De Excursie
Afgelopen woensdag zijn wij met de klas op excursie geweest. We gingen een oud kasteel
bezoeken ergens in het midden van het land en we gingen er met de bus naar toe. Nu is het
altijd wel belangrijk naast wie je in zo’n geval in de bus zit en ik was natuurlijk naast de
leukste jongen (tenminste dat vond ik) uit de klas gaan zitten. De jongens uit de klas staan
meestal te dringen om naast mij te zitten en dat was ook deze keer het geval, maar ik had hem
uitgekozen, want een lekker stuk naast me daar hou ik wel van.
Ik had me weer eens lekker sexy aangekleed. Dat zag hij meteen toen ik mijn jas uittrok. Ik
had een lekkere strakke halflange kokerrok aan, met een enorme split aan de zijkant,
waardoor bij iedere stap of beweging een flink stuk been zichtbaar werd. Verder een dun
kunstzijden bloesje dat ik van boven een stuk open had laten staan. Daardoor was een flink
deel van mijn borsten te zien. Ik vond zelf dat ik er lekker geil uitzag. Nou had ik wel een
naam opgebouwd in de klas en deze kleren bevestigden dat wel een beetje, maar dat vond ik
niet erg. Een goeie slechte naam is ook nooit weg. Ik weet in ieder geval dat alle jongens
hebberig en alle meisjes jaloers naar me keken.
Nou, die jongen zag mij dus wel zitten op dat moment en we waren dan ook nog maar net
onderweg toen hij voorzichtig en niet al te opvallend zijn hand op mijn been legde en op
verkenningstocht ging. We waren achterin gaan zitten zodat zo weinig mogelijk klasgenoten
ons konden zien. Ik voelde die hand en kreeg het er behoorlijk warm van......
Hij schoof zijn hand langzaam verder omhoog en al snel verdween zijn hand heel zachtjes in
de split van mijn rok, die gelukkig aan zijn kant zat. Over mijn dijen gleed de hand langzaam
maar zeker onder mijn rok omhoog. Ik had een heel klein tangaslipje aan waar een deel van
mijn schaamhaar boven uit kwam en hij voelde dat meteen en ik zag hoe opgewonden hij
daarvan werd . Intussen was mijn slipje al behoorlijk nat geworden, want ik vond het ook erg
lekker allemaal.
Toen hij dat voelde keek hij me geil aan en fluisterde : “ nou Eefje, zo te voelen heb je er zin
in, en ik heb heel veel zin in jou”. Daar werd ik dus nog geiler van als ik was en ik voelde het
sap uit mijn kut lopen. Ondertussen wreef hij zachtjes met zijn hand over mijn slipje en ik
werd nog steeds natter. Toen drukte hij met een vinger mijn slip helemaal tussen mijn
kletsnatte lipjes en dat was een ontzettend geil gevoel. Ik werd ontzettend heet en begon
zachtjes te kreunen. Hier en daar in de bus zag ik een medeleerling stiekem achterom kijken.
Gelukkig zat de begeleidende leraar helemaal voorin en had niets in de gaten.
Met zijn vingers, duwde hij mijn broekje opzij en streelde mijn schaamlippen en daartussen
en twee van zijn vingers gleden naar binnen, terwijl zijn duim mijn opgewonden klitje
liefkoosde. Hij vingerde mij heftig. Ik deed een hand in mijn mond en beet daarop om mijn
gekreun te smoren. Hij vingerde mij snel naar een hevig hoogtepunt. Ik zat enorm klaar te
komen daar achter in de bus en wist wel bijna zeker dat de halve bus dat ook gezien had, maar
dat vond ik niet erg, ze mochten best weten, hoe geil ik was.
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Hij haalde zijn vingers uit mijn kut en likte ze een voor een helemaal af. Ik deed mijn
kletsnatte slipje weer over mijn nog steeds opgewonden gleuf. Net op tijd, want de bus stopte
voor een groot kasteel en iedereen begon uit te stappen.
Gedwee liepen we met z’n allen achter de gids aan die ons het hele kasteel liet zien. Daarna
mochten we op eigen gelegenheid nog wat door het kasteel zwerven. Met z’n tweeën zochten
we een rustig en donker plekje op. Daar begonnen we hevig te tongzoenen en gelijk deed hij
mijn rok opzij en voelde ik zijn harde lul door zijn broek heen tegen mijn nog steeds natte
slipje drukken.
Ik liet me door de knieën zakken en deed zijn broek open. Zijn dikke, stijve lul sprong wild
zwiepend tevoorschijn. Ik pakte met een hand die grote stam stevig vast en nam zijn
glimmende natte eikel tergend langzaam in mijn mond. Voorzichtig zoog ik aan die
opgewonden paal, maar hij had daar al zo lang op moeten wachten, dat hij bijna gelijk klaar
kwam. Zijn zaad spoot tegen mijn gehemelte. Maar zijn lust was na deze zuigbeurt nog lang
niet bevredigd.
Toen ik ophield met zuigen, was hij nog steeds zo heet, dat zijn pik stijf bleef staan. Daar was
ik wel blij mee, want ik was nu ook wel aan een flinke beurt toe.
Hij duwde mij met mijn rug tegen de muur. Ik sloeg mijn benen om zijn heupen.
Ik hing nu om zijn nek, met mijn benen om hem heen en mijn rug tegen de muur. Hij plantte
zijn eikel tussen mijn kutlippen en ik liet me wat zakken, waardoor zijn pik helemaal naar
binnen gleed. Zo staande neukte hij mij met heftige bewegingen weer naar een hoogtepunt en
terwijl hij mij mijn mond snoerde met een heftige tongzoen spoot hij zijn hele warme lading
zaad in mijn heerlijk natte soppende kutje. Ohhhh wat was dat geil!!!
Na een uurtje terug in de bus, zat ik op de terugweg wat te dutten en na te genieten van de
lekkere beurt. Mijn kutje voelde warm, zacht en nog steeds een beetje vochtig, maar in ieder
geval geheel bevredigd aan. Mijn partner zat ook met een tevreden glimlach op zijn lippen
naast me. Het was een zeer bevredigend uitje geweest !
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