Behoorlijk gebruikt
Mijn naam is Mia. Ik ben een slanke brunette van 18 jaar, en ik heb een bizar verhaal te
vertellen. Enkele maanden geleden werd ik tijdens een vakantie in Tsjechië na een ruzie door
mijn vriendje uit de auto gezet. Daar stond ik dan in een vreemd land, aan de kant van de
snelweg in de stromende regen, zonder geld, en slechts gekleed in een kort zomerjurkje. Het
was na middernacht, en er was vrijwel geen verkeer op de weg. Er zat voor mij niets anders
op dan te gaan lopen, in de hoop dat ik snel weer in de bewoonde wereld zou belanden. Na
vele kilometers wandelen kwam ik bij een chauffeurscafé waar nog licht brandde.
Ik opende de deur en binnen zag ik slechts een barman en een klant. Het waren twee grote
kerels van middelbare leeftijd die er nogal onguur uitzagen. Hun blikken waren gefixeerd op
de blote benen onder mijn kletsnatte jurkje. Ik probeerde met handgebaren te vragen of ik
gebruik mocht maken van de telefoon. De beide mannen bekeken mij grondig, en de ongure
klant mompelde iets tegen de barman wat ik niet kon verstaan. De man achter de bar zei in
gebroken engels: ‘We don’t have phone!’ ‘Maar wat moet ik nu doen?, antwoordde ik waarbij
de tranen in mijn ogen sprongen.
De klant glimlachte terwijl hij wat muntgeld op de bar gooide, en mompelde iets in het
Tsjechisch tegen de barman. Daarna lachte hij, keek hij weer naar mij, en zei: ‘Come! Drink
with me!’ Ik was wel even aan een borrel toe, en nam plaats op de barkruk die de man
aanwees. De barman schonk sterke wodka van een lokaal merk in een groot glas. Hij was niet
zuinig, en ik dronk het glas snel leeg, in de hoop dat het de kou uit mijn lichaam zou
verdrijven. Meteen werd het glas bijgevuld, en de man naast mij zei: ‘Good girl..., now drink.’
Langzamerhand raakte ik steeds meer onder de invloed van de alcohol, en de man kwam
steeds dichter bij mij zitten. Eerst voelde ik zijn grote linkerhand op mijn heupen, daarna een
andere hand op mijn knie. En terwijl de hand op mijn heup langzaam naar mijn billen gleed,
voelde ik de andere hand langzaam onder mijn jurkje glijden, waar zijn grote hand het zachte
vlees van mijn dijen kneedde. Omdat ik nogal beneveld was bood ik niet direct weerstand. Pas
toen hij mijn slipje opzij trok en met zijn vingers naar binnen wilde, zei ik: ‘No, please..’
De barman lachte gemeen, en zei: ‘The man paid for you. You’ve no choice.’ De ongure klant
lachte niet. Hij keek me aan met een vernietigende blik die mij ontzag inboezemde. ‘You
better not resist, little girl’, zei de barman, waarbij hij niet meer lachte.
De klant naast mij ging staan. Nu viel het me pas op hoe groot deze man was. Hij zag eruit als
een gewichtheffer met een dikke buik; eentje die zijn beste jaren gehad heeft, maar nog steeds
heel sterk is. Hij greep mij ruw beet en sleepte me naar de deur van het herentoilet, en hij
duwde mij hardhandig naar de smerige vloer. Met zijn linkerhand greep hij mijn natte haar en
trok mijn hoofd iets naar achteren. Hij boog naar voren en hijgde in mijn oor: ‘You be
obediënt, you little slut. I’ve paid for you!’

Gedownload van xxxstory.nl

Ik besloot dat het niet verstandig was om deze kerel tegen te spreken, en bood geen weerstand
toen hij vooroverboog en met zijn tong mijn mond binnendrong. Een grote vuile rechterhand
gleed langs mijn haren naar beneden, en via de spaghettibandjes van mijn kletsnatte jurkje
naar mijn borsten, en daarna naar mijn billen, waar hij wellustig in kneep. Uiteindelijk vond
de tastende hand zijn uiteindelijke doel. De man kneep ruw in mijn dijen en trok daarna mijn
slipje opzij, waarna ik voelde hoe de grote vingers naar binnenglipten en mijn vaginawand
verkenden.
Met zijn linkerhand die mijn haren nog steeds in een ijzeren greep hield, manoeuvreerde hij
mijn gezicht naar zijn kruis. Met zijn rechterhand knoopte hij zijn broek los. In zijn vuile
onderbroek was een enorme zwelling te zien. Hij duwde mijn gezicht ernaar toe, greep mijn
rechterhand en legde deze erop, en zei: ‘Do it, whore!’
Ik besloot ook nu dat het verstandig was om te gehoorzamen, en ik wist dat er voor mij niets
anders opzat dan de man in alles zijn zin te geven. De alcohol hielp me hier uiteraard bij. Ik
streelde, kneedde en kuste de mannelijke vormen in zijn onderbroek. Ik rook de penetrante
lucht van zijn zwellende ongewassen lid. Toen ik de onderbroek naar beneden trok, bungelde
er een enorme halfstijve pik voor mijn gezicht. Het glom en was glibberig door het
overvloedige voorvocht. De man greep zijn lid beet, en zei: ‘Now slut, suck.. swallow!’ En ik
nam het kwijlende lid in mijn mond. Hij duwde mijn hoofd ruw op en neer, en schoof het
grote ding tot achter in mijn keel. Zo nu en dan haalde hij het ding uit mijn mond, zwiepte het
een paar keer in mijn gezicht, en zei: ‘Lick it... lick!’
En ik likte het enorme stijve lid. Vol overgave moet ik tot mijn schaamte bekennen, want er
was niets wat ik op dat moment liever wilde dan deze grote boze man tevreden te houden, en
op een vreemde manier wond het mij ook op om mij als een slavin te onderwerpen aan deze
brute en sterke vreemdeling. Soms spoog hij grote klodders speeksel naar beneden, en ik
slurpte het van zijn pik, en als hij het rechtstreeks in mijn gezicht wilde spuwen, dan ontving
ik het ook.
De man genoot ervan om vrouwen te onderwerpen. Dat was overduidelijk; vooral jonge en
naïeve buitenlandse meisjes, zoals ik dus. Hij was zich ook zeer bewust van zijn fysieke
overwicht; zijn enorme kracht en lengte, en de groteske afmetingen van zijn lid; en niet te
vergeten de ballen. Af en toe moest ik ophouden met zuigen, en beval hij mij zijn ballen te
likken, waarop ik gehoorzaamde. Ik likte de grote harige zak, en probeerde zijn ballen in mijn
mond te nemen, maar ze waren groot als ganzeëieren. En terwijl ik mij verwonderde over de
grootte van zijn ballen, rees in mij de nieuwsgierigheid naar wat er zou volgen.
Er volgde spoedig een antwoord op mijn nieuwsgierigheid. Terwijl ik zijn scrotum likte en
zoog, masturbeerde de man boven mijn gezicht. Hij genoot van zijn macht, en van het kijken
naar het jonge onderdanige meisje beneden hem. Vlak voor zijn hoogtepunt duwde hij zijn lid
met kracht in mijn keel, en stortte daar even later zijn zaad uit. Het was teveel voor mij om te
door te slikken. Een gedeelte van het zaad droop uit mijn mondhoeken, en langs mijn kin naar
beneden op mijn borsten. De rest spuwde ik samen met overvloedig speeksel uit, want ik
moest kokhalzen. De pik, de ballen en de buik van de man waren besmeurd met het mengsel
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van zaad en speeksel uit mijn mond. De man vloekte in zijn eigen taal, en ik vermoed dat hij
iets zei in de trant van: ‘Verdomme hoer! Kijk nu wat je gedaan hebt!’
Uit vrees voor zijn toorn maakte ik mijzelf klein en nederig, vleide me tegen zijn benen en
smeekte om genade. Dit beviel hem, en ik likte alles schoon. Ik likte de dikke klodders
sperma van zijn halfslappe lid, ik likte het van zijn ballen, en van zijn dikke harige buik. Ik
likte het zelfs van zijn vuile schoenen en de vloertegels.
Hierna dacht ik dat ik klaar was, maar de man nam mij weer mee naar de bar. Alle rolluiken
waren gesloten, en de lichten gedimd. De barman grijnsde toen hij mij halfnaakt binnen zag
strompelen met slierten kwijl en zaad aan mijn kin. Hij greep me bij mijn haren en hield de
opening van een volle wodkafles voor mijn mond. Zeker een kwart kreeg ik binnen. De rest
gutste over mijn naakte lichaam naar de grond. Zodra de fles leeg was zei de barman: ‘You
will also pay for that, little one...’
De man smakte mij met mijn bovenlichaam op een tafel. Ik voelde hoe mijn jurkje
omhooggeschoven werd. Grote krachtige handen knepen wellustig in mijn billen en trokken
mijn doordrenkte slipje naar beneden. Dikke vingers verkenden mijn schaamlippen: ‘Oh yeah,
little bitch, okay... let’s go!’.
Even later drong de man ruw naar binnen. Ik voelde hoe zijn lid nog steeds groeide en steeds
harder werd. De andere man was blijkbaar weer opgewonden geworden. Hij kwam met zijn
broek op zijn enkels naar ons toe. Terwijl ik ruw en hard genomen werd door de barman, trok
de andere man mijn hoofd naar de rand van de tafel, en haalde zijn slappe pik tevoorschijn.
Zélfs in slappe toestand was het ding nog enorm. Het zou het beste beschreven kunnen
worden als ‘een grote homp vlees’, en de man duwde zijn grote homp slap vlees in mijn mond,
en gromde terwijl hij het heen en weer stootte. Even later hoorde ik de barman kreunen, en het
laatste wat ik mij van die nacht herinner is het gevoel van zaad dat langs mijn dijen naar
beneden stroomde, en de smaak van sperma in mijn mond. Hierna verloor ik het bewustzijn
door de overvloedige hoeveelheid alcohol die mijn lichaam moest verwerken.
De volgende dag werd ik langzaam wakker met een knallende hoofdpijn en een gevoel van
ademnood. Ik had het gevoel alsof ik in een trein sliep. Mijn gezicht schuurde over het stof
van een matras. Het was een ritmisch schuren; een cadans. Ik kwam steeds meer tot mijn
bewustzijn, en voelde hoe ik bijna geplet en gewalst werd onder het gewicht van een zware
dikke man. Dat verklaarde de ademnood. Het matras was vuil, mijn billen, dijen, borsten en
gezicht waren kleverig, en de lucht was verzadigd van de geuren van bier, zweet en nog een
heleboel ondefinieerbare zaken. Boven mij hoorde ik het doffe dreunen van de muziek van
een Tsjechische rockband, luide stemmen van dronken mannen, en het gerinkel en gerammel
van glazen en kratten.
De dikke man lag nog steeds bovenop mij. Hij pompte en pompte maar door, en hijgde en
kreunde in mijn oor, en mompelde vuile taal die ik niet kon verstaan. Hij kwijlde en likte mijn
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gezicht. Hij kreunde; ik zag zijn gezicht vertrekken en voelde zijn lichaam verkrampen. Zijn
zaad vulde mijn baarmoeder, en vermengde zich met dat van zijn waarschijnlijk talrijke
voorgangers.
Een deur ging open, en achter de deur was een smalle trap naar boven. Een lange magere man
met een pokdalig gezicht knoopte zijn broek al los terwijl de dikke man zich nog aan het
aankleden was. Hij kroop bovenop mij en duwde zijn stijve lid in mijn achterste. De dikke
man ging de trap op en liet de deur openstaan. Ik hoorde de geluiden van boven nu beter.
Iemand vroeg in het engels: ‘You have girls here? Hookers?’
De woorden werden uitgesproken met een Nederlands accent, en de stem kwam me bekend
voor, maar kon ik niet zo snel thuisbrengen. De barman antwoordde: ‘We have a pretty
foreign girl downstairs. You can fuck her for only 50 Euro, all in!’
De pokdalige was bijna klaar, haalde zijn pik uit mijn achterste, en gaf mij een bevel om het
smerige, glibberige lid schoon te likken. Terwijl hij zich aankleedde stond de volgende klant
al in de deuropening te wachten. Zoals al zijn voorgangers deed hij zijn broek uit en kroop
bovenop me. Terwijl hij zijn pik in mijn glibberige aars duwde, zei hij in het Nederlands: ‘Oh
lekker hoertje. Ik ga jou even keihard in je kont neuken.’
Verrast draaide ik mij om, en ik was niet de enige voor wie het een verrassing was. Het bleek
het ex-vriendje te zijn dat mij uit de auto had gezet....
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