"Eindelijk de ware Mona Lisa gevonden"
MIJ ONBEKENDE DIVERSE EX-VOLKSKRANTBLOGGERS BLIJVEN NOG STEEDS ANTI
GOLDEN WONDERBOY FRED VAN DER WAL. DE REDEN? ONBEKEND! EN ONBEKEND
MAAKT ONBEMIND!
Fred van der Wal: Ja, als je zoals ik geld, drank, drugs en lekkere wijven in overvloed hebt om
van te genieten door de jaren heen kan ik mij toch ook iet goed voorstellen hoe heel veel
collega webloggers hun agressie op het web jegens mij willen exploiteren. Het heeft geen
enkel nut en schept alleen maar misverstanden.
ex-Volkskrantblogger: De seniele kwallebak en goorlap Fred van der Wal gaat maar door.
Terecht het huis uitgeflikkert door zijn eega…
Fred van der Wal : Geen gelul! Jaren geleden zag ik eens in het Westen des lands een
extremistisch linkse dame met leuke soewarte lingerie onder heur wazige doorkijk jurkje
waardoorheen mijn blikken brandden dankzij mijn ontuchtige gedachten en perverse
sadomasochistsiche neigingen op seksjuweel gebied, want ik zag het al helemaal voor mij hoe
zij in de boeien lag in de veel belovende spread beaver of hogtie positie opdat ik met
toestemming mijn gang zou kunnen gaan tot aan het gaatje en verder in mijn geitale grot
onderzoek, 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, alhoewel zij hem
dwingend en paternalistisch vond, dus bleef ik als bleue oudere, verstandige jongere die wel
door had dat zij mij uitdaagde om daar later eventueel een weblog over te schrijven hoe
schandalig zij zou zijn beha behandeld door mij, door op gepaste afstand te blijven en
bovendien mijn klamme jatten thuis hield, klauwen waar het zweet van de wellust in stond tot
aan 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, heur intieme geur op
te snuiven en hees van geilheid 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 brengen, dankzij mijn woorden die elke aantrekkelijk vrouw tot beffens toe
voorbereid dankzij heur aantrekkelijke intelligentie en schoonheid en mijn hoog intelligente
aanleg, daarom nooit last van pech onderweg op de renbaan des levens….

Fred van der Wal nou nou….het zal je allemaal maar gezegd worden

Fred van der Wal …het lijkt wel soft porno an sich als het niet overhelt naar de hard core wild
site waar Lou Reed zo pakkend over song

Fred van der Wal alsof het allemaal niks kost toch weer een weblog vol vragen opgesteld.

© februari 2020, fredvanderwal, BasicPublishing.nl

