Na de snert
De trein rolde het station al uit en ik voelde me happy. Ik was een dagje vrij geweest en had
deze benut om het samen met mijn vriendin Cheryl door te brengen. Vanmorgen was ik al
naar haar toe gereisd en we hadden de hele middag gewinkeld. Ik had mezelf een paar leuke
kleren gekocht en had wat make-up artikelen heel goedkoop op de kop weten te tikken. Ik was
erg in mijn sas met de inkopen en tegen sluitingstijd gingen we naar het ouderlijk huis van
mijn vriendin. Ze woonde nog bij haar ouders, dit in tegenstelling tot mij. Het was wel
gemakkelijk, want we konden zo bij het avondeten aanschuiven. Tot mijn grote vreugde had
haar moeder snert gemaakt en dit kreeg ik bijna nooit. Maar ik was er een enorme liefhebber
van en heb dus ook met smaak twee borden vol verorberd.
Het resultaat was wel, dat ik nu constant winden moest laten. En stinken dat ze deden. Bij
elke scheet kroop de lucht bij mijn kleren langs omhoog en het kon niet lang uitblijven of ik
zou moeten poepen. Soms rook de hele coup’ er naar en ik was blij dat de banken om me heen
niet bezet waren. Maar dat veranderde gauw, want toen de trein bij het volgende station stopte,
kwamen er drommen mensen binnen. Alle banken raakten bezet en er kwamen twee jonge
knullen van ongeveer mijn leeftijd tegenover me zitten. Vanuit mijn ooghoeken observeerde
ik hun een beetje en ik merkte, dat ze hun ogen niet van me af konden houden. Dat was op
zich niet verwonderlijk, want ik ben een aantrekkelijke meid en ik droeg een kort rokje. Om
hun te plagen sloeg ik mijn benen steeds anders over elkaar heen en deed dit zodanig, dat ik
zeker wist, dat ze een glimp van mijn witte slip konden opvangen. Ze deden alsof ze niks in
de gaten hadden en druk met elkaar zaten te praten, maar ik merkte duidelijk dat ze constant
mijn kruis in de gaten hielden.
Ik was in een opperbest humeur en kreeg door dit spelletje een natte kut. Ik bekeek de jongens
eens openlijk en vond ze beiden erg aantrekkelijk. Van mij mochten ze wel met me mee gaan
en ik zou ze beiden eens lekker bevredigen, op voorwaarde dat ik ook aan mijn trekken kwam.
Ik voelde alweer een scheet naar de uitgang kruipen, maar ik durfde hem met al die mensen
om me heen niet meer te laten gaan. Ik stond op en begaf me naar de WC. Daar knalde er een
paar beste winden uit en ik dacht, dat ik nu moest poepen, maar het zette niet goed door. Ik
kon de twee knullen maar niet uit mijn gedachten zetten en werd alsmaar geiler. Ik besloot het
anders aan te pakken en wel zo, dat ze niet meer om me heen konden en desnoods op handen
en voeten met me mee wilden naar mijn flat. Ik trok mijn slipje uit en frommelde hem in mijn
handtasje. Ik liep terug naar mijn plaats en ging weer zitten. Nu sloeg ik mijn benen kuis over
elkaar, want anders kregen ongewenste reizigers misschien iets in de gaten. Bij het volgende
station stapten er een heleboel personen uit, maar tot mijn opluchting bleven de twee jongens
zitten. Er waren nu veel banken leeg en de ene zei tegen de andere om van plaats te
veranderen, maar die wilde niet. Ik vermoedde dat hij maar al te graag naar mij wilde blijven
gluren en zodoende bleven ze zitten waar ze zaten.
Ik besloot hun te belonen en zette mijn benen naast elkaar en gunde ze een blik onder mijn
rokje. Ik deed het niet overdreven opzichtig en ze konden ook niets van mijn kut zien, maar
als ze goed opgelet hadden, konden ze wel bemerken dat het witte driehoekje van mijn slipje
verdwenen was. Ze zagen het niet en omdat de andere twee overgebleven passagiers naar
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buiten zaten te kijken, besloot ik mijn kans te wagen. Ik dook naar beneden en deed alsof ik
iets uit mijn handtas moest hebben. Daarbij zouden mijn benen uit elkaar gaan en konden ze
de volle glorie van mijn vrouwelijkheid aanschouwen. Ik kon het zogenaamd niet vinden en
rommelde mijn hele tas door. Toen nam ik mijn tas op schoot en bleef er zogenaamd in
zoeken. Ik keek op en zag, dat de jongens rood opgewonden, verkleurde koppies hadden
gekregen. Ik deed mijn benen nog iets uit elkaar en lette erop, dat de anderen niets in de gaten
kregen. Mijn kut werd er nog natter van en ze zullen bij mij ook wel een geile
gelaatsuitdrukking waargenomen hebben. Ik keek de jongens weer aan en ik zag, dat ze een
bult in hun broek niet konden verbergen. Ik knipoogde tegen hen en ze stootten elkaar aan.
“Hebben jullie geen zin om met mij mee te gaan”, vroeg ik zachtjes op geile toon. “Wie? Ik?”,
vroeg degene, die het dichtst bij het raam zat. “Nee, allebei”, zei ik, “want jullie zien er alle
twee goed uit en hoe meer zielen, hoe meer vreugd”. Mijn kut dreef nu werkelijk en de
bekleding van de bank zal ongetwijfeld een vlek vertoond hebben. Ze aarzelden nog even en
ik hielp ze over de drempel door hun nogmaals een blik op mijn spleet te gunnen. “Waar moet
je heen?”, vroegen ze. Ik zei, dat ik er bij het volgende station uit moest. “Da’s toevallig”, zei
de knul bij het gangpad, “daar wonen wij ook”. “Dus het is geregeld?”, vroeg ik. “Tuurlijk”,
zei de ander, “zo’n aanbod krijg je niet elke dag” en hij keek nu ongegeneerd naar mijn kruis.
Ik beloonde hem door mijn benen flink wijd uit elkaar te doen. Hij floot tussen zijn tanden en
dat wekte de aandacht van de andere reizigers. Snel sloeg ik mijn benen weer over elkaar en
stak hem mijn hand toe. Hij pakte deze beet en stelde zichzelf voor als Erik. Ik stelde me ook
voor en de andere knul bleek Mark te heten. De jongens waren duidelijk opgewonden, maar
het gesprek viel stil. Gelukkig doemden de huizen van onze woonplaats al op en even later
stopte de trein met piepende wielen. We stapten uit en omdat ik vlakbij het station woonde,
zetten we de reis te voet voort en bereikten na enkele minuten mijn flat. Ik deed de deur open
en we hingen onze jassen aan de kapstok.
Ik wees hun de weg naar de woonkamer en liet ze plaats nemen. Ik moest eerst nog even naar
het toilet en dan konden de jongens alvast een beetje aan de omgeving wennen. Zodra ik de
WC instapte, knalden er weer een paar scheten naar buiten en ik maakte mijn kut schoon met
het washandje, die in de WC hing. Eigenlijk moest ik nog steeds poepen, maar de drang was
nog niet groot genoeg. Toen ging ik weer naar de woonkamer en vroeg: “Willen jullie eerst
nog wat gebruiken?”. “Ja, jou”, zei Mark. Oei, in de trein kwamen ze haast een beetje
verlegen over, maar nu er wat te neuken viel, bleken het toch twee brutaaltjes te wezen. Erik
stapte op me af en legde zijn handen op mijn heupen. Geil drukte ik mijn lichaam tegen hem
aan en begon met hem te vrijen. Hij trok mijn rok omhoog tot boven mijn billen en Mark
zakte door de knieën om over mijn dijen te wrijven. Al gauw woelde hij door het kleine
driehoekje van mijn meest afgeschoren schaamhaar en streek met zijn vingers door mijn gleuf.
Ik huiverde ervan en liet mijn hand afdalen naar Erik zijn bult. Hij zat met zijn handen in mijn
bloes en speelde met mijn tieten. Ik bevrijdde zijn pik uit zijn beknelde positie en trok hem
langzaam af. Mark zat nu met zijn tong aan mijn kut en likte driftig aan mijn kittelaar. Ik
begon ervan te kreunen en hijgde zwaar. Hij stak een vinger in mijn reet en dat had bijna een
averechtse uitwerking, want dat veroorzaakte zoveel extra druk in mijn darmen, dat ik dacht
spontaan te gaan staan schijten. Maar gelukkig nam de drang af en Mark drong niet meer
zover naar binnen. Hij likte me heerlijk, maar ik wilde meer, net als Erik overigens. Hij drukte
zijn stijve pik tegen mijn blote heup aan en ik maakte mij los uit onze omhelzing en boog
voorover. Ik hapte zijn pik naar binnen en begon hem geraffineerd te pijpen. Mijn kont stak
daarbij aanlokkelijk achteruit en Mark kroop achter me en befte mijn kut verder. Soms likte
hij ook over mijn poepgaatje en dat deed mij haast klaar komen. Erik ontdeed zichzelf en mij
onder het pijpen van al onze kleding en ik verwachtte, dat hij snel zou gaan spuiten. Maar
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blijkbaar wilde hij dat niet en trok zijn lul uit mijn mond. Hij ging op de grond liggen en trok
mij mee naar beneden. Meteen zakte ik met mijn kut over zijn stamper en zuchtend reed ik op
en neer. Mark deed zijn kleren ook uit en kwam voor me staan. Zijn pik stond ook al fier
vooruit en ik nam hem zo diep mogelijk in mijn mond. Ik genoot geil steunend van beiden
pikken en even later kwam ik schokkend voor de eerste keer klaar. Erik naaide rustig door,
maar Mark haalde zijn lul uit mijn mond. Ik wist niet direct, wat hij wou, maar toen hij achter
me kroop, snapte ik meteen zijn bedoeling. Het was niet bevorderlijk voor mijn volle darm
om me daarin te naaien, maar wist hij veel.
Voordat ik er iets uit kon brengen, drukte hij zijn nat gepijpte paal in mijn poepert. Ik voelde
het gelijk: hij drukte zijn paal midden in een lading stront. Maar ik kon me er niet aan
onttrekken, want hij had mij stevig bij mijn heupen vast. Het wond mij wel op en ik voelde
diep in mij de twee eikels tegen elkaar aan stoten. Maar Mark zat op zijn knieën tussen de
benen van Erik en mij in en keek omlaag naar zijn in en uit gaande stamper. Opeens zei hij
verbaasd: “Er komt stront aan mijn lul”. Lachend zei ik: “Dat is het risico als je iemand in z’n
kont neukt”. Toen hij merkte, dat ik er geen aanstoot aan nam, naaide hij verder. En hij vond
het blijkbaar wel aangenaam, want hij verhoogde zijn tempo gelijk. Alleen kreeg ik nu een
onbeheersbare aandrang in mijn kont en voelde de keutels tegen zijn lul geperst worden. Met
zijn wild heen en weer gaande pik drukte hij de drollen terug, maar dat verhoogde de
peristaltische werking van mijn darm extra. Ik hoorde hem zwaar ademhalen en zijn lul zat nu
diep in de stront. Erik begon ook sneller te neuken, maar Mark begon klaar te komen. Kreten
slakend spoot hij zijn zaad diep in mij en hij bewoog nog een paar keer in en uit. Toen
verslapte zijn pik en hij trok hem uit mijn aars. Meteen kwam er een enorme lading poep,
vermengd met sperma, naar buiten en kletterde tegen zijn pik en ballen. Hij wist niet wat hem
overkwam, maar ik kon er niets aan doen. Er knalden een paar flinke scheten uit en meer
stront kwam naar buiten gezet. Het viel grotendeels neer op de dijen en zak van Erik, maar het
luchtte enorm op. Erik vond het blijkbaar niet erg, want hij reageerde er amper op en begon
alleen in een iets hoger tempo te neuken. Mark kroop aan de kant en keek een beetje
bescheten naar de kak in zijn kruis. Erik zou spoedig zijn orgasme bereiken, maar ik wilde
hem verrassen.
Ik kroop van hem af, wat meteen een protest van hem opleverde. Snel draaide ik me om en
hapte zijn van kutgeil glimmende paal op. Ik greep in de poep, die op zijn dijen lag en wreef
het uit over zijn zak en masseerde zijn pik ermee. Daarna zakte ik er met mijn hoofd zo ver
mogelijk overheen en voelde zijn besmeurde lul achter in mijn keel. Ik pakte nog meer poep
en masseerde zijn ballen ermee. Dit werd hem teveel en luid grommend spoot hij zijn sperma
rechtstreeks in mijn slokdarm. Gulzig slikte ik het door en zoog net zo lang door tot er geen
druppel zaad meer omhoog kwam. “Jij bent een geile”, zei hij. “Wat heb je vandaag gegeten”,
wilde Mark weten. “Snert”, antwoordde ik. “Dan is het ook geen wonder”, zei hij en wilde
weglopen. “Toe, blijf hier”, smeekte ik, want ik was nog tamelijk geil en wilde nog een keer
klaar komen. Hij bleef staan en ik zei: “even geduld”. Ondanks dat Erik zojuist was
klaargekomen, was zijn pik nog redelijk stijf en ik nam hem in mijn mond. Het duurde maar
even of hij was weer keihard. Ik richtte mij op en hurkte met mijn aars boven zijn lul. Hij trok
zelf mijn bilhelften uit elkaar en ik zakte met mijn bruin gekleurde billen over zijn neuklat. Ik
begon te rijden en hij begon mijn kut te vingeren. Ik trok Mark naar mij toe en pakte nog wat
poep van de dijen van Erik. Hiermee smeerde ik zijn lul mee in en sloeg toen mijn handen om
zijn billen. Ik was nu botergeil en begon Mark energiek te pijpen. Hij keek omlaag en zei:
“Tjee, wat een teef”. Daaruit concludeerde ik, dat hij het lekker vond en ik ging met een
vinger op zoek naar zijn anus. Toen ik het geribbelde gaatje gevonden had, maakte ik een
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vinger nat in mijn mond en begon toen zijn reet te vingerneuken. Erik zat heerlijk in mijn
daarstraks geleegde darmen te porren en ik pijpte Mark vol overgave. Het duurde nog enkele
minuten en toen kwamen we alledrie tegelijk klaar. Ik voelde hoe Erik zich leegspoot in mijn
kont en op het zelfde ogenblik pompte Mark zijn tweede lading zaad in mijn keel. Hiervan
werd ik zo ontzettend geil, dat ik ter plekke hevig klaar kwam en toen beide pikken nog een
paar keer heen en weer gingen, trok er opnieuw een huivering door mijn hele lichaam.
Ik liet Mark los en ging staan. “Weet je wat?, zei ik, “we nemen een douche. En omdat ik
nodig moet pissen, zal ik jullie daar eerst even wat afspoelen, want jullie zien er niet uit”.
“Alsof jij zo smetteloos bent met je bruine mond en plakkerige handen”. Ik had hoge nood en
trok beiden mee naar de badkamer. Gewillig gingen ze op de grond liggen en ik pieste over
hun lichamen. Zodoende spoelde de meeste stront weg en daarna hebben we een echte douche
genomen. Toen we weer schoon waren, hebben we ons aangekleed en dronken gezamenlijk
een colaatje. Vervolgens zijn de jongens vertrokken op voorwaarde, dat ze snel weer contact
met me zouden opnemen, zodat we opnieuw een lekkere, geile wippartij met z’n drieën
zouden kunnen houden. En ik moest beloven dan opnieuw eerst een flink bord snert te eten.
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