Toen ik mij ging scheren.
Hallo met Tracy.” “Ha Tris met Eva, zeg ik wil je eens wat vragen, maar weet niet hoe te
beginnen.” “Ach ik ben wel wat gewend hoor, brand maar los.” “Nou, o.k. jij heb het laatst
niet eens gehad over geschoren poesjes.” “Ja dat weet ik nog, hoezo.” “Nou ik denk erover
om dat ook te doen.” “Ik zal je een geheimpje vertellen Eva, ik scheer mijzelf nu ook en Kees
mijn vriend zegt dat hij het er erg geil uit vind zien.” “Zeg eens, hoe voelt dat nou.” “Ja meid
dat is niet zo eenvoudig uit te leggen, het voelt bloot, als je het voor het eerst doet word je geil
van het scheren en als je daarna een strakke broek draagt voel je hem schuren tegen je klit, na
een poosje wen je er helaas aan.” “Is het niet koud als je buiten loopt?” “Nee juist niet als het
slecht weer is draag ik natuurlijk een broek, maar als het buiten lekker is zoals nu ga ik soms
zelfs zonder slipje onder mijn rok aan naar buiten dat geeft me een heerlijk vrij gevoel, dat
kan ik jou toch wel vertellen hè?” “Natuurlijk ik zal het er met niemand over hebben hoor!”
“Ach nee, dat weet ik eigenlijk wel, ga jij het ook doen?” “Nou ik weet het eigenlijk nog niet
misschien wel.” “Zie maar, ik hoor het nog wel, nou tot ziens” “Tot horens” klik.
Wat meer opgewonden geraakt na dit gesprek ga ik op de bank zitten.Ik probeer me voor te
stellen hoe het eruit zal zien als de haartjes er af gehaald zijn, maar komt er niet uit, dan schuif
ik m’n rok omhoog,trek m’n slipje naar beneden en kijk. De haardos lijkt opeens anders, alsof
hij er niet hoort, vreemd hoor zo’n pluk haar op mijn verder gladde lichaam, met mijn handen
druk ik de haren opzij om een indruk te krijgen, de lipjes die normaal enigszins verscholen
liggen zien er nu trots en aantrekkelijk uit. Ik neemt nog een tweede likeurtje en al drinkend
laat ik mijn andere hand gedachteloos door m’n schaamstreek schuiven waarbij ik zachtjes
over mijn lipjes en klitje aai, een siddering trekt door mijn lichaam. Plotseling gaat de bel,
geschrokken schop ik snel mijn slipje uit en trek mijn rok omlaag, loop naar de deur en open
deze. “Goedemorgen heb je ook oude kranten voor onze basketbalclub?” vraagt een ongeveer
18 jarige jongen. “Uh nee” zeg ik, nog enigszins verdwaast. “O, nou in ieder geval bedankt en
een prettige dag nog verder” antwoordt hij en draait zich om. Ik sluit de deur en loopt weer
naar de kamer, terug gekomen realiseer ik me dat de gordijnen open zijn en dat iedereen me
had kunnen zien spelen ook die jongen en ik vraag je af “wilde hij wel oude kranten of had hij
zin in wat anders?” Het idee dat hij me gezien heeft geeft me ongewild toch een kick en weer
glijd mijn hand omlaag naar m’n kruis, door m’n rok heen masseer ik me , met m’n andere
hand pak ik de sherry van tafel en loop de trap op naar de slaapkamer, ik kijk uit het raam en
zie die jongen op een afstandje staan, dan doe ik de gordijnen dicht.
Staand voor de spiegel kleed ik me langzaam uit, neemt nog een slokje likeur en bestudeer
peinzend mijn eigen lichaam, zeer tevreden gesteld over de rest bekijk ik de beharing rond
mijn poesje en probeer nog eens mezelf daar kaal voor te stellen, voorzichtig strijk ik er door
en trek aan plukjes haar, al doende kom ik een paar keer tegen mijn klitje aan en weer trekt
een siddering door mijn lichaam. “te vroeg, veel te vroeg” ik wil nog lang niet klaar komen,
mezelf zo plagen maakt me steeds geiler en ik raak danig opgewonden, maar ik wil het nog
lang laten duren. ik ga op het bed zitten en met mijn gezicht naar de spiegel doe ik mijn benen
iets , nou ja ..iets, uit elkaar. Voor ik het weet zit ik met een schaar plukjes van mijn haar af te
knippen. Langzaam wordt de huid onder mijn eerst volle haardos zichtbaar, erg tevreden ben
ik nog niet. Ik vind dat het een beetje op een kokosmat begint te lijken , maar ik wil nu niet
opgeven, al dat gewriemel maakt me toch steeds heter, m’n lipjes worden vochtig en het voelt
glibberig, ongewild glijdt er een vingertje naar binnen en ik kreun, nee, nee, nu niet, eerst
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afmaken, ik verman mezelf en ga door met knippen, als ik niets meer met de schaar kan
verwijderen bekijk ik de zaak in de spiegel, de “kokos mat” is weg en het ziet er wel aardig
uit, dat mijn lippen nu zo duidelijk te zien zijn vind ik gewoon een geil gezicht. Ik loop naar
beneden om nog een likeurtje te halen, ik begin inmiddels een klein beetje aangeschoten te
raken en dat die jongen nog steeds rondhangt stoort me niet. Om hem te plagen loop ik langs
het raam en met mijn kontje naar hem toe en mijn benen iets uit elkaar buig ik voorover alsof
ik iets opraap, tussen m’n benen door zie ik hem kijken, dan schenk ik nog een likeurtje in en
ga weer naar boven, nu naar de bad kamer, ik pak scheerspullen en ga op de rand van het bad
zitten, langzaam zeep ik m’n poesje in met scheerschuim zelfs dat bezorgt me al rillingen.
Voorzichtig glij ik met het scheermes over de stoppeltjes, de weerstand maakt dat het mes met
schokjes beweegt, de sidderingen trekken door m’n lichaam en ik moet me tot het uiterste
concentreren om niet klaar te komen. Dat scheren zo lekker was had ik nooit gedacht.
Behoedzaam scheer ik verder en er word steeds meer blanke huid zichtbaar, om overal goed
bij te kunnen moet ik m’n lippen iets opzij trekken maar ze zijn door mijn geilheid en m’n
vocht zo glad geworden dat ze twee keer door m’n vingers glippen, dat bezorgt me bijna een
orgasme. Kreunend laat ik alles vallen en door zo hard als ik kan in de rand van het bad te
knijpen weet ik het nog net te voorkomen. Zo zittend neem ik nog een slokje likeurtje en
langzaam voel ik me weer wat rustiger, omdat ik weet dat het zo niet veel langer meer zal
duren maak ik een washandje nat met koud water en duwt het tegen mijn hete pruimpje, dat
geeft enige verlichtingen. Nu ik weer wat afgekoeld bent was ik de zeep eraf, ik zie dat er
bijna geen haar meer op zit en voor de tweede keer zeep ik me in, ik raap het scheermes op en
ga verder. Eerst trek ik m’n lipjes opzij en scheer langs de randjes dan moet m’n klitje iets
omlaag duwen om erboven te kunnen scheren en weer trekt een rilling door me heen,
gelukkig beland ik net niet in de klaar kom zone. Nu heb ik het moeilijkste gehad en scheer de
laatste restjes weg. Ik spoel mezelf af en het lijkt inderdaad of ik bij m’n poesje veel
gevoeliger geworden ben. Haastig droog ik me af en voel aan m’n nieuwe gladde huid, als een
pasgeboren baby zo zacht. Met een beetje bodymilk smeer ik mijn poesje in en die sensatie
brengt me bijna weer op het kookpunt, maar ik ben sterk.
Al anderhalf uur ben ik zo bezig en de geilheid hoopt zich op in m’n sidderende lichaam, ik
weet dat mijn orgasme steeds heviger zal worden naarmate ik het langer kan uitstellen. Na
mezelf nog eens uitgebreid in de spiegel bekeken te hebben kleed ik me aan, omdat ik nu
meteen de sensatie van een kale pruim in de buitenlucht wil beleven doe ik geen slipje aan.
Het is echt lekker weer en ik hebt maar weinig nodig, met een paar sandalen, een rok, en een
blouse ben je er wel. Door alle sherry komt het rokje dat ik kies maar tot halverwege de dijen,
het valt me niet eens op. ik ga op de fiets, die jongen ziet me vertrekken en zwaait naar me.
Lachend zwaai ik terug, langzaam fiets ik in zijn richting, als ik merk dat hij onder m’n rokje
probeert te kijken hou ik op met trappen en doe m’n benen iets wijder, zo uitrijdend kom ik
steeds dichter bij, vlakbij gekomen doe ik heel even m’n knieën iets uit elkaar en ‘ als hij goed
kijkt, kijkt hij even recht in m’n kale kruisje, dan rij ik door het bos in, zachtjes waait de wind
onder m’n rokje en ik voel hem blazen tegen m’n kale kutje, heerlijk. Misschien heb ik toch
iets teveel bodymilk gebruikt want m’n lippen glijden door het fietsen voortdurend over
elkaar en brengen me steeds dichter bij een orgasme, nog een paar zuchtjes wind en ik zal
denderend klaar komen, haastig stap ik af. Op tijd, oef , ik ben op tijd afgestapt, bijna klaar
gemaakt door de wind ,ik kan het haast niet geloven. Als ik weer wat bijgekomen ben rij ik
verder, ik moet onderweg nog twee keer afstappen, maar dan ben ik het bos uit en
aangekomen op de markt, inmiddels ril ik over m’n hele lichaam en denk ik dat iedereen kan
zien hoe geil ik ben maar niemand let er op.
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Nadat de fiets is weggezet ga ik naar het terras, nog steeds glijd alles over elkaar heen en ik
kan bijna niet meer lopen, bevend zak ik in een stoeltje neer. ik bestel een biertje en blijf van
de zon genieten, langzaam kom ik weer wat tot mezelf en kijk om je heen. Een jongen die een
tafeltje verder tegenover me zit probeert duidelijk onder de tafeltjes door naar mijn bezwete
benen te kijken. ik doet alsof ik het niet door heb en blijf rustig van m’n biertje drinken, maar
ondertussen zet ik wel m’n benen die over elkaar geslagen waren, gesloten naast elkaar neer.
Hij zakt iets verder onderuit en ik weet bijna zeker dat hij onder het tafeltje door kan kijken.
Er wordt nog een biertje gebracht,” van die jongen” zegt de ober en wijst hem aan. ik kijk en
hij kijkt lachend terug. Als bedankje doe ik m’n benen iets van elkaar, ook hij zakt iets
onderuit en aan de bult in zijn broek zie ik dat hij goed zicht heeft. Hij begint erover te
wrijven daarom doe ik m’n benen nog maar wat wijder. Maar, wat doet hij nu, ik zie duidelijk
dat hij zijn rits open maakt, snel kijk ik om me heen, er is niemand die het kan zien.
Gebiologeerd staar ik onder zijn tafel en langzaam haalt hij zijn pik tevoorschijn, hij begint er
mee te spelen, ik schuif nog wat verder onderuit, m’n rok is opgeschoven tot aan m’n billen
en als ik iets voorover buig kan ik m’n nieuwe kale poes zien, snel schik ik met de stoel iets
verder onder tafel.opnieuw kijk ik naar die lul, hij is al behoorlijk stijf geworden, de jongen
heeft hem vast en zit zich wat af te trekken. De glimmende kop schiet in en uit zijn hand. Ik
doe je benen nog verder uit elkaar en zit nu bijna wijdbeens langzaam schuif ik met m’n
pruim heen en weer tegen de tafelrand. Nog steeds hou ik die bewegende pik in de gaten,
sneller en sneller gaat hij , ik kan met m’n vingers ongezien bij m’n nu kletsnatte poes komen
en begin mezelf te vingeren, m’n geilheid is bijna niet meer te controleren, maar als ik nu
klaar komt gil ik waarschijnlijk het hele terras bij elkaar. Die jongen zit nog steeds te trekken
maar aan zijn gezicht is te zien dat het nooit lang meer kan duren, op, neer, op, neer gaat hij
met zijn hand, zijn zak schud mee. sneller en sneller gaat zijn vel over de paarse eikel heen, ik
zie de jongen verkrampen, dan komt hij klaar,dikke klodders sperma spuiten mijn kant op, is
het verbeelding of voel ik wat tegen mijn been spetteren? Ook ik ben bijna zover, twee
vingers glijden in mijn kutje heen en weer, ik sluit mijn ogen en kan bijna niet meer, toch
weet ik te stoppen, niet nu, niet hier, met gesloten ogen wacht ik tot het ergste voorbij is.
Als ik m’n ogen weer open doe is de jongen verdwenen, alleen de klodders sperma op straat
bewijzen dat ik niet gedroomd hebt. Als ik om me heen kijk blijkt niemand iets gemerkt te
hebben, maar ik ben het einde nabij. Al meer dan drie uur ben ik mezelf nu aan het opgeilen,
aan deze kwelling moet snel een eind komen. Ik drink je biertje op, betaal, en ga terug naar de
fiets, voorzichtig stap ik op en rij weg richting huis, m’n pruim glibbert nog steeds onder de
beweging ook al rij ik heel rustig,ik denk over wat me is over komen, m’n eigen gedrag
verbaast me, dat ik exhibitionistische nijgingen had wist ik niet. Als ik weer in het bos rijd
trek ik m’n rokje omhoog en kijk eens naar m’n poesje, kaal en glimmend ziet het eruit, de
lippen zijn rood en gezwollen en de klit is zo groot en dik als een bruine boon. Onderweg
begint het bier te werken en ondanks dat ik verschrikkelijk geil ben moet ik nodig plassen, er
is niemand in de buurt dus stap ik af en loopt een eindje het bos in. ik kijk nog eens om je
heen, niemand. Dan til ik m’n rokje op en naar beneden kijkend ga ik op m’n hurken achter
een boom zitten, als ik weer opkijk kijk ik recht in het gezicht van die jongen die rond het
huis liep. Hij lag op zijn buik te zonnen daarom had ik hem niet gezien, maar nu het is te laat,
nu kan ik het niet meer ophouden en bruisend laat ik mijn plasje lopen, het kan me trouwens
niks meer schelen omdat ik nu zo geil ben als wat.

Gedownload van xxxstory.nl

De jongen is niet van me geschrokken, in tegendeel, snel trekt hij zijn sportbroekje uit en
naakt staat hij nu voor me. Mijn plassen heeft hem erg opgewonden want zijn pik staat als een
vlaggenmast, onmiddellijk begint hij zichzelf af te trekken. Hij maakt een ring van duim en
wijsvinger en schuift die over zijn hele mast heen en weer.Ook ik kom weer op kookpunt, dat
plassen met die jongen erbij jaagt het bloed weer naar m’n hoofd. ik leun gehurkt achterover
tegen de boom en begint zachtjes te vingeren, ik ben zo vochtig van het kutsap dat twee
vingers gemakkelijk naar binnen glijden, steeds sneller beweeg ik ze, de rillingen trekken
weer door m’n lichaam. ik heb prachtig uitzicht, hij staat misschien maar 30 centimeter voor
me en ik bent precies op pik hoogte, voortdurend flitst zijn lul voor m’n ogen, nu kan ik me
eindelijk helemaal laten gaan. Sneller en sneller trekt hij, de paarse kop wordt nog paarser. De
jongen sluit zijn ogen hij komt bijna, ook ik heb niet veel meer nodig als een razende wrijf ik
nu over m’n klit en ik voel m’n orgasme dichterbij komen. Door het lichaam van de jongen
trekt een siddering en dan begint hij te spuiten en te spuiten het houdt niet meer op,ik zie het
uit zijn eikel komen , door de lucht vliegen en dan voel ik de druppels, op m’n benen, op m’n
armen, tegen mijn kale kutje en in m’n gezicht , dan kom ik ook.....Dit is mijn moment,
eindelijk, eindelijk kom ik klaar, m’n lichaam begint te schokken en te stoten, het is zo hevig
dat ik omval, hijgend en kreunend rol ik over de grond, maar ik blijf vingeren, want ik blijf
klaar komen, steeds weer rollen de golven van het orgasme door me heen. Ik raak buiten
adem, de ene golf is nog heviger dan de andere, minuten lang houd het aan.
Als eindelijk de laatste genots golven m’n lichaam heeft verlaten blijf ik uitgeput liggen, of de
jongen er nog is weet ik niet, ik weet niks meer, langzaam kom ik weer een beetje bij en
probeer op te staan maar dat lukt niet, ik heb geen kracht meer dus blijf ik maar liggen. Tien
minuten later voel ik me beter en sta voorzichtig op, m’n hele lichaam trilt, bibberend en
bevend loop ik terug naar m’n fiets. Eenmaal onderweg denk ik bij jezelf, nou zo’n kale poes
is toch zo gek nog niet!
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