Smeerlap

Zit ik me daar op een verjaardagsfeestje van Leon een schuine mop te vertellen, krijg ik
opeens een opmerking van Desiree naar m’n kop geslingerd. Toegegeven, de mop was erg
grof, maar toch.
Ze zei: “Je bent ook wel een verschrikkelijk goor beest, he”. “Oh”, zei Celeste, mijn vrouw,
“als je eens wist. Het smerigste vindt hij nog lekker”.
“Vertel eens”, vroeg Desiree quasi nieuwsgierig. “Nou”, zei Celeste, “Ik ga hier niet
uitgebreid vertellen wat hij zoal doet, maar als ik hem geworden laat, zit hij zelfs in mijn
kont”. Ik ervaarde dit als verraad en voelde me opgelaten. Ze vertelde onze bedgeheimen.
Weliswaar aan een goede vriendin, maar er zaten ook anderen bij en ik vond niet, dat iedereen
op de hoogte hoefde te zijn van mijn seksuele voorkeuren.
Ik snapte wel waarom ze het deed. Het was wraak vanwege mijn voortdurende pogingen om
haar kont te veroveren en om mij in het openbaar er duidelijk op te wijzen, dat ik het echt
vergeten kon. Celeste hield namelijk totaal niet van dat anale gedoe, terwijl ik het juist
heerlijk vond. Maar zij hield de boot altijd af en ik mocht al blij zijn als ik een keer met mijn
vinger aan haar bruine gaatje mocht zitten.
Het liefst vingerde en likte ik haar aarsje en zou willen, dat ze dat ook bij mij deed. En mijn
hartenwens was om haar een keer in d’r lekkere kont te naaien, maar dat soort verlangens
bleven voorbehouden aan mijn fantasie en ik dacht eraan als ik me een keertje afrukte.
Verder kunnen mijn vrouw en ik het heel goed vinden en onze verschillende beleving op
sexueel terrein is eigenlijk het enige waarin we sterk verschillen. Gelukkig vormt het geen
onoverkoombaar struikelblok, want ik vind dat ik een goed huwelijk heb. Er mankeert ook
niet zoveel aan, want zuigen, beffen en neuken is totaal geen probleem. Ik kom ruimschoots
aan mijn trekken en mag in feite zo vaak neuken als ik wil.
Toch was ik niet blij met haar opmerking en zou haar er thuis over onderhouden. Tot mijn
opluchting nam het gesprek een andere wending en kwamen andere onderwerpen aan de orde.
Een half uur later vertrok mijn vrouw, want ze moest nog werken. Ik liep de tuin in, waar
Leon aan het barbecuen was. Ik kreeg een bijna verbrandde karbonade en stond er heerlijk op
te kluiven, toen Desiree naast me kwam staan.
Zachtjes zei ze: “Is het echt waar? Zit je het liefst aan een kont te frunniken?”.
Ik knikte. Ze vroeg: “En wat wil je dan zoal doen? Alleen met je vinger of ook met wat anders?
Je lul of zo?”.
Ik fluisterde: “Alles, met mijn vingers, mijn tong en ja, ik zou ook graag mijn pik er in steken,
maar ik mag niet. Heel soms mag ik mijn vinger er een klein eindje insteken. Meestal als
Celeste bijna klaar komt. Dan kan het haar niet zoveel schelen. Maar niet te diep, want het
doet haar direct pijn. Tenminste, dat zegt ze”.
“Je tong?”, zei ze verbaasd, “Zou je er echt aan likken?”.
Ik zei: “Als ik de kans kreeg, ja”.
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“Dan vreet je zeker ook wel op wat er uit komt”, zei ze uitdagend. Ik antwoordde: “Als ik met
mijn tong in jouw reet zou zitten en jij scheet een drol in mijn bek, zou ik hem opvreten.
Zeker weten”. “Dat wil ik meemaken”, zei ze.

Ik keek haar verbaasd aan en dacht dat ze me in de maling nam. Maar toen ik haar
gelaatsuitdrukking zag, wist ik dat ze bloedserieus was en ik schatte in, dat ze botergeil was.
Volgens mij wond het haar mateloos op dat ik haar aars zou likken, vingeren en neuken en de
gedachte, dat ik haar stront zou vreten, maakte haar helemaal wild. Ik wist even niet hoe ik de
situatie aan moest pakken. Moest ik mijn vrouw ontrouw zijn? Het leek me heerlijk om met
Desiree te gaan rotzooien, want ik wist zeker, dat ik bij haar wel aan d’r aars mocht zitten.
Kon ik eindelijk mijn hartenwens in vervulling laten gaan. Ik dacht eraan hoe Celeste me in
feite publiekelijk in de zeik had gezet en dat deed mij besluiten om me met Desiree in te laten.
Alleen had ik gezegd, dat ik haar drol zou vreten en ik wist niet of ik dat wel echt wilde. Ik
had eigenlijk gebluft toen ik dat zei, maar nu ik er over na dacht twijfelde ik, maar ik nam me
voor om het te doen als het zo uit kwam. Ik had tenslotte A gezegd en zou nu ook B zeggen.
“Okee”, zei ik, “Zeg maar wanneer” en nam een slok pils. “Nu meteen”, zei ze blij verrast,
“We knijpen er eventjes tussenuit. Niemand zal ons hier missen. De groep is zo groot en door
het barbecuen loopt iedereen door elkaar heen. Het valt echt niet op”.
“Ik stel echter een voorwaarde”, zei ik, “Als ik jouw drol op heb, geef jij mij daarna een
tongzoen”.
“Dat gaat door”, zei ze en trok me mee.
“Wie zei daarstraks ook al weer, dat IK een gore viespeuk was?”, zei ik, maar ik kreeg geen
antwoord.
Stiekem verlieten we de tuin en liepen samen naar het huis van Desiree, die een eindje
verderop in de straat woonde.
“Volgens mij ben jij bloedgeil van het vooruitzicht, dat ik met je kontje wil spelen”, zei ik.
“Kom nou maar mee”, zei ze, maar aan haar stem te horen had ik volkomen gelijk.

We gingen direct naar boven en ik drukte me tegen haar aan. Dat werd beloond met een kus,
die vrijwel meteen overging in een tongzoen. We hadden haast, want het kon niet te lang
duren en we waren beiden bloedgeil. Dus al snel begonnen we elkaars kleren uit te trekken en
stond ik in m’n nakie met mijn stijve pik recht vooruit. Desiree duwde me op de grond en
begon me te pijpen. Ik ontdeed haar van de laatste kledingstukken en zette mijn mond op haar
kut. Ik merkte dat ze kleddernat was en proefde haar verrukkelijke kutsappen. Ik befte haar
even en likte toen over haar kontgaatje. Ze veerde gelijk op en het was duidelijk, dat ze daar
heel gevoelig was. Ik maakte een vinger nat en terwijl ik haar kut leegslurpte, stak ik mijn
vinger in haar reet. Ze werd er merkbaar geiler van en ik maakte nog een vinger nat. Daarna
zat ik met twee vingers in haar darm te poken en toen ik ook nog hard over haar klit likte,
kwam ze onverwachts klaar.
“Jij kunt snel”, zei ik en vernam, dat door haar bekwame bekkie het bij mij ook niet lang meer
zou duren. Ik trok mijn vingers uit haar reet en verving ze door mijn tong. Desiree was meteen
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weer in stemming en begon alweer te zuchten en te kreunen. Mijn tong zat zo diep mogelijk
in haar en ik genoot met volle teugen. Opeens begon ze te persen en ik begreep, dat ze wilde
gaan poepen. Maar hoe ze haar best ook deed, het lukte niet. Haar kontgat ging helemaal open
staan en ik kon nog verder naar binnen met mijn tong. Ze perste haar aambeien er bijna uit en
ik werd er wel zo geil van, dat ik haar mond vol spoot. In tegenstelling tot Celeste, die het
zaad altijd uit haar mond liet lopen, slikte Desiree het gewoon door en hield mijn pik net zo
lang binnen totdat er geen druppel meer uit kwam.
“Heb je geen dildo en vaseline?”, vroeg ik.
Ze kwam overeind en haalde de gewenste spullen uit haar nachtkastje. Ik zag, dat ze iets aan
haar vingers deed en toen ze weer over mij heen kroop en opnieuw begon te pijpen, voelde ik
hoe ze mijn aars insmeerde. Direct daarna stopte ze een vinger in mijn kont en met schokken
kwam mijn lul weer in stelling. Ik deed ook een flinke hoeveelheid vaseline op haar aars en
werkte het naar binnen. Daarna stopte ik een dildo in haar kont en drukte deze over de volle
lengte naar binnen. Ze kreunde even omdat haar aars zo gevoelig was en trok haar rug hol,
maar al snel genoot ze van de kunstpik in haar darm en ik begon haar reet flink te naaien. Ik
pakte nog een dildo en stopte deze in haar smachtende kut. Ze gaf een enorme kreun en ik
begon haar beide gaatjes hardhandig te naaien. Ik prikkelde haar klit met mijn pink en opeens
begon ze wild te schokken. Ze kwam klaar en met een langgerekte zucht en hevig kronkelend
beleefde ze een heerlijk orgasme. Ze trok meteen daarna haar vinger uit mijn kont en keek
achterom.
Ik wilde haar nu echt neuken en werkte me onder haar uit. Ik pakte beide dildo’s beet en
vroeg welke ik er uit moest trekken. “Die in mijn reet”, zei ze zonder nadenken en ik haalde
de dildo tevoorschijn. Ik drukte meteen mijn tong weer in haar kont en likte haar holletje
helemaal uit. Heerlijk vond ik het en betreurde het nogmaals dat ik dit alles in mijn eigen
huwelijk moest ontberen. Desiree perste opnieuw haar endeldarm bijna tot een prolaps, maar
het lukte haar niet om een drol te produceren. Op het laatst gaf ze het op en ik zei: “de
volgende keer beter. Misschien dan even een klismaatje gebruiken”.
“Je bent echt een smeerlap”, zei ze, maar ik reageerde niet omdat ik overeind kwam en mijn
eikel tegen haar kringspier zette. Ze perste nog een beetje en moeizaam gleed mijn pik naar
binnen. Eigenlijk was mijn lul veel te dik voor haar nauwe gaatje, maar daardoor voelde het
des te lekkerder aan, want ze was zeer strak. Stukje bij beetje drukte ik mijn pik verder in haar
darm totdat die niet verder kon en begon haar toen met trage halen te neuken. Ik keek hoe
mijn lul in en uit ging en voelde me dolgelukkig, omdat ik echt een keer mocht reetkezen. Al
snel verhoogde ik het tempo en voelde hoe ze zelf de dildo in haar kut heen en weer bewoog
en over haar klit wreef. We genoten beide met volle teugen en niet lang daarna kon ik mijn
pik niet meer onder controle houden. Vliegensvlug vloog mijn pik in en uit en ik had hem in
de turboversnelling. Het duurde net lang genoeg om Desiree voor de derde keer klaar te laten
komen en toen ze daarbij haar kont stijf dicht kneep, begon ik ook te spuiten. Dikke slierten
zaad deponeerde ik diep in haar endeldarm en toen de grootste druk van mijn ballen was, trok
ik mijn lul uit haar en spoot de laatste resten in haar bilnaad. Meteen liep het zaad in de
richting van haar nog openstaande aars en verdween naar binnen, waardoor het alsnog in haar
kont terecht kwam. Desiree gierde en kreunde en was nog nooit zo geil geweest. Schokkend
lag ze te kronkelen op de vloer en haar overweldigend orgasme hield minuten lang aan. Toen
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bedaarde ze en kwam iets overeind. Ze wreef over haar pijnlijk aanvoelend aarsje en zei:
“Heerlijk”. “Inderdaad”, zei ik.
“Maar de volgende keer eet je echt mijn drol op”, zei ze.
“Als jij ervoor zorgt dat je een eentje draait”, zei ik.
We maakten een afspraak voor de week daarop en ik verlangde er nu al naar. Snel kleedden
we ons aan en begaven ons terug naar het feest. De opmerkingen waren niet van de lucht,
want ze hadden ons best gemist. We hielden ons van de domme en reageerden nergens op.
De rest van de middag bleven we uit elkaars buurt om niet nog meer praatjes de wereld in te
helpen en toen het feest afgelopen was, gingen we ieder apart naar ons eigen huis.
Toen ik thuis kwam, was Celeste ook net terug van haar werk en ik sprak haar meteen aan
over de opmerking, die ze op het feest gemaakt had. Ik zei tegen haar, dat ze me eigenlijk in
de zeik gezet had en dat ik daar niet van gediend was. Ze erkende haar fout en zei, dat ze even
te laat eraan gedacht had, dat er mensen bij zaten die ons niet zo goed kenden. Daarmee was
voor mij de kous af en toen we ‘s avonds naar bed gingen, mondde een tongzoen uit in een
geile neukpartij en ik mocht meer aan haar kontje zitten dan ooit tevoren. Waarschijnlijk om
het weer enigszins goed te maken. Eigenlijk had ik meer redenen om iets goed te maken, maar
daar wilde ik nu niet aan denken.
Wat niet weet, wat niet deert, zo redeneerde ik bij mezelf.

Gedownload van xxxstory.nl

