Danielle en ik.
Mijn tas was al ingepakt en ik stond op het punt om naar de volleybaltraining te gaan. Ik
moest nog even naar boven lopen om mijn tas te pakken en kon dan gelijk mijn vriendin
Danielle een afscheidskus geven. Ik had haar de trap op zien gaan en wist dat ze boven ergens
was, maar ik had geen idee wat ze daar uitspookte. Boven aangekomen op de overloop keek
ik naar rechts de badkamer in en zag haar op de WC zitten.
Ze zat te persen en haar hoofd was enigszins rood. Dat betekende, dat ze zat te poepen en ik
keek recht tegen haar bijna kaal geschoren schaamlipjes aan. Ik hoorde de keutel vallen en ze
begon te piesen. Ze zat wijdbeens en ik genoot van het mooie uitzicht. Ik raakte opgewonden
door het schouwspel. Een prachtig mooie, slanke blondine zat daar, die zo eigen met mij was
en zich zo op haar gemak voelde in een voor haar vertrouwde situatie, dat ze ongegeneerd met
haar benen wijd uit elkaar voor me zat en er geen moment aan dacht om met haar bezigheden
te stoppen. Een dikke straal urine stroomde uit haar kut door de nog sporadisch aanwezige,
blonde schaamhaartjes heen. Mijn pik raakte bekneld in mijn onderbroek, want door deze
geile aanblik begon hij stijf te worden. Danielle veegde met een stukje toiletpapier door haar
spleet en veegde met een nieuw stukje door haar bilnaad. Ik liep op haar af en zonk door de
knieën. Ik legde mijn hand op haar platte buik en streelde er zachtjes over heen. “Ik vind je
mooi”, zei ik. Ze kwam iets voorover en ik drukte een kus op haar mond. Ik ging met mijn
handen onder haar T-shirt en vond haar tieten in haar BH. Ik liefkoosde ze even en liet haar
daarna los. “Ik word zo geil van jou, dat ik liever nu met je naar bed ga dan dat ik ga trainen”,
zei ik.
Ze ging staan en trok de WC door. Ze had haar broek en slipje nog op de enkels hangen. Ze
deed een stap opzij en stond toen voor de wasbak. Ze maakte een washandje nat en waste haar
kont. Ik stond op en zodra ze haar kont droog had gemaakt met een handdoek, greep ik haar
van achteren beet en pakte haar gelijk bij de borsten. Ik kneedde ze voorzichtig en gleed toen
met mijn hand naar haar kruis. Ze verzette zich een beetje en voorkwam, dat ik haar kut
aanraakte. Ze probeerde zich uit mijn omklemming te bevrijden en deed een poging om haar
slipje omhoog te trekken. Ik verhinderde dat en drukte haar kont stijf tegen mijn kruis aan.
“Laten we gaan neuken”, zei ik met geile stem. Ik trok haar mee naar achteren en ik zakte
neer op de Wc-pot. Danielle moest de beweging wel navolgen en kwam op mijn schoot
terecht. Ik begon haar gelijk te kussen en duwde haar benen een beetje uit elkaar. Ik kon nu
ongehinderd bij haar kut en ik streek over haar schaamlippen. Onze kus ging over in een
tongzoen en ik raakte heel zachtjes haar klitje aan. “Ja, neuk me”, zij Danielle met
opgewonden stem. We kwamen overeind en ik pakte haar op en tilde haar naar de slaapkamer
en legde haar op ons bed. Snel trok ik mijn kleren uit en Danielle ontdeed zich van haar slipje
en spijkerbroek. Ik dook boven op haar en trok haar T-shirt tot haar kin omhoog. Ik begon
haar opnieuw te tongzoenen en Danielle beantwoordde die vurig. Ik ging met mijn handen in
haar BH en haalde haar tieten te voorschijn. Dit knelde de zaak echter af en mijn vriendin
ging zo liggen, dat ik de BH achter haar rug kon loshaken.
Nu had ik helemaal vrij spel en ik likte met mijn tong over haar tietjes, totdat haar tepels stijf
stonden van de opwinding. Ik draaide me om en bewoog mijn mond richting haar kruis.
Danielle streelde mijn dijen en billen en raakte af en toe op een geile manier mijn pik aan. Ze
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masseerde daarna mijn ballen en toen nam ze mijn pik in haar mond. Ze kon heerlijk pijpen
en vol overgave zoog ze aan mijn pik. Ik had ondertussen haar kut bereikt en zat al met mijn
tong diep in haar spleet. Ze was behoorlijk nat en ik bewerkte haar kittelaar. Zuchtend en
kreunend lag ze onder mijn aanrakingen te kronkelen. Ik genoot van de zilte kutsmaak en
Danielle kweet zich bekwaam van haar pijpwerkzaamheden. Soms likte ze over de hele lengte
van mijn pik en nam daarna een zaadbal helemaal in haar mond. Ook likte ze af en toe even
over mijn aars en dat deed mij nog geiler worden. Ik kreeg zin om haar te neuken en trok mijn
pik bij haar gezicht weg. “Waar wil je hem hebben?”, vroeg ik. “Vandaag in mijn kont”, zei
ze. We hielden allebei wel van een anale wip en ik pakte een flesje glijmiddel. Danielle deed
haar laatste kleren uit en behendig smeerde ze mijn pik in. Ze zette het flesje weg en draaide
zich op haar buik. Ik kroop snel achter haar tussen haar benen en zette mijn eikel tegen haar
kontgaatje. Ze perste een beetje en moeiteloos gleed mijn pik in haar darm. Geil kreunend
onder mijn stoten genoot Danielle van mijn heen en weer bewegende pik. Ik deed mijn arm
om haar heen en kon toen met mijn vingers bij haar klitje komen. Ik wreef er voorzichtig over
heen, maar Danielle was geiler dan ik in de gaten had, want ze duwde mijn hand stevig tegen
haar klit aan en begon nog geiler te steunen. Ik verhoogde het tempo van mijn bewegingen en
wreef hard en snel over de clitoris van mijn geile vriendin. Ze was nu bloedgeil en even later
begon ze te schokken. Hard kreunend en diep zuchtend beleefde ze haar hoogtepunt en daarna
zakte ze voorover op het bed. Mijn pik glipte daarbij uit haar reet en ik maakte aanstalten om
hem weer op zijn plaats terug te brengen. “Laat mij je klaar pijpen”, zei Danielle.
Dat vond ik ook geen slecht idee en ik maakte ruimte, zodat Danielle onder mij weg kon
kruipen. Ik draaide mij om en liet me op mijn rug rollen. Danielle kroop tussen mijn benen en
pakte met haar hand mijn pik vast. Ik keek naar beneden en zag, dat hij helemaal onder de
stront zat. Dat kwam natuurlijk, omdat Danielle kort daarvoor gescheten had en het laatste
stuk van haar darm was natuurlijk nog besmeurd door de daarnet geproduceerde keutel. Net
toen ik wilde zeggen, dat ik mij ging wassen, nam Danielle zonder blikken of blozen mijn
leuter in haar mond en begon me energiek te pijpen. Ik wist niet wat ik zag en kon mijn ogen
amper geloven. Ze liet mijn paal diep in haar keel verdwijnen om hem daarna weer helemaal
te voorschijn te halen. Ze sloeg haar ogen op en gaf me een knipoog. Aan haar blik kon ik
zien, dat ze ervan genoot. Toen ze over mijn lul heen likte, lachte ze haar tanden bloot en ik
zag, dat haar hele mondholte bruin geworden was. Dit vond ik een bijzonder geil aanzicht en
toen ze mijn paal weer tot achter in haar keel nam, begon ik te spuiten. Dikke stralen sperma
spoot ik achter in haar mond en Danielle deed haar mond ietsje open om al het zaad, wat ze
niet zo snel kon doorslikken, naar buiten te laten lopen. Mijn verkrampte lichaam begon te
ontspannen en mijn orgasme ebde weg. Ik verwachtte nu, dat Danielle naar de wasbak zou
lopen om haar mond schoon te spoelen, maar niets daarvan. Met een geile blik likte ze zich
om de mond en begon met slurpende geluiden het sperma van mijn buik op te zuigen. Gulzig
slikte ze het door en nam toen nog een keer de volle lengte van mijn pik in haar mond om de
laatste druppels binnen te krijgen. “Lekker”, zei ze met hese stem en toen ze naar mij
glimlachte, zag ik, dat haar tanden zelfs bruin geworden waren. “Zo”, zei ik, “geniet je
daarvan?”.
“Ja”, kreeg ik als antwoord, “zoals je weet, ben ik niet preuts aangelegd. Van een beurt in
mijn kont kan ik heerlijk genieten. Maar een tijdje terug heb ik ontdekt, dat ik liefhebster ben
van alles wat met poep en sex te maken heeft. Alleen had ik tot vandaag niet genoeg lef om je
dat te vertellen. Maar ik was nu in een bijzonder geile bui en vond, dat je er maar eens van af
moest weten. Dus benutte ik de kans en kon jou zonder het te zeggen, duidelijk maken waar
mijn voorkeur naar uit ging. Ik schaam me er niet voor, alleen ik hoop, dat je het niet erg
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vind”. “Hoe ben je er achter gekomen”, vroeg ik. “Per ongeluk”, zei Danielle, “op een
bepaald moment had ik blijkbaar bij het afvegen van mijn kont mijn vinger door het papier
gestoken. Ik had dat niet gemerkt en kreeg jeuk aan mijn mond. Ik krabde mijn lippen en
proefde en rook toen de poep. Ik raakte er opgewonden van en kon niet nalaten om mijn
vinger even in mijn mond te steken. Toen was het ijs gebroken en ik stak meteen daarna mijn
vinger diep in mijn reet. Zodra het aanvoelde, dat er weer wat stront aan zat, bracht ik hem
weer naar mijn mond en likte ik mijn vinger helemaal af. Later ging ik nog veel verder. Ik
vingerde toen mijn kont, voordat de drol er uit kwam en drukte soms meerdere vingers in de
keutel en likte mijn hand dan helemaal schoon. Als ik op het laatst de keutel niet langer op
kon houden, dan scheet ik op de vloer van de douche en ging me er later helemaal in wentelen.
Vooral met mijn tieten ging ik door de poep en met mijn vingers zat ik ondertussen in mijn
aars. In een nog later stadium stak ik de dikste dildo die ik heb, voor het schijten in mijn kont
en doordat op het laatst de keutel er wel uit moest komen, gleed de dan bruin geworden dildo
uit mijn reet. Dan stopte ik de dildo in mijn mond en likte hem helemaal af om met mijn
andere hand mateloos in de drollen te graaien en mij helemaal in te smeren met de poep.
Soms was ik zo wel een uur aan het spelen en ik merkte, dat ik er een ongenadig intensief
hoogtepunt van kreeg. Dat was mede een overweging om jou van alles op de hoogte te stellen,
want ik hoop dat je mee wilt doen. Het verhoogt mijn genot en maakte mijn orgasme een stuk
heftiger. Ik ben er ondertussen zo aan verslaafd, dat als je niet meedoet, ik waarschijnlijk een
ander opzoek, die er wel een liefhebber van is”. Ik zag tranen in haar ogen. “Ik laat me niet
onder druk zetten of chanteren”, zei ik. “Kijk”, zei Danielle, “ik wil geen andere in mijn leven,
want ik hou van je”. “Maak je geen zorgen”, zei ik, “want je kon van te voren wel raden, wat
mijn antwoord zou worden. Ik ben overal voor in en als jij hiervan geniet, dan gun ik je dat en
doe van harte mee. En als ik eerlijk ben, lijkt het me zelf ook wel een ontzettend geile
bedoening. Daarbij komt ook nog, dat ik ook ontzettend veel van jou hou”. Danielle snikte nu
hardop, maar dit keer van geluk en opluchting. Ze kroop stijf tegen me aan en ik nam haar in
mijn armen en streelde haar schouders. “Je bent een schat”, zei ik en gaf haar een kus op de
wang. Verleidelijk keek ze me aan en draaide haar mond naar me toe. We gingen liggen
tongzoenen en zo proefde ik ook de smaak van de bruine smurrie. Na een poosje zei ze: “je
hoeft niet te wachten totdat iemand drang krijgt om te schijten. Je kunt het ook wel opwekken.
Dat heb ik bij me zelf ook wel eens gedaan”. Ik keek haar verwonderd aan en Danielle liep
naar de badkamer en kwam met een grote spuit terug. Er kon wel een halve liter vocht in de
glazen buis en ik snapte, hoe ze kon bewerkstelligen, dat je moest poepen. “Nu?”, vroeg ze
hoopvol en met een smekende blik in haar ogen.
Daar kon ik geen nee op zeggen en ik knikte. Een gulle glimlach maakte zich van haar gezicht
meester en ze trok me van het bed af mee de badkamer in. “Lijkt het je echt wel leuk?”, vroeg
ze. “Ja”, antwoordde ik en knikte met mijn hoofd om mijn woorden kracht bij te zetten. “Dan
wil ik mijn fantasie realiseren. Ik droom vaak van een supergeile gebeurtenis en ik wil die
graag met jou echt beleven. Doe je mee? Zonder te weten, wat het is?”, zei ze. Een verrassing
leek me wel leuk en zonder aarzeling antwoordde ik bevestigend. Ze haalde de grote spuit uit
elkaar en zette het glazen gedeelte tegen haar kut aan. Ze sloot de ogen om zich te
concentreren en ik keek ademloos toe. Even later raakte de glazen buis gevuld met goudgele
pies. Toen Danielle haar blaas leeg had, was de buis voor driekwart gevuld en ze zette het
geheel weer in elkaar. Daarna moest ik op ellebogen en knieën op de vloer gaan liggen en
Danielle smeerde mijn aars in met een beetje glijmiddel. Even later voelde ik de spuit in mijn
darm dringen en daarna stroomde haar warme pis mijn lichaam in. Danielle drukte de hele
spuit helemaal leeg in mijn reet en trok hem daarna weg. Ik kneep mijn kringspier zo stijf
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mogelijk dicht en Danielle kroop onder mij op de vloer van de douche. Ze lag dusdanig, dat
mijn pik tussen haar borsten hing en toen ze zich een beetje oprichtte, zat ze met haar tong
tegen mijn aars gedrukt en ze likte er geil overheen. Ik voelde, dat ik mijn darmen niet langer
onder controle had en mijn poepgaatje ging een beetje open staan. Danielle maakte daarvan
gebruik en stak haar tong een eindje naar binnen.
Ik begon te persen en Danielle ging weer plat op de vloer liggen. Ik ging ietsje rechter op
zitten en mijn aars bevond zich nu precies voor haar mond. Ze sperde haar mond wagenwijd
open en wachtte op de eerste lozing. Met volle kracht spoot haar urine uit mijn reet en kwam
in haar gezicht terecht. Ze zette haar mond tegen mijn aars aan en zorgde er zo voor, dat de
pies in haar mond terecht kwam. Ze verslikte zich er bijna in en ze proestte het uit. Ik voelde
een keutel naar de uitgang kruipen en probeerde deze zonder kracht te zetten naar buiten te
laten komen. Heel langzaam kwam de keutel te voorschijn en Danielle ging plat op de vloer
liggen wachten. Er brak een stuk af en viel op haar gezicht. Ze pakte het in haar handen en
legde het tussen haar tieten. Ze kwam iets omhoog en likte over mijn aars. Ik liet een paar
scheten, waarbij ook nog een restant pies naar buiten stroomde. Ik veranderde een beetje van
houding en scheet de volgende drol op haar buik. Ze trok me naar haar gezicht toe en duwde
haar tong ze ver mogelijk in mijn reet. Ik hoorde haar geil steunen en voelde haar tong
bewegen in mijn darm. Ik was nog niet klaar en perste hard om het laatste beetje naar buiten
te werken. Danielle bleef met haar mond tegen mijn aars aan zitten en ik scheet haar
regelrecht in haar mond. Ze gaf geen krimp en at alles op. Daarna likte ze wild over mijn
bruine poeperd en maakte hem helemaal schoon met haar tong. Ik draaide me om en ging met
mijn kont op haar buik zitten in mijn eigen keutels. Mijn pik hing voor haar geheel bruin
geworden gezicht en ik richtte mijn eikel op haar mond.
Ik opende mijn blaasspier en liet een goudgele straal ontsnappen. Danielle deed haar lippen
van elkaar en ik pieste regelrecht achterin haar keel. Ze stikte zowat in de grote hoeveelheid
vloeistof en het merendeel stroomde uit haar mond. Wat ze wel verwerken kon, slikte ze door.
Toen ik uitgepiest was, stond ik half op en hurkte met mijn bruine kont voor haar gezicht. Ze
begon mij helemaal af te likken en vingerde ondertussen haar klit. Ik draaide me om met de
rug naar haar toe en hurkte boven haar mond. Ze stak haar tong in mijn reet en met haar vrije
hand begon ze in de stront tussen haar tieten te graaien. Ze smeerde haar beide borsten ermee
in. Ik wreef de platgedrukte poep op haar buik uit en smeerde zelfs de binnenkant van haar
dijen ermee in. Geil zuchtend en kreunend lag Danielle onder mij en mijn pik begon stijf te
worden van alle bezigheden. Danielle trok mijn pik omlaag en begon me te pijpen. Ook likte
ze over mijn ballen en mijn kringspier. Ze pakte een hoeveelheid stront tussen haar tieten
vandaan en smeerde mijn pik ermee in. Toen hij helemaal bruin was, duwde ze mij van zich
af en kwam voor me zitten. Eer ik er erg in had, had ze mijn pik alweer in haar mond en
begon me te pijpen. Ze was zichzelf aan het vingeren en steunde onophoudelijk geile
geluidjes. Na een poosje naderde ik mijn hoogtepunt. Danielle merkte dat en liet mijn pik uit
haar mond glippen. “Naai mijn kont”, hijgde ze geil.
Ik kroop achter haar en het bruine mengsel van stront en speeksel werkte als een prima
glijmiddel en zonder weerstand gleed mijn pik over de hele lengte in haar darm. We waren
bijzonder opgewonden en wild begon ik haar kont in en uit te rammen. Ze bewerkte
hardhandig haar eigen klit en ik voelde diep binnen in haar een vinger tegen mijn lul aan.
Deze zat dus in haar kut en bewoog in hetzelfde hoge tempo heen en weer als mijn pik. Ik
hield het niet langer vol en met een harde schreeuw spoot ik mijn ballen leeg in haar darm.
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Danielle kermde het uit en bijna huilend en geil hijgend kwam ze ook klaar. We zakten beiden
op de grond en lagen schokkend na te genieten. Het heeft wel een poosje geduurd, voordat we
weer enigszins bekomen waren van alle opwinding. Langzaam trok ik mijn pik uit haar
lichaam en ging voor haar zitten. Danielle hapte mijn pik op en pijpte hem helemaal schoon.
Wat kon die meid genieten van stront. Ik zette de douche aan en kroop samen met haar onder
de warme waterstraal.
Toen haar gezicht en mond weer enigszins schoon waren, gaf ik haar een lange tongzoen en
zei: “ik hou van je”. We hebben elkaar gewassen en daarna afgedroogd. We liepen de
slaapkamer in en gingen ons aan kleden. Ik zei tegen haar: “dit is leuker dan trainen”. Ze
lachte naar mij en zei: “dit was toch een prima warming-up”. Ik knipoogde tegen haar en
pakte mijn sporttas.
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