"Het moment waar liefde geboren wordt"
Nee hier staat geen sappig verhaal, geen droom, geen fictie, maar realiteit.

Het kan! Ik ben daar gisteren achter gekomen. Een ex van een vriend van me, ik ging dus al een dik jaar
met haar om, die kwam ik gisteren tegen op een verjaardag van een vriend. Ik ging naar haar toe, en
praatte wat gezellig. Tot nu toe niets bijzonders... As usual.
Toen zei ze dit:"Emil, ik moet je wat laten zien, maar daarvoor moeten we eerst naar buiten.."
Oke..
Ik was nieuwsgierig.. Op het bruggetje, zei ze: Ik heb een klitpiercing! Wow, heey hallo, wat zeg je me
daar??

Oke toen keek ze me aan, met die vrolijke oogjes, en ik wist dat ik straks kon gaan kijken naar dat plekje
waar je normaal nooit een kiekje van meekrijgt. Aha, dan krab je jezelf achter je oren! Waarom ik? waarom
dit? Er gaat van alles door je hoofd, totdat je één antwoord overhoudt. Ze doet dit niet zomaar natuurlijk!
Toen begon de liefde te groeien. Ik denk dat dit moment de vriendschap naar het hogere plan had gevoerd.
Nu brak de lust aan! De begeerte. Ze deed lachend haar broek uit in -3 graden onder nul, ik ging alvast op
mijn knieën, om het schouwspel goed gade te slaan. Ik was aardig aangeschoten dus dan moet je er de tijd
voor nemen.
Haastig zag ik een blote snee, met inderdaad iets zilver, ijzerkleurig erdoorheen. Ze wreef nog snel over
het zaakje, voor het geval haar edele delen niet netjes in plooi lagen. Deze fractie, dames en heren, waarbij
je stomverbaasd kijkt, wat er gebeurt, waarvoor je nota bene bent uitgenodigd!! Een privé theatertje.

Goed, vanaf dat moment, wist ik zeker wat ik wilde. Ik dacht, laat ik haar maar zoenen , want anders voel ik
me achteraf thuis zo'n sukkel. Toch had ik het mis, en was dat niet haar bedoeling. Ohh, oke dacht ik, weet
ik veel, dus je liet me gewoon even je kutje zien? hmmm oke ook goed :)

Ik was door het dolle, dit beeld, ik kan daar niet zo goed mee rondlopen, dan moet er iets gebeuren. Mijn
testosteron knalde door het dak. Weer terug, op de verjaardag, en we stappen binnen, ik met een brede
grijns op mijn gezicht, ... Je kunt raden wat de aanwezigen moeten hebben geacht. Fout! (ik heb mijn
avontuur aan een paar mensen verteld) lachen gieren brullen!

"jongens ik zit hier met een stramme, niet normaal!"
En dat gevoel van , ik zal en ik moet, ging niet weg, dus.., nam haar op schoot, en begon van alle hevigheid
te rillen. Mijn hele lijf rilde. Tja, ik snap het wel, dit blok graniet voelde weer eens liefde. Liefde voor de lust,
als een groot toegeven aan het gevoel. Dat gevoel wat ik zo onderdruk. Ik heb dit vaker gehad, toen ik
zoende met mijn vriendin, op de bank lekker in elkaar gedoken, ..het was zo fijn en goed, dat ik een
overdosis geluk toegediend kreeg van het brein, en dit moet wel een overdosis zijn, want dat rillen kan ik
niet stoppen, heel erg.

Ze springt van mijn schoot "je trilt", zegt ze" - 'ja ik weet 't', voegde ik eraan toe- Shit! rustig Utopia, rustig dit
moet je echt verbergen. Even later had ik controle, wat weer duidt op een ontkrachting van eerder
genoemde theorie, dus geen overdosis maar tijdelijke cognitieve verstoring. (een dosis is een dosis met
effect, en kan nooit teniet worden gedaan door verandering in denken) Dosis heeft een halfwaardetijd.
Even later, ik zit op een bierkratje, in de keuken, met nog een paar mensen, (de kamer zat vol, wij waren
van de keukenploeg!) -Mensen, hoor eens, in de keuken gebeurt het hoor!- Zorg dat je bij de keukenploeg
staat!

Ik was nog steeds vreselijk hitsig, en kijk naar haar. Ze kijkt lachend terug, en ik zeg tegen haar, dat ik zin
heb om haar beet te grijpen, waarop zij nonchalant antwoordt met: "ik vind het best..."

(dat zijn de mooiste woorden die een vrouw als antwoord kan geven)

Gretig pak je dan haar arm, en grijnzend trek je haar behulpzaam op je schoot. Je armen zwoel om haar
lichaam, en wrijvend met je duim in op en neergaande beweging over haar bovenarm. De verzachtende
controle op haar handbeweging, die hiermee is stilgelegd. Wat lekker! Een jonge stoot van 22 jaar, op de
schoot van een hitsige Utopia van 34! (ik dacht alleen maar aan één ding) Zat helemaal in een roes. (Ja
van die paar seconden!) Het laat je niet los..

Een beetje bij de borsten, dat is wel zo aangenaam. Laat ze het toe? Ja, ze laat het toe.. De keren dat ik
ruzies gesust heb, terwijl ik op visite was bij mijn vriend en haar, het vertrouwen uit de respectabele
woorden van mijn makker, die altijd voor zijn vrienden koos, die paar echte vrienden, waar zij schijtziek van
werd, wat ik ook wel weer begrijp, die halsstarrige toewijding, waar geen vrouwenliefde tussen komt, had
haar een 2e plek gegeven. Nu zaten we hier, ik was het die in feite mijn goede vriend liep te naaien. Een
kwestie van aantasten van vertrouwen en een schending van toegeëigende eer.
Maar ik kan niet meer denken, als ik net haar kut gezien heb. Waar zij lachend mij vertelde, daar op die
brug, terwijl ik me afvroeg wat in 's hemelsnaam zij mij wilde laten zien.
De lust joeg met zijn gammele reden elke morele gedachte weg. Door de simpele krachtige aanname: uit =
uit. En ik heb ok trek. Hij had een nieuwe vriendin, en waarom zou ik niet mogen genieten, een beetje
aandacht van vrouwelijk schoon, daar zat ik al te lang op te wachten. Iets wat zich zo komt aandienen, is
dan voor mij!
Jammer Mike, het is je ex, wie weet past ze beter bij mij!?
Ik nam haar mee, naar een andere vriend, het was in de beginne leuk, totdat hij haar inpikte, en ik het
nakijken had!

De lul, het was de hele avond een groot azen op haar. Dan lag ik knus, en keek hij verbitterd, en dan lag
hij, en probeerde ik koel te kijken. Je vervloekt je aardige woorden, je vervloekt de inkopper die je gaf, de
speelruimte en de ongedwongenheid die je eraan toevoegde. Het was alsof ik doelbewust die vriend van
het laatste adres ook een lolletje gunde. Maar ik wilde het niet. 07:00, ik ga naar huis. Zij bleef daar, en ik,
ik voelde weer liefdesverdriet. Het hart was even geopend, via de weg van lust. Die momenten in de relax
hoek, met grote zakken, en paarse groene lampen, waar zij tegen me aan en half op me lag, mijn haar

streelde, die intense rust, waarin mijn batterij zich hernieuwde, en echt alle shit vergaard in de loop van je
leven, zich langzaam van je verwijderde, die werd langzaam in de kiem gesmoord door een liefdeloze
tegenspeler, die zijn kansen rook, inhaakte, en in de prijzen viel. Pijnlijk.

Ik was thuis, luisterde de CD van White Christmas, en voelde emoties. Stromingen door elkaar, en dacht:"
Dit is leven wat hier vloeit, dit is de honger die woedt. Hier wordt aan de deur geklopt..

Ik heb weer even de kracht ervaren van wat liefde je kan geven. De helende power die een samenzijn kan
brengen. Liefde is de overtreffing die je gadeslaat, en zit altijd in het nieuwe, het verse, het onzekere en
onverwachte.

Daar worden emoties geroerd, geplaagd, en geboren
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