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Deel 1
De kennismaking
De eerste zonnestralen maakten me wakker en in de verte hoorde
ik wat nijlganzen kwakend boven Malealea overvliegen en de
vroege vogeltjes hun gezang aanheffen; voor de rest was alles stil,
muisstil. Het is warm, en toch iets afgekoeld rond 3 uur waardoor
ik even wakker werd en een lakentje over me trok, maar nu, met
die eerste zonnestralen wordt het al vlug rond de 25°. Opstaan
dus, een short aantrekken en wat gaan rondhangen tussen de
hutjes van de lodge lopend op het frisse zachte gras dat als een
verenrtapijt meedeint, genietend van de ochtendzon.
De nijlganzen komen nogmaals overvliegen en herschapen de
stilte in een schel geluid dat weer even vlug wegsterft als het
gekomen was; nu blijven noch enkel wat vogeltjes hun
ochtendgezang aanheffen en enkele kikkers kwaken in de vijver
terwijl ik blootsvoets door het gras doelloos ronddwaal, genietend
van de rust en stilte. In de verte de bergen, overgoten door de
rode ochtendzon en volledig vrij van wolken.
In het deurgat van een hutje staat “R” zich uitstrekkend, met de
handen boven haar hoofd samengevouwen in haar tweekleurige
pyjama, te genieten van de eerste zonnestralen. Het geel van het
naar boven getrokken topje laat net haar navel zien terwijl de
blauwe broek een azuurschijn krijgt door de zon. Ze ziet me en
schrikt even, maar herkent me en rekt zich verder langzaam uit
genietend van het moment. Daarna kijkt ze me half glimlachend
aan, beseffend dat het nog heel vroeg is, en zet haar handen in de
zij. Ik zie op haar gezicht een twijfel verschijnen.
Heel stilletjes, bijna onhoorbaar maar toch luid genoeg, zeg ik
tegen haar “Wil je een knuffel” maar ze reageert niet, of bijna niet;
dan richten haar blauw-groene amandelogen met lange zwarte
wimpers zich naar me en buigt ze haar hoofd een beetje naar
rechts zodat haar zacht krullende kastanjebruine haren, het lijkt wel
of er een gouddraad in geweven zit, over haar schouder en borst
vallen. Ze zegt niets, kijkt nog eens op, en dan terug, oogcontact
zoekend, naar me; tussen haar lippen kan ik een zeer stille “Ja”
horen gevolgd door een brede glimlach.
Stilletjes ga ik naar haar toe terwijl haar haren in de ochtendzon
een nog intensere blinkende kantanjekleur en schittering hebben
dan gewoonlijk. Naarmate ik dichterbij kom merk ik dat ze een

ietsie pitsie kleiner dan ikzelf en mooie gitzwarte wenkbrauwen en
lange wimpers heeft, terwijl haar ogen me volledig in haar
opnemen. Ik leg mijn handen op de schouders van haar gele
pyjama en laat ze heel traag naar haar heup zakken om ze dan
zachtjes naar me toe te trekken om haar de gewenste knuffel te
geven terwijl ik mijn lippen in haar nek laat op verkenning gaan.
Haar eerste reactie was even terughoudend, een beetje verrast
leek het wel, maar daarna vouwde zij haar armen rond mijn nek en
liet ze mijn lippen haar overal op de nek zachte zoete kusjes
geven.

De verkenning
Ik laat mijn handen nu zachtjes het einde van haar pyjama topje
opzoeken en omvat haar naakt midden met tintelende vingers. Met
een zachte sensuele beweging ga ik onder de pyjama langs haar
ruggengraat, wervel na wervel, centimeter per centimeter, naar
boven tot aan haar schouderbladen die ik strelend verken. Subtiel
laat ik ze terug naar beneden glijden en dan terug naar boven: een
ware massage. Na enkele streelbeurten laat ik mijn vingers over
haar schouders glijden en langs haar opgeheven armen onder haar
oksels op zoek gaan naar haar borstjes. Eerst is ze een beetje
weerhoudend of verrast maar evenzo daarna houdt ze me steviger
vast rond mijn nek en geeft kleine kreuntjes vrij die mij
aanmoedigen om verder op verkenning te gaan.
Als mijn twee handen net onder haar borstjes zijn laat ik mijn
vingers haar tepels ontmoeten en masseer deze heel zachtjes
tussen middel- en wijsvinger; het duurt maar even of ik voel twee
keiharde tepeltjes tussen beide vingers terwijl haar ademhaling
versnelt. Met de handpalm en duim masseer ik de borstjes terwijl
de vingers hun huiswerk doen met de tepeltjes; zij kreunt zachtjes
verder en laat zich volledig overgaan in het plezier. Na een poosje
hef ik haar pyjama topje helemaal naar boven en zij gaat gewillig
haar armen naar boven uitstrekken zodat ik het topje over haar
hoofd trek en haar daarna intens tegen me aandruk, naakte borst
tegen naakte borst, en met mijn handen haar rug zachtjes masseer
van haar nek, over de schouders, waar haar haar zachtjes krullend
over valt, dan dalend tot haar pyjamabroek waar mijn handen
onder door gaan om zo baar billen te strelen en dan de weg terug
naar boven aan te vatten.
Ik kus haar zoete mond eerst op de bovenlip, dan op de onderlip
en daal naar haar kin en hals. Als mijn handen nogmaals afgezakt
zijn en op haar zachte billen rusten ga ik met mijn mond over haar
rechter borst op zoek naar de stijve tepel die ik gretig tussen mijn
lippen knel terwijl zij haar handen door mijn haar laat glijden. Dan
laat ik mijn tong over haar lichaam glijden naar de linker borst en
ga nogmaals op zoek naar die harde tepel terwijl mijn handen rond
haar billen draaien en stilletjes naar haar bovenbenen glijden terwijl
ik haar pyjamaboekje zachtjes, bijna onvoelbaar, mee naar
beneden trek. Er is een kuiltje tussen haar benen waar mijn
vingers hun vrije weg kunnen gaan terwijl zij nu en dan een
kreuntje laat. Stilletjes verlaat mijn mond nu haar borstjes en

begint de grote tocht naar haar navel, waar mijn tong zich vermaakt
in het kuiltje, en buikje dat nog zo strak staat en nog zacht ruikend
naar vanille.
Met mijn handen laat ik nu haar pyjamabroekje naar beneden
glijden zodat haar, nu reeds twee weken oud, schaamkussentje
voor mij ligt. Ik laat mijn tong verder naar beneden zijn weg
vervolgen tot ik het bovenste gedeelte van haar schaamlippen kan
tussen mijn lippen nemen; zachtjes trek ik aan de korte donkere
schaamhaartjes terwijl zij haar pubis naar voor duwt, stilletjes
genietend van ieder moment en intens ademt. Mijn handen strelen
haar mooie zachte benen achteraan en dan vooraan steeds op en
neer; dan neem ik haar linker voet op en laat deze een stapje
achteruit doen, daarna de rechter zodat zij helemaal naakt voor mij
staat en ik haar been kan optillen en in mijn nek leggen terwijl zij
zich met een hand steunt aan het deurportaal. De schaamlipjes
zijn nu een beetje geopend en tonen mij het begin van de kleine
lippen, zodat ik het lichte roze kan likken met mijn tong en als ze
helemaal vochtig zijn waag ik het er op om ze binnen in mijn mond
te zuigen wat bij haar nog meerdere kreuntjes van genot te weeg
brengen. Met mijn duimen streel ik nu de buitenkant van haar
poesje op en neer alvorens ze tussen de grote en de kleine lipjes
hun weg gaan zoeken zodat ik haar poesje meer kan openen en op
zoek ga naar haar clitoris die nog goed bedekt zit. Met mijn
handen boven aan haar poesje kan ik nu de lipjes gemakkelijker
spreiden en komt het kleine genotsknobbeltje zichtbaar; met mijn
tong ga ik er enkele rondjes maken alvorens hem volledig in mijn
mond te nemen wat door een luidere genotskreun gevolgd wordt.
Haar ademhaling en lichaamsbeweging geeft tekenen aan van nog
meer.
Mijn vingers tillen nu het kapje naar boven zodat het felrode
knobbeltje volledig vrij is en mijn tong er nu strelend zachtjes over
kan gaan wat haar stilaan meer en meer in vervoering brengt en
haar ademhaling sterker begint te keer te gaan. Ik laat het
genotsknobbeltje niet meer los en blijf er steeds over strelen met
een zachte tong van boven naar beneden en van links naar rechts
terwijl zij haar gans poesje steeds intenser tegen mijn mond drukt;
haar gekreun neemt meer en meer toe, haar handen houden mijn
hoofd steeds steviger vast tot zij uiteindelijk, met een intense
gelukskreun, zich volledig ontspant, haar been van mijn schouder
laat glijden en eveneens op haar knieën voor mij zakt om haar rode
mond tegen de mijne te drukken en gelukzalig haar armen rond mij

slaat terwijl ik met mijn handen haar borsten omvat en zacht met
de duim over haar, nu zachtere, tepels streel.

O1
Wij blijven zo rustig tegen elkaar gedrukt zitten, elkaar zachtjes
strelend over het ganse lichaam tot ik bemerkt dat er kleine vonkjes
uit haar ogen springen met de boodschap van ‘meer’; zachtjes
kruipen we overeind en gaan het huisje binnen waar zij zich op
haar buik op het bed uitstrekt.
Stilletjes kruip ik over haar en laat mij neerzakken tussen haar
benen die ze gewillig opent om zo haar billen te strelen en met mijn
duimen zachtjes in de spleet tussen haar benen naar haar poesje
te zoeken hetwelk nu nog vochtiger was dan voorheen. Ze drukt
haar poepje zachtjes naar boven zodat ik nu ook haar gans poesje
kan strelen eerst over haar donsje op haar grote lippen op en neer,
ze knijpend tussen mijn vingers terwijl haar vagina zich opent en
sluit, maar al vlug worden mijn vingers geleid naar de zachte zoete
kleine schaamlipjes.
Mijn vingers zoeken de kittelaar op en strelen deze zacht errond en
dan van boven naar beneden. Dan knijp ik zachtjes rond het
knobbeltje om het dan er uit te laten springen waarna ik er over
glijd met mijn vingertop; ze kreunt maar durft niet te reageren.
Eerst laat ik één vinger in haar glijden wat nog een kreuntje
meebracht, en dan er weer uit en wat rond draaien tussen de lipjes,
dan een andere vinger zo diep ik maar kan, zodat zij nu haar
poepje zo hoog mogelijk naar boven duwt omdat ik maar dieper
zou kunnen komen. Zachtjes gaan nu twee vingers in haar vagina
en ik laat deze hun weg helemaal verkennen met kleine draaiende
bewegingen en extra strelingen over haar enigszins ruw
aanvoelende g-plek.
De respons blijft niet uit, zodat ik stilaan heftiger en heftiger mijn
vingers in en uit haar poesje laat gaan tot zij, door mijn heftige
ritmische bewegingen, nogmaals in vervoering komt, sterk in en uit
ademend en na een heftig orgasme helemaal terug plat op haar
buik valt, voldaan van geluk kreunend en zich ontspant.
Ik trek nu zachtjes beide vingers uit haar en laat ze nog enkele
keren zachtjes terug binnenglijden tot ik ze er volledig uit haal en
ze over haar billen laat glijden om zo verder over haar rug naar de
hals te gaan. Ze ligt nu daar gelukzalig met een rustige
ademhaling verder te genieten. Ik leg me nu helemaal op haar en
omklem haar lichaam met het mijne terwijl mijn handen de zijkant
van haar borstjes strelen.

Niet te lang, want met haar 54kg kan zij mijn gewicht niet te lang
trotseren zodat ik me zachtjes van haar laat afrollen en met mijn
armen haar rug streel.

O2
Zij draait zich stilletjes naar me en vlecht haar rechterbeen over
mijn middel waar tevens mijn arm haar dijbeen streelt. Ze wringt
zich om me en geeft met haar hand de mijne een zetje zodat ik
bijna zonder het me te realiseren mijn duim diep in haar binnenste
voel schuiven; haar wil was de mijne.
Zij draait zachtjes met kleine bewegingen heen en weer terwijl ik
bijna onbeweegbaar blijf; ik voel hoe zij zich een weg zoekt rond
mijn duim en zachtjes kreunend naar de beste positie zoekt; ik
beweeg enkel mijn hand op het gevoel van haar verlangen. Steeds
dringt ze aan om dieper en dieper te gaan en meer te bewegen, te
draaien tot ik haar been vast neem met mijn vrije hand en het tot
boven mijn hoofd til zodat zij nu volledig open staat en ik nog
dieper in haar kan doordringen.
Onze bewegingen beginnen zich te synchroniseren en ik zie de
kans om een tepel in mijn mond te nemen en er heftig aan te
zuigen wat bij haar een extra emotie te weeg brengt. Zij beweegt
nu meer en meer rond mijn duim en probeert verschillende
invalshoeken terwijl ik mijn best doe haar te laten genieten wat na
een poosje beloond wordt door nogmaals een spontaan orgasme;
zij deed wat het beste gevoel gaf en viel daarna in een euforische
extase zich helemaal rond mij heen draaiend.
Ik maak nog wat zachte bewegingen met mijn hand en laat dan
zachtjes mijn duim uit haar vagina glijden om haar poesje te
strelen; dan op haar rug met een hand terwijl de andere haar
borstjes lichtjes masseren en haar stilaan op maken voor een
volgende ontplooiing van genot.

O3
Nu ik op mijn rug lig en haar rustig kan zien nagenieten draait ze
zich met een been over me heen en gaat op haar knieën over me
zitten; zachtjes tast ze over mijn short om de vormen te ontwarren
van mijn stevig lid dat ze van boven tot onder gaat verkennen
terwijl mijn handen haar borstjes stevig vasthouden. Dan komt er
twijfel in haar handeling en ik merk aan haar gelaat dat ze zich
even afvraagt om verder te gaan. Traag drukt zij mijn short naar
beneden tot mijn lid er uit springt om dan, op haar knieën
steunend, de short volledig uit doen.
Heel teder neemt zij mijn penis in haar hand en doet enkele trage
neer- en opwaardse bewegingen terwijl zij hem sterk omklemt. Als
mijn eikel volledig bloot is gaat ze met de duim van haar andere
hand even in haar mond en laat hem dan zacht over en weer
glijden over het toompje. Vervolgens neemt ze de eikel van boven
vast met haar hand en kneed deze zachtjes rondom met haar
vingers heen en weer.
Als zij meer naar voor komt laat zij haar geopende schaamlippen
rond mijn penis vatten en zachtjes heen en weer gaan tussen haar
lippen op zoek naar de beste plaats voor haar clitoris te masseren;
deze beweging doet ze meerdere malen totdat zij zich weer klaar
voelt voor een nieuw orgasme.
Terwijl ze nu iets verder naar voor gaat neemt zij met haar
linkerhand mijn lid vast en duwt het zachtjes in haar vagina waarna
ze met haar gewicht mijn penis zacht naar binnen drukt. Alles
begint traagjes en rustig maar telkens zij neerkomt druk ik al wat ik
kan naar boven om dieper in haar te kunnen glijden; stilaan drijft zij
het tempo op en alles wordt één bewegende harmonie terwijl ik
haar borstjes stevig omklem en voel hoe haar tepels stijver en
stijver worden en haar vagina meer en meer mijn penis omklemt.
Opnieuw beleeft zij een zacht orgasme maar ditmaal begin ik
steviger en steviger mijn bekken op en neer te bewegen terwijl ik
haar stevig bij de billen vast neem; ik laat niet meer los en zij laat
zicht gewillig gaan. Het wordt intenser en intenser terwijl zij keer
op keer klaarkomt en bijna niet kan verpozen tussen de
opwellingen.
Met een hand laat ik haar bil uit de greep en zoek haar
genotsknobbeltje op, welke ik zacht maar stevig errond en erover
masseer van boven naar beneden en links en rechts ervan terwijl

zij orgasme op orgasme beleeft. Het tempo gaat steeds vlugger en
intenser, de ademhaling volgt in sterk tempo, tot zij een grote
kreetje van genot laat en zich plat op mij neer laat vallen, volledig
voldaan, de armen langs beide kanten van het bed.

Afscheid
Ik kus haar oor en mond en laat mijn handen over haar rug glijden
terwijl ze zich, volledig voldaan, laat gaan in haar roes van
vervoering. Alles wordt nu terug vredig en haar oogleden sluiten
zich, en met een perfecte glimlach op haar gelaat laat ze zich
wegdommelen.
Ik weet niet hoe lang zij op mij ligt maar het voelt als een eeuwige
rust van volmaakte voldaanheid van erotiek.
Zachtjes probeer ik haar naast me te leggen en van zodra ze mijn
lichaamscontact heeft verloren neemt ze een perfecte foetus
houding aan; ik kus haar nog over het ganse lichaam, geniet nog
van haar borstjes en poesje maar besef dat ik vanaf nu overbodig
ben geworden, dat mijn taak volbracht is en er niets meer te
verwachten is. “R” is volledig overgegeven en bevredigd en zakt
weg in een zoete slaap, compleet ontspannen en zonder vragen.
Ik geef haar nog een afscheidszoen terwijl ze slaapt, trek mijn short
aan en verlaat het huisje op mijn tenen om haar toch maar niet te
wekken.
Dan gaat de wekker ineens af en besef ik dat het tijd is om op te
staan...

Deel 2
De kennismaking
Het gesnetter van overvliegende nijlganzen maakte me wakker; het
was aangenaam warm en ik besefte dat ik deze nacht een lakentje
over me had getrokken om de ochtend luwte te verzachten. Het
eerste zonlicht scheen door het kleine raam en verlichtte met en
zwoele oranje kleur de kamer wat mij de moed gaf om uit bed te
kruipen. Bij het openen van de deur werd ik bevangen door het
heldere licht van de hemel en de mooie rode kleur die over de
bergen hing.
Zalig zo’n gevoel van rust en aangename warmte; in de verte hoor
ik een ezeltje balken. Ik rek mij uit, armen in de lucht, een zalig
moment helemaal alleen maar misschien toch een beetje te alleen.
Plots merk ik de aanwezigheid van een andere persoon en schrik
even, maar gelukkig herken ik hem en laat me even gaan in de
roes van de vroegte.
Ik sta daar in mijn pyjama en hij in zijn short, en we kijken elkaar
passief aan, beiden genietend van het moment. Na een poosje
herken ik op zijn lippen een vraag als ware het “Wil je een knuffel”,
heel zachtjes in de ochtendstond, bijna onhoorbaar. Mijn ogen
draaien weg en ik negeer alles, maar in mijn binnenste komt de
vraag op van “Waarom niet?”, nu we al twee weken op stap zijn
heb ik zo’n gemis aan genegenheid binnen een groep met quasi
onbekenden; een knuffel, een liefkozing, een attentie is echt iets
om niet neen tegen te zeggen.
Ik laat mijn ogen boekdelen spreken en duidelijk wordt dit
overgedragen als een “ja”. Traag, veel te traag naar mijn zin, komt
hij naar me toe; ik kan bijna iedere stap voelen. Dan neemt hij me
teder vast bij mijn schouders en drukt me, zonder een woord te
zeggen, tegen me aan. Ik voel een intens genot over me heen
komen en geef me over aan zijn handen die zachtjes over mijn
lichaam strelen terwijl ik mijn handen rond zijn hals sla.
Hij is bijna even groot als ikzelf, zij het een beetje groter: niet zo
mis.

De verkenning
Met zijn lippen gaat hij zachtjes kusjes geven in mijn hals en op
mijn schouders terwijl zijn vingers mijn rug aftasten van boven naar
beneden en dan terug naar boven. Met mijn handen rond zijn nek
geniet ik van elk moment en droom ik weg. Dan voel ik dat zijn
handen mijn heupen onder de pyjama bereiken en dan zachtjes,
heel zachtjes, op mijn rug over de pyjama naar boven hun weg
zoeken. Eerst reageer ik negatief en wil dat het stopt maar
naarmate zijn vingers mijn huid masseren, werveltje na werveltje,
naar hogere oorden en laat ik alles begaan. Hij gaat zo enkele
malen op en neer en dat geeft een zacht zwoel gevoel, net wat ik
nodig heb. Dan gaan zijn handen onder mijn pyjama enkele keren
op en neer en als ze na een paar keer langs mijn schouders zijn
gestreken brengt hij ze naar mijn oksels en daalt zachtjes af op
zoek van mijn borsten; eerst zachtjes onderaan nemend en subtiel
masserend, daarna neemt hij mijn tepels tussen twee vingers en
draait deze zacht rond zodat ik voel dat ze keihard worden en een
intens gevoel van genot in mij teweeg brengen.
Plots tilt hij mijn pyjama-topje helemaal naar boven als een vraag
van “mag die uit” en weer ril ik even, maar strek mijn armen naar
boven om aan zijn vraag te voldoen. Zachtjes tilt hij het topje naar
boven, langs mijn armen, en laat het op de grond vallen. Zijn
lippen hebben nu een nieuw terrein ter ontdekking en gretig vloeien
zij langs mijn hals richting de borsten die, zoals ik kan voelen,
reeds stevig staan. Ik voel de zachte warmte van zijn lippen rond
mijn borsten en als ze de tepel omsluiten, hem zachtjes in zich
opnemen en zijn tong er rond draait begin ik sterker te ademhalen
en kleine kreuntjes te geven van plezier. Dan gaat hij op zoek naar
de tweelingsborst en dat geeft me dezelfde gevoelens, terwijl zijn
handen mijn lichaam steeds intenser beknuffelen. Ik sta nu op
scherp en kan enkel aan niets denken, of beter gezegd, aan meer.
Zijn mond begint nu de afdaling naar mijn buikje waar hij bij mijn
navel even halt houdt om deze te verkennen. Zijn handen zakken
ook naar mijn billen die hij onder mijn pyjamaboekje gretig vast
neemt. Ik weet niet of ik dit kan laten verder gaan of het nu moet
afbreken; een moeilijke beslissing maar mijn hartstocht neemt de
overhand: ‘let it be’ en geniet er van.
Zijn mond daalt steeds dieper en ik weet wat de volgende halte zal
zijn, maar geef me over en laar alles begaan. We zijn reeds twee

weken onderweg en heb een aardig donsje waar ik een beetje
bang van ben als hij dat zal ontdekken.
Met zijn handen over mijn billen strelend laat hij mijn pyjamabroek
nu naar beneden zakken en ik voel zijn lippen verder zakken om zo
mijn donsje te ontdekken. Ik knel mijn benen samen en trek mijn
buikje in, misschien uit schaamte, misschien niet; niet op mijn
gemak maar toch vredig. Als hij de donsjes met zijn lippen en tong
streelt, kan ik niet anders doen dan toegeven en laat zijn tong haar
weg zoeken in het kleinzielige oerwoud van twee weken. Al vlug
likt bij mijn schaamlippen een voor een terwijl zijn handen de weg
langs achter verkennen; ik kan niet anders dan mijn buikje vooruit
duwen en mijn poesje aan hem overgeven.
Met zijn vingers komt hij nu zoetjes naar voor en masseert de grote
schaamlippen, van boven naar beneden en omgekeerd; ik geraak
in vervoering en weet niet wat te doen. Met een arm laat hij mij uit
mijn pyjama stappen en dan tilt hij mijn been naar boven en legt
het op zijn schouder; ik besef nu dat ik open sta en het duurt dan
ook geen seconde of zijn mond en lippen vinden hun weg naar de
binnenste lipjes opzoek naar mijn clitoris. Met zijn wijsvingers drukt
hij de buitenste lippen naar boven terwijl de duimen de binnenste
lippen naar boven schuiven zodat mijn genotsknobbeltje volledig
open ligt. Met zijn tong gaat hij nu zachtjes links en rechts er rond
om er dan over te gaan van boven naar beneden wat bij mij zachte
kreetjes van genot teweeg brengen; ik laat me gaan en geniet van
ieder ogenblik. Het wordt intenser en intenser, er is geen
ontkomen meer aan terwijl ik het genot voel opkomen, sterker en
sterker. Dan neemt hij de ganse clitoris tussen zijn lippen en zuigt
intens terwijl zijn tong het knobbeltje niet meer wil lossen: ik geraak
in een roes, kan niet meer terug, vergeet alles, mijn ademhaling
gaat steeds sneller, mijn buik op en neer tot ik een uitbarsting krijg
van een orgasme en me op mijn knieën laat zakken, hem sterk
omarmend en kussend waar ik maar kan. Ik voel hoe zijn handen
mijn borsten zachtjes strelen en onze lippen ontmoeten elkaar op
een na-hijgende trilling. Hij blijft rustig nagenieten en ik laat mij in
zijn armen zachtjes wegzakken verder genietend van de roes.
O1
Ik vergeet de tijd, het weze een eeuwigheid, dat we daar zo zaten,
dicht bij elkaar, de armen zachtjes elkaar strelend nagenietend van
het moment. Dan drukt hij me zachtjes overeind en laat ons in het
hutje binnen gaan om mij dan op mijn buik te laten liggen op het
bed; ik laat alles gebeuren al was ik er niet meer bij, maar wel
genietend van ieder moment. Hij kruipt tussen mijn benen, die ik

gewillig open laat gaan, en streelt met zijn handen mijn bips en
mijn dijen zoekend de weg tussen beiden.
Als hij het onderste van mijn poesje bereikt hef ik mijn dijen op om
hem meer toegang te geven.
Hij streelt nu met zijn vingers mijn grote lippen en laat de kleine er
uitspringen; daarna houdt hij de grote lippen open en masseert
langs mijn clitoris en daarna er over, op en neer. Ik durf amper te
reageren want het gevoel is overweldigend, soms zelfs te heftig.
Dan drukt hij rond de kleine lipjes zodat mijn kittelaar naar boven
schiet onder een intens gevoel van genot; dan wrijft hij zachtjes
over het knobbeltje: ik geef me over en laat begaan.
Eerst voel ik één vinger in mij glijden en er dan weer uit, zachtjes,
zoetjes. Dan opnieuw en ik wordt bevangen door verroering als de
beweging intenser wordt. Daarna komt een tweede vinger er bij, ik
voel de spanning stijgen omdat de opening groter wordt; de
ritmisch beweging in en uit neemt toe terwijl de vingers draaien
rond mijn G-plek wat telkens een intense opwinding teweegbrengt
welke ik niet kan wegtoveren. Mijn ademhaling versterkt naarmate
de bewegingen sterker en intenser worden tot ik een eerste
orgasme stilletjes kan meemaken zonder het te veel aan te geven;
ik laat hem verder doen en steeds sterker in en uit me gaan tot mijn
volgende orgasme niet meer te onderdrukken is en ik met een
stevig kreetje van geluk het hem bevestig. Zachtjes laat hij nu zijn
vingers nog enkele keer in en uit mij glijden, het lijkt wel niet op te
houden tot hij zich volledig op mij legt en ik zijn volle gewicht als
een zaligheid op mij voel: huid op huid als een geheel.
Wetende dat ik naar adem moet snakken laat hij zich na een
poosje van mij afglijden en gaat gelukzalig naast le liggen terwijl
zijn handen zachtjes rond mij heen glijden.
O2
Hij ligt nu op zijn rug naast me en ik laat mijn been over hem
glijden zodat ik zijn hand kan voelen tussen mijn dijen en deze
tussen mijn benen duw zodat zij onmiddellijk mijn poesje gaan
herverkennnen.
Ik sta open en laat zijn duim, welke ik met wat draaien en
wriemelen de weg wijs, in mij binnen gaan. Weer een enorm
gevoel van dat kleine ding in mijn overnat poesje; eerst enkele

trage bewegingen zonder veel betekenis maar dan stilaan intenser
en intenser.
Hij weet zijn hand zo te draaien en ik wriemel zo heen en weer dat
ieder deeltje binnenin aan bod komt. Ik keer en draai me om meer
en meer te kunnen voelen tot ik de beste plaats gevonden heb en
laat hem gaan, dieper en dieper, in en uit, tot ik me helemaal
overgeef en een intens orgasme beleef.
Om te bekomen draai ik me helemaal om hem heen en hou hem
stevig vast al zou dit eeuwig kunnen blijven duren.
O3
Zachtjes laat ik de greep los en laat hem volledig op zijn rug liggen
zodat ik met een kleine beweging boven op hem kom. Ik trek mijn
knieën naar achter en ga schrijlings op hem zitten terwijl zijn
handen mijn borstjes omarmen en zachtjes over mijn tepels
strijken. Ik ga uit op verkenning over zijn short waar een niet te
ontkennen stijve penis zich verbergt.
Zachtjes streel ik over zijn broek zodat hij van zijn kant meerdere
kreuntjes laat horen. Zou ik of zou ik niet? Ik had me voorgenomen
van het niet te doen maar de druk wordt te groot na twee weken en
de goesting neemt de bovenhand; ik laat me dan maar gaan. Heel
voorzichtig trek ik zijn short nu naar beneden terwijl ik op mijn
knieën ga staan en duw hem naar achter tot zijn penis naar boven
schiet; even ben ik verrast maar blij dit gedaan te hebben. Met
mijn armen nu naar achter trek ik zijn short volledig uit en werp
hem op de grond naast het bed. Met een hand masseer ik zijn
balletjes zachtjes en duw ze naar achter zodat zijn penis zich
automatisch ontbloot en de roze natte eikel zich als een blinkende
appel aan me toont. Ik wil er aankomen maar aarzel even, en dan
neem ik hem volledig in mijn hand van boven naar beneden; met
mijn vingers masseer ik eerst het toompje en daarna de top en ik
hem hoor kreunen van genot.
Dan schuif ik mij iets naar voor en laat mijn grote lippen over de
penis van beneden naar boven glijden totdat de eikel net aan mijn
kittelaar komt; dan zachtjes en traagjes terug naar achter tot hij
weer volledig vrij staat. Ik kan nu niet meer stoppen en doe deze
beweging traag over en over opnieuw terwijl hij nog steeds mijn
borstjes in aan vaste greep houdt. Als ik de ideale plekjes
gevonden heb tussen mijn lipjes waar de clitoris is dan begin ik
heftiger en heftiger op en neer te bewegen wat me in een nieuwe

roes brengt. Ik ga tot het uiterste en beleef een heel ongewoon
orgasme op zijn penis. Daarna laat ik me plat op hem vallen om
even bij te komen terwijl ik voel hoe zijn stijve penis zich een weg
zoekt tussen mijn lippen.
Toch twijfel ik opnieuw om verder te gaan; ik had beloofd van het
niet te doen, maar de hartstocht neemt de overhand en ik kom
terug recht op mijn knieën en met mijn linker hand neem ik zijn
penis vast en laat hem glijden tot de ingang van mijn vagina; dan
stop ik als ik de eikel net voel waar hij naar binnen wil gaan. Ja, ik
ga verder en laat me volledig zakken rond zijn penis welke ik diep
in mij voel binnendringen en daar alle plekjes opvult; het geeft een
zalig gevoel nu ik de controle heb. Traagjes laat ik mijn heupen
terug naar boven schuiven tot wij bijna contact zouden verliezen,
maar laat hem dan weer volledig in mij binnendringen. Hij beweegt
niet en laat alles gebeuren zodat ik nu zelf beslis hoe vlug en hoe
hard ik te keer ga, iets wat niet op zich laat wachten want ik sta in
vuur en vlam. Steeds sneller ga ik op en neer, mijn ademhaling
gaat vlugger en vlugger, en dan weer een orgasme voor mij alleen.
Deze maal heeft hij het zeker ook gevoeld en begint met zijn
heupen op en neer te gaan zodat zijn penis heftiger en heftiger in
mij doordringt. Ik heb geen tijd om bij te komen en beleef al vlug
opnieuw een bui van opwinding die niet tot stoppen komt en steeds
blijft verder gaan al ware het een eeuwig durend orgasme. Dan
waagt hij het met enkele vingers naar mijn genotsknobbeltje te
wandelen en, terwijl hij maar steeds op en neer gaat, er over gaat
en het dan stevig begint te masseren: ik barst uit van genot.
Na een paar minuutjes kan ik echt niet meer en volledig bevredigd
en uitgeput laat ik me op zijn warm lichaam vallen mijn armen
naast zijn zacht lichaam bengelend.

Afscheid
Ik laat me zoenen terwijl zijn handen zachtjes over mijn rug en
billen strelen. Ik ben volledig op en zak stilletjes weg in een diepe
genotsslaap. Hij draait zich zodat ik op mijn zij op het bed lig en
ineen krimp als een pasgeboren baby. We blijven zo liggen tot ik
voel nog dat hij uit het bed kruipt, zijn short terug aandoet en mij
een afscheidskus geeft welke ik niet meer kan beantwoorden;
gelukzalig moe val ik uiteindelijk in een zwoele diepe slaap.
Dan gaat de wekker ineens af en besef ik dat het tijd is om op te
staan...
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