"Ik sta bekend om mijn begerige, brutale, grote bek"
Nou bleek dat voertuig van psychiater Dr. Herman Hersenbreker te zijn die een vaste
doktersplek met parkeerontheffing voor lijders aan buikspek en kruipknie voor de deur had van
zijn woning in de Jacob Obrechtstraat met een esculaap op zijn slaap, naast het huis van Sjouk
en Rini Stikkelorum en ik werd gelijk bleek toen ik de recherche vertelde dat de vrouw van zijn
eigen patiënt, ik zei de gek dus, zijn dure sedan zwaar had beschadigd, de esculaap gestolen,
het Mercedes teken afgebroken, omdat ik daar een Kung Fu werp ster van wilde maken, de op
de achterbank liggend abortus koffer in een vijver had gegooid, de verlostang dubbel gebogen,
de stethoscoop gebruikte om mijn vijf katten te onderzoeken en dat was niet eens zo gek ver
weg omdat wij nog geen kilometer van hem af woonde aan de rand van het Zoenvispark, vlak
bij het Nedlonplantsoen waar ik die katten in had gedumpt omdat ik de kost en voor voedsel
niet meer kon opbrengen. Altijd nog beter dan ze in een juten zak knopen en verzwaard met
een paar bak stenen de plomp in zoals de kunstschilder Wout M. uit Groningen altijd deed,
maar die is staande in zijn tuin in Ierland tussen de Broccoli en Sla plantjes dood gebleven.
Mijn vrouw werd toen na mijn bekentenis gearresteerd en via justitie met een gerechtelijk bevel
in een gesloten inrichting vast gezet, dus daar was ik voorlopig ook weer van af , zodat ik weer
ste vig kon verder neuken in het echtelijke dubbelbed met die Franse antiquair waar ik het al
eerder over had. Een onderdeur van één meter zeventig maar zo potent als de ziekte. Ik liep
de hele dag mank als we de liefde hadden gemaakt zo diep ging de relatie op intiem gebied. Ik
geef de vrouw en gelijk als ze zeggen dat het formaat er niet toe doet in de arena van de
genitale gymnastiek, maar onder dehand. Ik lees wel wat anders in gerenommeerde
damesbladen als de Viva, de Candy en de Chick.Ik kende die inrichting waar zij zat als mijn
broekzak omdat wij elkaar daar hadden ontmoet op de gesloten afdeling; zij had net negen jaar
vast gezeten met een verwoestende psychose en ik tien jaar vanwege mijn praktijken met
leuke meisjes van gegoede huize, dus we waren wel aan een relatie toe na al die tijd alleen
maar sex met sexegenoten wat ik ook niet zo lekker vind om steeds weer een hijgende gek op
je te voelen rossen in zijn kalende waanzin, maar verandering van spijs doet eten en een stuk
rauw k-spek gaat er bij mij altijd in. Ik sta bekend om mijn begerige, brutale, grote bek. Opeens
was alles weer mogelijk en werd mijn vrouw een poos opgenomen en was er weer rust in de
buurt en had ik zelf zoiets van een 120 krassen her en der op mijn lijf, maar dat kwam door de
nagels van mijn vriendin, een echte lekkere krabbenkat die diep in de SM wereld zat en was er
werk elijk geen een onbeschadigde auto of kerel meer in de straat te bekennen als zij langs
was ge weest.Ze vloog ze allemaal aan met d’r habit en ze kwamen ook allemaal weer terug
als ze een goede beurt hadden gekregen. Ik denk altijd dat vrouwen van nature masochistisch
zijn en mannen sa distisch, omdat de één een knuppel uit de zak heeft en de andere een leuk
beursje, maar je hebt ook hele stoeten mannen die zwaar masochistisch zijn en vrouwen die
als Meesteres wild om zich heen slaan en daar moeten we het van hebben. Op een gegeven
moment trof ik na enige tijd wederom een forse kras aan op de desbetreffende wagen en
navraag bij de psychiater deed mijn angst al bevestigen.
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