(On)gewild een gluurder.
Het was een mooie nazomerdag in september en, hoewel het reeds tegen half tien liep, was
het nog bijzonder aangenaam van temperatuur. Alleen begon het al een beetje te schemeren.
Ik kreeg zin om er nog lekker even van te genieten en ik zei tegen mijn vrouw, dat ik eens een
lange wandeling door het veld wilde gaan maken samen met de hond, zodat deze ook meteen
uitgelaten was. Ze wilde niet mee, want ze zat net naar dramaserie te kijken en zonder haar
blik van de televisie te wenden, mompelde ze: “Tot straks”. Ik drukte haar een kus op de
wang en riep de hond. Kwispelstaartend rende hij naar de achterdeur en wachtte ongeduldig
tot ik mijn jas aangetrokken had. Ik pakte zijn tennisbal en via de tuin verliet in het huiserf.
Een eindje verderop liep ik een paadje in met aan beide kanten huizen, die geen boven
verdieping hadden. Achter deze huizen bevond zich de tuin met schuurtjes op het eind en
zodoende maakte het steegje een nauwe indruk, want naast menig schuurtje was een hek
gemaakt of stonden rijen coniferen. Ik gooide de tennisbal een eind weg en mijn hond vloog
er achteraan. Na enig zoeken kwam hij terug rennen met de bal in zijn bek en legde deze bij
mijn voeten neer. Snel gooide ik de bal weer hard weg en liep door. Dit herhaalde zich
meerdere keren en de hond vond het zoals gewoonlijk een prachtig spelletje. Toen ik
halverwege het pad was, stond de hond op een gegeven ogenblik weer bij me en ik pakte de
bal. Ik wierp hem hard weg, maar na een meter of tien raakte hij de regenpijp van een van de
schuurtjes en vloog met een haakse bocht een heel andere kant op dan de bedoeling was
geweest en verdween voor zover ik in het schemerduister zo snel kon zien, in een van de
tuinen. De hond had niets in de gaten en rende op volle snelheid naar het einde van het pad en
zocht daar naar de bal. Ik liep naar de plek, waarvan ik dacht de bal aan te treffen. Het betrof
een tuin met een hek van ongeveer een meter hoog met daarachter hoge coniferen. Ik zocht
overal achter de latten van het houten scharnierhek, maar vond niets. Ik klom over het hek en
kroop tussen de coniferen, maar ook daar was geen bal te bekennen. Ik duwde twee coniferen
van elkaar en keek uit op het grasveld van de tuin. Daar lag de bal ook al niet en terwijl ik een
blik wierp op het woonhuis, liet ik de coniferen weer los. Met een schok realiseerde ik mij wat
ik in een flits gezien had en trok de coniferen weer van elkaar.
Met opengesperde ogen keek ik recht in de keuken en zag daar twee vrouwen naakt met
elkaar staan te vrijen. Daar moest ik meer van zien en mijn pik begon zich op te richten. Maar
als ik op de plaats bleef staan, waar ik me nu bevond, dan zou ik meteen betrapt worden als er
iemand langs kwam. Dus besloot ik tussen de coniferen door te kruipen en naar het huis te
sluipen. Mijn hond was nog steeds ergens de bal aan het zoeken en was nog wel een tijdje
zoet. Zo voorzichtig mogelijk sloop ik richting huis en ging op het hoekje van het keukenraam
staan gluren. De dames waren te zeer verdiept in hun activiteiten om mij op te merken en
omdat boven een gesloten draairaam een klapluikje open stond, kon ik hun gezucht horen. Het
waren twee mooie vrouwen van een jaar of dertig; een donkerblonde met halflang, golvend
haar en de ander had donkerbruin haar met een kort geknipt model. “Elske”, zei de blonde
meid, “Ik hou van jou”. “Ik ook van jou”, zei Elske. Ze waren met elkaar aan het tongzoenen
en lieten hun handen over elkaars lichamen glijden en beroerden elk gevoelig plekje. “Ik heb
een verrassing voor je”, zei het donkerharige meisje, die dus blijkbaar Elske heette, “Laten we
eerst maar gaan liggen”. De andere wilde natuurlijk direct weten wat het was, maar Elske
wilde het niet loslaten. Ze lieten zich op de tegels van de keukenvloer zakken en vormden een
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standje 69 met Elske bovenop. Ik keek recht tegen haar kruis aan en het blonde vrouwtje
begon geil haar kut te beffen. De dames waren beregeil en kreunden geile geluiden.
Op een gegeven moment ging het poepertje van Elske een beetje open en er knalde een scheet
uit. Meteen zette de blonde meid haar tong op de aars van Elske en wurmde deze een eindje
naar binnen. “Er komt er nog een”, zei Elske. Het blonde stuk haalde haar mond weg en Elske
perste haar aarsje open. ‘Ppppffff’, deed haar kont. “Een natte wind”, zei de blonde
enthousiast, “Moet je poepen? Ga je lekker over me heen schijten?”. “Ja”, zei Elske, “Ik hou
het niet langer”. De blonde zei: “Maar dat is de verrassing niet, want dat doen we veel vaker.
Wat is de surprise dan?”. “Wacht maar af”, zei de donkerharige en aan haar kont kon je zien,
dat ze druk bezig was met persen. Wat voor stel perverse teven stond ik wel naar te kijken?
Mijn pik werd nog harder en mijn gedachten vulden zich met allerlei geile voorstellingen.
Gauw kijken, wat er verder stond te gebeuren. Het onderliggende stuk stak haar tong in de
openstaande aars van Elske en stak hem zo diep mogelijk naar binnen. “Oh Marloes, daar
komt het”, zei Elske onder het persen. Nu wist ik beide namen van de dames en vol aandacht
volgde ik hun verrichtingen. Marloes trok haar tong terug en Elske zakte iets naar onderen,
zodat haar kontgat zich tussen de tieten van Marloes bevond. Ze perste nog een keer uit alle
macht en daar vielen de eerste stukken stront tussen de tieten van Marloes. Elske haar
kringspier was een beetje bruin geworden en Marloes begon deze gelijk schoon te likken. Met
haar handen graaide ze in de drollen en wreef een grote lading poep uit over de billen en de
achterkant van de dijen van haar schijtende vriendin. Toen ging ze weer plat op de grond
liggen en wachtte op een nieuwe lading, die met grote kracht naar buiten kwam. Het spatte
zelfs tegen haar kin aan en meteen likte ze weer over de aars van Elske. Na een tijdje
herhaalde zich hetzelfde tafereel en ik vroeg me af, waardoor Elske zo’n hoeveelheid poep
kon produceren. Ik hoorde mijn hond tussen de schuurtjes door rennen, hij zou wel naar huis
terug gaan. Het gebeurde wel vaker, dat hij voor mij aan naar huis rende en mijn vrouw zou
hem wel binnen laten.
Ik keek weer de keuken in. Elske had zich omgedraaid en zat nu met haar kut voor de mond
van Marloes, die haar begon te likken. Vanuit mijn positie kon ik niet goed meer zien wat de
kont van Elske deed en ik liep de kans dat Elske me betrapte, want haar gezicht was nu naar
het raam gericht waar ik stond. Dus liep ik naar het raam aan de zijkant van het huis en keek
van daaruit verder. Elske begon wild met haar onderlijf te draaien en even later ging haar kont
weer open. Ze scheet een volgende lading over de kin en de hals van Marloes. Deze likte weer
even over het bruine aarsje en befte toen de kut van haar vriendinnetje verder. Elske perste
nog een keer heel hard, maar dit keer bleef haar darm werkeloos, maar ik zag de mond van
Marloes vol stromen met warme, gele urine. Wat ze niet zo snel kon doorslikken liep uit
mond en stroomde over haar wangen en kin naar beneden. Ze lag nu middenin de drek en
zelfs haar mooie blonde haren waren nu nat en bruin van alle smurrie. Elske zette haar kont
nog een keer op lozen en opnieuw spoot een lading poep uit haar lijf. De kleffe massa werd
steeds dunner en begon op diarree te lijken. De tieten en buik van Marloes waren werkelijk te
vies op aan te pakken, maar de dames genoten blijkbaar van dit smerige spelletje. Elske
bewoog nu wild heen en weer en zuchtte diep en geil onder de liefkozingen van Marloes. Ze
scheet nog een klein beetje en Marloes stak daarna een vinger in haar reet. Daarvan begon ze
klaar te komen, want hard kreunend en met een lange kreet beleefde ze schokkend een
orgasme. Elske stond op en liep naar de voeten van Marloes. “Wat ben ik toch blij, dat we
tegels in de keuken hebben laten leggen”, zei ze, “Want nu kunnen we ons hier zonder
bezwaar vermaken. En omdat deze huizen geen bovenverdieping hebben, hoeven we ons ook
geen zorgen te maken over inkijk van de bewoners aan de tuinkant”. Ze moest eens weten, dat
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ik hun gade sloeg. “Wat is nu de verrassing”, vroeg Marloes nieuwsgierig. “Dat zal ik je
vertellen”, zei Elske. “Jij denkt, dat ik ondertussen wel een lege darm zal hebben, maar niets
is minder waar. Ik moet mijn kont hard dicht knijpen om niet nog meer te laten lopen.
Gisteren heb ik de hele dag Roosvicee met laxeermiddel gedronken en ‘s avonds, voor het
naar bed gaan, heb ik drie eetlepels wonderolie genomen om mij vandaag eens lekker af te
mesten. Dus, ga er maar voor liggen, want er komt nog veel meer. Jij bent nu aan de beurt om
verwend te worden, dus werk eens een beetje mee”.
Marloes zei niets, maar aan haar ogen kon ik zien dat ze zich er enorm op verheugde. Elske
pakte haar enkels vast en vouwde Marloes dubbel. Haar kont stak hoog de lucht in en haar
knieën bevonden zich naast haar oren. Elske ging schrijlings en dwars over haar heen staan
met de rug gelukkig naar mij toe. Het was even passen en meten, maar toen ze hun positie
hadden bereikt, raakten hun schaamlipjes elkaar. Elske plaatste haar kontgaatje boven het
aarsje van Marloes en hield op met haar kringspier dicht te knijpen. Onder het geknal van een
paar fikse scheten, perste ze een lading dunne poep naar buiten, wat precies in de bilnaad van
Marloes terecht kwam. Het liep daar naar onderen en even later zat haar rug er ook onder.
Elske hield dit een tijdje vol en smeerde de billen van Marloes helemaal in met haar
darminhoud. Toen richtte ze zich wat verder naar voren en bevond haar aars zich pal boven de
klit van Marloes. Ze perste met volle kracht en opnieuw spoot een dunne lading drek uit haar
reet. Het liep in de richting van Marloes haar tieten en Elske wreef zacht over de klit van haar
vriendin. Deze lag met gesloten ogen te genieten en steunde geile kreetjes. Elske stapte boven
Marloes weg en Marloes ging plat op de keukenvloer liggen. Haar vriendin kwam met haar
kont boven haar kut zitten en perste met de ogen dicht, terwijl ze haar hand onder haar billen
hield. Een bijna vloeibare massa kwam terecht in het kuiltje van haar hand en ze ging staan.
Ze waste haar handen met de drek, terwijl ze tussen de benen van Marloes kroop. Deze ging
wijdbeens liggen en Elske spitste haar ene hand door de vingers over elkaar te leggen. Met de
poep als glijmiddel zette ze haar vingers tegen de aars van Marloes en drukte haar hand tot
aan de knokkels naar binnen. Marloes reageerde hier heftig op en gilde er bijna over. Elske
bewoog een beetje met haar hand heen en weer en probeerde steeds dieper door te dringen in
de darm van Marloes. Met haar andere hand wreef ze over de klit van haar vriendinnetje, die
daardoor ook een bruine kleur kreeg. Het wilde niet helemaal lukken en ze haalde de hand uit
de reet van Marloes. Ze verzamelde een flinke lading spuug in haar mond en likte toen over
de hand, die in de reet van Marloes had gezeten. Toen deze glom van het speeksel, probeerde
ze het opnieuw en nu verdween haar hele hand tot aan de pols in de darm van Marloes. Deze
werd wild en bewoog heftig met haar onderlichaam. Elske zette haar tong tegen de kittelaar
van haar geile vriendin en likte haar eerst zachtjes en daarna steeds sneller en harder over de
clitoris. Het duurde maar even of Marloes kwam wild bewegend en met een harde, geile kreun
klaar. Het duurde een tijdje totdat ze weer iets bedaard was en Elske haalde heel voorzichtig
haar vuist uit de reet van Marloes. Daarna dook ze bovenop haar vriendin en ondanks dat hun
monden onder de bruine rotzooi zat, begonnen ze vurig met elkaar te vrijen. “We moeten de
troep zo maar eens opruimen”, hoorde ik Marloes zeggen en gaf Elske nog een lange
tongzoen.
Ik had genoeg gezien en liep naar de hoek van het huis en schoot gebukt achter de coniferen.
Ik trapte op iets en tot mijn verbazing bleek dit de bal van mijn hond te zijn. Ik wilde net over
het hek klimmen, toen ik uit het huis een gil hoorde. “Daar is iemand”, schreeuwde Marloes
in paniek. Meteen kwam mijn hond op mij afrennen en begon hard te blaffen. Ik klom over
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het hek en siste: “Koest”. Het dier hield zich stil en ik gooide de bal weg over het paadje
tussen de schuurtjes. “Ho maar, het is maar een hond”, hoorde ik Elske zeggen en
glimlachend liep ik in de richting van mijn huis. Ik had de hele tijd een joekelstijve pik en ik
voelde me danig opgewonden. Thuis aangekomen bleek ik wel anderhalf uur weg te zijn
geweest. “Jullie hebben een eind gewandeld, zeg”, zei mijn vrouw. Blijkbaar had onze hond
de hele tijd buiten rondgescharreld en zich niet gemeld bij mijn vrouw. “Ik had nog wel veel
langer kunnen genieten van de natuur, zoals die er vanavond uitzag”, zei ik met een lach om
mijn mond. “Ja, we wonen in een prachtige omgeving”, zei mijn vrouw. “Laten we maar eens
vroeg naar bed gaan, want ik heb zin om eens lekker met jouw te rollebollen”, zei ik en drukte
haar een kus op de mond. Ze beantwoordde deze vurig en stond op. “Laten we dat maar eens
doen”, zei ze, “Want ik ben best wel in een geile bui”.
Terugdenkend aan hetgeen ik gezien had, liep ik achter mijn vrouw aan naar boven en
verheugde me op hetgeen me te wachten stond.
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