Met mijn vriendje naar de sauna.
Samen met mijn vriendje was ik naar de sauna gegaan waar we wel vaker komen. We kennen
er een aantal mensen die ook geregeld komen erg goed en we zijn er altijd de hele dag waarop
we soms dingen samen doen en soms dingen alleen doen omdat mijn vriendje niet goed tegen
die hele hete sauna’s kan. Opgietingen bijvoorbeeld vind ik heerlijk, maar dan gaat hij lekker
bubbelen in het bubbelbad.
Het was nog redelijk vroeg in de middag toen we samen gingen zwemmen in het buitenbad.
Er waren best veel mensen in de sauna maar toch konden we een rustig plekje vinden en daar
pakte mijn vriendje mij op en trok hij me voorzichtig over zijn lul. Ik ben geil op je sletje,
kreunde hij in mijn oor. Heel voorzichtig, zodat niemand het kon zien begon hij me te neuken.
Hij had niet veel nodig, maar ik gelukkig ook niet. Snel spoot hij mijn kutje vol met zaad,
terwijl ik genoot omdat ik heerlijk aan het klaarkomen was. Ik kuste hem op zijn mond en
bedankte hem. Ik zou zodadelijk naar een opgieting gaan en mijn vriendje wil daar absoluut
niet heen omdat hij dat te heet vind, dus hij bleef in het zwembad en ik ging er voorzichtig uit
en dook nog even onder de douches.
Dat was een geile show, hoorde ik iemand achter mij ineens zeggen. Huh, kwam er alleen uit
mijn mond. Hoe je net geneukt heb met je vriendje, dat zag er super geil uit. De man die het
zei kwam ik vaker tegen hier en zijn lul stond strak vooruit. Werd je er geil van, viezerik,
vroeg ik. Ik likte aan mijn vingers en speelde met mijn tong over mijn vingers. Oh, wat ben jij
een heet loedertje, zei de man. Dat weet je pas als je mijn temperatuur meet, grapte ik terug.
Pas maar op. Voor je het weet stop ik mijn thermometer bij je naar binnen, en die dingen gaan
er van achteren in. Hmmm, kreunde ik. Daar ben ik nog schoon. De man begreep nu heel
goed dat hij ver kon gaan met mij. Ga je mee naar het bubbelbad, vroeg hij me. Daar zit mijn
vriendje, zei ik terug. Dan pakken we toch de jacuzzi boven, zei hij, daar ziet ook niemand
wat je doet. Samen liepen we naar boven en kropen we in de jacuzzi. Er zaten al mensen en
maar wonder boven wonder gingen die er net uit toen wij kwamen. We hadden het hele ding
voor ons alleen. Ik ging bij de man op schoot zitten en dipte mijn kutje over zijn harde lul. He,
je had een ander gaatje beloofd, lekkere slet, zei hij me. Eerst even klaarkomen, zei ik terwijl
ik me klaar reed over zijn grote lul. Toen ik begon te schokken begreep hij genoeg en tilde hij
me voorzichtig op. Zijn vingers begonnen aan mijn kontje te voelen en gingen voorzichtig een
voor een naar binnen. Hoeveel kun je hebben, vroeg de man. Je lul met gemak, zei ik trots. Ik
ben gek op kontneuken, en mijn vriendje rekt me vaak genoeg op om er geen pijn meer van te
krijgen als ik een lul naar binnen krijg. Ik voelde hoe de man zijn lul voor mijn kont zette en
me zachtjes naar beneden trok.
Centimeter voor centimeter boorde zijn lul me open. Het duurde even voor ik hem er door al
dat stroeve water helemaal in had, en toen begon ik hem hard te neuken. Kom dan, neuk deze
slet haar hol dan, neuk me in mijn darm dan, kreunde ik tegen de man. Steeds harder bonkte
hij in mijn kont. Neuk me, neuk me harder, arghhh… Ik kwam klaar en voelde de man ook
spuiten in mijn kont. Tering wat geil, hoe heet je eigenlijk, zei ik. Tinus, zei de man. Dan ben
je een geile Tinus, gozer. Godver, mijn hele ster zit vol met je geile sperma, en in mijn kut zit
ook al zoveel. We knuffelden nog wat en toen gingen we de jacuzzi uit. We liepen de gang op
en een groepje jongens keek mij aan. Tinus liep gewoon door, maar ik vroeg hardop, Wat? De
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jongens bleven kijken naar mij. Grietje, je gilde de hele sauna zowat bij elkaar, zei een van de
jongens. Nou en, ik ben geil, zei ik terug. Nog? Vroeg een van de andere jongens nu. Ik
draaide mij om richting jacuzzi en ging er in. Ik ging op mijn knieën op de rand zitten en de
eerste jongen kwam voor mij staan. Zijn lul boorde hij in mijn mond. De andere jongens
gingen de jacuzzi in en kwamen rond mij zitten. Terwijl mijn hoofd werd vastgegrepen en de
lul steeds dieper in mijn mond geduwd werd, voelde ik andere vingers in mijn geile kut
prikken. Handen gleden over mijn clitoris en vingers slipten tussen mijn lipjes naar binnen om
me daar lekker te bevoelen. Een erg dikke vinger drong naar binnen kaboem, dat was geen
vinger maar een dikke lul die mijn kut vulde.
Met een harde stoot pompte de man mij diep in mijn kut en ik werd me toch even waanzinnig
doorgeneukt. Zo snel en hard als deze man mij neukte, was ik nog nooit in mijn leven te
grazen genomen, door niemand. Toch klaagde ik er niet over, sterker nog en ik begon
spuitend klaar te komen en te gillen dat het heerlijk was. Ik zoog me compleet vast op de lul
in mijn mond en de jongen die er aan vast zat twijfelde tijdens het spuiten of hij het nog
lekker vond, maar hij vulde wel mijn hele mond met een enorm dikke lading sperma. De man
die me neukte had ook niet veel meer nodig en tegelijkertijd met mij kwam hij klaar. Ik had
nu in elk gaatje een klodder geil mannenzaad ontvangen en in mijn kutje zelfs als twee
klodders, en het zou hier niet bij blijven want de volgende lullen stonden al klaar om het over
te nemen. He lieverd, kom eens over mij heen zitten, zei een man naast mij. Ik kroop opzij en
met een trilling door mijn geile lijf voelde ik hoe zijn lul in mijn doorgesmeerde kut
binnendrong. Ga je mij een kindje neuken, vroeg ik. Kindjes doe ik niet aan, maar ik ga je wel
vullen met mijn zaad, lekkere hoer, zei hij terug. Buig voorover, hoorde ik een ander zeggen.
Ik boog zoveel mogelijk tegen mijn neuker aan en voelde een andere paal mijn aars binnen
glijden. Al het sperma maakte het gemakkelijk om mij te penetreren van zowel de voor als de
achterkant. De mannen hadden er dan ook geen enkele moeite mee diep bij mij naar binnen te
glijden. Kunnen jullie gelijktijdig klaarkomen, vroeg ik. De man achter mij zei dat hij zijn
zaadlozing wel kon ophouden en redelijk op commando kon laten komen. De man onder mij
zou het daarom aangeven wanneer hij zou komen.
De mannen neukten me lekker lang tot de man onder mij begon te kreunen. Ik ga het zo doen,
kreunde hij. Dan ik ook, zei de ander en die begon me als een waanzinnige in mijn kont te
neuken. Ik ook, kreunde ik. Ik voelde de mannen trillen en hoorde ze kreunen. Hun zaad
droop in mijn darmen en geile baarmoeder. Nog twee te gaan lieverd, zei een van de andere
mannen in het bad mij. Tegelijk in mijn kut? Vroeg ik, de mannen vonden het prima als ze me
maar mochten neuken. Ik kroop op de een en voelde de ander over me heen kruipen. Zijn lul
kwam erbij in mijn kutje en rekte mij lekker op. Dan begonnen de mannen me hard te neuken
tot ze het niet meer konden ophouden. Ook deze mannen spoten nagenoeg gelijktijdig en
bezorgden mij een onvergetelijk lekker orgasme. Zoveel zaad van zoveel verschillende
mannen, ik had nooit gedacht dat ik dat ooit in mijn kutje zou krijgen, zelfs al zou ik er mijn
hele leven over hebben moeten doen. Nu had ik het in minder dan een uurtje voor elkaar
gekregen.
Ik spoelde mij schoon en toen ik klaar was merkte ik dat ik helemaal alleen was. Alle mannen
waren weg en ik vond mijn badjas op de grond en mijn slippers waren weg. Ik ging terug naar
buiten en vond mijn vriendje in het bubbelbad met een mooie dame die naast hem zat en waar
hij mee zat te kletsen. Op de versiertoer, zei ik grappig. De meid schrok en mijn vriendje zei
dat het zomaar zou kunnen zijn. Hij moest eens weten.
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