Een vreemde buurt en beurt.
Het is nog niet eens zo lang geleden. Op een avond. Eigenlijk nog aan het begin van de avond.
Ik was iets langer door gegaan op mijn werk want er moest nog het een en ander voorbereid
worden voor de volgende dag. Ik voelde de hele dag al een zo’n rare spanning. Iets
ondefinieerbaars. Iets mysterieus. Alsof er iets zou gaan gebeuren maar ik wist niet wat. Ik
vond het best wel een beetje beangstigend. Niet dat ik zo’n verlegen vrouw ben, maar toch
vind ik het wel prettig om te weten wat er gaat gebeuren. Aan de andere kant vond ik het ook
heel spannend. En die spanning miste zijn uitwerking niet. Als ik nu, achteraf, terug kijk op
alles wat er gebeurd is lijkt het wel of dit alles deel uitmaakte van een plan. Iets groots... Iets
waar ik geen invloed op uit kon oefenen. Iets wat gewoon moest gebeuren. Die spanning
bezorgde mij dus best wel een lekker gevoel. Bijna een erotisch gevoel. Een gevoel die je doet
hunkeren naar een tedere aanraking van een van je mannelijke collega’s. Naïef als ik ben is
dat het enige wat bij opkomt als ik fantaseer over erotische belevenissen. Hoe vaak heb al niet
in mijn gedachten met gespreide benen op het bureau van die leuke jongen van de afdeling
inkoop gelegen. Wist ik veel wat er allemaal nog zou volgen. Enfin ik dwaal af.
Ik loop over het parkeerterrein naar mijn auto. Het begint al donker te worden. Het heeft de
hele dag een beetje gemotregend maar het is zeker niet koud buiten. Best nog wel warm
eigenlijk. Broeierig, bijna geil weer. Ik stap in, start de motor en rij weg. Het is nu half acht.
Rond deze tijd is het heel rustig op de weg en ik denk dan ook dat ik zo rond de klok van acht
thuis zal zijn. In mijn gedachten sta ik al onder de warme douche die ik straks zal nemen. Ik
voel het warme water over mijn naakte lichaam stromen. Mijn handen zoeken naar de flacon
met douchecrème. Een dikke laag schuim veroorzaakt bij mij een opwindende tinteling. In
gedachten gaan mijn handen over mijn borsten en ik speel zachtjes met mijn tepeltjes.
Ooohhh... mijn god wat is dat lekker. Na zo’n douche kruip ik altijd op de bank, alleen
omhuld door een zachte badjas. Een glas rode wijn en een goed boek. Ik maak ik mij zelf zo
klein mogelijk en geniet van dat heerlijk lome gevoel dat ik dan over mij heen heb.
Deze heerlijke gedachten verdrongen het rare gevoel enigszins die ik de hele dag al gevoeld
had. Maar nog steeds voelde ik dat er iets moest gebeuren. Iets wat totaal anders zou zijn, iets
dat ik zelfs in mijn stoutste dromen niet zou kunnen dromen. Ik was bijna thuis maar een
onzichtbare hand dwong mij mijn kleine huisje voorbij te rijden. Ik begon te dwalen in mijn
eigen stad en kwam na verloop van tijd in buurten waar ik nog nooit eerder geweest was. Het
was weer begonnen met regenen. De spaarzame straatverlichting weerspiegelden in de
plassen water die op straat lagen. Er was niemand te zien maar plotseling trok een verlicht
raam als een magneet mijn aandacht. In een schok trapte ik op de rem. Een gevoel van
verwarring maakte zich meester van mij en nadat ik met bijna piepende remmen tot stilstand
was gekomen stapte ik uit. In een flits zag ik dat de buurt waarin ik terecht was gekomen
behoorlijk verpauperd en vervallen was, bijna sinister. Het zacht ruisende geluid van de
vallende regen en het schemerduister versterkte dat beeld alleen maar.
Daar stond ik dan in mijn representatieve pakje, niet wetend wat ik moest doen. Hier had ik
geen antwoord op. Maar dat raam, ik wou absoluut weten wat daar achter verscholen ging.
Het was binnen veel donkerder dan ik verwacht had. Ik bleef even staan om mijn ogen aan het
donker te laten wennen en om mijzelf moed in te praten. Langzaam onthulden zich de
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contouren van een spaarzaam verlichte kroeg zich aan mij. Zo’n duistere kroeg waar
havenarbeiders zich de hele nacht vol laten lopen... waar de hoertjes steun zoeken bij elkaar.
Ik was verbaasd, nee veel meer geshockeerd en verbijsterd, over zoveel ranzigheid bij elkaar.
Ik liep naar de bar die zich achter in het establishment bevond. Ik manoeuvreerde mij langs
het poolbiljart waar een aantal donkerkleurige mannen hun spel speelden. Het spel met de
ballen... het spel met de hoertjes. Tussen het geroezemoes van de vele stemmen drongen
flarden muziek tot mij door. Bij de bar aangekomen nam ik plaats op een kruk die wat
achteraf aan de zijkant van de bar stond. Ik besefte dat ik in een film terecht gekomen was
waarvan ik de titel niet kende. Een film die gaat over een klein burgerlijk trutje in de grote
wereld.
Spoedig kwam er een donkergekleurde man op mij aflopen. Groot en indrukwekkend. Alles
was groot aan hem. Hij had een grote markante kop die glom in het spaarzame licht. Een al
even imposant lichaam, gespierde armen met grote handen. Hij trok een barkruk, die een
eindje weg stond, achter zich aan. Bij mij aangekomen zet hij de kruk vlakbij de mijne en gaat
tegenover mij zitten. Ik hoorde hem zeggen dat hij mij een mooie maar bovenal bijzondere
vrouw vindt. Een zachte tedere vrouw. Een vrouw die respect afdwingt. Ondertussen strekte
zijn hand zich naar mij uit. Vrijpostig maar vastberaden streelde hij met zijn vinger over mijn
wang. Ik voelde de binnenkant van zijn handpalm naar achteren gaan. Met zijn vingertoppen
speelde hij met een lokje van mijn halflange donkerblonde haar. Als ik niet van schrik op mijn
kruk vastgenageld zou zijn, zou ik zeker gegild hebben of harde weggerend zijn.
Opnieuw hoorde ik hem spreken. Hij bewonderde mijn moed en hij realiseerde zich heel goed
dat zijn verschijning angst bij mij in zou kunnen boezemen. Ondertussen liet hij zijn vinger
weer over mijn wang en daarna over mijn lippen gaan. Heel zacht en heel teder. Deze
respectvolle aanraking maakte bij mij iets los. In een flits realiseerde ik mij dat alle mannen
die mij tot nu toe het hof gemaakt hadden mij versierd hadden om mijn lijf. Ik heb nu eenmaal
lekkere tieten en zie er best lekker uit. De sex was best wel goed en ik kwam ook altijd wel
lekker klaar. Maar de sex zoals ik die kende was geen spannend spel van aantrekken en
afstoten. Geen afwisseling tussen rust en stevig geneukt worden. Ik bedreef de sex, ik werd
genomen en daarbij bleef het. Ik wist niet wat er verder zou gaan gebeuren. Maar als er iets
zou gebeuren dan zou het met deze indrukwekkende man zijn.
Hij vroeg mij wat ik wilde drinken. Ik was nog steeds wat in de war en wist niet wat ik moest
zeggen. Ik stamelde dat ik wel een martini on the rocks wilde. Ik wist absoluut niet of ik dat
wel lekker vond maar de reclamefilmpjes op TV stralen nu eenmaal die erotiek uit die mij
opwindt. Hij draaide zich om en bestelde bij de in het schemerduister verhulde barkeeper twee
martini’s. Twee martini’s later was het ijs bij mij al behoorlijk gebroken. Ik babbelde er
aardig op los. Ondertussen speelde hij met mijn haar, streelde met zijn vingers mijn gezicht en
hals. Ohhh wat is dat heerlijk. Plotseling legt hij zijn vinger over mijn lippen en buigt zich
voorover. Zachtjes druk hij zijn volle lippen tegen de mijne. Hij zegt mij dat het tijd is om te
gaan. Hij geleid mij met zachte hand door de nu stampvolle kroeg naar buiten.
We lopen we een kwartiertje door de donkere nacht. Maar nu ben ik rustig en op mijn gemak.
Ik weet dat ik door deze man genomen zal worden, maar ik weet ook dat er niets zal gebeuren
dat ik niet wil. Vannacht geef ik mijzelf aan deze man. De gedachte daaraan doet mij sidderen
en ik druk mij tegen hem aan om te laten weten dat het goed is. Ik voel zijn warmte door mijn
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kleren heen. Vanochtend heb ik mijn mooiste setjes zwartkanten lingerie uitgekozen en nog
nooit heeft een man mij in deze opwindende lingerie mogen aanschouwen. Mijn kutje begint
nu al nat te worden bij die gedachte en behoorlijk opgewonden laat hij mij binnen in zijn
sobere woning. Hij knipt het licht aan. Niet meer dan een simpel peertje dat vanaf het plafond
aan een draad naar beneden hangt en een schel wit licht verspreid. Ik knipper met mijn ogen.
Ik sta op een planken vloer. Het stucwerk heeft vast betere tijden gekend. Er staan een paar
rechte houten stoelen en een knots van een houten tafel. In de hoek staat een bed met
doorgezakte spiraalveren. Niet echt comfortabel dacht ik nog. Ik ga op een van de houten
stoelen zitten en wacht af op wat er komen gaat.
Mijn lover plaatst twee kaarsen op de tafel en knipt het licht uit. Ongevraagd schenkt hij voor
mij een rode wijn in. ‘Carlo’ zegt hij dat is zijn naam. Hij gaat achter mij op de tafel zitten en
legt vervolgens zijn handen op mijn schouders. Heel langzaam voel ik zijn handen naar voren
gaan. En weer terug naar boven. Hij steelt en masseert mijn schouders, mijn nek en mijn
armen. Ik strek mijn handen omhoog en probeer zijn lichaam te omvatten. Gelijktijdig voel ik
dat zijn handen naar beneden gaan en onder mijn hesje weer omhoog komen. Ik voel een
tinteling door mijn borsten gaan. In een vloeiende beweging trekt hij mijn hesje uit. Ik heb
een mooi zwarte zijden blouse aan waarin mijn volle borsten goed uitkomen. Zijn handen
gaan weer naar benden. Hij legt zijn armen onder mijn borsten om mij heen en trekt mij heel
zachtjes omhoog. Ooohhh wat is dat lekker. Nu al voel ik mij al lekker geil worden. Ik kom
overeind en met zijn voet haalt hij de stoel onder mij vandaan. Ik vlij mij tussen zijn gespreide
benen. Met een arm omvat hij mij stevig en drukt mij tegen zich aan. Met de andere hand
trekt hij ondertussen zijn T-shirt uit. Ik voel dat zijn handen naar mijn borsten gaan. Heel
zacht begint hij ze te strelen en te masseren met rustig vloeiende bewegingen. Ik strek mij
helemaal uit en druk mijn borsten naar voren. Ik voel dat ook hij nu goed geil begint te
worden. De bobbel in zijn strakke spijkerbroek laat niets te raden over. Ik druk mijn kont in
een draaiende beweging stevig tegen zijn groeiende pik aan.
Het kneden van zijn handen wordt steviger en heftiger. Ongecontroleerd gaan zijn handen
over mijn lichaam. Over mijn buik, mijn flanken daarna weer over mijn borsten naar beneden.
Nog nooit heb ik zo iets heftigs gevoeld. Nog nooit heb ik zo het verlangen gevoeld mij te
willen verslingeren aan de pure lust die nu over mij heen komt. Ondertussen begint mijn
blouse behoorlijk in de weg te zitten. Ik maak mij los uit zijn wellustige armen. Ik ga recht
tegenover hem staan en knoop mijn blouse los. Knoopje voor knoopje, tergend langzaam. Met
een geile blik in mijn donkere ogen kijk ik naar hem. Het laatste knoopje gaat open, ik trek de
blouse uit en leg mijn handen achter mijn hoofd en maak ondertussen de sluiting van mijn BH
los. Ik voel dat hij mijn gezwollen tieten wil zien. Zachtjes schudt ik mijn speeltjes heen en
weer. Ondertussen geef ik met een gebiedend vingertje aan dat hij mijn BH af moet doen.
Met een snelle beweging gaan zijn handen achter mijn rug en in no-time valt mijn topje op de
grond. Zijn handen graaien naar mijn rijpe meloenen en heel zacht drukt hij ze omhoog. Ik
sluit mijn ogen.... Oohhhh. Hij begraaft zijn gezicht tussen mijn borsten. Zijn vochtig tong en
lippen gaan over mijn borsten... Ik begin zachtjes te kreunen van genot.. Oooooh Aaaahhh. Ik
voel dat hij een van mijn harde tepeltjes in zijn mond neemt. En er zachtjes aan begint te
zuigen. Met zijn andere hand masseert en kneedt hij mijn borsten. Ik leg mijn armen om zijn
hoofd en druk zijn gezicht nog dieper tussen mijn tieten. Ik open mijn ogen weer en kijk naar
beneden. Wat een heerlijk geil gezicht. Deze grote man die mij zo lekker ophitst.
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Zijn handen glijden naar beneden, hij wil meer. Ik voel mij opgetild worden door zijn
gespierde armen en op de rand van de tafel zet hij mij weer neer. Mijn benen worden iets van
elkaar gedrukt en heel close komt hij voor mij staan. Met mijn lippen en tong glijdt ik over
zijn borst die glanst van zijn zweet. De geile geur veroorzaakt een heftige reactie bij mij, mijn
kutje drupt van het geil en mijn gezwollen klitje drukt tegen mijn slip. Ohhhh god! Wanneer
trekt hij die stomme klote broek nou eens uit. Ik wil zijn pik zien. Zien maar vooral ook
voelen. Ik wil dat hij me neukt. Nu... Ik wil dat hij zijn knots bij naar binnen ramt en me goed
en diep klaar neukt. Onbeheerst maakt ik met mijn onderlichaam heftige neukbewegingen
tegen zijn stijve pik. Mijn hand glijdt naar beneden onrustig zoekend naar de rits van zijn gulp.
Ohhhhh, wat een plaaggeest is deze geile gozer. Hij legt zijn handen op mijn schouder en
duwt mij gebiedend achterover op de tafel. Onmiddellijk komt hij over mij heen en kust mij
liefkozend op de mond, zijn tong voel ik over mijn lippen gaan. Ik sla mijn armen om hem
heen en druk mij zo stevig mogelijk tegen hem aan. Zijn handen glijden soepel over mijn
geile lichaam en mijn borsten. Mijn hele lichaam siddert. Ondertussen voel ik zijn tong tegen
de mijne. Het vochtige puntje glijdt langs mijn tong, over mijn gezicht en naar beneden langs
mijn hals en mijn borsten. Ondertussen tilt hij mijn kont iets op en ritst mijn korte rokje open.
Hij neemt mijn benen in zijn handen en streelt ze van boven naar beneden. Oooooh kreun ik
ondertussen spelend met mijn geile tietjes. Ik voel zijn handen langs de binnenkant van mijn
benen weer omoog gaan, onder mijn rokje en daarna zoeken zijn vingers onder mijn vochtige
slipje naar mijn gezwollen lipjes.
Heel zachtjes schuift hij zijn hand tussen mijn benen naar beneden en met twee vingers spreid
hij mijn schaamlipjes. Een ander vinger verdwijnt langzaam in mijn vochtige holletje.
Oooohhhh Ahhhh. Zachtjes kreunend lig ik te genieten van het heerlijke gevoel dat er vanuit
mijn poesje door mijn lichaam stroomt. Ik wil dat hij me verder uitkleedt. Het is alsof hij mijn
gedachten kan lezen. In no-time liggen mijn korte rokje en mijn zwart kanten slipje op de
grond en lig ik naakt met gespreide benen voor hem. Hij knielt tussen mijn benen en begint
me zachtjes te likken. Eerst een paar kleine plagerige likjes over de binnenkant van mijn
benen. Daarna wacht hij even en legt ondertussen zijn hand op mijn buik.
Onverwachts likt hij mij tussen de lipjes. Oooh, het is of er een schok door me heen gaat. Zijn
tong begint te spelen met mijn kutje, zachtjes likkend gaat zijn tong op en neer. Hij likt me en
duwt ook twee vingers bij mij naar binnen die mijn kut spreiden. Zijn vochtige, warme tong
voel ik nog dieper bij mij naar binnen komen. Mijn geil stoomt en ik hoor en voel zijn vingers
in mijn kutje soppen. Hij zuigt aan mijn lipjes en neemt ze heel voorzichtig tussen zijn tanden.
Ik druk mijn geile vochtige kut met een draaiende beweging tegen zijn gezicht. Oooohh wat is
dit lekker.
Eindelijk trekt hij zijn broek uit en direct springt zijn stijve paal tevoorschijn die hij ook direct
bij mij naar binnen schuift. Met langzame draaiende bewegingen voel ik zijn kloppende
monster in mijn kutje. De atmosfeer is bezwangerd van onze geiligheid die ons nog heter en
natter maakt. Ik hoor hem grommen en kreunen, zijn bewegingen worden heftiger en
ongecontroleerd. Hij maakt nog een paar heftige diepe stoten. Ooooh Ohh Ohhh Aah Oh. Ik
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voel zijn pik in mijn strakke kutje opzwellen en dan spuit zijn zaad in een schokkende
beweging in mijn kut. Aaaahaarrrrgggg... Ook ik kom tegelijkertijd heftig klaar.
Ik voel me totaal ontspannen na deze heerlijke neukpartij met deze potente geile man. Ik kom
langzaam overeind. Mijn neukgaatje druipt van zijn geil. Zijn pik is nu niet meer zo stijf maar
ik wil hem oh zo graag nog een keer in mij voelen.
Ik kniel voor hem neer en neem zijn slappe, vochtige penis in mijn mondje. Ik begin op zijn
eikel te zuigen en heel langzaam begint zijn lul weer te groeien. Met lange en korte
bewegingen laat ik zijn lul mijn mond in en uitglijden. Heel voorzichtig laat ik mijn tanden
over zijn nu weer lekkere stijve paal gaan. Al pijpend voel ik dat hij alweer heerlijk geil wordt.
Ik vraag hem om op de tafel te gaan liggen. Zijn paal staat stijf overeind. Ik ga over hem heen
zitten en laat deze grote knots weer langzaam bij mij naar binnen glijden. Zijn handen grijpen
naar mijn tieten maar om hem te plagen buig ik naar achteren en begin het tempo waarin ik
hem neuk langzaam op te voeren. Ik voel zijn handen naar mijn kont gaan. Er is geen
ontsnappen meer aan. Hij trekt mij tegen zich aan en begint heftig in mij te stoten. Ik voel dat
hij zijn orgasme niet lang meer kan tegenhouden. Als een bezetene neuk ik zijn lekkere staaf.
Harder en steeds sneller gaat het Aahh Ahhhr Aah Aah. Ik voel hem voor de tweede keer deze
nacht met grote kracht in mij spuiten.
Totaal uitgeput vlij ik mij op zijn borstkas. Hij kust mij teder op de mond en zegt dat het
heerlijk was zo. Zachtjes speelt hij met mijn borsten en voel ik een hand over mijn lichaam
strelen. Langzaam komen we overeind. Beiden wetend dat dit een eenmalige ontmoeting was
en dat we elkaar nooit meer zullen neuken. Hoe goed en hoe lekker deze nacht ook was.
Ik kleed mij weer aan. Ik heb een heerlijk warm gevoel over me heen en ben nog steeds wat
opgewonden. Hij kust me op de wang en laat me uit. Het is nog steeds donker buiten hoewel
het niet lang meer zal duren voordat de zon opkomt. Ik loop naar mijn auto die ik na enig
zoeken weer terugvind. Als ik thuis aankom is het alweer licht en lijkt het wel alsof de magie
van de duisternis verdwenen is. Ik neem een lekkere warme douche om de geile geur van me
af te wassen en ik moet mij nog haasten om weer op tijd op mijn werk aanwezig te zijn.
Daar aangekomen is de leuke jongen van de boekhouding de eerste persoon die ik tegenkom.
Het is zo’n schat, het is zo’n lekker ding. Wat zou ik graag met hem de liefde bedrijven. Maar
een neukpartij bovenop zijn bureau is echt niet meer genoeg voor mij. Hij moet mij veroveren,
mij het hof maken en mij heerlijk bevredigen.
Ik zal morgen eens wat sexy’s aantrekken om zijn fantasie eens wat te prikkelen...
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