Tilly is gek op zwart
Ik had beloofd dat ik nog wel eens wat meer over mijn gebeurtenissen zou vertellen, nou bij
deze dan.
Zoals je misschien wel weet heb ik dus op kamers gewoond en daar ontzettend genoten op het
gebied van sex en nog veel meer. Maar aan alles komt een eind dus ook aan mijn periode op
kamers, tenminste bij andere mensen dan. Ik was inmiddels 19 jaar geworden en klaar met
een gedeelte van mijn studie en omdat het vakantie was besloot ik dat het tijd werd om wat
geld bij te gaan verdienen. Dus wat doe je dan, je gaat de kranten nalezen of er ook ergens
vakantiewerk word aangeboden, nou dat was er volop alleen niet precies het werk wat ik
zocht. Ik zag me al staan de hele dag bloembollen pellen of andere baantjes, nee dat was niets
voor mij. Tot mijn oog viel op een advertentie waar een serveerster werd gevraagd, goed er
stond niet bij dat het om vakantiewerk ging maar wie niet waagt wie niet wint, of niet soms.
Ik belde op en kreeg een uitnodiging om s’avonds langs te komen voor een gesprek. Die
avond stapte ik op de bus en reed naar het centrum van de stad waar ik moest zijn in een
bepaalde club, waar ik de naam even van verzwijg wegens privé redenen. De club was in
ieder geval een tweede zaak van de eigenaar, want het serveerwerk was bedoeld voor op een
terras van een lunchroom.
Ik had me wel behoorlijk sexy gekleed om een beetje indruk te maken op de eigenaar, een
korte rok en een strak T-shirt, daar kwamen mijn borsten tenminste behoorlijk in uit.
Tien uur s’avonds hadden we afgesproken en het was dus ook tien uur precies dat ik aanbelde
bij de club, de deur werd geopend en een grote kerel stond voor me.
“Zo jongedame wat kan ik voor je doen” vroeg de man, “Nou ik had een afspraak met de
eigenaar over werk”, antwoordde ik de man in de deuropening.
Hij liet me binnen, nam mijn jas aan en liep met me naar een tafeltje, “Ga maar even zitten, de
baas komt er zo aan” zei die en liep weer weg.
Ik keek rond me heen en zag aan de bar een paar meiden zitten van ongeveer 20 jaar oud, een
meisje zat apart met een man aan de bar te praten. Verder was het er wel behoorlijk donker
met wat gekleurde lampen en achter in de zaak was een projectiescherm waarop een film
werd vertoond, tot mijn stomme verbazing een pornofilm. Waar ben ik nu weer in terecht
gekomen schoot het door mijn hoofd heen, nou dat had ik snel uitgerekend ik zat dus gewoon
in een sexclub. Om de een of andere reden kon ik mijn ogen maar niet van het
projectiescherm afhouden er werd behoorlijk wat afgeneukt en ik voelde dat mijn slipje nat
begon te worden. Langzaam verdween mijn hand onder het tafeltje en ik begon zachtjes over
mijn kruis te wrijven, ondertussen soms om me heen kijken of maar niemand het in de gaten
had. Ik zag op het scherm hoe een mooie meid stevig in haar kontje werd geneukt en ik begon
nog sneller over mijn kruis te wrijven, op dat moment zag ik het meisje wat aan de bar zat te
praten met die man, opstaan en samen met hem naar achteren lopen een deur doorgingen en ik
kon wel raden wat die van plan waren. Gelijk keek ik weer verder naar de film de man was nu
boven het meisje gaan zitten en ze was behoorlijk aan die stijve lul aan het zuigen. Ik werd
bloedgeil daar aan het tafeltje en mijn slipje was doordrenkt van mijn kutsap, ik was zelfs al
met mijn vingers tussen mijn slipje gegaan en zat mezelf nu gewoon zachtjes te vingeren.
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“Zo jij kwam voor een sollicitatiegesprekje” hoorde ik opeens naast me. Ik schrok mezelf een
ongeluk “Shit zou die het gezien hebben” dacht ik en trok snel mijn hand uit mijn slipje.
“Jawel Tilly is de naam” antwoordde ik en gaf hem een hand, ik wist zeker dat ik een rode
kleur had. Hij stelde zich voor en met zijn hand wreef hij even onder zijn neus, hij lachte en
zei “Ja een leuke film he”. “De vuillak hij rook mijn kutje nog, stom ook om hem juist met die
hand een hand te geven” dacht ik nog. Hij bood me wat te drinken aan en vertelde me wat de
bedoeling was, ik kon werken als serveerster op het terras en ook voor een kortere periode.
Het ging allemaal behoorlijk vlot en we spraken af dat ik de volgende dag s’middags zou
beginnen. Hij stond op en zei “Je kan hier nog wel even blijven zitten en wat te drinken
nemen hoor, dan kan je de film ook afkijken” een beetje glimlachend liep die weer weg.
Nou ik was van plan om even het glas leeg te drinken en dan maar weer naar huis te gaan, ik
had het wel weer gezien hier, maar ja wat je dan denkt kan soms heel anders uitpakken.
Ik zat binnen twee tellen inderdaad weer aandachtig naar die film te kijken en ondertussen
was ik in een heel andere scène terecht gekomen, nu waren er twee kerels bezig om een meid
te neuken en niet zo’n klein beetje ook, ze had een lul in haar kont en de andere in haar
behoorlijk natte kutje zitten ze kreunde het uit. Het geluid van de film was ook iets harder
gezet en dat wond me nog meer op het duurde dus ook niet lang of ik zat alweer met mijn
hand in mijn slipje lekker over mijn kutje te wrijven. Op het beeldscherm ging men in hoog
tempo door de twee mannen spoten die meid helemaal onder het sperma en op dat moment
kwam ik ook schokkend klaar op mijn stoel. Ik kreunde zachtjes en er werd pardoes een glas
drinken voor mijn neus neergezet. “Lukt het” vroeg de ober aan me, ik keek hem aan en
knikte, “Deze consumptie heb je van die twee heren daar aan de bar” zei die en liep weer weg.
Ik keek en zag dat er twee donkere Afrikaanse mannen aan de bar zaten en hun glas ophielden
om te proosten, ik deed dus maar hetzelfde en nam een slok. Ik dacht nog aardig van die twee
en keek weer verder naar de film, een minuut later kwam er een van de mannen naar me
toelopen en vroeg of ik bij hun aan de bar plaats wilde nemen. Een beetje verbaasd keek ik de
man aan en zei “O ja hoor” ik stond op en liep met hem naar de bar, ik werd op een kruk
tussen de twee mannen in geplaatst en had nu het projectiescherm recht voor mijn ogen. Ik
keek maar wat van links naar rechts, maar kon het toch niet laten om soms weer aandachtig te
kijken naar wat er op het scherm gebeurde het was nu een echte sexorgie op het scherm er
werd aan alle kanten geneukt en gespoten. Mijn slipje was nog zeiknat van daarnet en ik
voelde er weer een lading vocht bijkomen, ik droop zowat daar aan de bar, alleen ik kon nu
moeilijk mezelf gaan zitten vingeren tussen die twee negers in. Maar het leek erop of ik daar
hulp bij zou gaan krijgen want even later voelde ik een hand op mijn knie langzaam naar
boven schuiven, de ene neger links van me greep me bij mijn kutje en ik kreunde zachtjes, iets
wat de ander waarschijnlijk hoorde want ook hij begon nu met zijn hand onder mijn korte
rokje te friemelen en even later zaten er twee zwarte handen van die twee driftig met mijn
kutje te spelen. Het vocht stroomde nu echt uit mijn kutje en ik zag dat de andere meiden met
de eigenaar in gesprek waren, het leek een beetje een verhitte discussie, maar ik had geen
flauw idee waar het om ging. Het enigste wat me interesseerde waren die twee zwarte handen
aan mijn kutje en die geile film op het scherm.
“Zullen we even met zijn drieën naar boven gaan” vroeg een van de negers aan me. “Naar
boven” dacht ik, nou ja ik zou wel willen want ik was zo geil als wat en wilde best even flink
geneukt worden door twee van die zwarte pikken.
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“Momentje” zei ik en stond op en liep naar de eigenaar, ik vertelde hem de situatie en vroeg
of dat mogelijk was een trio te gaan doen bij hem boven. Het was geen probleem maar ik
moest er geen gewoonte van maken want de andere meisjes waren al boos omdat ik goede
klanten afpikte. Wel moest ik € 500,-- vragen voor een uur aan de twee mannen, natuurlijk
stom van me dat ik daar niet aan had gedacht, waarvoor gaan mensen naar een sexclub en wat
zouden die meiden daar anders moeten doen. Ik liep weer terug naar mijn twee toekomstige
speelkameraden en vertelde ze dat ik wel even een uurtje met ze naar boven kon gaan voor die
€ 500,--.
Even later liepen we de trap op naar boven en kwamen in een kamer terecht met een
ontzettend groot bed, de muren en zelfs het plafond bestond voor het grootste gedeelte uit
spiegels en dezelfde film die ik beneden aan de bar aan het bekijken was, was hier ook te zien
op een grote kleurentelevisie. Ik naam plaats op de zijkant van het bed en de twee negers
gingen naast me zitten, ze hadden behoorlijk haast leek het wel want in een mum van tijd zat
de een met zijn hand weer onder mijn rokje te graaien en de ander had zijn hand onder mijn
T-shirt en was mijn borsten aan het kneden. Ik zat met al mijn aandacht naar de film te kijken
en voelde weer hoe mijn kutje begon te vloeien, ik verplaatste mijn handen naar de kruisen
van de twee mannen en begon daar overheen te wrijven. Inmiddels had de een al twee vingers
in mijn kutje gestoken en de ander had mijn T-shirt al uitgetrokken. Ik werd nu neergelegd op
het grote bed en ze trokken mijn rokje en slipje nu ook uit, daar lag ik dan spiernaakt met
twee grote zwarte kerels op een kamer. De twee kleden zichzelf nu ook razendsnel uit en mijn
ogen vielen bijna uit mijn kassen van verbazing, wat een joekels van lullen hadden die twee
zeg. Ik had het ooit wel eens gehoord dat negers een grote lul hadden maar dit had ik nooit
verwacht, ik schatte de lullen op een lengte van ruim 25 cm.”Zo meisje laat ons maar eens
voelen hoe jij kan pijpen” sprak de een en voordat ik er erg in had hield hij die grote zware
zwarte lul voor mijn gezicht, ik slikte even en nam het gevaarte in mijn mond. De andere was
ondertussen met zijn hoofd tussen mijn benen beland en heerlijk aan mijn toch al zo natte
kutje gaan likken. Ik begon wild met mijn kontje over het bed heen en weer te draaien en
steeds harder aan die lul te zuigen, ik voelde dat het niet lang zou duren voor ik een orgasme
zou gaan krijgen en inderdaad binnen enkele tellen kwam ik schokkend en kreunend klaar op
de tong van die neger. De ander was wild in mijn mond aan het stoten met zijn lul, ik was
soms wel even bang dat ik er in zou stikken nu voelde ik de harde eikel van de ander weer
tegen mijn kutje aan drukken en spreidde mijn benen iets verder.
Het was gewoon heerlijk om die ontzettend grote lul naar binnen te voelen glijden in mijn
kutje, zoiets had ik echt nog nooit gevoeld, hij draaide me op mijn zij en de andere lul schoot
uit mijn mond weg, wild begon die me nu te neuken en hij hield me stevig vast. De andere
neger was nu achter me gaan liggen en ik voelde dat hij zijn lul tegen mijn poepgaatje aan
plaatste, ik schrok even want dat zou ik niet kunnen hebben dacht ik nog, maar hij duwde hem
toch door langzaam gleed de tweede knots van een lul in mijn onderlijf en werd ik in beide
gaten overheerlijk geneukt. Ik dacht dat ik gek werd van geiligheid zo heerlijk voelde die
twee grote stotende lullen aan in mijn kontje en kutje. Ik begon te kreunen en te hijgen als een
beest, zo geil was ik, “Ja neuk me met die grote lullen, spuit al dat zaad in mijn geile kut en
kont” schreeuwde ik het uit. Steeds harder en dieper werden de stootten in mijn lichaam en op
dat moment voelde ik een straal sperma in mijn kutje spuiten de eerste neger kwam
schokkend klaar en het leek wel of die al maanden niet meer had geneukt. Grote golven
sperma vulde mijn kutje op en ook de andere neger begon nu zwaarder te hijgen, ik kwam
weer klaar en op hetzelfde moment explodeerde nu ook die lul in mijn kontje ik hield het
bijna niet meer het sperma spoot tot diep in mijn endeldarm en ook alweer zo ontzettend veel.
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Langzaam trokken ze hun nog steeds stijve lullen uit mijn gaatjes weg en ik lag daar in een
plas van sperma het liep uit mijn kontje en kutje tegelijk. Een van de negers gaf me een
handdoek en ik veegde de ergste hoeveelheid sperma van mijn lichaam af.
”Zo dat was snel verdiend” dacht ik, maar dat was dus duidelijk verkeerd gedacht. Ik werd
weer op mijn rug gelegd en ze hielden mijn benen omhoog, nu plaatsten ze allebei die grote
lullen tegen mijn kutje aan en of het nu kwam doordat mijn kutje zo nat was maar ze gleden
beide tegelijkertijd in mijn kutje naar binnen. Ritmisch begonnen ze nu in mijn kutje te stoten
en het was heerlijk twee van die lullen in mijn kutje, alhoewel ik nu beter over kut zou kunnen
spreken. Ze neukten me weer naar een orgasme toe en het leek wel of het zaad van daarnet
weer uit mijn kutje kwam of was het mijn eigen vocht wat er uit stroomde. Ook de twee
negers konden het nu niet meer ophouden en ik hoorde dat ze weer klaar gingen komen.
Kreunend en zelfs in het Afrikaans kwamen ze klaar en ik dacht nog dat het wel mee zou
vallen maar golven warm sperma spoot er weer in mijn kutje. Zoiets was ongelooflijk dat
twee kerels zoveel sperma konden produceren ze pompte mijn spleetje echt helemaal vol.
Langzaam trokken ze hun zwarte lullen uit mijn kutje en ik begon ze beide schoon te likken
om toch even iets van dat zaad te proeven. De twee kleden zich daarna zeer snel aan gooiden
€ 500,-- op het bed en verlieten de kamer.
Even later werd er op de deur geklopt terwijl ik nog met een van sperma druipend kutje op het
bed lag, ik trok snel een laken over me heen en riep “Kom maar binnen hoor”. Dat was dus de
eigenaar en hij kwam bij me zitten, “Zo meisje dat heb je snel verdiend he, zo snel zal het niet
gaan met het serveren”, lachte die. Ondertussen voelde hij met zijn hand onder het laken en
pakte mijn kutje beet, “Nou je hebt behoorlijk wat te verwerken gekregen zo te voelen” hij zat
gewoon met een paar vingers in mijn natte spleetje te spelen. “weet je wat je mag al dat geld
houden als je mij ook even verwend” vervolgde hij weer. Nou ik had eigenlijk weinig keus
want hij had me alweer behoorlijk geil gemaakt met zijn vingers. Binnen enkele tellen lag hij
spiernaakt naast me en ik moet zeggen zijn lul mocht er ook best wel zijn, duidelijk ook
behoorlijk opgewonden dook hij boven op me en ik voelde nu weer een lul mijn kutje
binnendringen. Ook hij nam me behoorlijk te grazen en het was ook een kwestie van enkele
minuten of hij leegde zijn ballen in mijn spleetje. Daarna heb ik hem nog even lekker klaar
gepijpt en het resterende zaad uit zijn ballen gezogen. Ik ben de volgende dag gewoon op het
terras gaan werken en soms ging ik s’avonds nog wel eens naar de club toe, want dat extra
bijverdienen was toch wel interessant, de baas betaalde ik meestal weer in natura voor het
gebruik van de kamer.
Na enkele weken zat de vakantie er weer op, ik had een behoorlijk bedrag bij elkaar gespaard
en ben toen weer in een andere stad terecht gekomen waar ik een huisje huurde samen met
een vriendin, wat ik daar allemaal heb meegemaakt vertel ik volgende keer weer.
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