Een heerlijk spel
Oh god, daar ging die weer. De trilling schoot door mijn inmiddels zeiknatte poesje en mijn
string werd nog natter dan die al was. Ik voelde het eitje trillen. Het bracht me tegen de grens
van een orgasme. Maar ik mocht niet klaarkomen. Dat was verboden. Maar ik wilde zo graag.
Ik sloot mijn ogen om ergens anders op te concentreren. Maar het lukte niet. Ik keek om me
heen of iemand me zag. Maar niemand keek gelukkig naar mij. Ik wilde weglopen van het
kledingrek waarvoor ik stond maar mijn benen hadden geen eigen wil meer. Ik stond te trillen
op mijn benen. Ik wilde me nu eigenlijk, tegen alle afspraken in, overgeven aan mijn orgasme.
Het was teveel. Ik wilde klaarkomen. Mijn sappen zouden dan wel langs mijn benen omlaag
lopen maar dat kon me niets meer schelen. Ik was zo ongelooflijk geil. Net op het moment dat
ik me wilde laten gaan, stopte het eitje weer met trillen. Ik moest even het rek vastgrijpen om
tot rust te komen. Aan de ene kant was ik blij dat het eitje stopte met trillen, want zo kon ik
me houden aan onze afspraak, maar aan de andere kant wilde ik zo graag klaarkomen. Mijn
tepels priemden door mijn topje heen. Nog nooit waren ze zo gevoelig geweest. Als nu
iemand ze had aangeraakt dan was ik waarschijnlijk alsnog klaargekomen. Beetje bij beetje
kwam de rust weer terug in mijn lichaam. Met een verhit gezicht draaide ik me om en wilde
de winkel uitlopen. “Iedereen moet het toch zien” dacht ik bij mezelf maar niemand keek naar
mij. Na 2 stappen gezet te hebben trilde het eitje opeens weer. Ik stond weer stil en zocht iets
om me vast te houden want ik wilde niet dat ik bij uitgang door mijn benen zou gaan omdat ik
de sensatie niet meer kon weerstaan. Heel kort had het eitje getrild en stopte direct weer. Even
wachtte ik en liep toen weer verder. Na een paar stappen voelde ik weer de trilling door mijn
poesje gaan en weer stopte ik. En net zoals net, stopte het eitje weer met trillen. Wanhopig
keek ik om me heen. Ik probeerde weer verder te lopen maar elke keer als ik een paar stappen
had gezet trilde het eitje even. Na een paar keer wilde ik gewoon doorlopen maar toen bleef
het eitje trillen. Ik wist dat ik zo de uitgang niet zou kunnen bereiken. En dus stopte ik elke
keer maar weer even. Uiteindelijk na wat een eeuwigheid leek te duren bereikte ik de uitgang.
Ik liep de laatste stappen snel door naar buiten terwijl het eitje bleef trillen en liet me licht
hijgend tegen de buitenmuur aanvallen.
Nu liep dus echt mijn geil langs mijn benen. Trillend en met knikkende knieën stond ik daar
tegen de muur. “Wat is dit gemeen” dacht ik bij mezelf. “Zo kan ik toch nooit normaal
thuiskomen” schoot er door mijn hoofd. De persoon die dit deed, wist precies waar hij of zij
mee bezig was. De persoon hoor ik jullie denken. Ja, de persoon, want ik heb geen idee wie
dit doet. Mijn vriend, inmiddels ex-vriend, kan het niet zijn. Die droogkloot heb ik vorige
maand mijn huis uitgeschopt. Vriendinnen kunnen het ook niet zijn want die zijn niet zo en
doen dit soort dingen niet. Hoe dit zo is begonnen? Ik zal het jullie vertellen.
Ongeveer 2 weken geleden kwam ik thuis van mijn werk en lag er een briefje in de
brievenbus dat er een pakje was bezorgd bij mijn buren. Nieuwsgierig als ik ben, liep ik direct
naar de buren en pakte het pakje aan. Op het pakje zat een envelop geplakt met daarop mijn
naam en adres geschreven. Er stond geen afzender op en dat maakte me nog nieuwsgieriger
als ik al was. Met het pakje thuis gekomen kon ik niet wachten tot ik het had uitgepakt. Ik had
niets online besteld dus had geen idee wat het kon zijn. Ik rukte het papier eraf en er kwam
een zwart doosje uit. Ik opende het en op een fluwelen ondergrond lag daar een roze eitje met
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een touwtje eraan. Ik staarde er verbaasd naar en begon te vermoeden wat het was. Ik bekeek
het van alle kanten maar de verbazing over dat dit in het doosje zat werd er niet minder om. Ik
keek nu op het pakpapier naar de envelop en zag dat er een brief in zat. Ik scheurde de
envelop open, pakte de brief eruit en begon te lezen.
Lieve Irene,
Wat ben ik blij dat je die droogkloot het huis hebt uitgeschopt. Hij had je nooit kunnen geven
wat ik wel kan. Ik weet hoe je bent want ik heb je vaak genoeg gezien. Ik voel je aan zoals
nog nooit iemand je aangevoeld heeft. Ik weet wat je diepste verlangens zijn want die zijn
gelijk aan die van mij. Ik kan je de sensatie en genot schenken die je zo nodig hebt. Ik ben
bereid om heel ver te gaan, ben jij dat ook? Ben je bereid om je te laten gaan zoals je altijd
hebt willen doen? Wil je het ultieme genot beleven wat je in al die jaren zo gemist hebt? Zo
hard nodig hebt gehad? Ben je bereid je over te geven aan mij zodat ik je dit alles kan
schenken? Ik weet dat je nu met verbazing dit staat te lezen. En ik weet ook dat je over dit
alles moet nadenken. En indien je het niet aankan dan geeft dat niet. Zeg dan nooit dat je niet
de mogelijkheid hebt gehad. Een gemiste kans komt nooit meer. Stop dan nu met lezen en
gooi alles weg. En ga door met het leven wat je nu leidt: onbevredigd. Ben je wel bereid om
door te gaan, lees dan de achterkant.
De grote onbekende
Ik staarde verbaasd naar het briefje en wist niet wat ik er van moest denken. Mijn eerste
gedachtes waren inderdaad om alles gewoon weg te gooien. Maar iets in die brief en de
aanblik van het eitje had wat losgemaakt in mij. Twijfelend stond ik daar te staren naar de
brief. Ergens vond ik dit wel spannend. En de persoon die dit had geschreven had gelijk. Ik
had heel veel gemist de afgelopen jaren. Mijn ex had mij nooit echt kunnen bevredigen. Altijd
na de sex was ik aan het twijfelen geslagen of dit nu alles was. Ik wilde eigenlijk meer maar
kon dat niet vertellen. En nu stond ik daar dus met een brief in mijn hand, geschreven door
iemand die dwars door me heen scheen te kunnen kijken. Ergens had ik het besluit al
genomen. Ik wilde de sensatie. Ik wilde het onbekende. Dus draaide ik het briefje om en
begon de andere kant te lezen.
Lekkere geile Irene,
Goed je hebt het juiste besluit genomen. Je wil dus alles wat ik je kan geven. En ik zal het je
geven. Ik zal je het genot geven wat je zo nodig hebt. Maar, er zijn wel een paar voorwaarden
aan verbonden. Ik wil dat je me zonder tegenstribbelen gehoorzaamd. Doe je dit, dan zal het
genot wat je gaat ervaren het veelvoudige zijn van wat je tot nu toe hebt ervaren. De komende
2 weken ga je het volgende doen: allereerst wil ik dat je je helemaal kaal scheert. Dat bosje
wat je nu hebt kan niet meer. Het moet een kaal poesje worden. Zo kan je het genot ultiem
ervaren. Ten tweede wil ik dat je de komende 2 weken alleen nog maar zachte zijde lingerie
gaat dragen. Verwen jezelf maar door een paar mooie setjes te kopen en geniet ervan. Ten
derde mag je absoluut niet met jezelf spelen. Ik weet dat je elke dag met jezelf speelt en
meerdere keren dan klaarkomt. Je lichaam behoort nu aan mij en ik alleen zal je genot
schenken. En als laatste: als het spel begint mag je ook absoluut niet klaarkomen. Gebeurt dit
toch, en ik zal het weten want ik zie alles, dan is het spel over en zal ik uit je leven verdwijnen.
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Ik bepaal wanneer en hoe je mag komen. Over precies 2 weken breng je dit eitje in, je weet nu
onderhand wel waar, en dan ga je gewoon de dingen doen die je altijd doet. Je zal naar je
werk gaan en daarna gaan shoppen zoals je altijd op vrijdag doet. Wanneer het spel begint zal
je dat ervaren en voelen. Hierna zullen nog meer pakjes en opdrachten volgen en uiteindelijk
komt er een moment dat ik mezelf bekend zal maken aan je. Tot dan zal je mij gehoorzamen
waardoor ik je alle genot kan geven. Een geile dikke kus.
De nu nog grote onbekende
Ik staarde naar de brief en voelde een blos op mijn wangen komen. Hoe kon die persoon dit
weten over mij. Dat shoppen kan iedereen weten. Maar hoe wist die persoon dat ik een bosje
had staan op mijn poesje. Hoe wist diegene dat ik elke dag met mezelf speel. Aan de ene kant
vond ik het wel enigszins beangstigend maar aan de andere kant wond het mateloos op. Ik
twijfelde niet meer. Ik wilde dit spel spelen. Ik wilde genot. Ik wilde alles. Alles waar ik
zolang naar verlangd had. Ik zou dit spel gaan spelen. Want uiteindelijk wilde ik absoluut
weten wie dit spel met me zou gaan spelen. Voor mij was het spel nu al begonnen. Ik voelde
me nu al geil worden met de gedacht aan het spel alleen. Normaal gesproken als ik in zo’n bui
was, was ik nu naar boven gelopen. Was ik languit naakt op mijn bed gaan liggen en had ik
mijn vibrator gepakt. Ik had deze dan langzaam op mijn verlangde clitje gezet om de trilling
door mijn lijf te laten jagen. En als ik dan nat genoeg was zou ik de vibrator langzaam in mijn
poesje steken totdat deze helemaal erin zou zitten. Ik zou dan langzaam heen en weer gaan
bewegen, steeds sneller en met de vingers van mijn andere hand mijn clitje bewerken. Net
zolang totdat ik tot een bevrijdend orgasme zou komen. Maar dat kon nu niet. Het zou
moeilijk worden de komende 2 weken maar toch wel verlangend keek ik er naar uit. Nadat ik
de brief nogmaals had gelezen kwam ik in actie. Allereerst zou ik mezelf eens helemaal kaal
gaan scheren. Ik had dit nog nooit gedaan want ik vond dat maar onzin. Altijd had ik een
bosje gehad. Weliswaar netjes bijgehouden maar toch. In de badkamer kleedde ik me
helemaal uit en bekeek me eens goed in spiegel. Ik had een mooi lichaam. Geen grammetje
vet, niet super gespierd maar alles in proportie. Mijn stevige borsten, een kleine cup C,
stonden stevig op mijn lichaam. Ik zag mijn, door opgebouwde spanning, inmiddels stijve
tepels op mijn borsten recht vooruit staan. Mijn lange donkere haren vielen over mijn
schouders. Ik draaide me om en bewonderde mijn billen. Die mochten er echt zijn. Stevig
zonder dik genoemd te kunnen worden. Ik keek naar beneden en zag het bosje haar op mijn
doosje. Vroeger zou ik daar blij mee zijn geweest maar nu wilde ik het er onmiddellijk af
hebben. De eerste voorwaarde voor het spel. Ik pakte een klein schaartje en begon langzaam
alle haren kort te knippen totdat er alleen nog maar korte haartjes stonden. Vervolgens pakte
ik de bus schuim en begon langzaam alles in smeren met schuim. Ik voelde de spanning
opbouwen. Ik werd al een beetje geil. Eigenlijk wilde ik niets liever dan nu mijn vingers over
mijn lipjes te laten dansen en me daarna wild vingerend tot een orgasme te brengen. Met
moeite kon ik van mezelf afblijven. Het kost echt moeite want inmiddels was ik super geil en
lekte mijn grotje al. Voorzichtig begon ik met mijn mesje alle haren weg te scheren.
Langzaam maar zeker verdwenen alle haartjes en kwam er een kaal poesje tevoorschijn.
Super glad voelde het nu aan. Ik pakte wat lotion en smeerde me helemaal in om de irritatie
tegen te gaan. Wederom kostte het me moeite om van mezelf af te blijven. Ja wat wil je, zo
dichtbij maar toch zo ver er vanaf. Ik bekeek mezelf in de spiegel en moest direct toegeven
dat dit veel beter was. Ok, het netjes bijgehouden bosje was ook mooi en indien goed
bijgehouden wel geil maar nu zag je mijn lipjes heel goed. De kleine druppeltjes vocht die al
op mijn lipjes tevoorschijn kwamen zag je nu ook goed. Ik vond het geil met een dikke vette
hoofdletter.
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De dag erna besloot ik maar om direct aan het 2e verzoek te voldoen. Ik had wel wat leuke
setjes in de kast hangen maar het was al weer een tijdje geleden dat ik me echt getrakteerd had
op een echt mooi en geil setje. Terwijl ik door de stad liep had ik bijna het idee dat mensen
me aanstaarden. Alsof ze wisten dat ik met een spel begonnen was. Alsof ze wisten dat ik
gisteren mezelf kaal had geschoren. En alsof ze wisten dat ik hier met spanningen door mijn
lijf liep. Want spannend was het wel. De persoon van de brief had gezegd dat hij/zij me
gezien had. Wist speciale details van me. Wie was het? Ik keek regelmatig om me heen maar
zag niemand die ook maar enigszins naar me keek. Niemand die ik kende. Spannend allemaal.
Ik besloot om eens niet bij de gebruikelijke lingerie zaak te gaan winkelen maar eens te kijken
in de erotische shop die daar vlakbij zat. Enigszins om me heen kijkend of niemand me zag,
glipte ik de winkel binnen. Ik mag dan een grote mond hebben en bezig zijn met een
spannend erotisch wordend spel maar toch wilde ik niet dat iemand van mijn eigen kringetje
zou weten dat ik ermee bezig was. Laat staan dat het bij mijn ouders terecht zou komen. Die
waren zo verschrikkelijk conservatief, die zouden het nooit begrijpen. In de winkel werd ik
direct geholpen door een leuke vrouw, ongeveer van mijn leeftijd. Een aardig vrouw, sjiek
maar toch uitdagend gekleed. Dat wilde ik ook. Maar nu nog even niet. Eerst de setjes kopen.
Ik vertelde haar wat ik wilde. Ik wilde mooi, zacht, zijde en sexy. Ze bekeek me met een blik
alsof ze precies wist wat ik nodig had.
Maar in haar ogen zag ik nog wat anders. Echte interesse. Ze bekeek me met een
professionele maar toch ook wellustige blik in haar ogen. Ik had nooit naar andere vrouwen
op die manier gekeken, zelfs nooit interesse daarvoor gehad, niet eens aan moeten denken om
het genot te beleven met een andere vrouw, maar door het spel waar ik nu mee bezig was
kwamen er zaken boven drijven waar ik nog nooit van heb geweten. Ik bekeek haar nu net
zoals zij mij bekeek. Ik voelde een tinteling in mijn onderbuik en een stuiptrekking door mijn
gespannen poesje. Was dit normaal? Ach, waarom zou lekker abnormaal zijn. Opeens kreeg
ik zin om mijn interesse eens breder te maken. “Hoe zou het zijn om met een vrouw te
vrijen?” schoot het door mijn hoofd. Nu al kon ik voelen welk effect de anonieme
briefschrijver op mij had. De vrouw haalde een aantal lingerie setjes, sexy maar toch niet te
dellerig, uit het rek. Ik vroeg me af hoe ze kon weten welke maten ik nodig had maar hield het
er maar op dat dat de ervaring was. In de paskamer ontdeed ik me van al mijn kleding en trok
het eerste setje aan. Het zat als gegoten om mijn lijf. De kousen moest ik er maar even bij
denken maar het slipje, de bh en het gordeltje voelden als een 2e huid. En zo zijdezacht. Ik
wreef even over mijn borsten om de zijdezachtheid te voelen. Direct kreeg ik stijve tepels. Ik
besefte dat ik het snel weer uit moest trekken anders zouden de 1e natte plekjes al zichtbaar
zijn in het slipje. “En hoe staat het?” hoorde ik vanachter het gordijn. “Kijk maar even”
hoorde ik mezelf tot mijn verbazing zeggen. Een hoofd werd om het gordijn heen gestoken en
ik zag haar blik over mijn lichaam heen gaan wat me een warm gevoel bezorgde. “Meid, het
staat geweldig. Wat kan een mooi lichaam met een sexy setje nog mooier worden” waren haar
woorden. Ik voelde me gevleid. Ze bekeek me met een blik waar absolute wellust in
verborgen zat. Nee, niet verborgen, ze liet het gewoon merken. Ik draaide me om en toonde
mijn billen. Ik hoorde het gordijn weggeschoven worden en voelde haar handen plotseling
mijn billen strelen. Ik sloot mijn ogen en genoot.
Dit was de 1e keer in mijn leven dat een vrouw mij op die manier aanraakte. Zo anders dan als
mannen het doen. Ik voelde haar zachte handen over mijn billen strelen en met haar nagel
ging ze over mijn ruggengraat omhoog. Ik voelde de rillingen door mijn lijf lopen. Aan de ene
kant spanning en aan de andere kant geilheid. Ik merkte hoe ze tegen me aan kwam staan,
haar heupen tegen de mijne. Haar handen gingen naar voren en omvatten mijn borsten. Rustig
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kneedde ze door de zijde zachte stof heen mijn borsten. Ik kreunde en wilde meer. Net op dat
ogenblik besefte ik wat ik aan het doen was. Dit mocht niet, dit zou het spel bederven.
“Ooohhh… ik wil wel, maar mag niet. Alsjeblieft… stop” zei ik tegen haar. Ze pakte mij bij
mijn schouders beet en draaide me om. “Vertel” zei ze tegen me en keek me daarbij
indringend aan. Ik twijfelde of ik haar het zou vertellen maar het boeide me niet meer. Ik
wilde het vertellen. Dus ik vertelde haar alles over het spel en de brief. Een geile blik kwam in
haar ogen. Dit terwijl ze weer was begonnen met mijn borsten te spelen. Ze maakte me gek.
Nadat ik haar alles had verteld keek ze me even vreemd maar geïnteresseerd aan. Daarna
haalde ze haar handen van mijn borsten. “Dit spel bevalt me wel. Ik respecteer dat. Hoe graag
ik je nu ter plekke zou willen klaarmaken zal ik het niet doen” zei ze tegen me. “Maar in de
regels staat niets over zoenen” en vervolgens drukte ze haar lippen op die van mij. Als vanzelf
gingen mijn lippen van elkaar en onze tongen vonden elkaar. Een passionele tongzoen volgde.
Ze omarmde me en hield me stevig vast. Ik was verbaasd over mijn eigen gedrag. Had ik tot
een paar minuten nog nooit een hand van een vrouw zo op mijn lichaam gehad, stond ik een
paar minuten later al hevig te tongzoenen met een vrouw. En ik werd week in haar armen.
Mijn knieën knikten. Onze tongen speelden een wild spel. Speeksel ging over en weer en ik
voelde haar handen over mijn rug wrijven. Ik wilde met haar de liefde bedrijven besefte ik me
opeens. Ik wilde hevige, heftige, geile sex met haar. Damn, maar het kon niet.
Opeens vervloekte ik het spel. Maar het spel had mij opengesteld voor deze ervaring. Hoe kon
ik het dan vervloeken. Na een paar minuten hebben staan zoenen verbrak ze onze zoen.
Hijgend leunde ik tegen de wand van het pashokje. “Beloof me 1 ding: als het spel het toelaat,
kom dan nog eens terug. Maar dan tegen sluitingstijd. Ik wil je meer geven en laten voelen
dan een zoen alleen” zei ze tegen me terwijl ze me smachtend aankeek. Ik knikte van ja. Er
was niets liever dat ik wilde. Maar het spel ging voor. Ze draaide zich om en liep het pashokje
weer uit. Ik paste de andere setjes, die overigens net zo goed en lekker zaten als de 1e, en
kleedde me daarna weer aan. Bij de kassa betaalde ik en met een innige zoen en de afspraak
dat ik terug zou komen als het spel het toeliet, verliet ik de winkel. Een apart maar lekker
gevoel heerste in mijn lichaam.
De rest van de 2 weken gingen als een roes voorbij. Een bijna constant gevoel van geilheid
had ik over me. De kleinste licht erotische zaken waren al genoeg om me nat te maken en
mijn tepels te laten verstijven. Vroeger keek ik nog wel eens een stukje porno, puur voor de
lol, maar deze 2 weken liet ik dat wel uit mijn hoofd. Ik probeerde alles om maar niet aan het
spel te denken en wat zou gaan volgen maar het hield me bezig. Meer dan ik verwacht had.
En toen was de bewuste vrijdag aangebroken. Vandaag dus. Vanmorgen was ik vroeg op
gestaan. Had een uitgebreide douche genomen en had alle plekjes nog even super glad
geschoren. Ik was voor de spiegel gaan staan met het eitje in mijn hand. Trillend van
verwachting had ik mijn hand naar mijn poesje gebracht. Ik hoefde het eitje niet eens wat glad
te maken want ik was al nat vanwege wat er stond te gebeuren. Zachtjes had ik het eitje
ingebracht. Alleen het touwtje hing er nu uit. In eerste instantie was ik een beetje teleurgesteld.
Alleen een eitje alleen is uiteraard niet voldoende. Het moet ook trillen om genot te geven. Ik
was ervan overtuigd dat dit zou gebeuren, maar wanneer? Spanning, pure spanning. Terwijl ik
mijn string over mijn jarretel gordel heen aantrok duwde ik nog even een vinger naar binnen
om het eitje te voelen. Dat had ik niet moeten doen. Na 2 weken onthouding van lekker spelen
was een vinger genoeg om me gek te krijgen. Ik trok snel mijn vinger terug en kleedde me aan.
Snel naar beneden, bak koffie, een broodje en richting de auto om te gaan werken. De hele
weg naar werk moest ik denken aan hetgeen ik nu in mijn poesje had zitten.
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Op mijn werk aangekomen hoopte ik maar dat het spel niet nu al zou beginnen. Ze zouden me
vreemd aankijken, mijn collega’s, als er opeens een gilletje uit mijn mond zou komen.
Gespannen zat ik achter mijn bureau. Bij de diverse toiletbezoeken die ik die dag had haalde
ik elke keer het eitje eruit. Ik had de 1e keer geprobeerd met het eitje te plassen maar dat was
geen succes geweest. De hele dag gierde de spanning door mijn lichaam. Ik was benieuwd
wanneer het zou gaan gebeuren. En toen opeens, het was rond 3 uur ‘s middags, trilde het
eitje voor de eerste keer. Ik was net met iets gecompliceerds bezig en staarde ingespannen
naar mijn computer scherm. Ik was verrast en kon een klein gilletje niet onderdrukken. Mijn
collega’s keken me vreemd aan. “Spinnetje” antwoordde ik en dat was genoeg. Ze gingen
weer verder met hun werk. Maar ik niet meer. Het was een enkele trilling geweest en ik
verwacht meer. En dat kwam. Een minuutje later trilde het eitje weer maar nu bleef het trillen.
Ik voelde me nat worden. Ik voelde mijn tepels verstijven. Ik probeerde zo normaal mogelijk
te kijken maar volgens mij keek ik alleen maar glazig voor me uit. Ik keek even snel rond of
ik niemand zag die mijn grote onbekende zou kunnen zijn maar niemand keek mijn kant op.
Was de trilling eerst nog licht aanwezig, het eitje begon steeds harder te trillen. Ik zat te
sidderen van genot op mijn stoel. Nog even en ik zou klaarkomen op het eitje maar dat mocht
niet. Dat waren de regels van het spel. Verbeten vocht ik tegen mijn opwinding. En opeens
hield het eitje op met trillen.
Ik slaakte een zucht van opluchting. Keek snel of iemand iets gemerkt had maar iedereen was
druk aan het werk. Ik zat te soppen op mijn stoel. Ik vond het nu al heftig. Later zou ik te
weten komen dat dit slechts het begin was. Het zou alleen nog maar heftiger worden. De rest
van de middag bleef zo af en toe het eitje trillen. Dan weer rustig, dan weer hard. Ik moest nu
oppassen dat mijn stoel niet nat zou worden. Mijn string was al bijna doorweekt van mijn
sappen en het zou niet lang meer duren voordat er een plasje zou ontstaan op mijn stoel.
Regelmatig bewoog ik onrustig op mijn stoel en mijn collega’s begon het nu ook al op te
vallen. Regelmatig was ik naar de wc gegaan om wat vocht te deppen. Maar alsof de
onbekende het wist. Elke keer als ik opstond begon het eitje te trillen. Met knikkende knieën
begaf ik me dan naar het toilet waar ik moeite moest doen om het niet uit te schreeuwen van
genot. Ik leefde op dat moment in continue roes die tegen het orgasme aan zat. Maar ik mocht
niet komen. Dat was me verboden. Uiteindelijk was het dan toch 5 uur geworden en ik haastte
me naar buiten. Weg van de doordringende ogen van mijn collega’s. Ik had gezegd dat ik wat
last had van mijn periode. Dat werkte perfect bij mijn mannelijke collega’s maar niet bij de
vrouwelijke. Vrouwen voelen dat soort dingen aan. En ik was dus ook blij dat ik weg was van
hen.
Ik was de stad ingegaan om wat te shoppen. Eigenlijk wilde ik het liefst naar huis maar ik wist
dat er nu naar me gekeken werd door mijn grote onbekende. Ik wilde hem (of haar, daar was
ik nog steeds niet uit) niet teleurstellen. Wilde weten hoe ver hij/zij zou gaan. En daar was ik
dus achter gekomen. En zo stond ik dus tegen de muur uit te hijgen. Ik gaf het op. Ik wilde
naar huis. Ik kon niet meer. Mensen staarde me verbaasd aan en ik wilde dat niet meer.
Terwijl ik naar mijn auto liep werd ik onderweg regelmatig verwend, of gepest, door
trillingen. Hard en zacht. Uitgeteld bereikte ik mijn auto en ging zitten. Het trillen hield nu op
en ik startte mijn auto. Gelukkig trilde het eitje onderweg niet want ik was nu in staat geweest
om een ernstig ongeluk te veroorzaken. Ik parkeerde mijn auto voor mijn huis en stapte uit.
Direct startte het trillen weer. Met bevende handen opende ik de deur en strompelde naar
binnen. Ik sloot de deur achter me en liet me tegen de muur aan vallen. Het trillen stopte even.
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Hijgend stond ik daar. Ik keek naar de brievenbus en zag daar een brief. Snel pakte ik deze en
opende de envelop. Binnen in zat een klein briefje met de tekst:
Lief geil meisje van me,
Ik ben trots op je. Nog nooit heeft iemand mij zo trots gemaakt als jij vandaag hebt gedaan.
Laat je maar gaan. Je mag nu klaarkomen. En als je klaar bent gekomen mag je het eitje
verwijderen.
Je liefste onbekende
En direct begon het trillen weer maar nu meteen op de hoogste stand. Ik voelde mijn knieën
het begeven en zakte op de grond. Vanuit mijn tenen kwam het orgasme opzetten. Ik mocht
nu. Mijn hele lijf trilde. “Aaaaaaaaagggghhhhhh…..” en met een gigantische schreeuw
explodeerde ik. Spastisch lag ik op de grond te spartelen. Uit mijn poesje spoot het geil naar
buiten. Minuten lang duurde het orgasme en het eitje bleef maar trillen. Het ene orgasme ging
over in het andere. Ik had het niet meer. Elke spier was aangespannen in mijn lijf en elke
genotszenuw werd geprikkeld. Uiteindelijk stopte het eitje met trillen en stopte mijn lichaam
met shaken. Zo was ik nog nooit in mijn hele leven klaargekomen. Dit was echt nieuw voor
me. Uitgeput werd het zwart voor mijn ogen en verloor ik het bewustzijn.
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