Slaapt
hij al ?
ALS JE GEK VAN OPWINDING TUSSEN DE
LAKENS WILT BELANDEN, LEES DAN DIT
EROTISCHE VERHAAL VAN SCHRIJFSTER
EVELINE KARMAN: ‘EN DAN, GOLVEND EN
ONVERWACHT, KOM IK KLAAR.’

“Heb je vijftig euro uit de kassa gepakt?” Hij wast zijn handen met desinfecterende
zeep om mijn lucht eraf te spoelen. Ik druk de kassalade open, neem het geld eruit en stop het
opzichtig in mijn beha, die ik net weer terug op z’n plek duwde.
“Ik ga naar Jonas. Hopelijk merkt hij niet dat ik laat ben. Sluit jij af?”
Menno knikt. Een laatste knipoog.
Zonder woorden sluit hij de deur achter me en ik wandel door het mulle zand terug naar het duinpad.
Het strand is inmiddels verlaten.
“Annoncé: één viertje.” Met luide stem kondig ik door het keukenluik de vier nieuw aangekomen
restaurantgasten aan. Zo wil hij het graag. Duidelijk. Professioneel.
“Bon.” Menno’s vuist klemt stevig om het mes als hij peterselie hakt. Het loof waaiert over de houten
plank. In een ritmische beweging schuift hij met het mes het groen naar elkaar toe en hakt opnieuw.
Twee stevige handen. Een paar losse haren die onder uit de mouw van zijn koksbuis piepen. In mij
brandt het net zo hevig als na het eten van te veel sambal. Een gloeiende hitte in mijn maag die
tegelijkertijd lekker is.
Ik voel me betrapt nu ik te lang naar hem kijk. Kijkt er iemand naar mij? De twee andere koks
portioneren vlees en snijden garnituur. De afwashulp schrobt voorovergebogen een braadslee vol

aangekoekte aardappelgratin in de spoelbaak. Miranda focust op haar iPhone, die ze stiekem in haar
serveerstersschort draagt. Doet ze alsof? Menno is de man hier. Onze baas. De testosteronkoning en
charmeur tegelijk. Onderweg naar de toiletten treuzelen gasten vaak als ze Menno in de keuken zien.
Vrouwen in minuscule bikini’s draaien hun heupen, zwoel en flirterig. Ik begrijp ze. Ik ook zie Menno’s
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Menno kreunt en rilt. De kou van mijn
mond maakt hem gek. Hij woelt
door mijn haar. Mijn staart zakt omlaag
bruine ogen. Zijn grote handen. De rauwe manier waar-

door het maanlicht een zilveren gloed krijgt. Ik veeg de

op hij marcheert in de voorgeschreven keukenklompen.

vloer, vind een duikbril, spoel de glazen van de laatste

Aan de bar hervind ik mezelf. Ik reken af, neem

gasten. Nadat de laatste collega is vertrokken, tel ik de

bestellingen aan en meng me tussen de badgasten in


kassalade en slenter naar de keuken. Menno schrobt de

zomerse topjes en naar kokosolie ruikende glimmende

vloer. Zijn armen steken bruin af tegen het witte katoen

lijven. Op het terras laveer ik met volle bladen bier tussen

van de opgerolde mouwen van zijn buis. Spieren rollen.

de laconiek uitgeschopte teenslippers. Overal ligt zee-

Het geluid van de borstel die over de tegels schuurt,

zand en door kinderen achtergelaten schelpen.

kalmeert me. Ik neem een Raket uit de diepvries en

De eerste gezinnen verlaten het strand, hun armen vol-

ga op het witte deksel zitten, mijn voeten vrij van de

geladen met badlakens, sommigen met bolderkarren vol

vloer. Provocerend bijt ik de rode punt van mijn ijsje

windschermen, koelboxen en parasols. De zon zakt lang-

en kijk onder mijn wimperharen door naar Menno.

zaam als een rode skippybal achter de horizon.

Menno doopt de borstel in de emmer water.

“De citroen is op.” Miranda schenkt drankjes in voor een

Ineens staat hij voor me. Ik ruik het verse zweet, kan de

grote tafel, dus ik steek mijn duim omhoog en loop naar

bruine haarlok die vanmiddag toen mijn dienst begon

de koelcel. Uit het mandje met citroenen neem ik er twee.

nog strak van de gel stond en nu ongetemd voorovervalt,

Mijn tepels reageren op de kou en steken pront vooruit.

bijna aanraken. Ik lik aan mijn ijsje. Sabbel en zuig. Koele

Dan gaat de deur open en komt hij binnen. Zwijgend

lippen. Dan zet Menno de schrobber achter de deur en

reikt Menno naar een roestvrijstalen kom koolsalade

loopt terug. Hij knoopt mijn witte blouse open en ik weet

waarvan er vanmiddag vier zijn gemaakt en er nog maar

dat ik nu stop moet zeggen of niet meer terug kan.

één in het rek staat. Ik voel kippenvel op mijn armen.

Ik lik opnieuw aan de Raket. En nog eens. Menno’s tong

Miranda wacht op me. Menno neemt een aardbei uit een

glijdt over mijn hals. Ik voel zijn lippen op mijn borstbeen.

houten kratje, trekt met duim en wijsvinger het kroontje

Ik bijt een stuk van het oranje deel en voel het h
 outen

eraf en steekt hem in mijn mond. Zijn klamvochtige

stokje tussen mijn tanden. IJs rolt door mijn mond. Dan

onderarm schuurt kort tegen de mijne. Zijn priemende

druk ik de onderkant van de Raket tussen mijn lippen

blik maakt me gek. Harder dan nodig knijp ik in de

en zuig het gele sap op voordat het kan druppen op de

citroenen in mijn hand.

schone vloer. Menno’s handen glijden over mijn beha.

Voor de bar wacht een huilend kind en troostend dep ik

Zijn stevige vingers kneden mijn huid, tillen mijn borsten

met een vochtige theedoek het zanderige bloed van zijn

op, alsof hij kostbaar brooddeeg maakt. De manier

knie. Miranda staat al bij de grote tafel.

waar
op hij ongeduldig met zijn tong over mijn poriën

Ik sluit de voordeur af en kijk vanuit het restaurant naar de

glijdt, maakt me gek. Ik sta op, zak met één knie op een

rollende, schuimende golven die de zonden van deze dag

vloertegel en rits zijn broek open. Ik voel stoppels tegen

lijken weg te spoelen. Verloren munten en achtergelaten

de rug van mijn hand als ik Menno’s penis uit zijn boxer

strandkastelen verdwijnen onder het donkere water dat

wip. Die is hard en recht met een ronde eikel. Precies
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de vorm waarvan ik houd. Voorzichtig duw ik met mijn

Het bejaarde stel buiten klopt hun handdoeken uit.

mond zijn voorhuid omlaag en laat dan mijn hoofd verder

Tegen de terrasschutting vrijt een jong koppel. Haar pols

zakken. Menno kreunt en rilt tegelijk. De kou van mijn

glijdt dieper in zijn surfshort. Hij duwt zijn hand in haar

mond maakt hem gek. Met zijn handen woelt hij door

strakke jeans. Ze weten niet dat wij hen zien. Het windt

mijn haar. Mijn staart zakt omlaag. Ik beweeg mijn hoofd,

me extra op. Menno’s tong cirkelt in mijn schaamstreek

strijk een omlaag gevallen pluk haar achter mijn oren, en

en hij trekt resoluut mijn broekje opzij. Hij likt me, dit

zuig zijn penis zover als ik kan mijn mond in, tot bijna

keer tussen mijn schaamlippen. Zijn warme speeksel

aan mijn huig. Ik lik, bijt, blaas en kneed intussen met

koelt af door de lucht en laat me rillen. Ik trek Menno

mijn vrije hand zijn ballen. Met mijn andere hand houd

overeind, til mijn rechterknie een stukje omhoog en leid

ik onbeholpen het lollystokje vast en als ik ernaar kijk,

hem in me. Ik ben zo geil en nat dat ik zonder nadenken

kleurt een druppel gesmolten ananasijs een gele kring

een vinger door mijn vagina trek.

op Menno’s sloof.

Dan rammelt de achterdeur. Gebonk op het hout. De

Ik sta op en laat het stokje in de emmer glijden. Menno

stem van de jonge kok. “Is er iemand daar? Ik ben mijn

volgt me het restaurant in, zijn broek nog op zijn knieën.

jas vergeten.” Menno drukt zijn vinger op mijn lippen. Ik

In de zaak is het donker, enkel de koelkasten onder de

zie een glans in zijn ogen en mijn vinger raakt Menno’s

bar zoemen. Vanaf het strand kun je binnen niets zien.

keiharde penis die zijn weg naar binnen zoekt. Ik stop

De ruiten spiegelen door het maanlicht. Een paar stellen

mijn wijsvinger in Menno’s mond. Hij bijt er zacht in en

sjokken door het rulle zand. Twee honden springen tegen

sabbelt mijn vocht op. Het gebonk houdt op. Buiten

elkaar op. Op een badlaken zit een ouder stel hand in

buldert de wind steeds harder en Menno neemt me

hand.

precies zoals ik verwacht dat hij doet. Dominant.

Menno trekt aan mijn uitgezakte staart en duwt me

Verzengend. Als de leider van de roedel.

tegen de gebaksvitrine. Zijn dijbeen drukt het mijne er

Mijn wang zit klem tegen het koude glas. Het is pijnlijk,

dwingend tegenaan. De ruitjes voelen verkoelend als hij

elke keer schok ik harder tegen de ruit, maar tegelijker-

mijn rok omhoogschuift. Ik laat mijn blouse op de grond

tijd is het lekker. Mijn mond zakt open van genot, door

vallen en draai me tegen het venster, dat zacht trilt door

de zalige stoten, door de man die achter me staat en me

de motor die de plateaus met appeltaart en niet verkochte

genadeloos neemt alsof hij me bezit. Ik voel hem zo goed,

schuimgebakjes laat ronddraaien. Menno’s vingers glijden

zijn warmte in mij, verlang naar mijn hoogtepunt. Als ik

over mijn buik. Een vingertop prikt plagend in mijn navel.

mijn ogen open, draaien de taartjes voor me in de rondte.

Klauwende handen die omlaag zakken, mijn slipje in.

Een kwarkpunt. Een schwarzwalderkirschtaartje met rode

Buiten buldert de wind. Menno neemt
me precies zoals ik verwacht.
Dominant. Als de leider van de roedel
l
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De douchedeur piept. De geur
van zijn aftershave. Zijn been schuurt
tegen het mijne
kers bovenop die erotisch glimt in het maanlicht. Ineens

staat een bak chips op tafel. Met het geld uit mijn beha

zie ik twee handen op het glas van de voordeur, twee

betaal ik de babysit en schop mijn schoenen uit.

spiedende ogen. De jonge kok. Ik duik ineen, verschuil

Gehurkt naast het bed van Jonas kijk ik naar zijn f luwelen

me tussen de gebaksvitrine en de ijsblokjesmachine.

wangen. Ik streel zijn blonde, sluike haar. Ik heb morgen

Eigenlijk moet ik hier niet zijn. Dit niet doen. Ik moet

late dienst. We kunnen samen ontbijten. Jonas’ knuisten

opschieten, terug naar Jonas. Maar in plaats dat ik

zijn om Meneer Woelap gevouwen. Hij krijgt de handen

vertrek, breng ik Menno’s hand naar mijn borst, duw zijn

van zijn vader. Stevig, met hier en daar al een weerbarstig

vingers om mijn gezwollen tepel. De kok loopt de houten

maar nog donzig haartje op zijn onderarm.

vlonders af. De appeltaart staat weer vooraan. Daar is het

Met de deur op een kier draai ik de douchekraan open

schuimgebak. Ik sta weer op en draai me om, duw mijn

en stroop afwisselend huppend op mijn linker- en

billen tegen het ijskoude glas en kreun zonder ophouden.

rechterbeen mijn besmeurde slipje af. Het ruikt naar sex.

Menno tilt mijn armen boven mijn hoofd en houdt ze vast

Ik smijt het in de wasmand en laat het warme water de

terwijl hij me zoent en neukt tegelijk. En dan, golvend

dag van me afspoelen. De absurde fooi van tafel negen.

en onverwacht, kom ik klaar. Ik voel hoe ik in een soort

De stukgevallen fles Courvoisier. Het koude glas van de

reflex met mijn sluitspieren knijp. Menno kijkt me aan,

gebaksvitrine. Voor me doemt de kers op, glanzend en

een zoete, bedwelmende blik en komt, waarschijnlijk

rood als de tepel die ik nu met een spons inzeep.

door het horen van mijn staccato-kreetjes, ook klaar. Hij

Op de trap hoor ik voetstappen, steeds harder. Ik duw

zoent me opnieuw. Laat me los. Knipoogt. Op het glas

met gesloten ogen mijn hoofd naar achteren zodat mijn

zit de afdruk van mijn billen. We glimlachen naar elkaar.

haar door het warme water wordt meegetrokken en het

Een stiekem souvenir voor morgen.

zilt van de zee door het afvoerputje spoelt.

In de keuken trek ik een stuk papier uit de Tork-

De douchedeur piept. De geur van zijn vertrouwde

dispenser, veeg mezelf provisorisch schoon en neem het

aftershave. Zijn been schuurt tegen het mijne. Twee

geld uit de la. Menno kust me op mijn voorhoofd als hij

stevige armen om me heen. Een kus op mijn voor-

de sleutel van de voordeur achter me omdraait. Gehaast

hoofd. “Slaapt ons mannetje al?”

loop ik het terras af. Jonas wacht.

Ik knik en druk hem tegen me aan. Voel zijn vertrouwde

Een tak van een duindoorn zwiept tegen mijn been. Ik

ademhaling tegen mijn borstkas. Zijn vlezige lippen, het

slalom verder. Mijn auto is als een-na-laatste over op het

vertrouwde schuren van zijn stoppels tegen mijn wang.

parkeerterrein aan het einde van de duinweg. Vooraan

De lucht van frietvet en jus overheerst. Het is onze geur.

staat enkel nog Menno’s Range Rover met de heup

De geur van thuis.

wiegende Hula-danseres aan de achteruitkijkspiegel.

Voor het bewasemde glas van de douchecabine zie ik ze

Voor ik start, ruik ik aan mijn vingers. Met een Wettie

liggen op de badstoffen douchemat, haastig uitgetrapt:

maak ik mijn handen schoon. Dan rijd ik het lange pad af.

zijn blauwe ruitjesbroek, zijn buis en de sloof met daarop

Thuis branden alle lampen en ik kijk zo naar binnen. Er

de gele ananasvlek. 
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