"Mij onbekende ex-Volkskrantblogger blijft nog steeds anti-Fred "
Mij onbekende ex-Volkskrantblogger blijft nog steeds anti-Fred van der Wal. De
reden?Onbekend

!ex-Volkskrantblogger: De seniele kwallebak en goorlap Fred van der Wal gaat maar door.
Terecht het huis uitgeflikkert door zijn eega…

Reactie Fred van der Wal : Geen gelul! Jaren geleden zag ik eens regelmatig een
extremistisch linkse dame met leuke soewarte lingerie onder heur doorkijk jurkje waardoorheen
mijn blikken brandden dankzij mijn ontuchtige gedachten en perverse sadomasochistsiche
neigingen op seksjuweel gebied, maar ik wist dat er een enorm verschil van opvattingen over
het leven met een grote El en heur connecties met een mij niet welgezind Fries heerschap met
rancunes was, een flatliner…pardon, flatbewoner die haar beinvloedde tot op het bot, dus bleef
ik als bleue oudere, verstandige jongere die wel door had dat zij mij uitdaagde om daar later
een weblog over te schrijven hoe schandalig zij zou zijn beha behandelddoor mij, door op
gepaste afstand te blijven en hield mijn klamme jatten waar het zweet van de wellust in stond
in de kontzakken van mijn Levis jeans en gedroeg mij zoals zo vaak als een ware gentleman
(zachte man) en durfde nauwelijk aan tafel mijzelve in heur gazelle ogen verdrinken om niet als
een blok voor haar te vallen, terneder te knielen, heur dijen te omvamen en te verklaren dat ik
NU op dit geheiligde moment eindelijk de ware Mona Lisa heb gevonden om heur dijen van
malkander te doen en heur intiem de lippendienst te brnegen die elke aantrekkelijk vrouw tot
beffens toe verdient dankzij heur aantrekkelijke intelligentie en schoonheid….
Fred van der Wal nou nou….het zal je maar gezegd worden
Fred van der Wal …het lijkt wel soft porno an sich
Fred van der Wal alsof het niks kost. Nou moe!
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