Een meisje met volle borsten.
Haar benen waren zo mooi als twee vrouwenbenen maar kunnen zijn, maar ze spande toch
wel de kroon met haar verrukkelijk grote borsten. Het was dan ook een weelde om haar te
zien lopen, terwijl de beide malse pompoenen onder haar strakke leren jack op en neer
deinden als twee zware slagschepen op een wilde zee.
Niemand kon ontkennen dat ze erg knap was. Toch was haar opvliegendheid er de oorzaak
van dat alle mannen die haar tot nu toe hadden benaderd, zich teleurgesteld van haar
afwendden. Sommigen van hen had ze zelfs zonder opgaaf van reden de bons gegeven,
anderen weer had ze midden op straat plotseling uitgescholden, zodat de beklagenswaardige
alle hoop op een fijn erotisch avontuur met dit brok finaal de mist in zagen gaan.
Inwendig genoot het zinnelijke meisje van de vernederingen die ze haar “vrienden” liet
ondergaan. Meer nog, ze beleefde er een orgastisch genoegen aan om hen met haar woorden
te pijnigen. Meermalen moest ze dan ook thuis een schoon slipje aantrekken, als ze iemand de
zoveelste keer de mantel had uitgeveegd. Dan boog ze zich nieuwsgierig voorover en keek
kreunend van krolsheid naar haar kut, die zwom in het geil. En ze liet nooit na met haar
slanke vingers de schaamlippen open te trekken, om maar zo diep mogelijk in het mysterieuze
gat te kunnen gluren. En als ze het kutslijm naar buiten zag stromen, begon ze zich heftig te
vingeren en kwam ze krampend en kreunend klaar. Toch kreeg ze steeds meer het gevoel, dat
er iets aan ontbrak. Dat ze nooit ofte nimmer het hoogtepunt bereikte, waar ze zo vaak van
droomde. En dat verontrustte haar meer dan haar lief was.
Tot ze op een middag een jonge man ontmoette, die haar op de een of andere wijze bijzonder
aansprak. En dat kwam niet alleen door zijn charmes, maar vooral door zijn bescheidenheid
en zijn bereidheid haar wispelturige karakter volledig te accepteren. Ze leerde hem kennen in
het park, waar hij de eendjes stond te voeren. Ze sprak hem brutaalweg aan en het duurde niet
lang of ze waren beiden in een geanimeerd gesprek gewikkeld. Bewonderend gleden zijn
blikken over haar lichaam, toen hij haar vertelde, dat hij veel van dieren hield en daarom nooit
vergat het oude brood aan de eenden te geven. Tineke, zo heette ze, stak haar grote borsten zo
ver mogelijk vooruit, zodat het niet veel scheelde, of ze waren uit het leren jack geknapt. Ze
was trouwens helemaal in leer gehuld. Een strak leren minirokje omspande haar beweeglijke
heupen, terwijl haar slanke blote benen in soepele laarzen staken. Ook haar beha was van leer,
evenals het slipje, dat zich om haar wel gevulde billen sloot. Ze genoot van de onverholen
begeerte, die uit zijn ogen sprak en een prikkeling in haar tepels vertelde haar, dat haar
borsten gingen verstijven. En weer stak het duiveltje dat haar zo vaak parten speelde, zijn
grimmig kopje bij haar op.
“Vind je niet, dat je je tijd verdoet?” flapte ze er opeens uit en zette haar linkervoet op het
lage hekje, dat het wandelpad van de oever scheidde. “Nee, hoe kom je daar nou bij?” vroeg
hij verwonderd, terwijl hij het lege boterhamzakje onhandig in zijn broekzak frommelde.
“Poeh. ik vind dat voeren van die eendjes geen werk voor een man,“ schamperde het meisje.
“Dat kun je beter overlaten aan ouwe kerels en dikke moeders met blèrende kinderen.“ “Och,
waarom?” vroeg de jonge man, maar zijn stem klonk al minder zeker. “Laat maar. Hoe heet je
eigenlijk? “ “Leo. En jij?” “Tineke. Zeg, ik vind dat het hier verrekte koud gaat worden. Loop
maar met me mee.“ Zich verwonderend over haar vrijmoedige optreden liep Leo even later
naast haar het park uit. Hij besefte, dat ze hem volkomen het hoofd op hol had gebracht. Zijn
lul groeide maar door en drukte ten slotte zo hard tegen zijn broek aan dat hij elk moment
vreesde de neukworst uit zijn gulp te zien barsten.
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“Waar gaan we heen ? “ vroeg hij aarzelend, toen ze een drukke straat overstaken. “Och, lul
niet, dat zul je wel zien, zeurkous,“ gooide Tineke eruit, en haalde een sigaret uit een zilveren
doos, die ze uit haar tasje toverde. Toen hij haar vuur wilde geven, weerde ze hem af en
gebruikte ze haar eigen aansteker. “Doe toch niet zo allerakeligst hoffelijk, joh,“ zei ze
resoluut, terwijl ze diep inhaleerde. “Daar baal ik van. Ik ben gewend om op mijn eigen benen
te staan en schijt op kerels zoals jij.“ “Nou, nou. Tineke, het was toch helemaal niet kwaad
bedoeld?” antwoordde Leo geschrokken. “En nou hou je je bek, uilskuiken,” brieste het
meisje en ze bleef even stampvoetend staan, zodat de voorbijgangers geamuseerd omkeken.
“Lul, als je me nog langer tegenspreekt, dan sodemieter je maar op! Begrepen?” Tot haar
grote verbazing knikte hij haar bedeesd toe en liep zwijgend naast haar verder. Nog nooit had
ze een man ontmoet, die zich zo liet ringeloren. Steeds hadden die verrekte kerels er de brui
aan gegeven als ze hen had uitgescholden, en haar met een vloek of een hartgrondige
verwensing aan haar lot overgelaten. Maar deze knaap liet zich al haar grillen en
onhebbelijkheden welgevallen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. En het
duiveltje, diep in haar binnenste, greep met zijn harige klauwen in haar sappige kut en
fluisterde haar iets toe, wat haar zo opwond, dat het slijmerige kutsap langs haar blote benen
vloeide. “Je gaat met me mee naar mijn huis.“
“Dat is goed.“ Fluisterend kwam zijn antwoord eruit. Hij begreep, dat dit betoverend mooie
meisje hem volledig in haar macht had. En dat kwam niet alleen door het geil makende leer,
dat ze droeg, maar ook door de geweldige borsten, die ze torste. Leo was altijd al wild
geweest op die trillende heuvels van vlees, die zo verrukkelijk stijf konden worden onder de
koesterende aanraking van een mannenhand. Toen ze de sleutel in het slot van haar huisdeur
stak, had Leo het gevoel, dat hij een gevangenis betrad. De donkergrijze gang die erachter lag,
beklemde hem. Hol klonken hun voetstappen in de langwerpige ruimte, waarvan de vloer
bedekt was met koud marmer. Ze opende een deur en wenkte de jonge man, die aarzelend was
blijven staan. Schoorvoetend betrad hij de kleine ruimte, waarin een bed en een stoel het enige
meubilair vormden. “Wat moet ik hier doen?” vroeg hij bedeesd aan het meisje, nadat ze de
deur achter zich gesloten had. “Ik wil, dat je je uitkleedt,” antwoordde ze kort. “Dat is
goed,“ was zijn schuchtere antwoord.
Tineke's mond viel open van verbazing, toen haar gast haar weer gehoorzaamde. Maar dat
niet alleen, het duurde maar even of een heet gevoel van ongekende wellust begon in haar
onderlichaam te branden. En het zachte vlees van haar weelderige borsten werd keihard, toen
ze de dikke bult in zijn onderbroekje aanschouwde. Aarzelend bleef hij tenslotte staan, terwijl
zijn vingers aan de rand van zijn slipje friemelden. De rest van zijn kleren hing hij
wanordelijk over de stoel. Langzaam liep ze naar hem toe en stroopte het broekje van zijn
billen. Een forse lul sprong naar voren en het geil spatte op haar gezicht. En toen ze zich
bukte om hem het natte slipje helemaal uit te trekken, voelde ze dat er iets vochtigs op haar
blondgelokte schedel kwakte. “Blijf zo staan!“ commandeerde ze hem.
Ze liep de kamer uit en kwam terug met een stevig stuk touw, waarmee ze hem de handen op
de rug bond. Hij kreunde, maar ze gaf er niets om, omdat ze het fijn vond een man op deze
manier te overweldigen. Het behoorde bij de strategie, die haar door een arglistig duiveltje
werd ingefluisterd. Eindelijk had ze ontdekt, wat er tot nu toe aan haar genotsleven had
geschort. Het geilslijm golfde nu uit haar kut, waarvan de glanzende lippen zich steeds verder
ontsloten. Het felste vuur brandde echter in haar stokstijve borsten. Zodra haar slachtoffer was
geboeid, ging ze voor hem staan en kleedde ze zich helemaal uit. Alleen haar laarzen hield ze
aan. “Je hebt een fijne, dikke, vette lul, Leo,” fluisterde ze, terwijl ze het druipende apparaat
met haar slanke vingers omstrengelde. “Je bent nu helemaal van mij, ik heb je in mijn macht.
Als ik wil, kan ik je tot moes slaan, maar dat doe ik niet, omdat ik van je wil genieten. Van dat
zaad, dat in die forse ballen opgeslagen zit. Zie je die kut van mij? Misschien ruik je hem wel,
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maar ik laat me er deze keer niet in naaien. Dat heb ik al vaak genoeg laten doen. Mijn
vriendjes van heel vroeger hebben zich wel honderden keren in mijn buik leeggepompt en ik
was zo geil als een bok, maar ik heb toch steeds iets gemist. Nu besef ik pas, wat dat was.
Mijn borsten hebben steeds honger gehad naar een sterke mannenlul, maar ik heb het nooit
geweten. Jij zult ze moeten voeden met je zaad, begrijp je? Vooruit, ga op je zij liggen op het
bed!”
Met een van pijn vertrokken gezicht gehoorzaamde hij haar. Daarna vlijde ze zich naast hem
neer. En terwijl ze haar kut tegen zijn gezicht drukte, nam ze zijn penis en stak deze tussen
haar borsten. Toen begon het hemelse spel. Onstuimig schoot de glibberige lul tussen haar
borsten op en neer. Weldra schoof de spuitende eikel door de diepe gleuf tussen haar lillende
prammen, die steeds sneller door haar schokkende lichaam naar voren en naar achteren
werden bewogen. Gillend van genot onderging ze deze weergaloze vreugde van zingenot,
terwijl haar flamoes leegstroomde in de mond van de geboeide Leo, wiens tong waanzinnig in
haar klokkende prut tekeerging. De jonge man had wel in haar borrelende kut willen kruipen
om al het geil uit het binnenste van haar buik te slurpen, zo genoot hij van de wilde seks van
deze wulpse jonge vrouw. Onophoudelijk braakte zijn eikel dikke klodders geil uit, die wit
afstaken op haar gebronsde huid.
Opeens greep ze haar beide borsten beet en perste deze zo stijf mogelijk tegen zijn stampende
lul. Als beton zo hard drukten ze tegen zijn dik geaderde tamp, waarvan het vel nu werd
klemgezet, zodat zijn eikel tot het uiterste naar buiten schoot. Hij schreeuwde van de pijn,
maar de zware druk die zijn neukpaal bijna vermorzelde, deed het zaad in zijn ballen des te
feller kolken. “Oauw,“ gilde de jongen, “ik word ontmand, oooauw... “ “Likken!” snauwde
het meisje met verstikte stem. “Vooruit, steek je tong in mijn kut, oooh.. dieper, verdomme...
oooh..“ “Ooh.. ik kom klaar!” brulde hij opeens en hij stak zijn tong onmiddellijk weer in haar
klotsende liefdesgrot. “Mijn god, wat zalig.“ Schreeuwde Tineke, toen ze hem klaar voelde
komen. “O. wat een genot... oooh, ik word tussen mijn grote borsten genaaid, spuiten joh...
laat me in je sperma verdrinken... oooh...“ Toen gulpte het zaad uit zijn stotende lul. En het
spoot over haar borsten als dikke welriekende olie. En het wulpse meisje gilde en viel bijna in
onmacht, toen ze klaarkwam op een wijze, die zelfs haar geilste dromen overtrof. “Dit is de
gelukkigste dag van mijn leven,” kreunde ze, toen ze zich over hem heen boog en zijn mond
kuste, die bedekt was met slierten geil uit haar kut. Even later maakte ze hem los.
“Ik heb mijn meester gevonden,” zei ze op zachte toon. “Boei me, Leo, verkracht me, doe
maar met me wat je wilt. Het enige wat ik wil is neuken, neuken, neuken. Maar niet alleen in
mijn kut, ook mijn borsten zijn nog lang niet verzadigd!” “Ik naaide twee heerlijk volle
borsten,” zuchtte de jongen verrukt, toen hij bevrijd was en hij sloot haar in zijn armen.
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