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HET EXPERIMENT III - PARIJS

‘Geoffrey werd als eerste wakker, hij keek op zijn horloge en zag dat het midden in de nacht was.
Maxx sliep nog vast en zijn hoofd lag nog steeds tegen haar borsten. Hij kon het niet laten, zijn tong
gleed richting haar tepel en hij nam hem in zijn mond. Maxx reageerde onmiddellijk, hij voelde onder
zijn hand dat haar buik zich aanspande en omhoog kwam. Oh, ze was heerlijk, maar hij moest haar
een klein beetje rust gunnen na de heftige vrijpartijen van vanavond, haar lichaam kon gewoon soms
niet meekomen had ze gezegd en dat kon hij ook wel begrijpen, maar hij was ook in staat om haar
genot te geven zonder orgasme. Zou hij doorgaan? Of niet? Hij stond even in tweestrijd. Nee, hij zou
haar wakker maken en dan eerst naar boven, heerlijk in bed, dat vrijde net zo lekker. En dan zou hij
haar nog één keer nemen, dit keer zonder orgasmes. Ze had tegen hem gezegd dat hij onverzadigbaar
was, maar dat was niet het geval, hij kon gewoon geen genoeg van haar krijgen en wilde haar telkens
weer aanraken, maar hij wist ook dat hij niet alles van haar mocht eisen, dat kon gewoon niet. Ze was
zo mooi, met haar prachtige rode krullenbos die danste op haar rug, haar ronde heupen en volle
borsten en lange benen. Haar diepblauwe grote ogen deden de rest, als ze hem aankeken en donker
werden wist hij dat ze opgewonden was. Hij kon precies aan haar zien of ze echt boos was, dan
werden haar ogen ook donker, maar als ze haar boosheid speelde dan bleven ze blauw. Ze had zelf
niet in de gaten hoe mooi ze was en werd verlegen als hij het tegen haar zei. Ze kon blozen en
verlegen worden als een jong meisje als hij haar plaagde en hij kon het niet laten om haar telkens
weer zover te brengen dat ze verlegen werd, want dat deed zijn hart smelten voor haar. Toch was ze
veel meer dan alleen maar mooi, ze was ook intelligent, had mensenkennis en door haar spirituele
kennis had ze een diepe levenswijsheid.
Hij begon haar te strelen zonder haar gevoelige plekken te raken en hij merkte dat ze langzaam
wakker werd.
‘Oh, au, au’, zei ze verdwaasd, ‘ik heb slaap in mijn arm’.
Hij had boven op haar arm liggen slapen, hij schoot omhoog en trok haar met zich mee. Met
vloeiende bewegingen masseerde hij haar arm, pols en vingers totdat het dove gevoel uit haar arm
wegtrok.
‘Foei’, zei ze, ‘dat voelt niet fijn, maar nu is het weer goed’.

Ze keek hem met een stralende glimlach aan: “Dank je wel schat, je hebt ook overal verstand van’, zei
ze met een ondeugende blik.
‘Zeker weten, ma cher, zeker weten, wat wil je nog meer uittesten’.
‘Nou, op het moment even helemaal niets, wat heb je toch met me gedaan, ik voel mijn buik nog
steeds’.
Hij grinnikte: “Ik heb je inwendige acupressuur gegeven schat, dat voel je nog wel even’.
‘Waar heb je dat in godsnaam geleerd, hoe kom je erbij’.
‘Zal ik eerst eens even een lekkere kop koffie voor ons beiden zetten, dan gaan we dan naar bed, wat
dacht je daarvan?’.
‘Oh, heerlijk’, zei Maxx genietend terwijl ze haar blouse van de salontafel viste en aantrok.
‘Niet dichtdoen, dan moet ik al die knoopjes weer openmaken’.
Maxx schoot in de lach: “Wie heeft gezegd dat je ze weer open mag maken, het is midden in de nacht,
monsieur De la Fronde, tijd om straks te slapen’.
‘Ik heb net geslapen en jij ook, en ik moet ze wel weer openmaken, je kunt geen blouse aanhouden in
bed’.
Maxx kreunde met haar hoofd in haar handen, het zou toch niet waar zijn, hij wilde haar al weer, zijn
mooie ogen keken haar al weer veelbelovend aan. Ze had nog nooit een man meegemaakt die zo veel
en zo vaak seks wilde en die daarnaast ook nog eens zo geweldig goed was in bed. Menige vrouw zou
stinkend jaloers op haar zijn, maar het was soms wel een beetje overweldigend.
Geoffrey had wel in de gaten dat ze moe was, hij liep naar de keuken en zette koffie, hij zocht in alle
kasten en laden totdat hij het gevonden had; chocola. Koffie met chocolade, daar kon ze geen
weerstand aan bieden en hij kon wel nagaan dat ze het in huis had. Hij pakte een dienblad en zette
alles erop en nam het mee naar de salontafel. Maxx begon te glunderen:
“Oh, heerlijk, koffie met chocolade, je hebt echt overal verstand van’.
Hij schoot in een daverende lach: “Je bent echt verschrikkelijk, weet je dat wel ma petite?’
Vanaf het begin dat ze elkaar ontmoet hadden was de opmerking: “Je bent verschrikkelijk’ regelmatig
door hen beiden gemaakt, het was hun manier om te zeggen dat ze elkaar accepteerden en
respecteerden, het was nooit gemeend.

‘Ik bewaar het tot morgen, maar je komt er nog wel achter hoe verschrikkelijk ik ben, dat beloof ik je’,
zei ze met een blik die hem verpletterde. Oh, hij wist dat zij ook hem tot het uiterste kon drijven als hij
haar de kans gaf, hij werd al warm bij haar woorden. Morgen, dacht hij, oké, dan heb ik nog wat
tegoed, ik zal je helpen herinneren schat.
Hij reikte haar de koffie en de chocola aan en ze genoot er zichtbaar van. Geoffrey kon een liefdevolle
glimlach niet onderdrukken, ach zijn meisje was zo kwetsbaar, zo breekbaar en toch ook zo sterk en
vol kracht. Hij hield van haar zoals hij nog nooit van een vrouw gehouden had. Hij zag dat ze de helft
van de knoopjes dicht had gedaan, oh, ze was clever, hij had gezegd dat ze ze niet dicht mocht doen,
maar ze liet zich niets gezeggen, ze besliste zelf wat ze deed. Dat was haar kracht, want het maakte
haar onvoorspelbaar, ze reageerde altijd vanuit haar hart, haar gevoel en daar was soms niets
rationeels aan.’

