In de Bibliotheek
Voordat je aan een onderzoek begint moet je je altijd eerst oriënteren in de bibliotheek. Voor
mijn scriptie Nederlands was ik dan ook naar de bibliotheek gegaan. Als onderwerp had ik
‘Investment Analyses’ gekozen. Met een grote stapel boeken onder de arm ging ik op weg
naar een leeszaaltje ergens achter in een hoek. Je kan daar altijd lekker op je gemak, vaak
alleen, rustig werken.
Ik was al een redelijk eind op weg toen twee meisjes van een jaar of achttien naar binnen
kwamen. Ze liepen een beetje te giechelen en keken terloops naar mij. Ik probeerde weer
verder te werken. Dit lukte niet al te best want door het gegiechel werd ik een beetje uit mijn
concentratie gehouden. Ik liep op ze toe en zag toen pas dat ze allebei erg aantrekkelijk waren.
Hoi, zei ik. Hallo. Kunnen jullie misschien iets stiller zijn, ik probeer te werken. Sorry, zeiden
ze. En ze gingen weer verder met lachen. Nou ja, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ik liep
terug naar mijn plek en ging weer verder.
Sorry, maar zou je ons even kunnen helpen. Waarmee, vroeg ik. We komen ergens niet uit. Ik
liep met haar naar haar vriendin en ging zitten toen ze het vroeg. De vriendin kwam aan de
ene kant zitten en zij ging aan de andere kant zitten. Dit is Monique en ik ben Laura. Aha,
mijn naam is Marcel. Maar vertel eens wat is het probleem. Ze trok een boek naar voren en
zocht de bladzijde op. Ik las het even door en begon met een voorbeeld dat volgens mij de stof
zou verduidelijken. Allebei luisterden ze geïnteresseerd en wat ik wat later merkte, beide
hingen ze tegen mijn schouder aan en hadden een arm over mijn schouder heen geslagen. Ik
ging door en voelde iets kriebelen in mijn kruis. Dat moet je nu net gebeuren. Zit je met twee
mooie meiden, krijg je een erectie. Ik verzette mijn benen wat en voelde iets zwaars op mijn
kruis vallen. Het bleef even liggen en begon daarna een knedende bewegingen te maken. Ik
keek even op maar zag twee doodserieuze gezichten op het boek op tafel gericht. Ik vertelde
weer verder en voelde ondertussen dat mijn gulp werd open geritst en mijn lul eruit gehaald
werd. Eigenlijk werd het te dol, maar ik wachtte gespannen af op de dingen die kwamen.
Ik liet een hand langs mijn dij naar beneden zakken en begon voorzichtig bij Laura langs haar
knie ophoog te schuiven. Ze verzette zich niet zodat ik dacht dat zij het moest zijn die mij zat
af te trekken. Ik ging verder en drukte met mijn hand op haar kutje er ontsnapte een zucht uit
haar mond en ze dwaalde even af met haar ogen. Opeens voelde ik nog een hand bij mijn lul
en beide begonnen eraan te trekken. Eigenlijk besefte ik niet wat er aan de hand was, maar ik
stond op en keek ze allebei aan. Wie deed dat, vroeg ik. Ik, zeiden ze tegelijkertijd. Ik keek ze
nog eens aan en dacht bij mezelf: waarom ook niet. Ik stroopte mijn broek van mijn knieën en
vroeg ze mij te pijpen. Laura knielde voor mij neer en nam mijn pik in haar mond en begon er
aan te zuigen. Monique ging achter Laura staan en begon de borsten van haar vriendin door de
blouse heen te kneden. Vervolgens knoopte ze het maar los en vroeg Laura op te staan. Mijn
lul floepte uit haar mond en stond recht vooruit te wijzen. Monique kleedde Laura verder uit
zodat ik een beeldschone, naakte schoonheid voor me zag staan. Ik trok ook de rest van mijn
kleding uit en ging op mijn knieën voor Laura zitten en drong met mijn tong in haar flamoes.
Monique had zich ook van haar kleding ontdaan en ging achter me staan. Ze begon over mijn
hoofd aan de tieten van haar vriendin te zuigen. Beiden hielpen we Laura zo naar haar eerste
orgasme.
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Ze ging achterover liggen en probeerde wat bij te komen. Ik draaide me om en zag Monique
op de grond liggen. Zonde, dacht ik. Ik kroop op haar en hielp mijn pik in haar vagina terecht
te komen. Langzaam aan begon ik te pompen. Ze keek verleidelijk omhoog en begon zachtjes
te kreunen. Shhhhh .... we zitten in de leeszaal, grapte ik. Ze kirde even maar steunde al gauw
harder toen ik dieper in haar drong. Ik voelde mijn orgasme naderen en duwde harder door.
Tegelijkertijd kwamen we klaar. Er ontsnapte uit Monique een zacht kreetje en ik zuchtte diep.
Laura was ondertussen achter me gekomen en ging met haar kut boven m’n gezicht hangen.
Ik liet m’n hoofd achterover op de grond zakken en bewonderde het uitzicht. Ze zakte verder
naar beneden en er zat niks anders op dan haar weer uit te likken. Ik ging aan de slag en
voelde ook iets in de omgeving van mijn penis. Monique zakte gehurkt met haar kutje in de
richting van penis en begon als een volleerd ruiter in galop te rijden. Ik befte Laura verder en
voelde al gauw mijn tweede orgasme naderen. Monique ging nu met lange halen eerst
langzaam omlaag om dan weer langzaam onhoog te gaan. Dit liep wel lekker toen ze
plotseling sneller ging. Ik voelde de kutsappen van Laura over mijn gezicht stromen en spoot
Monique d’r flamoes vol met mijn sperma. Ze zakte vermoeid neer en likte, nadat Laura van
mijn gezicht was gegleden, mijn gezicht schoon.
Ik stond op en begon me aan te kleden. Zij lagen beide nog een beetje vermoeid op de grond
en keken me verleidelijk aan. Ik wierp ze een handkus toe en sprak af dat ik ze de volgende
week weer zou zien. Niet alle wijsheid is tenslotte uit de boeken te leren.
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