Ik moest zo nodig
Gelukkig heeft mijn man dezelfde voorkeur als ik: perverse sexspelletjes. Zo hebben we al
van alles uitgevreten en voor mij geld: hoe smeriger het is, des te geiler ik word. Zo zat ik
laatst ik bad en Erwin, mijn man, stond naast het bad en piste in de toiletpot.
Toen ik de goudgele, warme urinestraal zag, werd ik bloedgeil en bedacht me geen seconde.
Ik greep hem bij de broek beet en draaide hem naar me toe. Met wijd opengesperde mond liet
ik mij in mijn gezicht zeiken en alles wat ik te pakken kon krijgen, slikte ik door. Zo dronk ik
Erwin leeg totdat er niets meer in zijn blaas zat en ik hijgde van opwinding. Toen er geen
druppel pies meer naar buiten kwam, begon ik hem te pijpen en ging met een hand onder
water om mijn eigen kut te vingeren. Vooral mijn kittelaar kreeg het hard te verduren en net
op het moment dat Erwin zijn lading in mijn keel spoot, begon ik te schokken en geil
kreunend kwam ik klaar, terwijl ik zijn sperma genietend doorslikte. Erwin zei later, dat hij
het te gek gevonden had en bewaarde dierbare herinneringen aan die keer. Nu zat ik op de
WC en overdacht, wat we zoal de laatste tijd op sexgebied hadden uitgespookt. Het resultaat
was, dat mijn kut nat werd van geilheid en ik kreeg zin om lekker klaargeneukt te worden.
Maar ik moest eerst poepen en perste mijn hoofd rood om de eerste drol naar buiten te werken.
Zodra het eerste stuk afbrak en met een plons in de pot viel, kreeg ik een supergeil idee.
Hoewel ik nog een enorme drang had, kneep ik mijn kont stijf dicht en pakte een stukje Wcpapier. Snel maakte ik mijn kont schoon en liep toen naar de overloop. Bovenaan de trap riep
ik naar beneden en ik hoorde, dat Erwin de krant weg legde. “Kom je even naar boven?”, zei
ik, “Want ik moet wat van je”. Erwin begreep al hoe de vlag erbij hing en met een brede
grijns op zijn gezicht snelde hij de trap op. Hij zei: “Daarvoor mag je me altijd roepen”.
Boven aangekomen pakte hij me vast en drukte een kus op mijn mond. Ik trok hem mee de
douche in en liet toe, dat hij me overal betastte. Het duurde maar even of hij zat met een paar
vingers in mijn kut en ik stond wijdbeens om hem maar zo goed mogelijk de ruimte te geven.
Ik kwam al haast klaar als ik er aan dacht, wat er gebeuren ging en waar Erwin nog totaal
geen weet van had. Ik had nog steeds een volle darm en kon de drang haast niet langer
weerstaan. Daarom begon ik ook activiteiten te ondernemen en zat even later op mijn knieën
de leuter van Erwin te pijpen. Na een poosje krampte mijn hele onderbuik en ik kon het
onmogelijk volhouden. “Neuk me in de kont”, zei ik op smekende toon tegen Erwin. “Met
genoegen”, zei hij en wilde mij achterover leggen op de rug. “Jij onder”, wist ik nog net uit te
brengen en kwam half overeind. Erwin had daar geen bezwaar tegen en we deden al onze
kleren verder uit.
Erwin ging op zijn rug op de grond liggen en ik hurkte over hem heen met de rug naar hem
toe. Ik pakte zijn paal vast en leidde hem naar mijn aars. Soepel gleed zijn pik naar binnen en
zat meteen midden in een keutel. Maar Erwin had niet door wat er aan de hand was en lag
genietend omhoog te kijken. Ik begon op en neer te rijden en zakte tot aan de wortel over zijn
pik heen. Ik liet mijn kringspier nu helemaal ontspannen en begon zelfs te persen. Maar de
paal van Erwin was te dik om er stront bij langs te persen, hoezeer ik mij ook inspande.
Blijkbaar kreeg hij in de gaten dat er iets bijzonders aan de hand was, want ik voelde dat zijn
houding veranderde en hij hief zijn hoofd ietwat op om naar zijn kruis te kunnen kijken. Ik
dacht, dat ik explodeerde en liet zijn pik even uit mijn reet ontsnappen. Meteen kwam een
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dikke lading poep naar buiten en kroop over de lul van Erwin naar beneden. Ik ging bijna uit
mijn bol, zo geil werd ik van de kliederpartij en greep de lul van Erwin weer vast om hem
weer op mijn kont te richtten. “Wat is dit?”, vroeg hij verbaasd. “OOhh, neuk me”, zei ik geil
en zakte weer over zijn pik heen. Wild begon ik op en neer te rijden, maar het prikkelde mijn
darmen dusdanig, dat ik er weer af moest stappen om een lading stront kwijt te raken. De
poep, die naar buiten kwam, belandde op de buik van Erwin en meteen daarna zorgde ik
ervoor, dat zijn lul weer diep in mijn reet kwam te zitten. Zijn hele kruis en mijn billen zaten
nu onder de bruine smurrie en ik voelde een nieuwe hoop stront in de richting van mijn aars
kruipen. Erwin zat met zijn eikel middenin een drol en dat maakte me zo geil, dat ik mijn
eerste hoogtepunt kreeg. Wild rijden en ongecontroleerd schokkend kwam ik klaar, terwijl ik
een geile kreet losliet. Ik moest eerst verder poepen en perste een dikke hoop naar buiten op
Erwin zijn buik. Ik was nog niet bevredigd, maar wilde nu iets anders. Ik draaide me om,
zodat ik met mijn gezicht naar Erwin gericht zat en hurkte boven zijn pik.
Behendig werkte ik deze in mijn reet en zakte voorover om hem te kunnen kussen. Ik drong
met mijn tong diep in zijn mond en toen hij even de kans kreeg, zei hij: “Geil loeder, jij bent
ook nergens vies van”. “Mmmmm”, zei ik, “Lul niet zoveel, neuk me liever”. Zijn pik zat
weer over de hele lengte in mijn darm en ik ging rechtop zitten. Ik reed op Erwin zijn pik en
graaide ik de stront, die op zijn buik geplet was. Mijn buik was ook al helemaal bruin, net
zoals mijn kut overigens. Ik smeerde een lading stront uit over mijn wild op en neer deinende
tieten en stopte daarna mijn vingers een voor een in mond mijn en likte alle restanten bruine
drek eraf. Ik dacht, dat ik gek werd, zo geil was ik. Ik greep mezelf in het kruis en terwijl ik
snel op en neer bewoog, vingerde ik mijn kut en wreef hard over mijn klit. Dit kon niet lang
meer duren en even later beleefde ik mijn tweede orgasme. Geil kreunend en volkomen
verkrampt zat ik schokkend op de pik van Erwin en ik verkeerde helemaal in een roes. Maar
veel tijd om bij te komen kreeg ik niet, want ik vernam dat Erwin ook bijna klaar kwam. Dat
hapje wilde ik niet missen en ik stapte snel op en liet de pik uit mijn kont ontsnappen. Als een
speer schoot ik naar beneden en kroop over Erwin heen. Meteen nam ik zijn bruine pik in
mijn mond en begon hem vol overgave te pijpen. Erwin zette zijn mond op mijn kut en begon
op gevoelige wijze over mijn klit te likken, ook al zat die ook nog onder de stront. Ik liet zijn
pik diep in mijn keel doordringen en bewoog driftig mijn hoofd op en neer. Erwin stak zijn
tong nu zo diep mogelijk tussen mijn schaamlippen en grote golven kutsap kwamen naar
buiten gezet. Bij elke tongbeweging ontsnapte mij een geile kreun en toen Erwin met zijn
tong over mijn kontgaatje likte, was ik al weer halverwege mijn derde hoogtepunt. Erwin zat
nog steeds op zijn eerste te wachten, maar door mijn inspanningen kon dat niet lang meer
duren.
Ik ging met twee vingers tegelijk in zijn aars en met mijn andere hand masseerde ik zijn
ballen. Ik zag dat zijn beenspieren spanden en daarna voelde ik dikke slierten zaad in mijn
mond gespoten worden. Gulzig slikte ik het heerlijke mengsel van poep en sperma door en
zoog net zolang op zijn pik tot er geen druppel sperma meer naar buiten kwam. Erwin zat met
een paar vingers in mijn kut te wroeten en ging hard met zijn duim over mijn klit. Ik genoot
kreunend en was bloedgeil. Zijn tong ging razendsnel over mijn poepertje en tong hij deze een
eindje mijn darm binnen wrong, begon ik opnieuw te schokken en met een langgerekte kreet
kwam ik weer klaar. Nadat ik een beetje bij gekomen was, draaide ik me om en plaatste mijn
gezicht pal voor zijn gezicht en zag, dat zijn mond ook helemaal bruin geworden was. Bij mij
was dat niet anders en ik opende mijn mond om Erwin een dikke tongzoen te geven. Vurig
beantwoordde hij die en we hebben nog een poosje liggen te genieten van elkaar en van de
geile strontsmaak. Daarna zijn we samen onder de douche gesprongen en hebben alle rotzooi
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opgeruimd. “Ongekend”, zei Erwin, “Ik heb nog nooit zo zalig geneukt. Ik wist niet, dat jij zo
lekker kon schijten en dat je zo’n geile meid was. Dit moeten we vaker doen”. “Mijn idee”,
zei ik, “Zodra ik morgen weer drang krijg roep ik je wel, want als ik eraan denk, krijg ik
alweer een geile bui”.
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