of aan een
deen???
Impreviseren dus.
halsband, 2 tepelklemmcn, cen
, een hondebot.
1: Ding dong!
eesteres: "Zo,
Slaaf: "dank U. meesteres."
Meesteres: "Trek je kleding maar uit. Wacht op je knieen voar
de spiegel tot ik terug kam.."
Slaaf: "Dank U weI, meesteres."

Ik loop naar de ruimte waar in de kast plastic tasjes met wat
attributen staan en haal daar tepelklenanen, een zweepje, een
mondknevel en wat nylankousen voor de bondage uit de tas en
denk: nOll, wat zal ik er vandaag eens van maken. De ruimte
waar de slaaf zit te wachten is 20 klein! De kamer is namelijk
maar
3
bi j
3
1/2
meter.
In
het
midden
staat
een
tweepersoonsbed omringd door spiegels, zodat de ruimte wat
groter lijkt. Links is een wastafel, een bakje condaoms en een
tafel waarop plastic ligt voor eventuele plassex-klanten. En
een rol papier en een afvalemmer. Daar moet ik het mee docn.
Ik leg mijn geld in mijn kistje en hijs me in het leren pak,
trek mijn lcren knielaarzen aan en ga naar het kamertje waar
de slaaf keurig op zijn knieen zit te wachten.
Ik ga achter hem staan en bind zi.jn enkels en handen aan
elkaar met de kOllsen. Dan druk ik hem op het hed neer.
Meesteres: "Za slaafje, nu kun je me groeten, k.us mijn
laarzen. 11
Slaaf: "Goede morgen meesteres, wat ziet U er weer prachtig
uit en ... "
Meesteres: "Mond dicht! Ik heb je niets gevraagd!' Het enige
wat jij mag doen is mijn laarzen kusseln. Zo groet je je
meesteres, begrepen! ",
Slaaf: "Ja, meesteres."
Meesteres: "Zo is het genoeg. Kom hier op je knieen zitten en
kijk in de spiegel. Wat zien we dan?"
51aaf: "Een slaaf, meesteres."
Meesteres: "En wat voor een slaaf?"
Slaafl "Een dam slaafje, meesteres."
Ondertussen pak ik de tepelklemmen en zet er twee op
tepels. Hij kreunt van genot en ik zie dat zijn
ondertussen stiekem naar mijn borsten lonkcn.

zijn
ogen

Meesteres: "Heb ik je toestemming gegeven om naar m~Jn bersten
te loeren? Je zou ze er weI uit willen kljk(m, he?"
Slaaf: "Ja meesteres, graag."
Meesteres: "Wat heb je cr vaar. over?"
Slaaf: "Wat U maar wilt, meester,es."
Ik ga voor hem staan, pak zijn hoofd en druk hem tegen mijn
leren hesje, met zijn neus tussen mijn borsten. Dan puk ik
speel!l een borst en laat hem even een glimp van mijn grote
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