Even alleen met een vriend.
Mijn vrouw was naar een vergadering van de vereniging waar ze lid van is en zou niet voor
elven thuis komen. Ik had net nog bij mijn zoon gekeken die lekker lag te slapen en ik nam
weer plaats op de tweezitsbank.
Wim pakte het glas cola dat ik net voor hem ingeschonken had van de tafel. “Toch, ik weet
het niet” vervolgde ik ons gesprek. Wim was een vriend van me sinds de lagere school. We
zagen elkaar niet vaak meer, soms maar een keer in de twee of drie jaar maar altijd als we
elkaar zagen pakten we de draad weer zonder problemen op. Meestal gingen we met z’n
tweeën stappen of spraken we af als de vrouwen niet thuis waren want als we met z’n vieren
afspraken dan bleven de gesprekken vaak steken in plichtplegingen. Nu hadden we al
uitvoerig bij gekletst over ons werk, de hobby’s en wat herinneringen over vroeger opgehaald
waaronder onze talloze verliefdheden. Wim had gezegd dat hij van zijn vrouw Ria wel naar
andere vrouwen mocht kijken als hij maar “thuis kwam eten’. “Als een echt lekker ding
spontaan zo aanbieden me te pijpen weet ik niet of ik wel nee zou kunnen zeggen, wat ik ook
thuis heb afgesproken”. Wim lachte “nee, daar zeg je ook wat” zei hij. “Daarvan zou ik ook
wel eens willen weten hoe het is” zei ik weer “pijpen”. “Doet Patricia dat dan niet bij je?”
vroeg Wim verbaasd. “Nou, zeker niet vaak genoeg, maar ik bedoel meer hoe het is om
iemand te pijpen”.
Terwijl ik dit zei voelde ik hoe ik verkleurde. Het was wel de waarheid, al lang tijd
fantaseerde ik erover hoe het zou zijn om een man te pijpen. In deze fantasie was Wim vaak
voorgekomen, ik denk omdat zijn slanke, bijna magere, bouw mij erg aansprak. Als ik over
mannen fantaseerde waren het altijd een beetje vrouwelijke types en Wim paste zeker in dit
beeld. “Nou, gepijpt worden vind ik nooit vervelend” antwoordde Wim terwijl hij ook wat
verlegen naar zijn lege glas cola staarde. “Meen je dat” vroeg ik ongelovig, “zou jij het niet
erg vinden?”. “Be my guest” zei Wim terwijl hij me weer aankeek, “ook Ria doet het veel te
weinig en ik vind het zalig, geil en wat kan nu het verschil zijn of een man of een vrouw het
doet”. Mijn paal stond gelijk recht overeind, ik kreeg een vreemd gevoel in mijn buik van
opwinding en angst. Zou het dan nu toch echt gaan gebeuren? Ik liet me op mijn knieën van
de tweezitsbank zakken en kroop naar de driezitter waar Wim op zat. Zonder verder iets te
zeggen begon ik zijn riem los te maken. Dit ging wat lastig en Wim maakte hem voor me los.
Ook maakte hij gelijk zijn broek en gulp open. Met beide handen pakte ik de band van zijn
spijkerbroek en trok eraan. Omdat Wim zat gebeurde er natuurlijk niets. Hij kwam met zijn
billen van de bank en na toch een ruk gleed de jeans inclusief onderbroek over zijn billen naar
beneden. Ik trok hem niet verder en de broek bleef op zijn dijen steken. Ook zijn lul stond
kaarsrecht overeind en wees naar zijn navel. Zijn ballen waren licht behaard.
Voorzichtig pakte ik zijn lul vast. Hij was warm en keihard. Ik trok de huid naar achteren en
de eikel werd zichtbaar. Het eerste voorvocht glinsterde al uit het kleine rode openingetje.
Voorzichtig begon ik trek bewegingen te maken zoals ik al sinds de vijfde klas van de lagere
school bij mezelf doe. Het was een geil gevoel om een andere lul te voelen. Ik bracht mijn
hoofd naar zijn lul toe en likte zachtjes over de eikel. Het voorvocht was warm en een beetje
slijmerig. Het smaakte precies zoals ik ook mijn eigen vocht wel eens had geproefd.
Langzaam liet ik de eikel in mijn mond verdwijnen en begon hem verder met mijn tong te
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bewerken. Wim reageerde heftig en legde zijn hand op mijn achterhoofd en duwde zachtjes.
Ik liet de staaf verder in mijn mond verdwijnen tot ik bijna stikte en kokhalsde. Toen begon ik
met mijn hoofd neukbewegingen te maken. De paal ging een stuk naar buiten en dan weer
naar binnen. Mijn tong bleef rondjes draaien. Ik begon steeds harder te zuigen als de paal naar
binnen schoof en aan zijn reactie merkte ik dat Wim er erg van genoot. Even haalde ik hem
uit mijn mond om het openingetje te likken en zachtjes zijn ballen te strelen maar al snel zoog
ik hem weer naar binnen. Ik merkte aan zijn ademhaling en kreunen dat de opwinding bij
Wim snel steeg maar veel sneller dan verwacht spoot een straal slijmerig sperma diep in mijn
keel. Uit schrikreactie trok ik mijn hoofd snel naar achteren en een tweede straal sperma spoot
in mijn gezicht. Klodders liepen langs mijn hand en vielen op zijn spijkerbroek maar de
grootste hoeveelheid had ik in mijn mond. Ik slikte het door en voelde hoe het door mijn keel
heen gleed, ik moest nog een paar keer slikken om het slijmerige gevoel uit mijn keel weg te
krijgen. Wim trok ondertussen zijn onderbroek weer omhoog en zijn natte slappe lul
verdween uit het zicht. Ook zijn jeans ging snel weer omhoog. “En? Was het wat je ervan had
voorgesteld” vroeg hij terwijl hij zijn riem dicht gespte. “Het was zalig” moest ik bekennen
“en voor jou?”. “Nog lekkerder dan wanneer Ria het doet” kreeg ik als compliment, “wat mij
betreft mag je dit vaker doen”.
Ik veegde met mijn zakdoek de sperma klodder van mijn gezicht en hoorde hoe Patricia de
sleutel in het slot stak. Toe ze binnenkwam zat ik al weer op de tweezitsbank, “leuke avond
gehad?” vroeg ik zo neutraal mogelijk terwijl de zenuwen door mijn keel gierden. Ze zou toch
niets merken, iets zien of misschien iets ruiken.
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