Mijn dochter wil neuken
Vorige week lagen mijn vrouw en ik in bed en waren heerlijk van elkaars lichaam aan het
genieten. Ik had mijn pik in mijn vrouw gestoken en neukte haar diep, terwijl haar benen op
mijn schouders lagen.
Op dat moment zag ik in mijn ooghoek de slaapkamerdeur een klein stukje open ging. Mijn
vrouw had niets in de gaten maar ik kon door de kier mijn dochter zien staan. Ik heb mijn
vrouw al vaker gezegd dat ze niet zo’n herrie moet maken tijdens de sex maar ze trekt zich
daar niets van aan. En dit is wat daarvan komt. Ik keek naar mijn dochter en verminderde het
neuktempo. Mijn dochter had door dat ik haar had gezien en legde haar vinger op haar mond
om me mijn mond te laten houden. Ik keek Petra (mijn dochter) niet begrijpend aan maar deed
wat ze me vroeg. Petra werd langzaamaan geiler en geiler en streelde met haar hand over haar
borstjes. Ze had sinds kort een vriendje (haar eerste, zo had ik van mijn vrouw begrepen) en
was zich gaan interesseren in seks. Dit bleek uit het feit dat ze vorige week tegen mijn vrouw
had gezegd dat ze aan de pil wilde. Mijn vrouw was daar in eerste instantie wel van
geschrokken en had gezegd dat ze dat ook met mij moest bespreken. Petra had daar niet
afwijzend op gereageerd en dus had mijn vrouw me dat verteld. Ik vod het eigenlijk wel een
geil idee dat mijn kleine meisje (want dat blijft ze in mijn ogen toch) nu ook het genot van sex
begon te ontdekken. Nu ze dan ook stiekem naar binnen keek om te kijken “hoe het
moet”voelde ik er dan ook niets voor haar te verraden. Mijn vrouw had niets in de gaten, maar
mijn dochter stond zich inmiddels enorm op te geilen. Petra streelde haar borsten (ze had
inmiddels een aardige bos hout voor de deur met haar 75C0) en tilde haar topje op om mij
haar geile tepeltjes te laten zien. Ik was erg onder de indruk dat ze mij daar zo ongegeneerd
stond op te geilen. Eigenlijk kon ik dit natuurlijk niet laten gebeuren maar mijn geile
gevoelens wonnen het van mijn verstand. Nu begon ze ook haar venusheuvel te strelen, over
haar slipje heen. Ik keek geboeid naar wat de handen van mijn dochter uitrichten en neukte
ondertussen mijn vrouw. Het was zo donker in onze slaapkamer dat mijn vrouw toch niet kon
zien waar ik naar keek. Petra stak nu haar hand in haar slipje en ik zag hoe haar vingers zich
tussen haar kale schaamlipjes begaven. Ze streelde haar klitje sneller en sneller totdat ik zag
dat ze klaarkwam. Ik vond het waanzinnig geil om te zien hoe ze keek terwijl ze klaarkwam.
Ze keek me strak aan en maakte geen enkel geluid. Op hetzelfde moment dat mijn dochter
klaarkwam, spoot ik mijn geil diep in haar moeder en verbeeldde me hoe het zou zijn als ik
mijn geile liefdessappen in dat tienerkutje zou spuiten. Petra sloot zacht de deur en mijn
vrouw zei dat ze het heerlijk vond. “Heel anders dan anders”, voegde ze er onwetend aan toe.
Toen ik de volgende ochtend naar beneden kwam, keek ik mijn dochter aan die al aan de
ontbijttafel zat. Mijn vrouw liep net naar de wc toen ik mijn dochter een kus op haar wang gaf
en ze mij gehaast toefluisterde dat ze het een heel geil gezicht vond om mam en mij te zien
neuken. Je bent slecht”, zei ik tegen haar. “Maar ook heel mooi”. “Beviel het je, wat je zag?”,
zei ze brutaal. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Je kunt toch moeilijk tegen je eigen
dochter zeggen dat het je ongelooflijk opwond om haar geile lichaam te zien en dat je je
afvroeg hoe het zou zijn om haar geile tienerkutje vol te spuiten? Het leek alsof ze mijn
gedachten las want ze zei “het wond je op, hé pap?”. Op dat moment kwam mijn vrouw weer
binnen en deden we net of het over iets anders hadden.
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Twee dagen later gebeurde hetzelfde als hierboven beschreven alleen werd ik nu gepijpt door
mijn vrouw. Ik lag op bed en mijn vrouw was mij geil aan het pijpen terwijl mijn dochter naar
binnen stond te kijken. Ik kon haar zien door de reflectie in de televisie die tegenover ons bed
stond. Ik spoot met krachtige stralen in de mond van mijn vrouw en ze slikte alles door. Mijn
vrouw wilde ook graag gebeft worden en ging op haar rug liggen en vroeg me haar aan het
bed vast te maken met handboeien. Ik deed wat ze me vroeg maar toen ik juist mijn hoofd
tussen haar benen wilde steken, kwam mijn dochter onze slaapkamer ingelopen.
Mijn vrouw schrok zich een ongeluk en gebood me haar snel los te maken. Petra zei dat ze het
een geil gezicht had gevonden maar dat ze ook wel eens geneukt wilde worden. Ze was nu
reeds een week of zes aan de pil en zei dat ze smachtte naar een pik tussen haar strakke lipjes.
Mijn vrouw wist niet wat ze moest zeggen maar al had ze het wel geweten, dan kreeg ze daar
niet echt de kans toe. Petra kwam op me afgelopen en zei dat ze me ook wilde pijpen. Ze nam
plaats op bed, vlak naast haar moeder en zoog mijn pik naar binnen. Ik keek een beetje
verbaasd naar mijn vrouw die het hoofd afwende om niet te hoeven zien hoe ik me overgaf
aan deze incesthandeling van onze dochter. Ik moet eerlijk zeggen dat ze het heel goed kon.
Ik genoot van haar toegewijde lipjes en tongetje en mijn dochter trok tijdens het pijpen haar
slaapshirt en slipje uit. Ze zat nu naakt voor me en geloof me; daar is geen vader tegen
bestand. Cup C is al niet gering maar als ze dan ook nog strak zijn én van je eigen dochter dan
wordt het heel erg moeilijk jezelf los te rukken uit zo’n situatie. Ik besloot het dan ook maar te
laten gebeuren en plaatste mijn hand op haar hoofd om haar dieper in haar keeltje te kunnen
neuken. Mijn vrouw keek af en toe op om te kijken of we al klaar waren. Mijn dochter zei dat
ze wilde dat ik haar mond volspoot en door deze geile taal uit dat kinderlijke koppie kwam ik
wederom klaar. Petra genoot en slikte alles door, net als haar moeder.
Op de een of andere manier werd nu ook mijn vrouw opgewonden en zat met verhit gezicht te
kijken hoe ze mijn pik helemaal schoonlikte. “Wil je me nu ook beffen, pap?”. Vragend keek
ik naar mijn vrouw maar die gaf taal noch teken. Petra liet zich achterover op bed vallen en
lag met haar hoofd op de buik van haar moeder. Ze trok haar benen op en spreidde haar
knieën om me zodoende een geweldig uitzicht te geven op haar natte doosje. Haar kutje was
helemaal kaal geschoren en ze zag er heerlijk uit. Ik nam de kans dan ook waar om dit
heerlijke maagdelijke tienerkutje te likken en Petra genoot van mijn ervaring. Haar moeder
keek dit alles aan en werd helemaal nat. Haar kut glinsterde in het licht dat door de jaloezieën
naar binnen viel. Ik likte Petra totdat ze bijna klaarkwam en toen vroeg Petra me haar te
neuken. Mijn pik was tijdens de incestueuze befbeurt niet meer gaan liggen dus het was niet
moeilijk mijn harde pik tussen de natte lipjes van mijn dochter te laten glijden. Ik streek een
paar keer met mijn eikel over haar klitje en Petra werd helemaal gek. “Neuk me!”, zei ze. “Ik
wil je in me voelen!”. Ik stak mijn eikel een klein stukje in haar en voelde hoe haar strakke
kutje mijn pik als met een strakke hand vastpakte. Ik gleed traag een paar keer op en neer en
voelde hoe haar poesje steeds natter en natter werd. Toen ik naar beneden keek leek het wel
een hunkerende roos die open ging staan om haar geile nectar te delen met een bij. Ik stak
mijn pik steeds iets dieper in haar geile neukgleufje en pompte mijn dochter stevig. Ik pakte
haar bij haar heupen en trok haar tegen me aan. Ik zat nu helemaal in haar en mijn dochter
slaakte een diepe zucht van genot. Naarmate dat we langer neukten, bewoog ze feller en feller
met haar heupen. Na een poosje voelde ik hoe mijn ballen samentrokken en hoe ik dikke
golven sperma in haar hunkerende kutje spoot. Petra gilde het uit en zei:” Wat is dit geil. Wat
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is dit ongelooflijk geil en wat vond ik het heerlijk om je dikke pik in me te voelen pap. Ik
wilde het al heel lang en heb mama gek gezeurd om aan de pil te mogen. Ik vind het heerlijk
om met je te neuken maar ik wil geen kind van je. Ook vond ik het niet eerlijk om sex met je
te hebben zonder dat mama het wist en heb ik afgewacht tot mama geboeid werd zodat ik je
kon neuken, lieve paps.
Als ik het aan mama had gevraagd had ze het nooit goed gevonden en hadden we het stiekem
moeten don en dat wilde ik niet”. Mijn vrouw en ik wisten niet wat we moesten zeggen toen
Petra en ik zuigend uiteen gingen en Petra met een soppend kutje onze slaapkamer verliet.
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