Lekker rennen en nog veel meer.
Het was prachtig weer, zwoel warm. Echt van dat weer waarbij je al zweet bij het nietsdoen.
Ik vond het heerlijk om juist bij dat weer te gaan rennen. Dan is zweten geen enkel probleem,
en omdat je dan zoveel zweet, is het lekker. En meestal word ik heel geil van dat weer, zo ook
die dag. Ik was van plan mijn normale route door het park te lopen. Omdat het zo warm was
trok ik de minimale hoeveelheid kleren aan, blote voeten in de sportschoenen, sportbroek
zonder onderbroek en een T-shirt zonder mouwen.
Na 700 meter rennen gutste het zweet al uit alle openingen en poriën van mijn lijf. Ik was nog
niet eens bij het park. Meestal loop ik via een sluiproute naar het eigenlijke hardloop parcours.
Aan het begin van dat weggetje zag ik een grote Amerikaanse auto staan, met twee mannen
erin. Ze zagen eruit als politieagenten, maar dan op z’n Amerikaans. Echte Jacks, zoals je die
mannen getekend ziet in die homoporno strips. Ik liep langs de auto en keek erin, ik kon
duidelijk zien dat de ene man de dikke pik van de ander aan het aftrekken was. Ze hadden
leren politie petten op en waren allebei gekleed in korte broeken en kaki blouses, met
overdreven zwaar beladen riemen om, holsters, knuppels, handboeien en dergelijke. Ze keken
ook naar mij. Ik liep verder.
De zware motor werd gestart, en ze kwamen me achterna. De auto haalde me in, vlak voor ik
in het eigenlijk park was, bij een mooi stil stukje van het weggetje waar ik liep. Ze zetten de
auto dwars over de weg en stapten uit. “Zo mannetje” zei de ene “stop jij eens even”. Het
waren twee grote gespierde mannen. “Wat zat jij daar naar ons te kijken?”. Ik was eigenlijk te
beduusd om antwoord te geven, maar ik snapte het allemaal meteen. Terwijl de ene mij
aansprak, pakte de andere me van achteren vast en zette me met mijn handen tegen de zijkant
van de auto. Er volgde een overbodige maar intieme fouillering. De agent gleed met zijn
handen langs de zijkant van mijn lichaam, mijn benen, mijn bilspleet en mijn kruis. Hij pakte
me vol bij mijn lul en ballen.
De man die mij gefouilleerd had opende de achterdeur van de auto, pakte een handboei van
zijn riem, klikte die om mijn pols en duwde mij op de achterbank. Er zat een stang aan het
plafond in de auto en daar ging de handboei omheen, mijn andere hand werd er naartoe
gedrukt en voor ik het wist zat ik vast, ‘KLIK’, met mijn handen boven mijn hoofd. Eén been
van mij stond nog buiten de auto, terwijl ik op de achterbank zat. De agent die me
vastgemaakt had, kwam op zijn knieën tussen mijn benen zitten, hij keek me dwingend, geil
en hoopvol aan. De andere agent was om de auto heengelopen, opende het portier naast me en
ging vlakbij me op de bank zitten. Zijn hoofd kwam bijna tegen mijn hoofd en hij fluisterde
intiem in mijn oor: “Dat krijg je ervan als je ons begluurt. We gaan je even een lesje leren die
je lang zal heugen. We gaan je in je holletje neuken en je gaat ons pijpen. Je gaat ons zaad
doorslikken en je zal ervan genieten. Je weet het nu nog niet, maar jij gaat je voor ons
aftrekken, je gaat je zaad in je eigen gezicht spuiten en omdat je het zelf wilt, ga je jezelf ook
helemaal onder pissen!”
De man die voor me zat, duwde mijn benen naar elkaar toe zodat ze in de auto zaten, samen
stripten ze mijn sportbroek van mijn lijf. De sportbroek werd opgepropt in mijn mond gestopt.
Ik zat vastgeketend in een auto, overgeleverd aan twee mannen die me wilden neuken en
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verkrachten en me tot de grenzen van mijn diepste verlangens wilden brengen. Het zweet
gutste ineens uit al mijn poriën. Ze trokken mijn T-shirt over mijn hoofd tot die achter mijn
nek zat en daar zat ik, naakt en vastgebonden. De man naast me pakte me stevig bij mijn pik
en liet die aan zijn vriend zien.
“Oh, hij heeft een mooie pik en een lekker lijf”, zei de ene man, “een goede vangst. Laten we
eens kijken wat hij in zijn kontje kan verdragen?” De man beneden me, maakte zijn
gummiknuppel los van zijn riem en gaf die aan zijn vriend. Hij deed mijn benen weer uit
elkaar zodat hij mijn anus kon zien. “Sabbel eerst maar even op dit stokje”, zei de man naast
me, “anders doet het misschien zeer als Jack deze stok in je reet gaat proppen!” Hij drukte
trok de broek uit mijn mond en drukte de gummiknuppel naar binnen. Al neukend en draaiend.
De man tussen mijn benen keek steeds geiler en geiler. “Ja, lik eraan, maak hem goed nat.”
Hij gaf de natte gummiknuppel terug aan zijn vriend. Die pakte mijn pik stevig vast en trok
mijn hele pik en ballen omhoog. Ik gleed meer op mijn rug en dat gaf hem vrij spel op mij
anus. Hij zette de gummiknuppel tegen mijn kringspier en drukte de lange staaf diep naar
binnen, hard en zonder pardon. “Oh, hij vindt het lekker”, zei hij genietend. “We gaan veel
plezier aan hem beleven Jack!”
De man tussen mijn benen, Pete, neukte me hard met de knuppel. Hij spaarde mijn anus en
kringspier niet. En inderdaad, ik vond het lekker! Het rubber had ik wel natgelikt, maar het
was niet genoeg, mijn kringspier was droog. Het rubber trok mijn anus mee bij het heen en
weer bewegen van de knuppel. Maar het was geil en opwindend. Mijn lichaam reageerde, ook
al wilde ik dat zelf niet. Mijn hoofd gleed van links naar rechts en ik begon zachtjes te
kreunen: “Oooogggghhhhh”, oogghhh, oooggghhhh.”
“Zie je wel dat ik gelijk heb”, zei Pete! “Hij gaat ons veel genot bezorgen! We hebben zijn
holletje nu wel genoeg voorbewerkt, het wordt tijd om hem te neuken!”
“Ik wil gepijpt worden door deze hoer”, zei Jack. Pete trok de gummiknuppel uit mijn anus en
legde die op de grond. Ik keek met gemengde gevoelens naar die zwarte staaf…
Ze duwden me helemaal in de auto. Ik kwam op mijn knieën te zitten. Mijn armen boven mijn
hoofd. Jack deed aan zijn kant de deur open en ging buiten de auto staan. Hij deed zijn gulp
open en een dikke natte lul kwam tevoorschijn. Echt een dikke lul! Pete kroop achter mij in de
auto en drukte mij half op de bank, half naast de bank, ik hing aan de stang, mijn gezicht
voorover, mijn reet naar achteren. Pete had nu vrij spel. Ik keek half achterom en zag zijn
dikke pik tevoorschijn komen. Dezelfde dikke lul die net was afgetrokken door zijn vriend.
Hij spuugde in zijn hand en maakte zijn eikel nat. En alsof het afgesproken was, op het
moment dat zijn eikel mijn anus binnendrong, duwde Jack zijn dikke lul in mijn mond. Ik kon
niet kreunen, maar inwendig schreeuwde en jammerde ik van genot. Ik was eigenlijk op dat
moment verkocht! Ik was mezelf kwijt, ik was alles kwijt, ik werd overvallen door een golf
van geilheid. NEUK ME, NAAI ME, NEUK ME HARD, NAAI ME IN MIJN BEK!!!! Dat
schreeuwde ik in mijn hoofd….
Ik zoog de pik van Jack op, en ik liet me van achteren pakken door Pete. Zijn pik drong diep
in me, ik vond het heerlijk! De twee mannen begonnen me te neuken, van voren en van
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achteren. De dikke pik die in en uit mijn mond gleed, zijn hand stevig achter mijn hoofd. De
twee handen van Pete op mijn heupen en klats, klats, klats, klats, zijn neuk bewegingen
maakten geluid. Hij ramde zijn pik hard en genadeloos in mijn hol! Zij gaven zich over aan
hun genot. Het zou niet lang duren voor zij allebei in mij zouden klaarkomen. “Jaagghh,
jaagghhh, jaaaaggghhh, ja, ja, ja”, Jack zou als eerste komen. Zijn pik gleed sneller en sneller
in mijn keel, harder en dieper, hij zou zijn zaad in mijn keel spuiten….met twee handen pakte
hij mijn hoofd en hij loosde met kracht zijn sperma in me. Hij drukte zij dikke pik in mijn
keel, ik zat met mijn gezicht tegen zijn gespierde buik, de kloppende lul liet golven zaad in
me glijden….
Pete werd geil van dit gezicht en begon me nog harder te neuken. Alle verzet in mijn anus was
opgeheven, tjsak, tjsak, tsjak, TSJAK, TSJAK, hij knalde met zijn heupen op mijn reet, ik
voelde zijn pik zwellen en kloppen en ook hij gaf zijn zaad aan mij, hard en diep:
“AAAAAGGGGhhhhhh…..”. Als een wild beest spoot hij zijn sperma in mijn kont! De dikke
natte pik van Jack gleed uit mijn mond; de dikke pik van Pete gleed uit mijn kont. Ik was
genomen, doorgeneukt, open geneukt, volgespoten….maar ik voelde me supergeil. De
mannen lieten me open, besmeurd en smerig achter, terwijl ik meer wilde!
Ik hing nog in mijn boeien, terwijl Pete om de auto liep en bij zijn vriend ging staan. De
zoenden met elkaar, ze gleden met hun natte bevredigde pikken tegen elkaar, voelden elkaars
billen, alles voor mijn gezicht. Maar ze waren me niet vergeten! Ze pakten hun natte slappe
pikken vast en richtten de pikmondjes op mijn gezicht. Twee hete stralen pis kletterden in
mijn gezicht! Dit was meer dan ik verwacht had….maar in mijn geilheid wond het me nog
meer op, ik wilde nog meer, nog smeriger sex, ik was alle controle kwijt….
Toen ze uitgepist waren, maakte Pete mijn handboeien los. “Ga op je rug liggen”, zei hij,
“Met je voeten op de hoedenplank. En trek je zelf voor ons af…” Ik deed dat zonder na te
denken, ik was ZO geil! Eindelijk kwam ik aan mezelf toe, kletsnat en supergeil. Mijn pik
werd hard als nooit tevoren, vlakbij mijn gezicht. Ik gaf me helemaal over aan mijn genot, ik
sjorde mezelf over de rand. Schreeuwend, sidderend kwam ik klaar, de spetters zaad, de
slierten, de klodders, barsten uit mijn pik! Ik zat er onder…
“Weet je het nog?”, zei Jack. Ik knikte. “Doe het dan….”
Ik wreef enkele malen over het meest gevoelige plekje van mijn eikel en dikke stralen
geurend pis begonnen sporen te trekken in het zaad op mijn gezicht. Ik opende mijn mond en
het kletterde naar binnen. Ik keek naar de mannen die samen naar mij stonden te kijken,
genotvol en geil. Ik piste mezelf er helemaal onder…. Daar lag ik dan, onder het zaad, open
geneukt, ondergepist…ik was gelukkig, bevredigd. De mannen keken naar mij.
“Hier heb je je sportbroek, ga nog maar even en nadenken over wat je hebt meegemaakt. We
hadden jou al vaker gezien, Pete had al gezegd wat we nu gezien hebben. Als je ons zoekt,
kijk dan eens bij The Handshoppers, een motorclub in de buurt, daar zijn we vaak. We kunnen
zo iemand als jij goed gebruiken!”. Ze lachten allebei. Ik ging zitten trok mijn sportbroek aan.
Ik kroop uit de auto. De mannen gingen dicht tegen me aanstaan, om de beurt gaven ze me
een tongzoen. Het zaad en pis op mijn gezicht en in mijn mond, kon ze blijkbaar niets schelen.
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“We zien je nog wel, ga maar lekker even rennen.” Ze knepen in elkaars billen toen ze in de
auto stapten. Ze starten de motor en reden weg. Ik ging gewoon door met rennen, alsof er
niets gebeurd was….
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