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Ochtendritueel.

Elke ochtend zie ik jou.

Jij…

Die beeldmooie vrouw.

Elke ochtend zie ik jou staan.

Aan de overkant van de straat.

Vanuit mijn slaapkamerraam kan ik jou gadeslaan.

Van jouw leeftijd, heb ik geen idee.

Maar wat is leeftijd?

Welke betekenis hebben jaren op een persoon?

In elk geval heb je de leeftijd weten te bereiken, waarop vrouwen 

dingen doen zoals jij.

Is het een gelukkig toeval?

Misschien weet je best wel, dat ik jou kan bekijken vanuit mijn 

slaapkamerraam.

Je toevallig nonchalant opzij geschoven glasgordijn geeft mij de 

mogelijkheid om jou heerlijke lijf te bekijken.

Een naakte vrouw…

Een mooie naakte vrouw, in de beste jaren van haar leven.

Een heerlijk lijf, nee een prachtig lijf!

Een prachtig lijf met stevige, mooie perfect gevormde borsten.

In gedachten…

In mijn gedachten leg ik mijn zachte warme handen er omheen.

Zachtjes masserend.

Zachtjes masserend, terwijl ik met mijn wellustige tong, jouw 

ondertussen reeds hard geworden tepels beroer.

Jouw zacht gekreun…

Je ademhaling die reeds zwaarder en dieper gaat.

Jouw aanhoudende smeekbede om meer, maakt het onstuimige 

ontembare beest in mij nog wilder dan voorheen.

Honger…

Honger naar meer!

Ik voel me als een uitgehongerde tijger!
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Een uitgehongerde tijger die zijn prooi in stukken rijt en gulzig tot zich 

neemt.

Gulzig…

Ja, gulzig is het juiste woord.

Steeds verder en verder gaat mijn tong, badend in een rivier van kwijl.

Steeds verder naar beneden…

Naar beneden, daar waar menig schattenjager zijn wildste dromen 

waarheid wil zien worden.

De Heilige Graal!

De waanzinnige Inca schat!

De grot van Ali Baba!

Allen verbleken bij het betreden van jouw diep verborgen Walhalla.

Geen cijfercombinatie of sleutel vereist!

Zeer gewillig en zachtjes opent de magische poort zich, klaar voor een 

uitgebreide rondleiding.

Het betreden van het heiligste der heiligen is een voldongen feit.

Steeds dieper en dieper dring ik door.

Een routebeschrijving is overbodig.

Ik volg feilloos de weg.

De weg die voor mij open ligt. 

Het pad dat mij geboden is.

Ik voel de wanden van het heiligdom trillen en beven.

Het hoogtepunt van de reis is bereikt!

Binnen enkele seconden,  zal een explosie de grondvesten doen beven!

Een enorme uitbarsting!

Je kijkt me recht in mijn ogen en glimlacht.

Dan schuif je zachtjes het glasgordijn weer voor het raam…

Zoals elke ochtend.

#



7

 Rode Lichten.

Parijs…

Parijs, de stad van de liefde.

De wonderbaarlijke creatie van Eiffel…

Langsheen de gezellige terrasjes van Montparnasse.

Flaneren over l’ Avenue des Champs-Elysées met je neus in de wind, 

gekleed in één van  de laatste nieuwe creaties van Madame Coco.

Je brengt alle mannen het hoofd op hol.

Mannen, ze aanbidden je allemaal, van jong tot oud vereren ze jou, de 

plaatsen waar jij loopt zijn voor hen als gewijde grond.

Het lijkt ook wel of je rechtstreeks via de Hemelpoorten op aarde bent 

getransporteerd.

Prachtige zwarte haren, zo zwart dat men enige twijfel over de 

herkomst zo kunnen opperen.

Je huid, zo blank en strak, zo jong en fris.

Over de smaak, betreffende jouw kledingkeuze, heeft menig 

Parijzenaar een eigen mening.

Altijd tot in de puntjes verzorgd en nooit, maar dan ook nooit ordinair.

Een tikkeltje gewaagd?

Misschien!

Voor de één al wat meer dan voor de ander.

Jouw mooie ranke, slanke hals spreekt tot ieders verbeelding.

Je hoeft als man echt niet aan het Renfield Syndroom te lijden om met 

veel lust en passie, je tanden in deze begeerlijke hals te zetten.

Die slanke elegante hals die iets verder uitmond in een soort van 

heuvellandschap.

Een heuvellandschap, egaal met zachte glooiingen en daartussen in, 

een gleuf die je doet duizelen.

In normale omstandigheden is het “Blijde Intreden” een Royalistische 

gebeurtenis.

Een niet alledaags spektakel waar menigeen een eigen mening over 

heeft, alleen bij jou ligt dat even anders.

De gouden koets die jij blijkt te bezitten is meermaals per dag in 

gebruik en heeft daardoor ook meermaals een smeerbeurt nodig
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