Een zoop opa
De vouw wie in het dikke krantencafé binnen sliep, dit en dat zus en zo was dus
een mist wickie de viking aan de hoerige kant van de veertig maar dat hou je toch
en ze was smaadvol uitgewoondt in een boordoos neuk-peaches wie dus Frans is
voor helemaal kudt met rundtvlees en een blues met anale vlakken, het
presjeudeboele gezicht perfect in de cakecup
Op de podium van het hoereetkaas eet talibansement stont een diskhockeysletje
die dead met al en kipkopnummers staafmixte tot een eclectische brij wie ik geil
vindt klinken maar goed ; een amuzi kaal karweitje waarvan tochthans al menige
lightopname was gemaakt. En fin. En Noor. En Ijslander
Te midden van de pret makende jonge ui leek praten ten enen tweede derde male
en dan hoppakee de beentjes in de lucht uit je reedt een diepe zucht onmogeloos,
maar ondanks de tent hemelschreiende kerrie wist de bij de ober in het gewij
geklommen vrouw een breezersletje en een schaaltje pektiet voer te bemachtigen.
Ze keek wel of niethaast smakkend naakt de deur, maar werd bijkassiewijlen
afgeleid door een slecht gerichte slobberman lyncher die niet alleen stonk, maar
eens te meertje met kont en nu geblaf het tietfrummelen verteerde.
Daardoor miste ze de eerste tree van een kleingebouwde, wat oudere man – met
een harig potten brilletje onder een vara coupe van witte lullen - die bij de bar zijn
stereo tieten caatje pirinha bestelde voordat hij geile sjaan en dikke lejo met heel
veel haar ontwaarde.
Hij zoende haar kluchtig en begon haar op even tondeuse als dedak kneuze wijze
toet te preken: dat gedoe van kutpino met zijn gijl- en-boog was ovenruit; het
verplichtte hem hun ontkickte dikke lat relatie te beëindigen.
Zij wist zo een-twee-drie dit en dat zus en zo waar hebben we het over geen adje
remmer riet kotser te bedenken, maar verkocht hem een vol naakt kletsende
oorhijg; hij belandde op de grond zodat hij klem gekraakt tussen het Moby Lair
eruitzag als een de knok uit geslagen doorgefokte kudtbokser.
Hij kreunde wat geil was en terwijl de mutsziek ui feede haastte zij zich
verdwaasd de zaak uit - onder appelsaus, dat wel, en toen zij waarempel overging
en half naakt buitenstond goed in de mond, was nog net te hoeren dat zij zijn half
fluit uitmaakte voor duppie

