Avontuur in het avonduur.
In zichzelf mopperend trapt Jannie tegen de vrij sterke koude wind over de onbeschutte
buitenweg. Is ze verdomme dat hele eind tussen Balk en Elahuizen voor niks gegaan. Het is
ook wel lastig, dat haar zusje geen telefoon heeft, zodat ze haar komst had kunnen
aankondigen. Ze huivert in haar te korte jasje en gooit er nog een schepje bovenop. Het is nog
wel dik twintig minuten fietsen voor ze weer veilig thuis is. Nou ja, veilig is ook ‘t woord niet.
Kan ze vanavond natuurlijk weer op haar rug ‘t is woensdag vandaag en dan moet Rinus van
bil. O! Die sleur.
Elke woensdag en zaterdag, al zes jaar lang. En elke keer hetzelfde patroon. Nachtpon uit,
achterover, benen wijd. Dan steekt hij zijn eelterige vinger in haar pruim, raust even heen en
weer tot hij vindt dat ze weer ‘lekker nat’ is en zeg ‘s woensdag na zijn biljartavond: Nou
even lekker met een korte keu, en zaterdags na het voetballen: Zal ik er nou eens effe eentje
inschoppen. Na zijn ruwe vingerspel van twee minuten kruipt ie er op en pompt razendsnel
vijf minuutjes door. Voor de vorm hijgt ze dan een beetje mee en suggereert ‘n orgasme. Dat...
Dat is nog het ergste, dat komedie spelen. En de volgende morgen is het steevast: Was het
lekker gisteravond schat? Dan liegt ze dapper van ‘ja’ en is blij met haar drie of vier dagen
rust. Waarom is ze eigenlijk met die klootzak getrouwd? Verdomme! Nou gaat het nog
regenen ook en niet zo zachtjes! Vloekend tornt ze tegen de wind op, die haar tot op het bot
verkleumd. Door die bocht daar staat een huis, daar moet ze even zien te schuilen. Nog even
flink doortrappen dan is ze er. Ze smijt haar fiets in de haag en rent naar de min of meer
veilige schuilplaats.
Huiverend wacht ze de bui af. Ze wordt opgeschrikt door een auto die het stenen pad opdraait
en vlak voor haar stopt. De man stapt uit en zegt niet onvriendelijk: Goedenavond, staat u te
schuilen? Bibberend knikt ze het natte hoofd. Ja, ik hoop dat u het niet erg vindt. Hij lachte,
opent de deur en neemt haar bij de arm. Kom even binnen bij de kachel, u zult wel koud zijn.
Ze volgt hem en laat zich de kamer induwen. Hier is een verzopen katje tot op het bot
versteend. Zachte vrouwenhanden trekken haar verder naar binnen in de gezellige kamer,
waar het lekker... warm is. Ze loopt door tot voor de snorrende gashaard en strekt hunkerend
de handen naar de vrolijk dansende vlammen. De man trekt zich terug terwijl de vrouw haar
koude knuisten wrijft. Ze draagt een half open hangende duster en toont onbekommerd de
vrije zware borsten, die bij elke beweging heen en weer zwaaien. Mens, u bent drijfnat, doe
eerst dat jasje maar eens uit. De vrouw schuift een stoel bij de haard en hangt het jasje er
overheen. Die rok ook maar uit, hangen we ernaast. Zelf maakte ze de knoop bovenaan los, de
vrouw trekt de rits omlaag. Een siddering trekt... door haar lichaam als ze plotseling de zachte
handen over haar forse dijen voelt glijden. Je hebt mooie benen..lekker sexy.. je maakt me
heet. Jij mij ook, kreunt Jannie. Wat staat haar nu weer te wachten?
Twee zachte handen glijden van achteren haar slip je in en omvatten de koude billen. Een
weldadige gloed trekt langzaam door haar lijf en jaagt haar bloed op. O, mijn god, plotseling
is de zachte mond op haar kruis, jaagt de hete adem door de ragdunne stof en verwarmt de
verkilde spleet. Voor het eerst sinds jaren wordt Jannie bloedheet, voelt het avontuur en....
verlangt er ook naar. Nog nooit heeft ze ook maar iets met een vrouw gehad, ‘n leuke vrouw
van haar eigen leeftijd, die haar bloed doet koken en haar hete adem in haar lichaam perst.
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Vier vingers haken achter het elastiek en trekken het slipje half uit. De vrouw besabbelt de
inmiddels naakte tepels een voor een en trekt de duster uit. Beiden zijn nu naakt en glijden in
elkaars armen op de grond van de haard. Kreunend voelen ze elkaar van boven tot onder af,
verliezen zich in het tongzoenen en vingeren de steeds natter wordende spleten. Plotseling
staat de... man achter haar en wrijft de stijve knots langs haar wangen. Ze heeft hem niet
horen komen en schrikt eerst hevig. Maar hij lacht van achter zijn baard en knikt haar
gerustellend toe. Weer slaat de eikel tegen haar lippen en nu hapt ze toe. Dat wou ze toch zo
graag, es ‘n keertje lekker pijpen. Ver dringt hij door en ze geniet van zijn gekreun. De vrouw
ligt op de buik tussen haar benen en dringt van onderen binnen met de zalige tong. Haar
verborgen knopje wordt tot leven gebracht en staat al gauw trillend van verlangen tussen de
harige omkransing. Jannie denkt, dat ze... gek wordt.
Het eerste hoogtepunt van haar meldt zich reeds, in blijde hoop spant ze het soepele lijf en
duwt haar leegstromende kut nog steviger tegen de heerlijke mond. De grote pik verlaat haar
mond en dringt van achteren binnen bij de nu geknielde vrouw. Die ontvangt hem met een
kreet en duwt ritmisch mee met elke stoot. Intussen likt ze ijverig door en nu zet Jannies
orgasme door. O, mijn god, wat een genot! Rustig duwt de man nu zijn vrouw weg en brengt
zijn speer voor het openliggende gat. Langzaam, heel langzaam dringt hij binnen en
verhoogt.... zo haar genot. Jannie heft het hoofd ze wil de lekkere stijverd in en uit zien gaan.
Wat een machtig gezicht! En de vrouw! Moet je vrouw zien, die ligt er vingerend naast en
hitst haar op met haar gefluister. Jannie komt opnieuw en trekt de vrouw naar zich toe voor
een lange tongzoen. Ze bijten zich vast in elkaar terwijl de grote harde lul zijn werk doet en
haar tot in de diepste vezels van haar gloeiende lijf bevredigt. De pik schiet uit haar kut, zo in
de wijd geopende mond van de vrouw en Jannie ziet zijn sperma over de vlezige lippen
gutsen. Ze wil het ook.... proeven en sluit zich aan bij de genietend zuigende vrouw. Samen
slobberen ze hem leeg tot de laatste drup en spugen elkaar lachend vol. Dan valt de man
vermoeiend achterover en verliest tijdelijk zijn belangstelling voor de twee hete schatten. Die
vallen nu op elkaar aan en geven elkaar het summum aan genot. Een half uur putten ze zich
uit in de meest vreemde houdingen, alles doet mee, ook tenen en oksels, borsten en buiken.
De vrouw likt haar weer en terwijl de man weer begint te zuigen. Ze wil zelf ook weer een kut
proeven en dwingt de vrouw achterover.
Gretig hapt ze in de vettige schaamlippen en zuigt de hele vrouwelijkheid naar binnen. De
vrouw snakt naar adem en barst in haar mond los, overspoelt haar met gloeiende sappen. Ze
blijft likken en voelt de grote pik weer in haar verwende scheur. De man stoot stevig door en
slaat haar gevoelig op de meetrillende billen. De vrouw rukt aan haar tepels en jaagt haar zo
naar en nieuwe climax. Mijn god, hoe vaak is ze nu al klaar gekomen! Dan is alles over.
Jannie droomt nog even na, met gesloten ogen plat op de rug liggend. Doen we het nog eens
over? vraagt de vrouw... fluisterend. Ze knikte tevreden en lispelt: Ja..elke woensdag kan ik
komen. Jannie kleed zich aan stapt naar buiten waar het goddank droog is geworden.
Thuis kruipt ze, na zich eerst te hebben gedoucht, naakt in bed en ligt te wachten op de
verschrikking die nog komen moet. Om half een komt haar man thuis en gaat begerig naast
haar liggen. Na het bekende tafereel valt ze in slaap. ‘s Morgens vraagt Rinus gewoonlijk:
Was het lekker gisteravond schat?
Jannie kijkt hem aan en zegt: Ja.
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