Lesbisch trio.
De hele dag hing er al zo’n vreemde sfeer en ik had zo’n vaag voorgevoel over me; zo’n
gevoel, die je niet echt thuis kunt brengen, maar die constant aanwezig is en je hele doen en
laten beïnvloed. Het resultaat was uiteindelijk wel, dat ik de hele dag met een kletsnatte kut
op kantoor zat. Ik moest vanavond maar eens met Vanessa gaan rollebollen. Ik hoefde er nooit
moeite voor te doen om haar te verleiden, want ze had altijd zin en was toerloos in voor een
wip. Misschien maakten we er wel weer echt een kliederpartij van, want we hielden van
geilen met poep en soms scheten we elkaar helemaal onder de stront en hielden niet eerder op
voordat onze darmen leeg waren en onze zinnen bevredigd. Ik kende haar nu ongeveer twee
jaar en sinds een jaar hadden we een lesbische relatie en woonde ze bij me in. We waren
stapelgek op elkaar en ik had nog nooit zo’n lieve vriendin gehad. Na al die tijd was ik nog
steeds verliefd op haar en beschouwde haar bijna als een godin, want ze was in mijn ogen
bloedmooi.
Toen het eindelijk half vijf was snelde ik naar huis en meteen toen ik de flat binnen stapte,
wist ik het. Het was namelijk onnatuurlijk stil, toen ik de deur opende. Ook in de keuken en
kamer was geen teken van leven te bekennen, maar het was wel een grote troep. Er stonden
theekopjes op de tafel en de krant lag half opengeslagen op de bank. Overal lag wat en bij de
deur lag het zomerjurkje van Vanessa. Ik gloeide helemaal van binnen van opwinding en wist
precies wat er aan de hand was. En jawel hoor, uit de slaapkamer kwamen kreunende geluiden.
Ik rende de gang in en opende de deur. Overal waar ik keek lagen kledingstukken en pal voor
het bed lagen twee slipjes. Het tafereel op het bed deed mijn geilheid alleen nog maar groter
worden en ik liep naar de twee naakt op elkaar liggende lichamen toe. Ik streelde over de rug
van de bovenop liggende Vanessa en gaf de onderliggende Cynthia een kus. Cynthia was onze
beider beste vriendin en omdat Cynthia geen vaste relatie wilde, woonde ze op zichzelf, maar
als het aan Vanessa en mij had gelegen, dan vormden we altijd een trio en woonde Cynthia bij
ons in. Maar Cynthia was bisexueel en wilde af en toe ook eens een man, dit in tegenstelling
tot Vanessa en ik, die puur lesbisch waren. Maar als Cynthia er was, dan was het wel altijd
raak. We belandden altijd in bed en ik denk, dat Cynthia alleen dan langs kwam, als ze heet
was en zin had in een geile stoeipartij. En omdat ze ook van poepsex hield, werd het dan extra
lekker en beleefden we alledrie altijd het meeste genot en werd het een grote smeerpartij.
Ze stopte even met hun geile activiteiten en Cynthia zei heel hartelijk: “Hoi”. We gaven
elkaar een warme tongkus en zachtjes zei de alweer beffende Vanessa: “Doe je kleren uit en
kon erbij”. Ik deed wat ze zei en toen ik naar de kast liep om een voorbinddildo te pakken, gaf
ik haar een vurige tongzoen. Daarna ging ze verder met het likken van Cynthia d’r spleetje en
ik zocht een kunstlul. Ik stond even in twijfel, welke ik zou kiezen, maar het werd de
dubbelzijdige. Deze had aan elk uiteinde een eikel en in het midden zat een verdikking, zodat
hij met een speciale gordel vastgegespt kon worden. Huiverend duwde ik het uiteinde in mijn
kut en ik sloot de ogen om hem genietend even in en uit te bewegen. Daarna pakte ik de
gordel met in het midden een ring. Aan de ring zaten drie riemen en twee daarvan gingen om
mijn middel en de derde ging onderlangs door mijn kruis en kon ik achter vastmaken op de
sluiting van de andere twee. Dan zat de dildo diep in mijn kut en zat zo strak, dat ik er net zo
wild me kon neuken als een kerel met een echte pik. Het uiteinde stond fier vooruit en bij het
naaien voelde ik elke stoot tevens tegen mijn baarmoedermond. Ik liep naar mijn twee
geilende vriendinnen, die elkaar in standje 69 aan het beffen waren. Vanessa had een dikke
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dildo in de reet van Cynthia gepropt en zat met twee vingers haar kut te bewerken. Met haar
tong likte ze de klit van Cynthia en deze kreunde geil bij elke aanraking. Cynthia zat met een
vibrator in de kut van Vanessa en had een vinger in d’r aars gestoken. Ik zag het meteen. Elke
keer als ze haar vinger naar buiten trok, was deze weer wat bruiner geworden en Vanessa
perste er tegen om een keutel naar de uitgang te werken. Het lukte haar bijna, want de keer
daarop, dat de vinger van Cynthia teruggetrokken werd, zat er wat stront aan. Nu was het mijn
beurt. Ik trok de vinger van Cynthia eruit en zij stopte de vinger in haar mond. Ze likte hem af,
maar de kont van Vanessa bleef gewoon open staan. Ik keek naar binnen en zag de kop van de
drol al bewegen. Snel stak ik de met vaseline ingesmeerde dildo in de kringspier en duwde
stevig door.
Het werd haast een wedstrijd wie zou winnen: de weke keutel van Vanessa of de
voorbinddildo van mij. Cynthia likte nu aan de klit van Vanessa en dit deed haar in vuur en
vlam zetten. Ik duwde nog verder door en gebruikte het gewicht van mijn lichaam om de
dildo helemaal in de darm van Vanessa te werken. Maar hoe verder ik binnendrong, des te
groter werd de weerstand en Vanessa schreeuwde het haast uit van puur genot. Ze perste nog
harder en toen ik naar beneden keek, zag ik hoe zich wat zachte poep langs de dildo had
gewerkt en nu langzaam naar buiten krulde. Ik trok de dildo iets terug en ramde toen op volle
snelheid weer naar binnen. De drol werd terug gedrongen en ik begon nu langzaam te naaien.
Elke stoot voelde ik tegen mijn baarmoeder en ik genoot met volle teugen. De andere twee
trouwens ook, want het was een kakofonie van geile kreten en diepe zuchten. Ik voelde, dat de
dildo nu midden in de keutel van Vanessa zat en als ik de dildo terug trok, was deze telkens
bruiner geworden. Aan de kop zaten zelfs stukjes poep en af en toe viel er iets af en kwam op
het gezicht van Cynthia terecht. Zij stopte het meteen in haar mond en at het geil steunend op.
Vanessa deed nog steeds verwoedde pogingen om te schijten en perste flink om de keutel naar
buiten te werken. Maar ik hield de dildo goed op zijn plaats en ze had geen schijn van kans.
Cynthia kreeg er goed van langs, want aan haar kreunen kon ik horen, dat ze bijna klaar kwam.
Ik neukte nog steeds in een vrij traag tempo en ik besloot om iets sneller te gaan. Maar
daardoor schoot de dildo even uit de kont van Vanessa en met een geile kreet perste ze een
paar flinke drollen naar buiten. Snel bracht ik de dildo weer op zijn plaats en ramde hem met
volle vaart in de stront, die nog in haar darmen achtergebleven was. Cynthia zat nu onder de
poep en de stukken lagen zelfs nog in haar mooie, lange blonde haren. Haar hele gelaat was
verder ook bruin en ze likte zich begerig om de lippen. De stront was ook over de kut van
Vanessa gegleden en deze waren ook bruin van de uitwerpselen. Toen Cynthia hier overheen
likte, begon ze helemaal te schokken en omdat Vanessa haar kut en kont fanatiek bewerkte
met haar tong en dildo, kreeg ze een ongenadig hoogtepunt en het duurde een paar minuten
totdat ze weer tot zichzelf gekomen was. Vanessa zou ook spoedig haar klimaks bereiken aan
haar reacties te merken en daarom hield ik op met neuken.
Ik trok de dildo uit haar reet en meteen vloog het restant stront naar buiten. Het gezicht van
die geile Cynthia zat er nu werkelijk helemaal onder en ze wentelde zich erin. Ik zou Vanessa
wel een handje helpen en gaf Cynthia een innige kus. Ik likte over haar bruine gezicht en
genoot van de geile strontsmaak. Toen hapte ik een stuk drol op en begon er heerlijk op te
kauwen. Ik slikte het door en nam nog een nog grotere hap. Cynthia ging tot de aanval over
op de kut van Vanessa om haar het ultieme genot van een orgasme te bezorgen en pompte de
vibrator wild in en uit. Ze zette haar tong op de bruine opening van Vanessa en drong er een
eindje naar binnen. Al kauwend liep ik naar de andere kant en Vanessa keek me aan. Toen ze
door had, wat ik in mijn mond had, opende ze verlangend haar lippen en ik begon haar te
zoenen, waarbij ik een mengsel van stront en speeksel bij haar naar binnen werkte. Hierdoor
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en door de bezigheden van Cynthia kreeg ze een orgasme en luid krijsend en met een
langgerekte hhhhhhhmmmmm, maakte ze haar mond leeg en slikte alles door. Tijdenlang
bleef ze schokken en ze zoog mijn tong zo diep mogelijk naar binnen. Daarna ebde haar
orgasme weg en ontspannen zakte ze slap op het lichaam van Cynthia neer. Even later richtte
ze zich op en zei: “Nu ben jij aan de beurt om verwend te worden”. Ze kroop van onze
vriendin af en ik moest naast Cynthia gaan liggen. Ze kropen in elkaars armen en ik begon
langdurig met haar te vrijen, ondertussen af en toe over haar gezicht likkend. Vanessa maakte
de voorbinddildo los en trok het andere uiteinde uit mijn kut. Cynthia pakte af en toe een stuk
stront, wat overvloedig rond haar hoofd aanwezig was, met haar handen beet en smeerde mijn
tieten en buik ermee in.
Ik voelde hoe Vanessa het uiteinde van de voorbinddildo, wat onder de stront zat, in mijn kont
duwde en ik voelde hoe ze met drie vingers mijn kut begon op te rekken. Even later zat ze er
met vier vingers in en daarna propte ze haar duim er ook nog bij. Ze wist dat ik gemakkelijk
haar hele vuist kon verdragen en Cynthia maakte zich los uit onze omhelzing. Ze keerde zich
om en begon mijn klit te likken. Even later voelde ik de knokkels van Vanessa tussen mijn
schaamlippen door naar binnen glijden en ze begon in en uit te bewegen met haar hele hand.
Cynthia ging aan de kant en Vanessa kroop over me heen. Haar bruine billen bevonden zich
nu binnen het bereik van mijn tong en ik likte gulzig aan haar stront. Cynthia bediende de
dildo in mijn reet en verwende mijn klit. Vanessa vuistneukte mijn kut en ik zette mijn tong
tussen haar schaamlippen. Opeens raakte mijn mond gevuld met een warme straal en Vanessa
pieste me regelrecht in mijn keel. Begerig dronk ik haar leeg en dit maakte me zo geil, dat ik
terstond een hoogtepunt kreeg. Trillend en krampachtend bewegend lag ik onder mijn
zeikende levensvriendin en ik kon nu niet meer drinken, want dan zou ik stikken. Zodoende
werd mijn hele hoofd onder gepist en mijn lange haren dreven van de urine. Toen ik met een
bevredigd gevoel mijn hoofd liet zakken op het bed, plaatste Vanessa nog een keer haar kut
voor mijn mond en perste de laatste stralen eruit. Ik opende mijn mond, maar slikte het dit
keer niet door. De andere twee meisjes mochten er ook van genieten en Cynthia kwam bij mij.
Vanessa trok haar hand uit mijn kut, haalde de dildo uit mijn aars en kroop van me af. Cynthia
kwam op de rug naast me liggen en ik richtte me op. Ik zette mijn mond op de hare en liet het
warme, goudgele vocht overlopen in haar mond. Daarna trok ik mij terug en nam Vanessa
mijn plaats in. Nu liet Cynthia haar mond half leeg lopen in de mond van Vanessa en toen
slikten de twee vrouwen elkaar geil kussend de pies door.
Ik kroop toen tussen hen in en nam ze in mijn armen. Aan weerszijden lagen ze stijf tegen mij
aangedrukt en we kusten elkaar afwisselend. We praatten bij en genoten na. Na een half uurtje
zijn we opgestaan en hebben de rotzooi opgeruimd. Toen we onder de douche weg kwamen,
hebben we koffie gezet en hadden met z’n drieën nog een hele gezellige avond.
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