Een versleten BH.
Inez had al een tijdje het gevoel, dat haar BH versleten was. Ze had helemaal geen steun meer
van het ding en dat had ze wel nodig, want ze had een behoorlijk stel borsten. En vandaag was
het helemaal mis, want sinds de laatste wasbeurt was de elasticiteit van de schouderbandjes er
ook nog uit en hing het geheel als een vod om haar lijf. Haar borsten hingen nu helemaal af en
in haar vrije tijd vond ze dat geen probleem, maar met al die kerels op kantoor voelde ze zich
behoorlijk opgelaten.
Tussen de middag besloot ze de BH maar af te doen en direct na het werk maar een nieuwe te
gaan kopen. Nu viel het helemaal op dat haar grote borsten zonder steun in haar bloes hingen
en ze had het gevoel dat de mannen haar met de ogen uitkleedden. Op zich was dat vreemd,
want iedereen wist dat ze uitgesproken lesbisch was en totaal niet op kerels viel. Slechts een
keer had ze een pik in zich gevoeld. Dat was na een bijeenkomst van het COC en ze had daar
een bijzonder aardige knul ontmoet, die natuurlijk homofiel was. Maar om een of andere
reden voelden ze zich tot elkaar aangetrokken en uiteindelijk waren ze in bed beland en had
hij haar geneukt. In de kont natuurlijk, want tot andere plekjes had hij zich niet aangetrokken
gevoeld. Ze had daar de waardering leren kennen van het likken aan haar aars, wat hij
uitgebreid bij haar gedaan had en wat bijzonder aangenaam was geweest. Als ze later met een
vriendin sex bedreef, had ze dat ook steevast bij haar partner gedaan en het was altijd een
succes geweest. Het neuken op zich had ze ook wel lekker gevonden, maar ze wilde toch ooit
nog een keer meemaken om een lul in haar kut te voelen. Ze had de kans ook waar genomen
om de smaak van sperma te leren kennen. Nadat de knul haar reet had volgespoten, had ze
met haar vingers wat zaad uit haar darm gehaald en eraan geproefd. Het was haar niet tegen
gevallen, hoewel er duidelijk een strontsmaak aan zat, maar ja, dat was vanzelfsprekend als je
op die plek genaaid werd. Toch prefereerde ze veel meer de smaak van een natte vrouwenkut,
hoewel ze de perverse smaak van stront nooit vergeten was en er iets van terugproefde als ze
een van haar vriendinnen d’r aars met haar tong verwende.
Toen de klok half vijf aanwees ruimde ze haar bureau op en spoedde zich met de fiets naar het
centrum van de stad. Ze stapte een lingeriezaak binnen en een verkoopster kwam op haar af.
Ergens kwam de vrouw haar bekend voor, maar ze kon haar niet zo gauw thuis brengen, waar
ze de verkoopster eerder had gezien. Ze legde uit wat ze zocht en met een stapel BH’s ging ze
naar de kleedkamers. Aan de andere kant van het gordijn hoorde ze de verkoopster vragen of
het lukte en of de maat goed was. Maar Inez kon de juiste maat niet vinden, want in geen van
de BH’s pasten haar borsten goed genoeg. “Misschien moet ik een grotere cup hebben”, zei ze
en even later ging het gordijn snel open en weer dicht en stapte tot haar verbazing de
verkoopster met een nog grote stapel BH’s in haar kleedkamer. Ze deed geen poging om iets
te verbergen, maar voelde zich toch wel een beetje ongemakkelijk. “Het is ook geen wonder
dat er geen past”, zei de verkoopster, “want je hebt allemaal B-cups meegenomen”. Voordat
Inez erop bedacht was, haalde de verkoopster onbeschaamd haar borsten uit de BH, die ze aan
het passen was en nam ze in haar handen.
“Dit is op z’n minst een C-cup”, zei ze en Inez voelde hoe d’r borsten zachtjes gekneed
werden. Ze kreeg het warm en koud tegelijk, maar bovenal kreeg ze een natte kut, want ze
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raakte behoorlijk opgewonden door de liefkozende vrouwenhanden. De verkoopster liet haar
weer los en reikte haar een grotere BH aan.
“Probeer deze maar eens”, zei ze en ze hielp Inez bij het omdoen van de BH en maakte de
bandjes op haar rug vast.
“Deze zit heel goed”, zei Inez, “en ik vind hem nog mooi ook”. “Ik zal je schouderbandjes
even goed afstellen”, zei de verkoopster, “zodat je borsten meer vooruit steken en je optimaal
steun van de BH hebt”. Inez voelde de verkoopster bij haar schouder bezig met de bandjes en
opeens drukte die een kus in haar nek. Inez keek verbaasd achterom en de verkoopster zei
glimlachend: “of herken je me soms niet meer?”. Inez schudde van nee en vroeg zich af, wat
er aan de hand was.
“Ik herkende jou meteen”, zei de verkoopster, “ik ben Claudia en heb je laatst gezien op een
contactavond voor homofielen en lesbiennes. Weet je het niet meer?”. Inez wist het nu weer
en wist zich ook nog te herinneren, dat ze deze vrouw zo mooi had gevonden, maar was tegen
gehouden door het feit, dat ze een vriendin bij zich had, waar ze veelvuldig mee liep te kussen.
“Ja”, zei Inez, “jij was in het blauw en je vriendin in het rood”. “Mijn ex-vriendin”, zei
Claudia. Inez raakte opgewonden - zou ze een kans hebben bij deze meid?
“Dus je bent nu single?”, vroeg ze zo goed en kwaad mogelijk tussen neus en lippen door.
De verkoopster zei: “ja, en jij?”.
“Ik heb nog nooit een vaste relatie gehad”, zei Inez, “ik wip van de een naar de ander, maar
vastigheid, ho maar”.
“Ik moet nog tot zes uur werken”, zei Claudia, “dan ben ik vrij. Heb je geen zin om met me
uit te gaan eten?”.
“Ik weet nog iets beters”, zei Inez. “Ik ga nu naar huis en bereid ons iets lekkers. Tegen de tijd
dat jij vrij bent, heb ik het klaar en kom je bij mij eten. Goed?”. Claudia knikte heftig
instemmend en haar ogen glommen - zo opgetogen was ze over het voorstel.
Inez hield de nieuwe BH direct om en voordat ze met z’n tweeën het paskamertje verlieten,
gaven ze elkaar nog vluchtig een kusje. Gezamenlijk liepen ze naar de kassa en Inez rekende
af.
“Ik weet nog niet eens waar je woont”, zei Claudia en toen Inez haar adres verteld had, verliet
ze met een knipoog de lingeriezaak. Thuis aangekomen begon ze direct met de maaltijd en net
toen ze de tafel gedekt had, ging de deurbel. Claudia had een bloemetje voor haar
meegenomen en met een dikke kus gaf ze het boeket aan Inez. Die hielp haar uit de mantel en
even later plofte Claudia neer op de bank en begon een heel verhaal af te steken over een
vervelende klant, die om vijf voor zes de winkel binnen kwam en nog van alles wilde passen.
Inez onderbrak haar en stelde voor om het verhaal verder te doen onder het eten, want dat
stond te verpieteren op het gas. Snel serveerde Inez het eten en Claudia vertelde verder. Ze
voelde zich blijkbaar zeer op haar gemak bij Inez en deze vond de aanwezigheid van Claudia
ook zeer aangenaam. Het duurde maar even of Claudia legde haar hele ziel bloot en vertelde
Inez wie en wat ze was en hoe ze in elkaar stak. Inez deed hetzelfde en vertelde haar
levensverhaal, die een uit duizenden was, met die kanttekening dat haar lesbische geaardheid
elke keer weer terugkwam en elk verhaal doorkruiste. Opeens voelde Inez een voet tegen de
binnenkant van haar dij en ze keek naar Claudia.
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“Jij laat er ook geen twijfel over bestaan wat je bedoelingen zijn, he”, zei Inez.
“Ik vind je gewoon erg aardig”, zei Claudia, “ik val op types als jij en toen je me uitnodigde
om hier te komen eten, was ik verkocht en op slag smoorverliefd op je”.
“Ik mag jou ook wel”, zei Inez, “maar ik loop gewoonlijk iets minder hard van stapel”. Toch
deed ze haar benen iets verder uit elkaar om Claudia de ruimte te geven en die ging met haar
tenen iets verder naar het kruis van Inez. Die haar kut werd spontaan nat en ze pakte de voet
van Claudia beet en gaf er liefkozend een kneep in. Toen Claudia dit uitlegde als uitnodiging
om verder te gaan en haar tenen verder omhoog bewoog, duwde Inez haar voet weg en stond
op om het toetje op te halen. Toen ze terug kwam en het pak vla aan Claudia gaf, streek ze
even door diens prachtige haren en ging toen snel weer zitten. Claudia deed de vla in haar
bord en gaf toen het pak aan Inez. Per ongeluk viel haar lepel op de grond en Claudia dook
onder de tafel en deed een poging haar lepel op te rapen. Maar zodra ze hem te pakken had,
dook ze tussen de benen van Inez en kuste de knieën van het zittende meisje. Instinctmatig
deed Inez haar benen ietsje uit elkaar en Claudia gaf een kus op haar dij. Meteen stak ze haar
tong uit en likte zich een baan naar boven en hoopte zo de kut van Inez te bereiken. Inez
schoot met de stoel achteruit en pakte Claudia bij het hoofd.
“Jij geil loedertje”, zei ze, “je kunt niet van me afblijven, he”. Ze trok Claudia omhoog en gaf
haar een vurige tongkus. Het ijs was nu definitief gebroken en Claudia wist, dat ze haar doel
bereikt had: ze had Inez veroverd. Innig kussend lag ze tegen Inez aan en ze beroerde de
lekkere tieten van haar nieuwe vriendin.
“Mooie BH”, zei ze lachend, “nieuw?”
“Je bent een ondeugd”, zei Inez en ze ging staan en trok Claudia met zich mee. De dames
liepen naar de slaapkamer en Inez duwde Claudia op het bed. Ze dook er boven op en ze
gaven elkaar een lange en heftige tongkus. Het duurde maar even of Claudia had het bovenlijf
van Inez uit de kleren en ze lag zelf ook met de borsten bloot. Inez schuurde met haar harde
tepels over de tieten van Claudia, die daarvan ook stijve tepels kreeg. “Zalige borsten heb je”,
lispelde Claudia en ze nam de tepels van Inez in haar mond en likte de borsten van haar
vriendin af. Inez kreeg het steeds benauwder en hijgde nu duidelijk opgewonden. Haar kut
was kledder en Claudia was er niet veel beter aan toe, want haar spleet dreef ook in haar slipje.
Inez greep onder de rok van Claudia en streelde haar over haar zachte vrouwelijke dijen.
Claudia deed haar benen wijd uit elkaar en Inez bereikte al snel het doorweekte slipje van de
onder haar liggende vrouw. Claudia lebberde nog steeds aan de tieten van Inez en stak een
hand achter bij de slip van Inez in en streelde de witte, zeer zachte billen. Het duurde maar
even of beide meisjes lagen elkaars kut te vingeren en de eerste zuchten en kreunen klonken
door de slaapkamer. Maar zolang ze elk hun slip nog aan hadden, was het ongemakkelijk
vingeren en Inez ontdeed als eerste haar vriendin van al haar kleding. Toen draaide ze zich om
en begon de kut van Claudia te beffen.
Claudia trok de slip van Inez ook over haar bevallige heupen en ze keek recht tegen de
kaalgeschoren kut van Inez aan. Even later had Inez ook geen kledingstuk meer aan haar lijf
en hartstochtelijk lagen de meiden elkaar in standje 69 te beffen. Inez kroop verder omlaag en
likte de dijen van Claudia en duwde een van haar grote memmen tegen de kut van Claudia en
stopte de harde tepel tussen de natte schaamlippen. Daarna kroop ze heel ver terug en liet haar
glanzende tiet voor de mond van Claudia bungelen, die er meteen aan begon te likken en
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proefde van haar eigen kutgeil. Dit spelletje herhaalde Inez meerdere keren en Claudia
probeerde hetzelfde te doen met haar vingers. Elke keer als die kliedernat uit de kut van Inez
kwamen, hield ze haar hand voor de mond van het bovenliggende meisje, die gulzig het
kutsap er af likte. Na een poosje wilde Inez wat anders en trok haar nachtkastje open. Uit de
stapel dildo’s pakte ze twee exemplaren en gaf er een aan Claudia en nam haar positie weer in,
zodat ze de kut van Claudia kon bewerken met haar tong. Snel plaatste ze de dildo diep in de
druipende scheur van Claudia en die deed hetzelfde bij Inez. Met hun tongen gingen ze over
elkaars klit en ze waren allebei bloedgeil. Inez trok na een poosje de vibrator uit de kut van
Claudia en nam deze in haar mond. Toen ze al het kutvocht er af gezogen had, duwde ze hem
weer diep naar binnen, totdat die weer dreef van het kutgeil. Dan likte ze hem opnieuw af en
Claudia deed dezelfde handelingen. Zo proefden ze van elkaars kutgeil en kreunend en
zuchtend genoten ze ervan. Dit ging zo een tijdje door en toen wilde Inez wat anders proeven.
Ze ging met haar tong naar het kontgaatje van Claudia en begon er wild over heen te likken.
Ze verzamelde een flinke klodder spuug in haar mond en werkte dit met haar tong in de darm
van Claudia. Die had een zeer gevoelig kontje en ze kwam al bijna klaar. Op haar beurt zat
Claudia met twee vingers in de kont van Inez te wroeten en toen ze een beetje in de klit van
Inez beet, begon deze te schokken en met een lange kreun kwam die klaar. De kont van
Claudia dreef nu van het mondvocht van Inez en nu was de tijd rijp om haar tong plaats te
laten maken voor de dildo. Soepel gleed de vibrator in de darm van Claudia en Inez duwde
hem er bijna helemaal in. Claudia ontving de dildo met een geile kreet en kronkelde bij elke
centimeter dildo die naar binnen ging. Inez stak een paar vingers diep in de kut van Claudia
en ze voelde de dildo in de darm heen en weer gaan. Met haar tong ging ze over de
uitpuilende clitoris van Claudia en even later trok ze dildo naar buiten. Tot haar grote
opwinding was de top helemaal bruin en ze vroeg zich af of ze het zou doen. Na enkele
seconden in twijfel te hebben gestaan, stond haar besluit vast en ze stak het kunststof geval in
haar mond. Smakkend proefde ze van de poep die er aan zat, terwijl Claudia er geen weet van
had wat er zich precies afspeelde.
Ze herinnerde zich de smaak van stront gemengd met sperma van de keer met de homofiel,
maar dit was veel lekkerder, want nu zat er ook kutsmaak aan. Gauw deed ze de vibrator weer
op zijn plaats en aarsneukte haar vriendin opnieuw met de dildo. Die kwam nu haast klaar en
daarom haalde ze opnieuw de dildo naar buiten. Weer likte ze de stront eraf en stopte toen de
vibrator weer diep in het onderlichaam van Claudia. Ze ging nu hard met haar tong over de
clitoris en Claudia spande haar lijf. Geile kreten uitstotend kwam ze klaar en ze kronkelde
wild en ongecontroleerd onder Inez. Daarna lieten ze elkaar even los en Inez haalde de dildo
uit de reet naar buiten. Opnieuw likte ze het ding schoon en legde hem daarna weg. “Ik moet
even een grote boodschap doen”, zei Claudia, “door die vibrator heb ik zo’n druk in mijn
darmen gekregen, dat ik het niet op houdt”. Inez rolde aan de kant en maakte de weg vrij voor
Claudia. Die zag nu, dat de mond van Inez helemaal bruin was en ze zei: “jij bent een geile
teef zeg, vind je dat lekker?”. Inez vertelde van die keer met de homo en ze gaf toe, dat de
strontsmaak haar waanzinnig geil maakte. Ze verzekerde Claudia ook, dat het geen gewoonte
was om dit te doen en dat dit de eerste echte keer was dat ze poep op at. Maar Claudia’s nood
steeg tot een toppunt en ze snelde naar de WC. Inez volgde haar en ze keek opgewonden toe
wat Claudia produceerde. Die gaf haar daartoe ook de gelegenheid, want ze spreidde haar
benen flink en Inez zag tot haar verbazing een enorm dikke drol naar buiten gescheten worden
en met een bonk viel die in de pot, terwijl Claudia een dikke scheet liet. Hij was wel zo dik als
een pols en Inez raakte helemaal in extase.
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Ze greep tussen de benen van Claudia door en pakte de enorme keutel. Ze kuste hem en likte
er over heen. Claudia keek haar ogen uit en vond het een interessante en opwindende
ontwikkeling. Inez ging wijdbeens staan en zakte ietsje door de knieën. Ze hield de bolus vlak
voor haar kut en begon er over heen te pissen. De urine kletterde daarbij ook op de betegelde
vloer van de badkamer, maar dat interesseerde haar geen moer. Het enorme gevaarte
glibberde nu in haar handen en toen Inez uitgepiest was, begon ze er opnieuw aan te likken.
Claudia vond het geheel ook zeer opwindend en ze wilde mee doen. Ze greep naar de Wc-rol
om haar kont af te vegen, maar Inez stopte haar. “Laat mij je reet schoonlikken”, stamelde ze
geil en Claudia draaide zich om en liet haar bruine billen aflikken door de zeer geile Inez. Die
bleef maar doorgaan en na een poosje hoorde Claudia geritsel. Inez pakte een plastic zakje en
deed de keutel daarin. Vervolgens deed ze schaamlippen van Claudia uit elkaar en duwde de
keutel in de kut van een zeer geil wordende Claudia. Vervolgens likte ze verder aan de aars
van het voorover gebogen meisje en die begon op haar beurt met haar vingers over haar klit te
wrijven. Ze was nog nooit zo geil klaargemaakt en vooral het bewustzijn, dat ze geneukt werd
met haar eigen stront, deed haar hart sneller kloppen en haar geilheid opzwepen. Het duurde
maar even of ze kwam weer klaar en ze schokte heel erg erbij en kreunde als geen ander.
Voorzichtig haalde Inez de keutel uit haar kut en legde hem op de grond. Ze ontdeed de drol
van het plastic en draaide vervolgens het zakje binnenste buiten. Daarna hield ze het voor haar
mond en likte het bruine er af.
“Oh, lekkere geile stront, perverse keutel, ik kan je wel opvreten”, zei ze en ze leek wel in een
soort trance te verkeren. Claudia begon te piesen en Inez hield snel het zakje onder de
urinestraal en ging door tot er alleen nog maar druppels uit kwamen.
“Laat mij ook eens proeven”, zei Claudia en ze gaf Inez een tongzoen. Zodoende werd ze ook
gewaar hoe stront smaakte, maar haar passie was al bevredigd en ze werd er niet opnieuw geil
van. Inez daarentegen wel en wilde niets liever dan op een extreme manier klaar komen.
Claudia nam nu het initiatief en pakte het druppende zakje met pies van Inez af. Ze duwde
haar vriendin op de grond en leegde het zakje over het onderlichaam van Inez. Daarna dook
ze met haar hoofd naar beneden en begon Inez helemaal af te likken en concentreerde zich
vooral op de clitoris. Ze proefde de geile piessmaak en vond dit totaal niet onaangenaam. Ze
duwde haar tong diep zo ver ze kon in de natte scheur en merkte opeens de drol op, die nog op
de vloer lag. Ze pakte hem op en over likte de aars van Inez. Toen die nat genoeg was naar
haar zin, zette ze de kop van de keutel tegen de kringspier en behendig duwde ze de drol een
eindje naar binnen. Inez bewoog zeer wild en kreunde bijzonder geil. De stevige keutel ging
kapot, maar Claudia werkte met haar vingers zoveel mogelijk bij Inez naar binnen
ondertussen met haar tong de kut van Inez nog steeds bewerkend. Inez perste de poep weer
naar buiten en Claudia werkte het weer naar binnen. Zo ging het een tijdje door en de handen
van Claudia zaten onder de stront. Inez was nu supergeil en Claudia stak een hand naar boven
om Inez de kans te geven om haar vingers af te likken. Die deed dat ook zeer begerig en toen
Claudia nogmaals met haar tong door de gleuf likte en de kittelaar beroerde en het restant drol
weer voor de helft in de darm van Inez stak, begon die klaar te komen.
“Ja, ja, ja”, schreeuwde ze, “geile trut, naai me met je stront. Oh, doe me klaar komen”, om
vervolgens met een lange kreet te verdwijnen in een hemels orgasme. Ze schokte zo wild, dat
de drol naar buiten floepte en bijna in haar kut verdween. Claudia vingerde haar reet tijdens
de klimaks en drukte hard op haar klit. Inez verkeerde in hogere sferen en had nog steeds de
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bruine vingers van Claudia in haar mond, waar ze smakkend van lag te genieten. Enige
minuten later keerde ze terug op aarde en kwam ze weer een beetje tot zichzelf.
“De volgende keer moet je me niet weer eerst twee keer een orgasme bezorgen en dan met dit
soort zaken aankomen, want als ik nog niet klaar gekomen ben, denk ik dat ik dit ook wel
lekker vind”, zei Claudia en ze pakte de drol. Inez veerde overeind en nam een hapje er van af.
“Ik hoef geen vla meer”, zei ze, “dit toetje smaakt veel beter”. Claudia gaf haar een tongkus
en ze speelden gezamenlijk met hun tongen met het stukje stront.
“Zullen we bij elkaar blijven?”, vroeg Claudia, “ik vind je namelijk een te gek wijf”.
“Graag”, zei Inez, “ik mag jou ook wel en heb ik eindelijk ook een vaste relatie”.
En zo gebeurde het ook. Vele jaren waren ze elkaars levenspartners en ze bleven elkaar
hondstrouw. Ik denk, dat dit ook wel zo blijft en ze hebben nog talloze keren met elkaars
uitwerpselen gespeeld en er mateloos van genoten.
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