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Liefdesnest 
 
Een zwoele avond valt over het bos, bloemen sluiten zich en het wild zoekt een 
beschutte plek.  
 
Hand in hand loopt het elegante jonge stel het verboden rustgebied in, 
dralend, tot de vrouw hem bij de hand neemt en heupwiegend vooropgaat.  
Innig liefkozend ontdoen ze elkaar van hun lichte zomerkleren, vleien zich neer 
op het mos en verliezen zich in hun liefdesspel. Zoenen wordt intens vrijen, 
voelen, verkennen, tot onverzadigde drift heerst over lichaam en geest. 
 
Haar frêle, lenige lichaam kronkelt over het zijne, armen graaien als hongerige 
tentakels rond hun prooi. Het verwrongen gezicht verraadt genot, een 
kabbelende waterstroom absorbeert echter haar hitsige ademstoten en slechts 
de roep van de bosuil verbreekt de drukkende stilte.  
 
De man trilt en woelt, betast haar ranke lichaam, kan zich onder haar sterke 
lichaam echter nauwelijks bewegen. De mond beweegt, maar elke klank 
smoort, zijn hoofd wordt opgeslokt door haar ronde billen.  
 
De eerste opwinding tempert, de ongeleide felheid van haar bewegingen 
neemt geleidelijk af. Over haar lichaam daalt beheerste, serene rust.  
De ontspanning duurt maar kort. Ze gooit haar lange zwarte haar over haar 
schouders, inspecteert geconcentreerd het mannenlichaam, lacht, minacht, 
laadt zich op. Ze ademt diep, verplaatst haar aandacht van hem naar zichzelf, 
dirigeert alle energiebanen naar haar onderlichaam. Fonkelende ogen schieten 
wilde wellust. 
 
Langzaam beweegt ze heen en weer, perst haar kruis steeds krachtiger op zijn 
neus en mond.  
 
De opwinding en passie van de man aan het begin van het spel is omgeslagen 
in angstig trekken van zijn ledematen. Verstijfd door ademnood slaan zijn 
vuisten en voeten ongecontroleerd hard op de mee wiegende ondergrond.  
Haar begeerte groeit onder zijn wanhopig schokken, adem giert door haar keel, 
als het huilen van stormwind tussen de dakpannen.  
 



Hoe heftiger de man beweegt, des te krachtiger zij hem berijdt. Ze sluit haar 
ogen als het ademloze lijf onder haar zich ontdoet van zijn opgekropte ballast.  
Nog een keer zet ze aan, perst haar knieën in zijn zij en op de laatste spastische 
krampen van zijn verstikte lichaam, bereikt zij een luidruchtig, langdurig 
hoogtepunt. 
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