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Vreemd
Wat moest hij nou doen? Ze hadden afgesproken
ergens in een hotelletje. De eerste keer dat ze dat
gedaan hadden. Ze wist wel hoe het zat natuurlijk
maar ja. Het was nu een soort van tussen situatie.
Als hij het wel zou doen dan was alles volgens
verwachting. Maar misschien zou ze dat wel
helemaal niet leuk vinden. Hij kon het ook niet
vragen natuurlijk. Dat zou zo stom staan. zucht.
Morgen weer een dag, dan zou hij wel de beslissing
nemen. Dat moest dan ook wel want morgen was
de dag.
Voor het eerst een hele tijd samen met zijn tweeën.
Een bed erbij. Wat zouden ze allemaal gaan doen.
Eerst een hapje eten, elkaar lekker aankijken,
Voetjevrijen natuurlijk. Mmmmm. Een wijntje aan
de bar of nee, iets meer privé ergens in zo'n zitje,
beetje afgeschermd. Elkaar diep in de ogen kijken,
kusje stelen....
Er begon zich al iets te roeren. ‘Sorry jongen, nog
even wachten.’ Tenminste dat hoopt hij, dat jongen
aan de beurt zou komen. En dan..., dan naar de
kamer. Flesje mee natuurlijk, of twee, rood en wit.
Samen in bad leek hem ook wel lekker. Zou ze dat
willen? Zoveel onzekerheden. Zucht. We gaan
gewoon samen in bad. Als het bad maar niet te
groot of te klein is. Te klein en je zat op elkaars lip
(op zich wel lekker), te groot en je moest mekaar
zoeken. Dan kon je natuurlijk wel pakkertje spelen.
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Per ongeluk een borst of een bil te pakken hebben
die dan uitgebreid gezoend moet worden. Of gelikt.
Zou zij ook zoiets doen? Per ongeluk zijn pik
vasthouden? Vast wel. En die moet dan ook
natuurlijk gezoend worden. Of gelikt.
Je kunt natuurlijk niet eeuwig in bad blijven. Even
de douche eroverheen. Misschien wel een koude
(niet te natuurlijk) om een klein beetje de rem
erop te zetten. Anders was het een stoot en
welterusten. Dat zou jammer zijn. Ging vast wel
goed. En misschien was hij wel zo opgewonden dat
hij meerdere keren kon presteren. Vast niet meer
dan twee keer. Ach wat kan het schelen. We gaan
gewoon door tot we in slaap vallen.
Dan naar het bed. Allebei al naakt natuurlijk.
Eindelijk die billen vol in beeld. Hij was nou
eenmaal gek op billen. Van die heerlijke ronde,
goed vast te houden, billen.
Dan eerst lekker tegen elkaar aan staan en
vasthouden. Heftig zoenend natuurlijk. Een tongen
gevecht. Moest er wel even aan denken dat ik in
ieder geval voor het eten mijn tanden goed heb
gepoetst. En maar hopen dat ze alle twee iets eten
waar wel of geen knoflook in zit.
Dan zou hij zich langzaam naar beneden laten
zakken en al kussen gevend haar borsten in beeld
krijgen. Die zou hij dan, beide afwisselend, zoenen
en likken, vooral de tepels zodat ze fier overeind
zouden gaan staan. Dan verder zakkend met zijn
tong over haar buik totdat hij bij haar schaamhaar
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zou komen. Als ze tenminste niet alles afgeschoren
zou hebben. Want dan zou hij voor hij wist al bij de
tempel zijn. En dat was een beetje vroeg natuurlijk.
Dan maar goed opletten en op tijd stoppen.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat zij zich liet
zakken voordat hij de kans kreeg. Op zich ook
lekker natuurlijk. Zou ze dan ook stoppen voordat
ze bij zijn pik was, om te spanning op te voeren?
Tegen die tijd kon je waarschijnlijk niet om zijn pik
heen. O shit. Dan zou ze het zien. Dat zijn
schaamhaar heel kort was. Hij voelde nog even,
Het prikte toch een beetje.
Goed hij wist het nu: afscheren, stoppels konden
echt niet.
Maandagochtend....
Het was toch heel anders gelopen dan hij gedacht
had. Er was natuurlijk een restaurant, bar, bad en
bed. En het was geweldig geweest maar heel
anders dan hij gefantaseerd had. En dat was maar
goed ook natuurlijk. Als alles voorspelbaar was
dan was er weinig aan. Ze moesten het nog maar
eens een keertje doen. Niet te snel natuurlijk. Deze
ene keer was al lastig geweest om te regelen.
In plaats van eerst te gaan eten waren ze meteen
de hotelkamer ingedoken voor hun eerste echte
vrijpartij. Het was heftig en kort geweest. Zo
verlangden ze naar elkaar. Nadat de eerste
behoefte bevredigd was kon er gegeten worden.
Niet in het hotel maar ergens in de stad in een leuk
klein restaurantje met weinig licht. Was lekker
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eten. Niet dat dat echt belangrijk was. Het ging ons
om de sfeer en die was er. Bouwden ze ook zelf op
natuurlijk. Voetjevrijen zonder schoenen is veel
fijner.
Om de spanning wat op te drijven zochten ze een
tent met nisjes (hij probeerde toch zijn fantasie
nog een beetje te volgen). Je wilt niet te lang
zoeken natuurlijk (daar was het geen weer voor)
dus toch maar terug naar het hotel. In de bar
waren gezellige stoelen met hoge rugleuningen
zodat je makkelijk een privé zitje had.
Lekker zitten pimpelen daar. Hij niet te veel want
hij moest nog presteren natuurlijk. Aan haar ogen
zag hij dat ze hem echt wilde hebben. Zijn pik
reageerde eigenlijk al de hele avond op haar
blikken en aanrakingen. Dus hij had maar
voorgesteld dat ze weer naar de kamer zouden
gaan. Hij had echt zin om samen lekker lang te
genieten.
Voor het bad gunden ze zich geen tijd. Douchen
was eenvoudiger, voordat dat bad vol was.....
Elkaar lekker inzepen en alvast een voorproefje
nemen op wat komen ging. Toen zij zich naar
beneden liet zakken kon ze inderdaad niet om zijn
pik heen. Er werd een heerlijke vette zoen op zijn
eikel gegeven voordat ze weer naar boven kwam.
En toen... het bed. Tjonge jonge wat hadden ze
lekker gevreeën. Heel rustig aan in het begin.
Heerlijk genietend van elkaars lichaam. Elk plekje
werd onderzocht; bekeken, geroken en, afhankelijk
van het soort plekje (denk ik) gekust, gezogen of
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gelikt. En daarna? Ja, daarna gebeurde het. Voor de
2de keer. Hij kwam al snel natuurlijk maar wel
heftig en overvloedig. Gewoon doorgaan dacht hij
bij zijn eigen. Maar dat heb je niet helemaal in
eigen hand natuurlijk. Dus maar verder gegaan
met likken en zuigen totdat zij ook helemaal
bevredigd was.
Hij werd 's ochtends wakker, deed zijn ogen open
en had direct een prachtig uitzicht over heuvels en
dalen. Hij was wakker geworden zoals hij in slaap
was gevallen. Zij ook trouwens. Hij had een dof
gevoel in zijn kruis. Dat was lang geleden geweest.
Voorzichtig stond hij op en liep naar de badkamer.
Even snel onder de douche om wakker te worden.
Toen hij weer de badkamer uitkwam werd er
aangeklopt. Dat bleek het ontbijt te zijn.
Voorzichtig maakte hij haar wakker en aten ze hun
ontbijtje. Elkaar voortdurend kusjes gevend. Nadat
zij ook had gedoucht zat het er, helaas, op. Alle
twee weer naar het werk.
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