Een smerig lesje!
Het was op een warme zomerdag dat ik alleen thuis was. Mijn vriendin Carolien was
hardlopen en zou behoorlijk lang wegblijven, aangezien ze van plan was rond de 25 km te
gaan lopen, dus een dikke 2,5 uur zou dat sowieso gaan duren. Ik verveelde me en checkte
mijn computer… diverse dames hadden gereageerd op mijn profielfoto op een datingsite en ik
voelde me langzaam geil worden. Ik liep naar boven en ging op bed liggen… maar op 1 of
andere manier kon ik mijn draai niet vinden. Ik besloot naar de douche te gaan…
Daar valt mijn oog als eerste op de wasmand. Een slipje van Carolien hangt nonchalant over
het randje en ik zie de sporen van haar kut in het slipje zitten. Langzaam loop ik er naartoe en
pak het slipje uit de wasmand. Ik bekijk het slipje goed en zie dat haar hete kut allerlei sporen
heeft nagelaten en niet zomaar een beetje, maar echt veel! Volgende week moet ze ongesteld
worden en altijd in de week daarvoor heeft ze heel veel afscheiding… Nou dat was te zien,
het slipje was er bijna zwaar van… Langzaam ruik ik langs het slipje en de geur van haar
geile kut dringt diep in mijn neus. Ik voel mijn lul hard worden en ik druk het slipje tegen
mijn gezicht.
Dan ruik ik nog een andere geur… Ik kijk opnieuw naar het slipje en zie een geile bruine
vlek… blijkbaar neemt ze het niet zou nauw met het afvegen van haar kontje. Mijn lul wordt
in een keer keihard en ik duw mijn neus tegen de poepvlek en inhaleer de heerlijke geur van
haar kont! Ik loop naar de slaapkamer en ga op het bed liggen, doe mijn broek los en pak mijn
harde lul in mijn hand. Ik duw het slipje weer op mijn gezicht en begin langzaam te trekken.
Ik voel de natte afscheiding tegen mijn lippen terwijl ik haar heerlijke kont ruik. Langzaam
begin ik haar slipje te likken en ik proef haar geile kut op mijn tong! Ik hou het bijna niet
meer, maar ik wil nog een poosje genieten dus ik hou me in. Ik laat het slipje op mijn gezicht
liggen met de poepvlek op mijn neus en de geile kutsporen op mijn mond en tong. Ik leg mijn
handen onder mijn hoofd en lig heerlijk te genieten…
Plotseling voel ik hoe mijn handen vastgepakt worden en met 2 klikken merk ik dat ik
vastgebonden lig aan de spijlen van het bed. Ik kan in eerste instantie niets zien, want het
slipje ligt op mijn gezicht. Dan hoor ik de stem van Carolien… ze is boos! “Wat doe jij in
godsnaam met mijn slipje op je gezicht, gore viezerik?!” Ze pakt het slipje en kijkt erin…
“Zoooo, dus jij houdt van smerigheid?” Ik ben te verbaasd om iets te zeggen… Ze staat naast
het bed, in haar hardloopkleren, compleet bezweet. De tijd is blijkbaar sneller gegaan dan ik
gedacht had! Ze geeft me een klap in mijn gezicht en zegt dat als ik zo van smerig houdt, ze
me wel een lesje zal leren! Ik kan geen kant op en ze komt op haar knieën op het bed zitten.
Zonder waarschuwing duwt ze haar bezwete kut keihard op mijn gezicht. Ik voel de natte
sportbroek en ik ruik een sterke zweetlucht! “Wil jij smerigheid? Nou, dat kan! Proef maar en
ruik maar! Ik heb net 20 km hardgelopen dus ik zweet me kapot en dat mag jij likken, proeven
en ruiken!” Ze wrijft haar broek over mijn gezicht en ik proef en ruik overal haar zweet,
vermengd met ongewassen kut… Dan gaat ze staan en doet haar sportbroek uit. Ze sist me toe
dat het nog erger wordt en dat ik zomaar niet van haar af ben!
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Ik zie dat ze een grote slip aanheeft, net nog geen boxer, maar echt elegant is het ook niet…
Ze draait zich om en zegt: “Je mag mijn kont ook ruiken, ik moest net voordat ik ging
hardlopen nog poepen en ik heb een hekel aan dat eindeloze afvegen, dus je zal nog wel wat
ruiken!” Ze duwt haar kont op mijn gezicht en ik voel dat de onelegante slip helemaal nat is
van haar zweet! Een penetrante geur dringt in mijn neus en ik ruik haar zweetgeur, vermengt
met de geur van poep… Ik kan er niets aan doen, maar mijn lul wordt weer stijf van al die
lichaamsgeuren! Ze duwt haar kont nog harder in mijn gezicht en ik kan bijna geen
ademhalen! Ze ziet hoe mijn lul weer stijf wordt en ze springt op… “Je wordt er gewoon nog
geil van ook he, viezerik! Nou, ik zal je leren!” Ze doet haar grote slip uit en met een gemene
grijns op haar gezicht draait ze hem binnenstebuiten. Ze houdt de slip voor mijn gezicht en
zegt: “Zie je die gore sporen?! Het is niet alleen maar mijn kut en kont, er zit ook nog pis in!
Ik kon het niet helemaal ophouden, dus ik heb een beetje laten lopen en jij gaat het proeven!”
Ze duwt de slip met het kruis in mijn gezicht en dwingt me mijn tong uit te steken. Ik ruik
haar pis, poep en zweetgeur en ze dwingt me diep te inhaleren. Dan duwt ze zonder
waarschuwing de slip met het kruis in mijn mond! “Proef maar, goorlap!” Dan haalt ze de slip
uit mijn mond en kijkt minachtend op me neer. Ze haalt haar neus op, schraapt haar keel en
met een lachje spuugt ze een slijmerige klodder spuug in mijn mond en dwingt me het door te
slikken! Ik kokhals en tevreden kijkt ze toe hoe ik haar spuug doorslik.
Dan kleedt ze zich helemaal uit, ze gaat verzitten en duwt haar borsten in mijn gezicht! “Voel
je hoe nat ik ben van het zweet?! Lik het maar op! Jij houdt toch zo van smerigheid?!”
Gehoorzaam lik het zoute zweet van tussen haar borsten en terwijl ze sadistisch lacht, pakt ze
mijn hoofd vast en duwt ze haar bezwete oksel op mijn gezicht! Ze dwingt me haar warme
zweetoksel te likken en ze duwt zo hard, dat ik weer geen adem kan halen… Ik ruik dat ze
zich niet net gedoucht heeft en blijkbaar heeft ze een hels plezier bij het zien van de trek op
mijn gezicht! Ze komt overeind en spuugt opnieuw in mijn mond! Dan draait ze zich om en
komt met haar kont boven me zitten. De zweetgeur uit haar bilnaad komt me als een muur
tegemoet. Opnieuw pakt ze mijn hoofd vast en zonder waarschuwing duwt ze mijn gezicht
stevig in haar bilspleet! “Ruiken! Ruik mijn bezwete kont!” Diep inhaleer ik de penetrante
zweetgeur en opnieuw wordt ik geil! Dan buigt ze iets voorover en ze trekt haar billen uit
elkaar. Ik zie haar anus vlak voor mijn gezicht en inderdaad… het afvegen neemt ze niet zo
nauw! Ik zie de bruine poepsporen op en rond haar anus zitten en langzaam buigt ze weer naar
achteren toe. Haar smerige poepgaatje komt zachtjes tegen mijn neus aan en ik ruik een sterke
poepgeur! Ze zegt me mijn tong uit te steken en haar unwiped asshole te likken! Langzaam ga
ik met mijn tong langs haar bruine sterretje en ik proef een bitterzoute smaak van poep,
vermengt met zweet!
Plotseling duwt ze haar kont op mijn mond en ik ben gedwongen haar smerige kont harder te
likken. Ik proef duidelijk de poepresten op mijn tong en in een geile opwelling begin ik
fanatiek haar bezwete strontgaatje te likken! Ze merkt dat ik geil ben en zegt: “Ok, dit is
duidelijk niet smerig genoeg! Je geniet ervan en dat is niet echt de bedoeling!” Ze gaat
verzitten en duwt haar anus tegen mijn neus aan! Ik voel hoe ze zich inspant en ineens
ontsnapt er een zachte wind uit haar geile kont! “Snuiven, ruiken!”, roept ze. Diep snuif ik de
warme wind op en terwijl ik moet kokhalzen, hoor ik haar gemeen lachen! “Bereid je maar
voor, want dit is nog niet de laatste!” En opnieuw spant ze haar anus en weer laat ze een lange,
warme scheet in mijn gezicht! Ik moet echt moeite doen om de geur te inhaleren zonder dat ik
moet kotsen, maar ze vindt het alleen maar mooier dat ik er niet goed tegen kan! Ze duwt haar
anus weer op mijn mond en dwingt me met mijn mond open haar sterretje te likken en terwijl
mijn tong haar kont in glijdt, laat ze opnieuw een scheet in mijn open mond en op mijn tong.
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Dat is even teveel voor me en ik draai mijn hoofd uit alle macht weg van haar anus. Ze geeft
me een klap en zegt dat ik me rustig moet houden, want nu is zij geil en zal ik moeten doen
wat zij wil! Ze staat op en pakt een emmer uit de douche.
Lang hoef ik me niet af te vragen wat haar plannen zijn, want ze houdt de emmer tussen haar
benen en begint te pissen! Als ze bijna klaar is, stopt ze en opnieuw komt ze boven me zitten.
Ze duwt haar warme, bezwete piskut op mijn gezicht en wrijft pis, geil en zweet over mijn
hele gezicht. Dan duwt ze haar kut op mijn mond en dwingt me haar te likken! Ik duw mijn
tong diep in haar zweetkut en proef de pis en het zweet en ze begint zachtjes op mijn tong te
rijden! Ik hoor een kreun uit haar mond komen en zonder dat ik het verwacht, voel ik ineens
een warme straal mijn mond in spuiten! In een fractie van een seconde realiseer ik me dat ze
gewoon in mijn mond zit te pissen terwijl ik haar lik! Ze klemt haar benen stevig om mijn
hoofd, zodat ik niet weg kan draaien en ik ben gedwongen haar warme pis op te drinken! Ik
voel hoe ze opnieuw begint te rijden en ze dwingt me haar kut schoon te likken! Steeds
minder proef ik de pis en steeds meer weer het zweet en fanatiek lik ik haar warme zweetgrot
helemaal schoon!
Ze gaat staan en zegt: “Zo meneertje, heb je je lesje geleerd?!” Ze kijkt me minachtend aan en
ik zeg niks, wetend dat alle antwoorden voor mij vernederend uitpakken. Opnieuw stelt ze de
vraag en weer zeg ik niets… Dat maakt haar boos! Zonder wat te zeggen, loopt ze weg. Ik
hoor haar beneden deuren open en dicht doen en vraag me af of ze me zo laat liggen, of ze
klaar is, of… Dan hoor ik de wc doorspoelen en ik ben even verbaasd, want ze heeft net
geplast en toch is ze weer een keer naar de wc gegaan… Ik hoor haar de trap op lopen en zie
haar met een gemene grijns op haar gezicht de kamer binnen komen. “Ok, als je het zo wilt,
dan kan ik je nog wel een beetje smerigheid geven! Ik zag de poepvlek van mijn slipje op je
neus liggen, dus blijkbaar vind je het geil om mijn kontje te ruiken! Nou, ik heb een
verrassing voor je! Ik ben nog even wezen poepen beneden, alleen kon ik op een of andere
vreemde manier geen toiletpapier vinden en mijn kontje moet wel schoon, dussss….” Hier
schrik ik toch wel van! Ik draai mijn hoofd opzij, maar opnieuw pakt ze mijn haar vast en
trekt mijn hoofd recht. Ze komt weer op haar knieën boven me zitten en buigt iets voorover.
Ik zie haar anus en jawel hoor… de verse stront kleeft nog aan en rondom haar anus. In een
ruk duwt ze mijn gezicht stevig tegen haar kont en dwingt ze me haar besmeurde anus te
likken!
Langzaam begin ik de warme stront van haar sterretje te likken. “Sneller! Harder! Hij moet
helemaal schoon!” Ze laat mijn hoofd los en duwt haar strontsterretje stevig op mijn mond! Ik
begin wat enthousiaster te likken en ik proef de bittere smaak van haar warme poep op mijn
tong. Gehoorzaam lik ik haar besmeurde poepgaatje helemaal schoon. Opgelucht dat ik niet
moest kotsen blijf ik haar sterretje nog likken… blijkbaar vindt ze het lekker, want de druk
verminderd niet. Dan voel ik hoe ze haar anus weer aanspant en terwijl ik haar lik, voel ik
haar warme poepgat opengaan en vol verbijstering voel ik hoe een restantje poep uit haar anus
zo mijn mond in glijdt! Ik kan het niet geloven! Ze zit op haar gemak in mijn mond te
schijten!! Ik voel de warme poep uit haar kont zo mijn mond in glijden en ik kan niets anders
doen dan de bruine kaviaar doorslikken… Sarcastisch vraagt ze of ik het lekker vind en
opnieuw gebiedt ze me haar kont schoon te likken! Met de laatste moed lik ik opnieuw haar
strontsterretje schoon en dan vindt ze het blijkbaar genoeg.
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Ze staat op en maakt mijn handen los. Ze valt achterover op bed en trekt haar benen op… “Je
moet nog 1 ding doen! En dat is me keihard in mijn kut neuken!” Ze trekt me naar zich toe,
pakt mijn lul en duwt hem in haar warme, kletsnatte kut. Dan pakt ze mijn hoofd en duwt
mijn gezicht tussen haar bezwete borsten en zegt: “Neuk me! Keihard!” Heerlijk hard begin ik
mijn stijve pik in haar natte kut te pompen en terwijl ze mijn gezicht hard tussen haar borsten
duwt en ik de zweetgeur weer in mijn neus krijg, spuit ik mijn geile lading heet sperma diep
in haar kut, precies op het moment dat zij spuitend klaarkomt! Ze schreeuwt het uit en terwijl
ze nog naschokt, duwt ze mij alweer op het bed en dwingt me haar kut schoon te likken. Ik
proef haar geil en terwijl ik fanatiek lik, duwt ze haar kut op mijn mond en perst ze mijn eigen
sperma uit haar kut, zo mijn mond in! Ik voel hoe ze haar hand op mijn neus en mond legt en
zo dwingt ze me mijn eigen sperma door te slikken.
Ze staat op en kijkt me glimlachend aan… “Zal ik mijn slipje maar uitwassen…?” Ze loopt
naar de douche en laat me liggen met mijn eigen gedachten…
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