Tegen mijn wil gepakt in de metro.
Het is benauwd in het overvolle treinstel van de metro. Dicht opeen gepakt staan we als
haringen in een ton. Ik ben niet zo groot en kan niet over de schouders van de mannen naast
en voor me kijken en kijk dus maar tegen ruggen aan.
Het is niet de eerste keer dat ik voel dat er iets tegen mijn kontje gedrukt wordt. Eerst dacht ik
nog dat het per ongeluk was maar al gauw besef ik dat er opzettelijk tegen me aangereden
wordt. Ik tracht aan de druk te onsnappen door naar voren uit te wijken maar druk me dan
tegen de man voor me aan en die kijkt direct geïnteresseerd om. Ik mompel een
verontschuldiging en kijk weer naar benenden en wijk terug. Maar daarmee druk ik me weer
tegen de zwelling aan en die drukt gretig terug. Ik wil omkijken wie het doet maar sta klem
tussen de andere mannen en kan niets zien. Ik word er wel opgewonden van en besluit het
spelletje mee te spelen. Wat kan er gebeuren uiteindelijk tussen al die mensen hier.
Ik voel hoe ik opgewonden word bij de gedachte hier in die drukke metro mijn kont tegen een
wildvreemde zijn geslacht te wrijven. Mijn kut wordt heet en nat van het spel. Ik voel me
veilig en toch uitdagend.
Plots valt het licht uit en is het aarde donker in het treinstel. De metro komt tot stilstand en
door het opgewonden rumoer van de reizigers klinkt de stem van de bestuurder die meldt dat
het om een stroomstoring gaat en dat wel allemaal rustig moeten blijven. Het zat hooguit een
kwartier duren....
De man achter me neemt direct zijn kans waar en ik voel hoe zijn handen mijn strakke rokje
omhoog schuiven om mijn buik. Oh shit dit wil ik helemaal niet. Het was maar een spelletje!!!
Ik probeer mijn rok weer naar beneden te duwen maar sta te veel klem en voel hoe zijn
vingers zich tussen mijn benen proberen te wringen. Ik klem ze stijf tegen elkaar.
Dan voel ik zijn hete adem langs mijn oor: “Werk mee, of wil je dat die andere mannen ook
mee gaan doen?” gebied hij kalm fluisterend. Mijn hart verlamd en ik voel zijn vingers
aandringen... en verzet doodsbang mijn benen een stukje uit elkaar om hem ruimte te geven.
Zijn vingers glijden over mijn natte slipje en bevoelen mijn gladde schaamlipjes die door het
spelletje eerder iets uit elkaar staan. Hij trekt het slipje strak tussen mijn lipjes en tegen mijn
klitje. Dit is onaangenaam en om me te onttrekken aan het rot gevoel spreid ik mijn benen nog
iets verder. Dan glijden zijn vingers in de stof en bevoelen mijn natte kutje. Ik kan wel huilen
van ellende.
Hier sta ik en word zodadelijk verkracht door een wildvreemde man en ik kan niets doen.
Toch is mijn kutje nog steeds kleddernat, de angst wind me kennelijk ook op. Ik voel hoe zijn
vinger zich in mijn kutje boort. Hij haalt hem heen en weer en je hoort het soppende geluid in
de nu vrijwel stille trein. Hij duwt er nog een vinger bij en nog een. Het doet pijn en ik wil
mijn benen weer bij elkaar brengen maar hij schopt tegen mijn enkels. Ik laat hem begaan,
wat kan ik anders. “Biedt je aan” fluistert hij in mijn oor en trekt me met zijn vingers in mijn
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kut naar achteren. Ik steek noodgedwongen mijn kontje naar achter en hoor nu onmiskenbaar
het geluid van een rits die open getrokken wordt. Zijn vingers verlaten mijn kut en smeren het
vocht nu om mijn aarsje. Oh nee niet ook dat nog gaat het door me heen. “Maak je tietjes
bloot” commandeert hij nu in mijn oor en zijn vinger dringt moeizaam in mijn anus.

Ik bijt op mijn lippen van de pijn en druk mijn billen verder naar achter om hem ruimte te
geven in de hoop dat het dan minder wordt. Mijn handen knopen mijn bloesje los en halen
mijn borsten uit mijn beha die ik naar benenden druk. Zijn hand controleert mijn werk. Dan
voel ik hoe zijn harde warme lid tegen mijn billen wrijft en er tussen glijdt. Ik voel me zo
hulpeloos dat ik onderdanig mijn billen nog verder naar achter steek en gehoorzaam de pijn
onderga van zijn harde entree.
Ik voel hoe zijn eikel mijn nauwe aarsje oprekt en dan binnendringt en centimeter voor
centimeter bezit van me neemt. Hier sta ik in de metro en wordt in het donker midden tussen
talloze mensen in mijn anus verkracht. Zijn stem klinkt weer in mijn oor: “Pak de hand van de
man voor je vast en leg die op je blote tietje” gebiedt hij.
Ik bevries bijna en geluidloos huilend doe ik wat hij zegt. De hand knijpt even bemoedigend
in de mijne als ik hem pak en ik herinner me de geïnteresseerde blik van de man eerder. Maar
als ik hem op mijn borst leg veranderd zijn vaderlijke kneepje in een tastend en onderzoekend
geil gekneed. Hij draait zich moeizaam om in de opeengepakte massa en bevoelt me nu
hijgend. Zijn hand tast naar mijn gezicht en bevoelt mijn lippen. Dan drukt hij een natte mond
op de mijne. “Laat zijn tong toe” klinkt het gefluister nu.
Ik open mijn mond en laat een dikke opdringerige tong toe die gelijk mijn hele mond opeist.
Ondertussen neukt de man achter me mij met hele trage stoten in mijn kontje dat nu niet pijn
meer doet maar zich strak om zijn paal klemt. De handen van de man tasten nu van mijn
borsten naar mijn kruis en ik hoor hem verrast zuchten als hij merkt dat ik met gespreide
benen en een bloot kutje klaar sta.
De man achter me heeft me inmiddels rechtop gedrukt en mijn kut naar voren terwijl hij zijn
lul in mijn kontje houdt. De man hijgt nu tegen me: “Oh schatje ben je zo geil dan...heb je
pappa’s dikke lul nodig...nou ik zal je gauw volspuiten hoor..hier komt ie. Hij ritst snel zijn
broek los en bevrijd zijn nu op knappen staande lul en drukt die tegen mijn buikje aan.
“Biedt hem je kutje aan” hoor ik in mijn oor en hij duwt mijn kut nog verder naar voren met
zijn buik en lul en schopt nog eens tegen mijn enkel zodat ik mijn benen verder spreid. Mijn
weerloze kutje bloot en geopend voor de man voor me. Die tast met zijn dikke vingers tussen
mijn benen en bevoelt mijn warme vlees. Steekt een vinger in mij en trekt dan zijn hand weg
om zijn lul de plek in te laten nemen.
Ik voel hoe zijn dikke eikel zich tussen mijn lipjes perst en de tranen lopen over mijn wangen
maar ik doe gehoorzaam mijn benen verder uit elkaar en laat zijn grote dikke paal in mijn
krappe kutje toe. Het een en ander is niet onopgemerkt gebleven en ik voel nu meer handen
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over mijn lijf tasten. De mannen naast me hebben kennelijk gemerkt dat er wat te beleven valt
voor ze. De man voor me voelt nu de druk van de penis in mijn kontje en complimenteert me
met mijn enorme loopsheid. Nadat hij zich moeizaam in mij heeft geboord begint hij me met
korte harde stoten te neuken.
De man achter me past zijn tempo aan en zo word ik door twee man tegelijk in mijn kutje en
kontje verkracht terwijl handen mijn lijfje bevoelen en in mijn tepels knijpen. Dan komt de
man voor me klaar en ik voel hoe het zaad in mijn buikje stroomt. Hij stoot nog even na en
trekt zich terug. De man achter me ramt zich nu hard in mijn kontje leeg. Als hij zich terug
trekt sta ik daar met twee druipende opgerekte gaatjes en voel hoe het zaad langs mijn benen
stroomt.
“Opzij nu ik” hoor ik zeggen en voel hoe de man voor me plaats maakt voor een ander en
moet gedogen dat een nieuwe penis mijn kutje in wordt gedrukt. Ook achter me voel ik
vingers in mijn volgespoten gaatje dringen om even later plaats te maken voor een harde pik.
Ik kan mezelf niet meer goed houden en van angst en pijn laat ik nu mijn plas lopen en voel
hoe het heet over mijn benen en de penis van de man voor me stroomt. Dit wind hem genoeg
op om me vol te spuiten en hij trekt zich terug.
Dan springt het licht weer aan en ik kijk huilend en geschrokken om me heen. Ik ben nog
verblind en kan niet zien wie het was die zich nu tussen de anderen onzichtbaar maakt. Ook
de man achter me heeft zo tijd om zijn zaad te lozen en te verdwijnen.
Ik sta verwilderd met mijn borsten uit mijn bloesje en mijn besmeurde benen wijd met
lekkende kont en kut in de metro. Het zaad druipt er met dikke slierten uit en langs mijn
benen. Waar mijn slipje kapot gescheurd tussen hangt. Mijn rokje trek ik beschaamd weer
naar beneden en stop mijn borstjes weg terwijl ik probeer om mijn tranen te drogen. Ik stap
uit mijn slipje en zie het verfrommeld op de grond liggen.
Dit lesje heeft mij wel geleerd om nooit meer uitdagende spelletjes met vreemden te spelen.
Ik heb mijn straf wel gehad.
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