Even op de thee.
Ik geil er al dagen op Sasja eens in haar broek te laten plassen. Daarom heb ik haar bij mij
thuis uitgenodigd voor een kopje thee. “Gezellig, leuk”, had ze gezegd. Dat vond ik ook wel.
Ze moest eens weten.
Daar zit ze dan, op de bank. Gekleed in een gewone spijkerbroek en een leuke, witte blouse.
Het staat haar goed. Bovenste knoopje open, zodat ik net niet naar binnen kan kijken. Ik moet
zeggen, alles staat haar goed. Het is gewoon een knappe meid.
“Kopje thee?”, vraag ik. “Ja, lekker”. Ik schenk haar in. Ze drinkt. We praten wat, ik schenk
haar nog eens in. Ze drinkt lekker door. Na een half uurtje, en 3 koppen thee later ga ze wat
verzitten. Ze begint wat te wiebelen. Het is duidelijk dat haar blaas zich aan het vullen is. We
praten nog wat verder, maar ik kan eigenlijk niet wachten tot ze naar de WC wil.
“Ik moet effe plassen, waar is je toilet?” “Daar om de hoek, wacht”. Ik sta op en loop voor
haar uit. “Dit is de WC, maar je mag er niet in”. Ik ga voor de deur staan. “Godver, ik moet nu
echt plassen hoor!, echt, of ik doe het in m’n broek!”. Ze kijkt me kwaad aan. “Ja! doe maar
ik je lekker in je broek.” “Laat me d’r in!” “Hmmm, nee!” “Jij je zin, ik pis wel in me broek,
lekker op je vloer!, ik zeik de hele boel onder!”
Sasja is het nu echt ernst, ze moet zo ontzettend nodig. Desnoods dan maar in haar broek. Ze
zet haar benen iets uit elkaar en probeert te ontspannen. Ik kijk haar aan. Maar het lukt haar
niet, ze kan niet in haar broek plassen.
“Lukt niet hè?” “Ik kan niet als je kijkt!, laat me erin!” “Ik blijf toch lekker kijken, wil je nog
een kopje thee misschien?” “Lul!”
Ze probeert me weg te duwen, maar ik blijf stug voor de Wc-deur staan. De aandrang begint
haar nu echt pijn te doen. Ze staat echt op springen. Dan opeens verliest ze de controle over
haar blaas. Ik zie een donkere plek verschijnen. Het loopt haar broek in. Ze laat het nu
gewoon lopen. Het kan haar echt geen reet meer schelen. Uit de pijp stroomt haar warme pis
zo op de vloer. Ik kijk gefascineerd hoe zich een plas vormt op de tegels. “Zo lul, nu je zin?!
Ik pis lekker je hele vloer onder!”
Gelukkig heb ik tegels, het kan me dus eigenlijk niets schelen. “Laat maar lekker lopen hoor,
volgens mij vindt je het stiekem gewoon lekker, zo in je broek zeiken” Ik grijp haar in haar
kruis en voel hoe haar warme straal pis tegen de ruwe stof van haar spijkerbroek sproeit. Haar
warme water stroomt over mijn handen. Het maakt me geil. Ik wil meer. Met mijn hand ga ik
in haar broek, in haar onderbroekje, naar haar spleetje. Terwijl Sasja haar blaas leegt speel ik
met mijn vingers tussen haar schaamlipjes. Alles is nat en warm. Ze laat haar blaas helemaal
leeglopen.
“Wil je me vingeren?” vraagt ze lief. Natuurlijk wil ik dat. Met mijn rechterhand in haar
broekje, wurm ik met mijn linkerhand een knoopje van haar blouse open. Mijn hand gaat in
haar beha, ik knijp zachtjes in haar tepeltje. Ik voel lekker aan haar tiet, een lekker handje vol,
speel er wat mee. Het tepeltje wordt spijkerhard. Zo wordt Sasja steeds geiler. Ondertussen
speel ik met mijn andere hand aan haar andere knopje. In haar natgepieste broekje draai ik
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rondjes om haar klitje. Mijn hand kroelt door haar schaamhaar. Druk mijn middelvinger diep
bij haar naar binnen. Nat was ze al, maar nu voel ik het kleffe vocht van een geil kutje. Sasja
begint iets sneller te ademen. En ondertussen heb ik een superstijve pik gekregen. Mijn broek
staat strak gespannen.
Sasja heeft de bolling in mijn broek ook gemerkt. Ze legt haar hand in mijn kruis en voelt
mijn opgezwollen pik. Ze legt haar hand op mijn zaakje. Door haar aanraking zwelt mijn paal
nog meer op. Ze gaat met haar hand in mijn onderbroek. Langzaam gaan haar vingers naar het
topje van mijn inmiddels keiharde pik. Met haar warme hand trekt ze de voorhuid langzaam
naar achteren en ontbloot mijn eikel. Zachtjes wrijft ze het velletje over mijn eikel heen en
weer en begint me af te trekken. Ik ga ondertussen verder met vingeren. Sasja is ondertussen
steeds natter geworden. Mijn hele hand is nat van haar kutvocht. Haar klitje is een keihard
knobbeltje geworden. Door haar pikmassage ben ik zo geil geworden.
Maak me klaar! nu!” zegt ze geil. Ik vinger haar uit alle macht. Draai rondjes om haar klitje.
Ik ga naar haar lippen en geef haar een geile tongzoen. Onze tongen draaien om elkaar terwijl
ik haar vinger. Haar ademhaling versneld. Blijkbaar heb ik het juiste ritme. “Oooh, ga door,
ga door!”, kreunt ze. Dan voel ik haar verkrampen. Schokjes door haar kutje. Ze komt klaar
terwijl ik met haar kut speel. Met een laatste zucht voel ik haar ontspannen. Ik ben nog steeds
geil. Ik wil haar neuken.
“Godver, Ik wil je neuken Sasja” “Nee, je mag er niet in!”
Ik wil haar neuken, haar genadeloos nemen, in haar kut klaarkomen. Mijn keiharde pik in haar
kut stoten tot ze sterretjes ziet. En Sasja dan helemaal volspuiten. Maar ik wil ook niet dat ze
stopt met aftrekken. Ik voel m’n zaad al komen. Ik probeer het tegen te houden, maar Sasja
voelt dat ik klaar moet komen en gaat lekker door. Ik houd het niet meer.
“Godver, ik kom klaar, trut”
De sensatie in mijn pik bereikt zijn hoogtepunt. Mijn ballen krampen samen en spuiten de
eerste lading zaad uit mijn pik. Nog eens verkrampen mijn ballen en een volgende straal
warm sperma schiet naar buiten. Mijn zaad spuit in mijn onderbroek, en niet haar kut. Ze
heeft haar warme hand rond mijn eikel en vangt mijn zaad op. Als ik uitgespoten ben haalt ze
haar hand uit mijn onderbroek, kleverig met mijn zaad. Geil likt ze haar vingers af en kijkt me
lachend aan.
“Dat is je straf, omdat ik in mijn broek moest zeiken, moet jij in je broek klaarkomen!”
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