Heerlijke grote lullen
Ik kick op mannen met grote, dikke lullen. Meer dan 20 cm en een doorsnee van 5 cm zijn de
lullen waarvoor ik warm loop. Nu las ik in een sexblaadje dat twee vrienden van die grote
pikken hadden en een trio zochten.
Ik schreef op hun advertentie en na een week belde een van hun mij op. Paul en Marco. We
maakten een afspraak voor het weekend en in lingerie deed ik de deur voor hen open. Zozo, jij
laat er geen gras over groeien, grapte ze. Twee goed uitziende mannen kwamen binnen en we
dronken een glaasje om de eerste spanning eraf te halen. Omdat ik lingerie zat zag ik al een
paar flinke bulten in hun broeken. Ik stelde voor om ons te verplaatsen naar mijn waterbed. Al
snel lagen we met zijn drieën naakt in bed en ik bekeek hun vreselijke dikken lullen eens goed.
Paul zijn lul was 24 cm lang met een doorsnee van 4 cm. Marco was helemaal geweldig en
toonde me een staaf van 25 cm met een doorsnee van 5 cm. Ik kirde van pret en wilde meteen
met die apparaten aan de slag.
Marco ging op zijn rug liggen en Ik schoof op zijn schoot en liet mijn kut op zijn dikke lul
zakken. 25 centimeter vlees met een doorsnee van 5 cm in niet niks. Mijn spleet scheurde
bijna open maar ik wilde hem helemaal in me hebben. Mijn lippen zatenstrak om zijn paal en
rekten uit als hij zijn lul bewoog. Paul stond voor me en ik probeer zijn dikke eikel in mijn
mond te krijgen. Mijn mond ging nauwelijks om zijn eikel maar ik slaagde er wel in. Zijn
eikel glom van het voorvocht en met mijn tong likte ik het er zachtjes af. Ik zuchtte en
kreunde want twee van die dikke lullen die me verwennen was haast te veel voor me. Ik
bewoog me op de heerlijke paal van Marco, langzaam liet ik hem in en uit glijden, ik had
totale controle over hem. Hij kreunde zachtjes, als zijn lul bijna uit mijn kut dreigde te glijden
liet ik me er weer helemaal opzakken. Ondertussen likte ik verder aan de knots van Paul. Ik
maakte zijn hele schacht glimmend met mijn speeksel en liet hem zo diep mogelijk mijn keel
in glijden. Met twee handen trok ik aan zijn paal en liet mijn tong over zijn eikel flitsen,
steeds sneller en sneller. Hij gaf aan dat hij klaar ging komen en ik hield mijn mond open. Een
enorme hoeveelheid sperma spoot in mijn gezicht, over mijn wangen, ogen en in mijn mond.
Het zaad droop van mijn kin op mijn tieten. Gulzig zoog ik de laatste druppel uit zijn lul en
wreef zijn geile zaad over mijn tieten uit.
Ik concentreerde me toen op de lul die diep in mijn geile kut zat. Ik liet Marco gillen van
genot toen ik de spieren van mijn spleet samentrok om zijn lul. Snel bewoog ik me op zijn
paal en wreef over mijn klit. Ik MOEST klaarkomen Marco was al zover en spoot krachtig
zijn sperma mijn hete kut in. Het zaad liep uit mijn kut en droop op zijn lul en buik. Ik kwam
nu ook vreselijk klaar en gilde het uit. Ik ging op mijn rug liggen en liet de mannen mijn kut
zien. Mijn lippen stonden uit elkaar en glommen van zijn zaad en van mijn geil. Omdat ik net
geneukt was door die vreselijke dikke lul stond mijn kut open en liep het sperma er langzaam
uit. Ik begon me toen te vingeren en wreef al zijn zaad over mijn hele spleet en buik. Mijn klit,
zo gevoelig en gezwollen stond weer op springen en weer kwam ik vreselijk klaar. Mijn kut
trok zich door mijn orgasme samen en al het zaad wat er nog in zat liep er uit. Dit was zo geil
dat mijn orgasme een minuut aanhield. Beide mannen keken gespannen toe en hun lullen
waren weer op volle oorlogssterkte.
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Ik wilde nog meer genieten van die twee hele dikke staven en wilde de lul van Paul in me
voelen. Ik ging op mijn knieën zitten zodat Paul me langst achter kon neuken. Hij haalde zijn
dikke eikel door mijn zeiknatte spleet en drukte zijn eikel mijn gevoelige kut in. Ik werd gek
van genot. Marco trok zich af en sloeg met zijn lul tegen mijn wangen aan. Ik likte zijn pik
schoon en pijpte hem langzaam. Ik zoog me vast aan zijn ballen en mijn hand trok zijn lul af,
die zo dik was dat mijn vingers er niet omheen konden. Paul stootte zijn harde paal helemaal
in mijn kut en ik had het gevoel dat hij in mijn maag zat. Ik wil nu dat iemand mijn klit
bewerkte, ruw en snel. Marco stopte zijn hand tussen mijn benen en bewerkte mijn klit net
zolang tot ik een nieuw orgasme kreeg. Ik draaide me op mijn rug en de beide heren trokken
zich af boven mijn gezicht. Ze kwamen haast tegelijk klaar en spoten me helemaal onder.
Mijn gezicht, mijn haar, mijn tieten glommen van het zaad. Ik likte beide lullen schoon die
halfslap hingen.
Ik ging me douchen en bedankte de heren voor de geweldige beurt we spraken meteen af voor
een nieuw avontuur.
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