Bloedgeile homo jongens
Twee weken nadat ik voor de eerste keer bij Jan was geweest en ik op een zalige manier
verwend was door die lekkere grote lul van hem belde ik hem op om weer eens een keer langs
te komen, Jan was vrolijk verrast toen hij mijn stem hoorde en vertelde me dat hij de laatste
dagen vaak aan mij had gedacht. Ik vertelde hem dat ik hem ook best wel had gemist en vaak
aan de heerlijke vrijpartij had teruggedacht en mezelf dan weer lekker had afgetrokken.
We spraken af voor diezelfde avond en hij vroeg me of het nog goed was dat er nog een
vriendje van hem bij zou zijn. Natuurlijk vond ik dat prima want de gedachte dat het een
lekker jong ventje van 19 was wond me eerlijk gezegd toch wel op. Toen ik bij Jan aankwam
die avond deed hij de deur open in een spannende wielrennerbroek waar zijn lekkere grote
bobbel goed zichtbaar in was. Zodra de deur achter me dicht was pakte hij me tussen mijn
benen en ik kon aan alles aan hem merken dat hij goed geil was. Nadat ik even met zijn
lekkere pik had staan spelen gingen we naar binnen waar een lekker blond joch op de bank zat.
Hij stelde zich voor als Ronnie en ik ging naast hem op de bank zitten. We zaten al lekker te
babbelen toen Jan terug binnen kwam met een bakje koffie. Ik zie dat jullie elkaar al hebben
gevonden?: zei Jan. Hij ging aan de andere kant van Ronnie zitten zodat hij tussen ons in zat.
Jan legde zijn arm over Ronnie’s schouder heen en vertelde dat hij Ronnie nu ongeveer een
half jaar kende. Hij was hem tegengekomen bij het COC in Middelburg en het klikte eigenlijk
meteen goed tussen hen.
Jan begon een beetje te friemelen aan Ronnie en ik zat dit zo een beetje aan te kijken en kreeg
een ontzettend geil gevoel over me heen omdat ik er aan zat te denken dat we straks lekker
met zijn drietjes aan de gang zouden gaan. Nadat we de koffie op hadden stelde Jan voor om
lekker naar boven te gaan. Toen we boven waren vroeg Jan of Ronnie en ik elkaar wouden
uitkleden en ondertussen ging hij op bed liggen en deed vast zijn wielrenner broek uit. Hij had
alweer een enorme stijve en ik verlangde er meteen naar om die kolos weer lekker in mijn
mond te voelen. Maar zover was het nog niet. Langzaam maakte ik de broek van Ronnie open
en trok zijn shirt uit zijn broek. Ik begon zijn rug te strelen en zag over zijn hele lichaam
kippenvel komen. Het kon niet van de kou zijn dus maakte ik er op uit dat hij genoot van mijn
strelingen. Ik trok zijn shirt over zijn hoofd en zag dat Ronnie helemaal onbehaard en een
beetje gespierd was, precies wat ik lekker vind. Met mijn hand streek ik over zijn kontje en
ging langzaam naar de voorkant toe. Ik liet zijn broek een beetje zakken en voelde met mijn
vingers in zijn onderbroekje. Verrast was ik toen ik voelde dat Ronnie zijn pik en ballen
helemaal kaal had geschoren. Ik liet zijn broek naar beneden zakken en zei dat hij er uit moest
stappen. Ik deed een stapje naar achter toe om hem helemaal naakt te bekijken, hij had een
niet zo heel erg grote maar wel lekkere pik die al keihard was. Het sletje was dus al behoorlijk
geil want ik zag al druppeltjes voorvocht uit zijn glanzende eikel komen.
Ik hurkte op mijn knieën voor hem en begon zijn geile stijve te zoenen en te likken en gulzig
likte ik het geile vocht van zijn eikel. Jan lag ondertussen met een geile blik in zijn ogen te
kijken naar ons en ik zag aan hem dat hij lag te genieten. Ik draaide Ronnie om en zei dat hij
voorover moest bukken. Met mijn natte tong begon ik zijn hete neukgaatje te verwennen en
het lukte me om mijn tong een stukje bij hem naar binnen te duwen. Ronnie kreunde het uit
van genot en ik deed nog meer mijn best om nog meer van mijn tong naar binnen te krijgen.
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Ik stopte met likken en draaide hem weer naar me toe en zei dat hij me nu moest uitkleden.
Langzaam trok hij mijn kleren uit en begon mijn lichaam te strelen en te zoenen. Ik bukte me
voorover en bood hem als een gewillige hoer mijn kontje aan. Voorzichtig likte hij met het
puntje van zijn tong over mijn holletje heen en ik dacht gek te worden van dat gevoel.
Langzaam maar zeker drukte hij met zijn tong harder tegen mijn kontje en ik voelde het
puntje naar binnen glijden. Ik liet hem even stoppen en liep naar het bed toe en bukte me weer
voorover zodat ik nu de lekkere grote stijve lul van Jan kon verwennen. Ronnie was nu vol
overgave mijn neukgat aan het beffen en ik genoot van zijn warme tong. Jan lag te genieten
op bed terwijl ik hem pijpte en ik voelde hoe Ronnie nu mijn zak aan het verwennen was. Jan
vroeg of wij nu ook op bed wouden komen liggen zodat ook hij lekker met stijf mannenvlees
kon spelen. Ronnie moest gaan liggen zodat Jan en ik zijn lekkere stijve lul konden
verwennen. Om de beurt namen we zijn lekkere lul in onze mond en aan het trekken van zijn
pik konden we voelen dat het niet echt lang meer zou duren voordat hij ging spuiten. Ik begon
zijn kontgaatje weer te likken terwijl Jan zijn pik goed onder handen nam maar Ronnie mocht
van Jan nog niet klaarkomen want hij wou hem helemaal gek maken dus stopte hij met pijpen.
Ronnie vroeg met een smekende blik in zijn jongensogen of hij alsjeblieft door wou gaan
maar Jan begon zich nu te verlekkeren aan mijn lichaam en zei tegen Ronnie dat hij maar
even naar ons moest kijken maar dat hij niet meer met zijn lul mocht spelen.
Jan trok mijn benen uit elkaar en begon mijn kontje te vingeren, eerst een vinger en al snel
volgde nummer twee en drie en al snel lag ik super geil te kronkelen over bed. Hij pakte een
condoom en rolde die over zijn grote lul uit en drukte zijn eikel tegen mijn kontgaatje. Ik kon
niet wachten tot hij er helemaal in zat en begon zelf al te duwen tegen die zalige pik en voelde
hoe die lekker bij me naar binnen schoof. Langzaam duwde Jan door tot hij tot aan zijn wortel
in mijn neukgat zat en hij begon me nu heel traag te neuken. Telkens als ik de eikel van de
zalige lul langs mijn prostaat voelde gaan dacht ik dat ik gek werd van geilheid. Ook ik mocht
van Jan niet met mijn pik spelen dus ik vermoedde al dat hij ons deze avond tot het uiterste
wou drijven en op den duur zouden smeken om klaar te mogen komen. Omdat Ronnie ook
niet aan zijn pik mocht komen lag deze nu lekker zichzelf te vingeren en met een verzaligde
blik in zijn ogen naar ons te kijken. Jan begon me nu sneller te neuken en het scheelde niet
veel of ik kwam zonder aan mijn pik te komen klaar zo geil was ik ondertussen geworden. Ik
lag te kronkelen als een geile slet onder Jan en wou niets liever dan lekker hard genomen
worden door die zalige grote pik. Plotseling stopte hij met neuken en deed het condoom af.
Hij zei dat ook hij nog niet wou komen en dat we alle drie beter een paar minuten rust konden
nemen alvorens door te gaan.
Nadat we een paar minuten een beetje bij gekomen waren en ons zelf een beetje opgefrist
hadden zei Jan tegen me dat ik nu Ronnie maar eens lekker moest neuken. Jan had hem nog
nooit geneukt omdat Ronnie het niet aandurfde met de bijna 20cm van Jan. Nou dat was dus
een karweitje dat ik graag op me nam. Jan begon met het kontje van Ronnie te vingeren en ik
ontfermde me over zijn lekkere pik. Nadat Jan hem alvast met zijn vingers wat opgerekt had
en een flinke dot glijmiddel op zijn gaatje had gestreken deed ik een condoom om en drukte
mijn eikel tegen het nauwe gaatje van Ronnie. Ik voelde best nog wel wat weerstand maar ik
was vastbesloten om deze maagd eens flink te neuken dus drukte ik langzaam maar zeker wat
harder door. Ik hoorde Ronnie kreunen en voelde hoe mijn eikel langzaam in het neukgaatje
verdween. Ronnie kreunde het nu uit ook omdat Jan de lul van Ronnie tot achter in zijn keel
had genomen. Ik begon hem nu sneller te neuken en genoot van het warme gaatje en van de
gedachte dat ik de eerste was die deze knul neukte. Ik voelde dat dit niet echt lang meer ging
duren en begon nog sneller in zijn kont te bonken. Jan merkte het aan me dat ik zo ging
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spuiten en liet nu ook zijn hoofd steeds sneller op en neer gaan. Ik ga spuiten riep ik en op
hetzelfde moment spoot Ronnie de mond van Jan vol met geil, zoveel dat het uit de hoeken
van zijn mond liep. Ik trok mijn lul terug uit het gaatje van Ronnie en boog me snel naar Jan
toe om hem een lekkere tongzoen te geven. Het sperma liep van zijn mond in de mijne en ik
genoot van de smaak van het geil van Ronnie.
Met mijn mond zocht ik nu de lul van Jan en begon hem zo diep mogelijk te pijpen. Ronnie
lag uitgeteld naar ons te kijken en ik vroeg hem om het condoom van mijn pik te halen. Toen
het uit was gingen Jan en ik in 69 liggen en jan likte al het geil van mijn pik af. Ik voelde dat
zijn pik begon te schokken en plots spoot hij zijn geil achter in mijn keel. Ik moest flink
slikken om niet te stikken in al het geil dat hij in mijn keel spoot. Na deze lekkere vrijpartij
moesten we eerst een poosje bijkomen.
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