Tilly met de vriend van Lia
Zo ik heb weer even wat tijd gevonden om iets op de pc te zetten en nu wil ik het even gaan
hebben over iets stoms wat ik ooit gedaan heb. Zoals jullie misschien wel zullen weten
woonde ik samen met mijn vriendin Lia in een flatje en na verloop van tijd kreeg Lia
verkering met Jasper een leuke jongen van 22 jaar.
Hierdoor gebeurde het ook steeds vaker dat ik alleen op stap ging en Lia samen met Jasper de
diverse kroegjes en disco’s bezocht. Jaloers was ik absoluut niet, dus dat was ook het
probleem niet. Maar ja als ik dan s’nachts weer thuis kwam en naar bed wilde gaan dan
hoorde ik Lia soms behoorlijk tekeer gaan met Jasper. Dat was het probleem met maar een
tweepersoonsbed. Ik heb me toen zelfs een paar keer klaar liggen vingeren op de bank door de
geluiden die hun produceerden en ook een paar keer stiekem staan gluren terwijl ik me stond
te vingeren. Maar goed, waar het eigenlijk allemaal om gaat, ik was op een avond weer aan
het stappen en totaal onverwachts liep ik Jasper tegen het lijf. “Hoi Tilly” hoorde ik opeens en
vroeg hem gelijk waar Lia was. Het bleek dat ze wat ruzie hadden gekregen in de stad en dat
Lia kwaad was weggelopen. We gingen naar een rustig kroegje en Jasper bood me wat te
drinken aan, ondertussen vertelde hij me precies wat er gebeurd was en ik zei dat het allemaal
wel weer goed zou komen, ik kon Lia tenslotte al een tijdje.
Na nog een paar drankjes te hebben genuttigd vroeg ik aan Jasper of die mee naar huis wilde
gaan en dan konden we het probleempje tussen Lia en Jasper wel weer oplossen. Zo gezegd
zo gedaan en even later liepen we samen richting huis, daar aangekomen zag ik dat het boven
nog helemaal donker was. “Nou ik denk dat Lia nog in de stad is, maar dan wacht je maar
even” zei ik tegen Jasper. Dat was geen enkel probleem voor hem en we liepen naar boven in
het flatje aangekomen pakte ik twee pilsjes uit de koelkast en raakte verder in gesprek met
Jasper. Uiteindelijk kon ik hem maar oppervlakkig aangezien hij het grootste gedeelte altijd
met Lia doorbracht. Zo’n twee uur en behoorlijk wat pilsjes later was er nog geen Lia, het was
tegen drie uur s’nachts en ik was al behoorlijk moe. “Ik neem nog een laatste pilsje en dan ga
ik maar eens slapen want zo te zien komt Lia niet meer thuis” zei ik tegen Jasper. Jasper wilde
ook nog wel een pilsje dus dronken we nog even gezellig samen een laatste en zaten nog even
door te praten. Ik vertelde hem dat het wel eens vaker gebeurde dat Lia niet thuis kwam als
het te laat was geworden en dat ze dan meestal bij een vriendin van haar overnachtte. Dan was
Lia mee gegaan naar een disco buiten de stad en reden er geen bussen meer terug. In ieder
geval toen ik mijn pilsje ophad stond ik op en zei tegen Jasper, “Nou jammer maar dan zullen
we er morgen maar met Lia over moeten praten”. Jasper keek me aan en kwam gelijk met een
ander idee “Als ik nu vannacht hier blijf dan kan ik morgenochtend gelijk alles recht zetten,
want de rest van de middag en avond moet ik werken”. Jasper werkte inderdaad in
ploegendienst en wat hij vertelde klopte ook wel, want als hij middagdienst had moest hij om
drie uur s’middags gaan beginnen.
“Nou ja wat mij betreft is dat goed hoor, ik zal even een dekbed pakken voor je” zei ik en
stond op. “Wacht maar Tilly dat hoeft niet hoor, ik slaap wel bij jou in bed en ik zal me
gedragen hoor” zei Jasper weer. Ja en wat doe je dan, zo’n jongen die is wel te vertrouwen
dus ik vond het wel goed ook. “Ik slaap wel altijd naakt hoor” zei Jasper nog, maar aangezien
ik ook altijd naakt slaap was dat dus ook niet echt vreemd. Even later stonden we ons uit te
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kleden in de slaapkamer, ik kon mijn ogen niet van Jasper afhouden en zag nu voor het eerst
die lul van hem hangen en die mocht er best wel zijn. Snel dook ik in bed want ik merkte dat
mijn kutje nat begon te worden en dat moest ik tegen zien te houden. Jasper ging naast me
liggen en ik deed het licht uit, draaide me op mijn zij en wenste Jasper nog welterusten toe. Al
snel lag Jasper te slapen en ik kon maar niet in slaap komen, vreemd want ik was toch moe,
alleen die lul van Jasper kwam steeds weer in mijn gedachten en ik voelde dat mijn kutje
steeds vochtiger werd. Ik moest en zou die lul nog een keer van dichtbij bekijken besloot ik en
deed het licht weer aan, langzaam schoof ik het dekbed weg en zag die mooie lul. Dat was
natuurlijk stom want als ik naar een lul kijk word ik zo geil als wat, het duurde dan ook niet
lang of ik lag mezelf heerlijk te vingeren terwijl mijn ogen op de lul van Jasper gericht waren.
Mijn kutje sopte gewoon van het vocht en Jasper merkte niets, hij sliep als een blok en als je
nagaat dat het bed behoorlijk aan het meeveren was door mijn gevinger. Ik moest die lul even
beet houden zo maar even om te genieten van zijn lul onder het vingeren. Langzaam gleed
mijn hand over zijn buik en ik pakte zijn slappe lul beet, tot mijn verbazing werd hij nog stijf
ook en niet zo’n klein beetje ook. Binnen een paar tellen had ik een heerlijke stijve lul in mijn
ene hand en mijn andere hand ging nu als een gek tekeer met mijn natte kutje.
Ik keek naar Jasper zijn gezicht maar die merkte nog steeds niets, gelukkig maar dacht ik nog.
Zou die wakker worden als ik met mijn kutje over die heerlijke lul zou glijden, vroeg ik me nu
af, ik dacht het niet want hij was zo vast in slaap. Zo geil als ik was besloot ik om de gok te
wagen en kroop boven hem, ik hield zijn stijve paal beet en zakte langzaam met mijn kutje
over zijn lul heen. Even kreunde hij wat maar gelukkig bleef hij doorslapen, langzaam begon
ik nu met mijn kutje op en neer te bewegen en het vocht stroomde zoals gewoonlijk weer uit
mijn spleetje, nu snapte ik dat Lia altijd zo geil was als Jasper langs kwam. Echt ik had al
behoorlijk wat lullen in mijn kutje gehad maar de lul van Jasper had toch iets speciaals. Ik
wilde maar een ding snel klaar komen in de hoop dat hij maar bleef slapen, ik voelde dat het
niet lang meer zou duren of ik zou mijn orgasme bereiken en ik ging nog sneller op zijn lul
tekeer. Ja het hoogtepunt kwam eraan “Oooh jaaa wat een lekkere lul heb je toch” kreunde ik
en zo kwam ik schokkend op hem klaar. Ik draaide me van hem af en ging weer op mijn zij
liggen, gelukkig had hij niets gemerkt, tenminste dat dacht ik. Want op dat moment sloeg
Jasper een arm om me heen, “Tilly wat ben jij een lekker geil meisje” hoorde ik hem zeggen.
Ik schrok me een ongeluk, hij had het dus toch gemerkt, gelijk voelde ik zijn stijve lul
achterlangs weer mijn kutje binnen dringen. “Jij op mijn lul stiekem klaarkomen, dan ga ik je
lekker je kutje volspuiten” zei Jasper en hij begon me heerlijk te neuken. Wat kon die jongen
neuken zeg ik duwde mijn kont nog verder naar achteren om die staaf zo diep mogelijk in
mijn kutje te voelen. Ook mijn gekreun werd nu duidelijk harder en Jasper hijgde zwaar in
mijn nek, “Je hebt een heerlijk geil nat spleetje, weet je dat” fluisterde hij in mijn oor. “Ja en
jij gaat hem lekker volpompen met al dat zaad van je” antwoordde ik in een vlaag van
geiligheid. Nu draaide hij me om en lag ik op mijn buik, hij pakte me beet en zo kwam ik op
mijn knieën terecht. Hij ging achter me zitten en ik voelde zijn lul weer in mijn kutje glijden,
“Ooh wat ga je diep, dit is heerlijk” kreunde ik nu. En inderdaad als je zo geneukt word als
vrouw zijnde met je hoofd op het kussen billen omhoog nou dan voel je de hele lengte van
zo’n lekkere geile lul pas goed. Zijn stoten werden steeds harder en ik stond weer op het punt
om klaar te gaan komen, Jasper kreunde en ik merkte dat het niet lang meer zou duren of ik
had weer een kutje vol met sperma. Nu begon hij echt wild te worden, “Ik ga klaarkomen in
dat geile spleetje van je ik spuit je helemaal vol geil ding” schreeuwde hij het uit en op dat
moment voelde ik de warme stralen zaad in mijn kut spuiten.
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Ook ik kwam nu schokkend klaar en Jasper trok zijn lul uit mijn spleetje en spoot de rest van
zijn warme sperma over mijn billen, heerlijk voelde dat aan. “Zo jullie hebben er tenminste
van genoten” hoorde ik nu en keek recht in het gezicht van Lia die in de deuropening stond,
ze had haar slip op haar knieën hangen en stond zich daar te vingeren. Ik kon wel door de
grond zakken, wat baalde ik betrapt door mijn vriendin terwijl ik met haar vriend aan het
neuken was. “Wat dacht je Jasper, Lia is kwaad dan neuk ik Tilly maar” sprak Lia nu. Maar
ze keek niet echt kwaad, ze liep op het bed af en trapte haar slipje in een hoek, “Heb je nog
wat sperma in die lul van je zitten, dan wil ik ook nog een portie” zei ze nu en dook bij ons in
bed. Dat viel gelukkig allemaal nog mee dacht ik en Jasper bood nog wat verontschuldigingen
aan terwijl hij nu zijn nog steeds stijve lul in het kutje van Lia boorde. Lia liet zich gelijk
heerlijk neuken en vroeg aan mij of ik boven haar wilde komen zitten om mijn kutje te likken.
Ik wist dat Lia daar gek op was dus nam ik plaats boven haar hoofd, heerlijk was dat om die
tong van Lia zo langs mijn spleetje te voelen en het sperma wat Jasper net over mijn rug had
gespoten druppelde nu over het gezicht van Lia. Steeds zwaarder begon Lia te hijgen en
steeds sneller ging haar tong over mijn clitoris ik kwam weer klaar en hoorde nu ook dat
Jasper bezig was om het kutje van Lia lekker vol te spuiten. Lia lag te kronkelen van
geiligheid en kreeg een behoorlijk orgasme want ze draaide wild met haar kontje over het bed.
“Jij hebt toch het lekkerste kutje hoor” zei Jasper nu tegen Lia terwijl hij ondertussen de
laatste stralen sperma in haar kutje spoot. Ik stapte toen maar uit het bed en liep naar de kamer
terug, Lia en Jasper gingen nog een tijdje door en ik vingerde me weer klaar op de bank geil
van de geluiden die ik weer uit de slaapkamer hoorde komen. Toen we die ochtend weer
wakker werden ben ik maar gelijk de deur uitgegaan om later die middag weer terug te komen.
Ik hoorde van Lia dat alles was opgelost met Jasper, en dat ze best wel geil was geworden dat
ze mij die nacht had zien neuken met Jasper, maar dat het toch niet meer moest gebeuren.
Ik heb nog een maand in het flatje gewoond en ben toen maar vertrokken naar een ander adres
want ik merkte dat Lia steeds een vorm van jaloezie bleef houden. Later heb ik haar nog een
paar keer ontmoet, Jasper was nu bij haar ingetrokken en alles was prima in orde. Verder heb
ik nooit meer iets van Jasper en Lia gehoord ik verhuisde naar een andere stad en zou daar
ook nog voldoende dingen meemaken, maar dat lees je nog wel eens in een van mijn volgende
verhalen.
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