Lekker in de morgen
Cynthia en ik waren net wakker en mijn pik stond keihard vooruit. Ik lag met de rug naar mijn
vriendin toe en ze streelde met haar handen liefkozend over de voorkant van mijn lichaam.
Het duurde maar even of ze had vond mijn stijve leuter en ze begon me langzaam af te
trekken.
Eigenlijk was ik helemaal niet geil toen ik wakker werd en de enige reden dat mijn lul zo hard
was, kwam door een overvolle blaas. Ik draaide me om en gaf de knappe meid, die Cynthia
was, een kus die automatisch overging in een geile tongzoen. Ze rukte steeds harder en sneller
aan mijn pik en ik betastte met mijn handen haar lijf. Daarna ging ik haar mooie ronde tieten
liggen likken en met mijn vingers streek ik over haar kut. Al gauw drong ik bij het elastiek
van haar pijpje langs en trof een kleddernatte spleet aan. Ik begon haar te vingeren en ze ging
zo liggen, dat ik alle ruimte kreeg. Cynthia ontworstelde zich even later aan mijn kus en mijn
aanrakingen en gaf mij een duw, dat ik me weer om moest draaien. Ik deed het en terwijl
Cynthia snel haar slip uit trok, drukte ik opnieuw mijn rug tegen haar buik. Ik stak mijn hand
naar achteren en zocht opnieuw met mijn vingers naar haar kut. Ik voelde haar borsten in mijn
rug prikken en heel geraffineerd bewoog ze mijn voorhuid op en neer. Ik voelde een vinger
van haar andere hand door mijn bilnaad glijden, die even later mijn aars vond en zonder
omwegen drong ze naar binnen.
Dat had ze beter niet kunnen doen, want ik had behalve een volle blaas ook een behoorlijk
gevulde darm. Ze zat dan ook gelijk met haar vinger tegen een drol aan te drukken, maar zoals
altijd vond ze dit alleen maar lekker. Ze duwde dieper haar vinger naar binnen en drong in de
stront. Ze rukte me nu in een hoog tempo af en het geheel wond me zo op, dat ik met
gespannen spieren mijn zakinhoud leeg spoot. Het zaad belandde op de lakens en gedeeltelijk
over haar hand. Ze bracht deze hand gelijk naar haar mond en likte het sperma er af. Slurpend
slikte ze het door en de vinger van haar andere hand haalde ze uit mijn reet. De stront die er
aan zat smeerde ze uit over haar borsten en ik vingerde ondertussen nog steeds haar kut. Ze
kreunde geil, maar ik kon, nu haar vinger er uit was, mijn kringspier niet langer beheersen.
Een grote hoop warme, weke stront krulde naar buiten net alsof je hard in een tube tandpasta
kneep, waarbij de witte pasta eruit spuit.
Cynthia kroop nog dichter tegen me aan en zodoende kwam alle poep tegen haar buik aan en
werd meteen geplet. Het maakte haar bloedgeil en ze begon er met haar hand doorheen te
wrijven. Ze smeerde zich er helemaal mee in en het deed haar harder en geiler kreunen. Ik
voelde haar hand tegen de mijne bij haar kut en ze wreef haar schaamlippen helemaal met
poep in. Ik wist dat ze een geile dondersteen was, maar dit keer werd ze wel bijzonder heet
van de stront, want ze kwam in no time klaar. Heftig schokkend en snel hijgend kreunde ze
erover en met een lange ‘Oooohhhh’ kwam ze klaar. Toen ze wat ontspande, begon ze mijn
billen met de poep in te smeren en ik draaide me om.
Mijn pik was al aardig slap en het kon niet lang meer duren of ik moest ook piesen. Cynthia
kroop tegen me aan en drukte met haar buik tegen mijn lul, zodat deze ook helemaal bruin
werd. Toen begon ik te pissen en ze richtte de straal op haar buik en daarna omhoog, zodat ik
haar tieten raakte. Net toen de straal op z’n hevigst was, kneep ze hard in mijn lul en
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versperde de doorgang van mijn pisbuis. “Over me heen”, siste ze geil en ik wist precies wat
ze bedoelde. Ik dook in standje 69 over haar heen en hief mijn lichaam op. Zodoende bevond
mijn pik zich een eindje boven het lichaam van Cynthia en ze liet mijn lul nu weer los. Ze
richtte de straal, die begon te stromen op haar kut en vervolgens naar boven, om te eindigen in
haar mond.
Toen mijn blaas leeg was, liet ik me zakken en zij begon mij te pijpen, ondanks de stront die
nog aan mijn lul zat. Ik begon haar kut te beffen en likte de stront van haar schaamlippen af.
Ik voelde de tong van Cynthia over mijn billen gaan en ze smakte toen ze de poep er af likte.
Daarna begon ze mijn poepgat schoon te likken, ondertussen geil hijgend genietend van mijn
befwerk. Ik likte ook aan haar reet en drong een eindje met mijn tong in haar darm. Het
duurde maar even of ze smeekte: “Naai mijn reet alsjeblieft”. Dat was niet tegen
dovemansoren gezegd en terwijl ik mijn positie in nam om haar te kunnen neuken, draaide
Cynthia zich om en trok haar bilhelften uitnodigend van elkaar. Met een stoot ramde ik de
hele lengte van mijn pik in haar hol en begon haar wild te reetkezen. Ik ging met mijn hand
naar haar kruis en vingerde haar keiharde klit. Zelf streek ze over haar buik en bracht haar
onder de poep zittende vingers naar haar mond. Ze ging daarvan helemaal uit haar bol en
bijna hysterisch krijsend kreeg ze een ongekend hoogtepunt. Ze kneep daarbij haar kont zo
stijf dicht, dat ik daarvan klaar kwam en bij elke stoot naar binnen loosde ik een enorme straal
warm zaad in haar darm.
Daarna zakte ik op haar neer en zwetend lagen we op elkaar na te genieten van het zeer geile
wipje in de vroege morgen. Mijn lul werd helemaal slap en gleed uit haar kont. Cynthia
draaide zich om en we gaven elkaar een liefdevolle tongkus. “Zo wil ik elke morgen wel
gewekt worden”, zei ze, maar ja, daar hadden we niet elke dag de tijd voor. We ruimden de
troep op en kropen onder de douche. Vervolgens gingen we ontbijten en toen we daarmee
klaar waren zei Cynthia: “Nu moet ik geloof ik toch poepen”. Je snapt wel waar ze heen wou
en hoe dat precies uitpakte, vertel ik de volgende keer.
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