Frank en Josje
Het was een koude, donkere nacht. Een sporadische lichtflits deed de omgeving plotseling
oplichten, waarna er een knal weerkaatste tussen de betonnen gebouwen, het geruis van de
regen geheel overstemmend. Dit was een van die dagen waarop Frank liever thuis was
gebleven. Thuis, waar hij voor de open haard met zijn kat zou zitten spelen, totdat het beest
hem zo agressief zou aanvallen, dat hij het bloed uit een jaap in zijn hand op het tapijt zou
zien neer druppelen. Dan zou hij Peter, zijn grote zwarte kat, vervloeken en hem een trap
geven om vervolgens na een half uurtje het weer goed te maken met hem, door hem wat te
eten te geven. Daar leek zo’n kat toch volledig voor te leven...
Een donderslag verstoorde zijn droom en nu pas merkte hij dat hij door en door nat was,
ondanks zijn paraplu. Vloekend gooide hij het lekkende ding in een struik en hij vervolgde
zijn weg naar het appartement van zijn collega Josje. Die gaf vanavond een feestje voor
‘intimi’, zo had ze gezegd, en kennelijk behoorde hij daar ook bij. Hij hoopte maar dat ze een
goede whisky serveerde, dat zou zijn avond dan toch een beetje goed maken.
Hij arriveerde bij het flatgebouw, dat Josje hem had geduid als haar woning. Hij keek omhoog.
Hij zag geen duidelijk verlichte ramen en het geruis van de regen smoorde verder elk geluid.
Hij concludeerde dat Josje’s appartement zich aan de achterzijde van dit grijze gebouw moest
bevinden en drukte op haar deurbel. “Ja?” klonk een metalige stem uit het luidsprekertje.
Frank verbaasde zich erover, dat hij geen feestrumoer op de achtergrond ontwaarde. Sterker
nog: hij hoorde een van zijn lievelingsnummers, zwoel vertolkt door Nina Simone. “Eh, i-i-ik
ben het”, stotterde hij. “Frank”. “Kom maar boven, de deur is open”, antwoordde dezelfde
stem als daarvoor door het luidsprekertje.
Frank hoorde een zoemtoon en zag dat de deur, die de toegang tot de warme en vooral droge
ontvangstruimte was, uit het slot klikte en langzaam, door de sterke wind, open ging. Hij
aarzelde of hij niet terug zou gaan naar zijn huis, waar zijn kat nu ongetwijfeld vredig
spinnend op de vensterbank in slaap zou zijn gevallen. Maar hij had zich reeds gemeld,
bedacht hij zich en dus stapte hij naar binnen.
De ontvangstruimte was hel verlicht en deed pijn aan zijn ogen toen hij binnen was. Hij
knipperde en sloeg de deur vervolgens dicht, waarna hij die weer in het slot hoorde vallen. De
stilte overviel hem. Verwonderd keek hij om zich heen. De licht vergeelde muren waren
versierd met abstracte kunstwerken. Hij keek er even naar en stapte vervolgens op de lift af.
Hij drukte op het knopje en wachtte, maar geen enkel lampje ging branden. Hij drukte nog
eens en nog eens. Toen bedacht hij dat Josje had gezegd dat de lift defect was en stapte
mistroostig op de trap af, aangezien hij wist dat hij naar de twaalfde verdieping mocht lopen.
Toen hij eindelijk boven was aangekomen, onderweg had hij even op adem moeten komen,
zocht hij naar de deur die hem toegang zou verschaffen tot het appartement van Josje. Hij
stapte op de deur af en klopte aan. Alweer niets, niet dat hij verwachtte dat nu lampjes zouden
gaan branden of dat er plotseling een lift voor zijn neus stond. Hij klopte nog eens en voelde
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vervolgens aan de deurkruk. Er kwam beweging in de deur en Frank keek voorzichtig om een
hoekje. Er was slechts een vaag schijnsel van wat hem toescheen een bureaulampje met
daarover heen een rode zakdoek. Weer hoorde hij de fantastische stem van Nina Simone. Hij
sloot de deur weer vlug, omdat hij dacht dat hij verkeerd zat, maar het nummerplaatje op de
deur herbevestigde dat hier zijn collega woonde. Omdat de afdaling van de trap hem meer
afstootte dan dat de gedachte aan zijn open haard en zijn kat hem aantrok gluurde hij ten
tweede male voorzichtig naar binnen. “Kom toch binnen”, klonk het vanuit de schaars
verlichte kamer. Zijn hart sloeg een slag over. Nu had hij echter geen keus meer, hij moest
naar binnen...
De kamer, waarin Frank binnen stapte, was leuk ingericht, voor zo ver hij het kon zien. Hij
schuifelde verder op zoek naar de gastvrouw. Plotseling ging een deur open en voor hem
stond Josje, gekleed in een badjas.
“Eh, eh, s-s-sorry, i-i-i-ik w-w-w-wist niet d-d-d-d-dat je i-in b-b-b-bad z-zat”, stotterde Frank.
“Dat zit ik ook niet meer,” antwoordde Josje doodkalm. Frank was helemaal verstijfd, de
enige keer dat hij een vrouw gekleed in slechts een badjas had gezien was toen zijn moeder
zich met een vreemde heer in de badkamer had opgesloten. Hij was toen negen en had door
het sleutelgat gekeken, tot hij dat had gezien. Daarna was hij in zijn bed gekropen en had hij
de dekens tot ver over zijn hoofd getrokken, verward.
Josje leek trouwens wel op zijn moeder. Ook zij was niet bepaald wat je noemt slank en had
borsten zo groot als meloenen. Frank daarentegen leek meer op zijn vader, klein, tenger. Hij
was pas 21, maar begon al kaal te worden. Josje liep naar de bank. “Kom naast me zitten”,
fluisterde ze.
Frank keek om zich heen, ook al wist hij dat ze het wel tegen hem moest hebben, omdat er
verder niemand in de kamer was. Hij ging op een puntje van de bank zitten, een zo groot
mogelijke afstand houdend tussen Josje en hem.
De hele bank deinsde toen Josje zich dan maar naar hem toe bewoog. Zij pakte zijn hoofd
zachtjes vast en draaide het langzaam naar haar toe. Frank keek haar aan. Zijn eerdere angst
werd omgezet in opwinding. Wat vond hij haar eigenlijk mooi. Beeldschoon eigenlijk. Josje
bewoog zijn hoofd naar haar tieten en Frank greep instinctief naar badjas beet en opende die.
Daar vielen de twee prachtige tieten als rijpe vruchten voor zijn gezicht neer. Hij pakte haar
om haar middel en begon haar borsten te likken. Eerst tussen de twee door en vervolgens
kregen beiden een wasbeurt, met als hoogtepunt de tepel, waar hij eerst rondjes om draaide
met zijn tong om ze vervolgens in zijn mond te nemen en ze snel heen en weer te bewegen, ze
masserend met zijn tong en verhemelte. Josje kreunde zacht en begon de knoopjes van zijn
overhemd stuk voor stuk te open.
Frank genoot. Hij wist alleen niet wat hij verder nog zou doen. Daarom stopte hij en keek
vertwijfeld naar Josje. Zij opende langzaam haar prachtige blauwe ogen en greep zijn hoofd
weer. Ze drukte haar mond op de zijne, terwijl ze hem over zijn rug streelde. Frank raakte
meer en meer opgewonden en zij bewogen langzaam naar beneden, waardoor Frank op Josje
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kwam te liggen. Het contact van zijn borst met haar zachte, goddelijke tieten bracht hem in
een soort extase. Hij wilde meer. Hij zocht met zijn handen naar twee uiteinden van de badjas
en begon er aan te trekken. Josje begreep zijn bedoeling en hun monden kwamen weer van
elkaar. Ze keken elkaar aan. Frank zag een glunderende, tevreden blik onder zich en hij
knipoogde naar haar. Zij richtte zich iets op, net genoeg om haar van haar badjas te verlossen.
Frank wilde haar tong weer tegen de zijne voelen maar Josje weerde hem af, zeggend: “Zullen
we naar de slaapkamer gaan? Da’s wat comfortabeler.”
Een rode zakdoek bleek hier niet nodig te zijn, aangezien in het bedlampje al een rode lamp
zat. Josje ging zitten op het bed en gebaarde Frank te gaan liggen. Dit deed hij, benieuwd naar
wat ze voor hem in petto had. Ze ging met haar benen gespreid over hem heen zitten en begon
aan zijn broek te sjorren. Hij besloot haar te helpen en Josje begon met haar tong vanaf zijn
borst naar beneden te gaan. Heel langzaam. Frank sidderde van genot. Toen ze bij zijn navel
was aangekomen, was Frank er eindelijk in geslaagd zijn broek uit te doen. Zijn onderbroek
was geen probleem voor Josje. Zij scheurde die letterlijk van zijn lijf en begon Frank te pijpen.
Met het puntje van haar tong ging ze langs Franks lul op een neer, terwijl ze zijn ballen in
haar hand hield. Frank had het gevoel dat al het bloed van zijn lichaam zich verzameld had op
een plek. Josje rolde zich van hem af en onmiddellijk bewoog Frank zich naar haar toe. Hij
ging weer op haar liggen. Het vleselijke contact met zijn collega maakte hem wild van
opwinding. Eerst zocht hij nog met zijn vingers, naar de plek waar zijn lichaam zich zou
kunnen ontladen. Lang hoefde hij niet te zoeken, met twee vingers verkende hij de vochtige
grot. Josje kreunde luid. Hij pakte zijn lul en gleed zo bij haar naar binnen. Josje gilde het uit.
Frank wist niet of dit van genot dan wel pijn was, maar het kon hem niet schelen, het enige
wat hij nog kon doen was genieten. Haar dijen bewogen in hetzelfde ritme als het zijne en
zijn lul was in de warme vochtige plek waar het al jaren naar gezocht had. Ze bewogen steeds
heftiger en heftiger. Frank hoorde Josje gillen en voelde dat ze ophield met bewegen. Hij
drukte zijn lippen op de hare en zij begreep de hint. Frank sidderde enorm toen hij eindelijk
het zaad in haar kutje spoot en rolde zich van haar af, voldaan.
Josje bood hem een sigaret aan en gezamenlijk rookten ze. Frank voelde zich in de zevende
hemel. Maar langzaam kreeg hij zin om nog een keer te.... Hij durfde het bijna niet te vragen,
maar dat was gelukkig ook niet nodig. Josje kuste hem hartstochtelijker dan ooit te voren
nadat hij ook zijn sigaret had doodgedrukt en nu ging zij volledig op hem liggen. Haar
gewicht verpletterde hem bijna, maar hij genoot ervan. Hij voelde dat zijn lul weer hard werd.
“Wacht even”, fluisterde Josje.
Toen ze terug kwam had ze handboeien, een zweepje en een halsband in haar hand. Ze deed
hem de handboeien en de halsband om en zei hem op handen en voeten te gaan zitten. Hij was
verbaasd, maar niets was er die avond wat hij niet zou doen. Hij gehoorzaamde dus en zij
ging weer de slaapkamerdeur uit en kwam terug met een bak hondenvoer. Dit zette ze voor
hem neer en beval hem te eten. Hij keek haar aan en zij sloeg hem met de zweep. Hij deed
hem pijn, maar de pijn was zoet. Dit wond hem pas echt op. Hij begon te eten en elke keer als
hij opkeek liet Josje de zweep op zijn reet neer komen.
Toen de bak leeg was ging Josje voor hem zitten met haar benen gespreid. “Lik m’n poesje”
zei ze. Frank keek naar haar op en genoot weer van de aanblik van haar volle lichaam, haar
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schitterende borsten, zo prachtig verlicht door dat ene lampje. Hij was zo geil als een geladen
kanon en begon met zijn tong diep door te dringen in de geurige binnensten van zijn
gastvrouw. Hij genoot. Toen ze klaar was gekomen, mochten de handboeien af en ze pijpte
hem ten tweede male. Daarna nam ze zijn keiharde lul en plaatste die tussen haar
welgevormde borsten. Frank sidderde en beefde van geluk. Dit was het ware leven. Josje bleef
zijn lul masseren tot Frank klaar kwam. Het hele bed zat onder het zaad maar beiden woelden
erdoor en vielen in elkaars armen in slaap...

Gedownload van xxxstory.nl

