Lesje spuitend klaarkomen.
Mijn hand op haar warme buikje leggend net boven haar licht behaarde venusheuveltje liet ik
mijn middel en ringvinger in haar al aardig natte en heerlijk nauwe kutje glijden. Erika
kreunde meteen en keek wat gespannen maar glimlachend naar haar vriendinnetje Marjanne
die naast haar op de bank lag, ook volledig naakt en nieuwsgierig al mijn bewegingen
nauwkeurig bestuderend.
Beide bloedmooie achttienjarige vriendinnetjes had ik op deze tropisch hete zomerdag leren
kennen in het park waar we aan de zeer gezellige praat waren geraakt, na het drinken van
aardig wat wijn en na giechelend drie joints te hebben gerookt kwamen we op het onderwerp
sex. Al pratend, erg openhartig omdat we alle drie nogal aangeschoten en stoned waren liet ik
ze weten dat ik vrij makkelijk een kutje spuitend kon laten klaarkomen en ze raakten steeds
meer geïnteresseerd hierin. Er ontstond een werkelijk ongelofelijk geile spanning tussen ons
drieën en we besloten naar mijn studentenkamer te gaan. Mijn twee vingers hadden al snel het
heerlijk sponzig aanvoelende G-plekje van Erika gevonden en licht voerde ik de druk op
terwijl ik haar vertelde zich volledig te ontspannen. Haar roze kutje zag er echt uit als een
jonge ontluikende bloem en haar sappen begonnen al aardig te stromen langs mijn vingers.
Terwijl ik mijn pols ritmisch heen en weer liet bewegen van links naar rechts en de palm van
mijn hand over haar kutje en erg opgezwollen klitje drukte liet ik mijn twee vingers de
zogenaamde “kom hier” beweging maken, steeds harder drukkend over haar G-plekje. Erika
begon haar onderlichaam op en neer te bewegen, ademde steeds zwaarder en onregelmatiger
en kreunde dat ze dit gevoel nog niet eerder had gehad, zo lekker. Haar al vrij grote en zeer
stevige borsten schudden prachtig heen en weer en haar keiharde en vooruit stekende tepels
zagen er zo heerlijk uit dat ik eigenlijk niets liever wilde dan ze in mijn mond te nemen. Er
verschenen zweetdruppeltjes op haar voorhoofd, ze kreeg een enorm rode kleur op haar
wangen toen ik het tempo steeds hoger opvoerde en met mijn hele arm schokkend de druk op
haar G-plekje liet toenemen.
Marjanne naast haar was zichzelf nu beginnen te vingeren en ik genoot met volle teugen van
deze twee overheerlijk uitziende tienermeisjes, mijn broek voelde al gauw veel te klein aan,
mijn pik werd zo hard als beton. Plotseling begon ik echt heel heftig mijn hand en vingers te
bewegen zodat haar onderlichaam ook helemaal meetrilde en de eerste druppels geil vlogen al
in het rond, tegen de palm van mijn hand spuitend en haar eigen buikje er helemaal onder
sproeiend. Erika kreunde erg hard, steunde op beide ellebogen, keek als in een trance naar het
geil dat uit haar ontzettend hard klaarkomende kutje spoot, nu echt in enorme stralen terwijl
mijn vingers als razende kleine vibratortjes over haar G-plekje gingen, heerlijk soppende
geluiden veroorzakend. Ze spoot zo gigantisch veel dat het recht over mijn T-shirt en broek
sproeide, me volledig doorweekte en ik werd verschrikkelijk geil van de warme heerlijke
sappen die langs de paal in mijn broek stroomden. Marjanne keek totaal gefascineerd naar
haar vriendinnetje’s ejaculerende kutje en vingerde zichzelf razendsnel tussen haar zo
verrukkelijk uitziende kutlipjes. Na bijna een volle minuut trok ik mijn vingers terug en spoot
de laatste straal zo verdomd geil ruikend meisjeszaad uit haar opgezwollen kutje, recht over
de zich nu duidelijk aftekenende paal in mijn broek.
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“Mijn God…” kreunde Erika toen ze zich helemaal achterover liet vallen en nog na trillend
over haar goddelijke lichaam haar eigen zaad proefde dat ze met haar ranke vingertjes van
haar buikje en borsten veegde. “Heerlijk…” kon ze nog uitbrengen terwijl ze probeerde al
haar sap af te vegen en af te likken, duidelijk genietend van de overheerlijke smaak. Marjanne
keek me verliefd aan en eiste dat ik haar ook zo verrukkelijk zou laten klaarkomen. Ze zag de
enorme paal in mijn doorweekte broek en ontzettend geil glimlachend boog ze zich voorover
om haar kleine handjes erom heen te slaan. Nu was het mijn beurt om te kreunen maar ze
drukte meteen haar vochtige, warme en volle lippen tegen de mijne en terwijl ze me door mijn
broek heen verrukkelijk aftrok begonnen we aan een verschrikkelijk hete tongzoen. Zo snel en
vurig als jonge meisjes kunnen tongen strengelden onze tongen over en tegen elkaar aan, af en
toe erop zuigend en toen ze mijn T-shirt opeens razendsnel over mijn hoofd trok drukte ze
haar heerlijke borstjes en keiharde tepels tegen mijn naakte huid. Omdat het zo ontzettend
warm was op mijn gehuurde zolderkamer zweetten we beiden behoorlijk en gleden onze
bovenlichamen heerlijk tegen elkaar aan, ze rook echt heerlijk naar een vanilleachtige parfum
en haar jonge meisjeszweet. Ze likte en kuste mijn oor en terwijl ze de knoopjes van mijn
broek losmaakte stak ze haar vochtige tong in mijn oor, een heerlijke sensatie veroorzakend.
Ze stak haar handjes in mijn boxershort en ik kreunde luid toen ik haar warmte om mijn
kloppende pik voelde, ze haalde hem eruit en mompelde fluisterend en hijgend in mijn oor dat
ze gek was op keiharde pikken.
Plotseling duwde ze me verbazingwekkend hardhandig achterover op mijn vloerkleed, trok
mijn broek en boxershort razendsnel uit en staarde met open mond naar mijn werkelijk
keiharde pik die kloppend achterover op mijn buik lag, smekend om aangeraakt te worden.
“Oh wat geil…” hijgde ze en ik keek genietend naar haar slanke en perfecte figuurtje zoals ze
daar wijdbeens stond met haar voeten aan weerszijden van mijn heupen, haar prachtige lange
zwarte haren over haar mooie borstjes hangend, haar schattige platte buikje, de weinige
schaamhaartjes op haar venusheuveltje en de glinstering van haar kletsnatte kutje, er dropen
zelfs straaltjes geil uit haar poesje langs haar benen. Ze ging door haar knieën en voordat ik
het goed en wel doorhad drukte ze haar warme, plakkerige en druipende kutje over mijn tot
het uiterste gezwollen paal, ze begon me te berijden zonder dat ik in haar zat, zo
verschrikkelijk geil en opwindend als ik nog niet eerder had meegemaakt. “Lekker geil hè,
mijn klitje over je grote dikke eikel…hmmmm” hijgde ze terwijl ze haar onderlichaam
sensueel over me heen wreef, haar plakkerige geil over de gehele lengte van mijn pik smerend.
Opeens stond Erika naast ons, ze was weer wat bijgekomen van haar overweldigende orgasme
en zonder dat ze iets zei hurkte ze zich boven mijn gezicht en drukte haar werkelijk kletsnatte
kutje over mijn mond. “Lik me… lik mijn kutje alsjeblieft…” stamelde ze en mijn mond en
neus werden helemaal bedekt met haar verrukkelijke geilgrotje, mijn tong ging automatisch
als een razende tussen haar schaamlipjes en al snel was mijn hele gezicht bedekt met haar
meisjessappen. Ze smaakte lekkerder dan ik ooit had durven dromen, een mengeling van haar
zoetige sappen, zweet en geil en toen ik mijn tong zo diep mogelijk in haar stak voelde ik hoe
mijn pik ineens in Marjanne’s mond werd gezogen. Wat voelde dit verdomd lekker!!!
Ik voelde hoe haar tongetje over de onderkant van mijn eikel dartelde terwijl ze me keihard
naar binnen zoog en haar handjes mijn propvolle en loodzwaar aanvoelende ballen omvatten.
Erika bereed kronkelend mijn hele gezicht, ze wreef haar druipende kutje van mijn kin naar
mijn mond tot over mijn neus, ondertussen haar klitje heftig bewerkend met twee vingers. Ze
had haar knieën over mijn armen gedrukt zodat ik me niet kon bewegen en volledig
overgeleverd was aan haar. Plotseling voelde ik een vinger tussen mijn billen gaan en voordat
ik het goed doorhad stak Marjanne haar wijsvinger diep in mijn strakke kontgaatje. Ze bleef
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me ongelofelijk lekker pijpen terwijl ze me in mijn kontje begon te vingeren en nadat ik
bekomen was van de schrik en een beetje pijn voelde het godsgruwelijk geil aan om
gevingerd te worden. Ze spuugde tussen mijn billen, maakte het daar goed nat en al snel
volgde een tweede vinger diep in mijn kontgat. Ik kreunde echt heel luid van dit ongekend
heerlijke gevoel en schrok behoorlijk toen er opeens een enorme straal plas over mijn gezicht
werd gespoten uit het kutje van Erika: ze begon over me heen te plassen!!! Ik probeerde me te
verzetten omdat ik nauwelijks nog naar lucht kon happen nu haar zeik in enorme stralen over
mijn mond en gezicht spoot maar haar knieën drukten me zelfs harder tegen de grond. Haar
warme plas rook eigenlijk helemaal niet vies, eerder op een echt ranzige manier
verschrikkelijk opwindend en toen ik mijn mond opende richtte ze haar kletterende kutje zo
dat ze recht in mijn mond plaste, de hoeveelheid kon ik nooit allemaal doorslikken zodat het
langs mijn mondhoeken kwam maar de verrassend geile smaak maakte me nog geiler dan ik
al was…
Nadat Erika uitgeplast was kroop ze van me af en kuste me vol op mijn mond, haar eigen
kutsappen en plas likkend van mijn gezicht, wat was dit een ongelofelijk gigantisch geil
meisje!!! Mijn kontje werd ondertussen steeds meer uitgerekt doordat Marjanne me nu zelfs
met vier vingers erg diep vingerde en ook al kon ik het nauwelijks verdragen, het voelde echt
supergeil aan, vooral omdat ze me echt volledig de hemel in pijpte met haar verrukkelijk
warme mondje. Ze stopte plotseling, trok haar vingers terug en trok me aan mijn arm omhoog:
ze wilde nu ook wel eens zo gigantisch spuitend klaarkomen zei ze. Wijdbeens ging ze
achterover liggen op de bank en spreidde haar prachtig roze kutlipjes met haar beide handjes
zodat ik echt diep in haar verrukkelijke kutje kon kijken. Ik ging op mijn knieën tussen haar
benen zitten en stak mijn twee vingers in haar drijfnatte kutje, meteen haar G-plekje vindend.
Erika ging achter me zitten en liet vrij hardhandig vier vingers in mijn al wijd open
gevingerde kontgat glijden, mijn pik steigerde op en neer toen ze over mijn prostaat drukte,
dit voelde werkelijk supergeil!!!! Terwijl ik het tempo waarop ik Marjanne vingerde steeds
sneller opvoerde en haar kutsappen al heerlijk begonnen te stromen likte ik rondom haar
gezwollen klitje, meteen gevolgd door luid gekreun van het geile meisje dat kronkelend haar
heupen meebewoog met mijn gevinger.
Erika kuste en likte me wild in mijn nek terwijl ze nu probeerde haar hele hand in mijn
kontgat te drukken, wat na enige tijd ook nog lukte: ik werd hier nu gevuistneukt door een
meisje in mijn nog absoluut maagdelijke kontje en het voelde gekmakend geil zo gigantisch
opgevuld te worden!!!! Het voorgeil droop in lange slierten uit mijn pik zoals ik het nog nooit
eerder had meegemaakt en Erika liet het in haar handje druipen waarna ze het over haar
gezicht uitsmeerde, likkend en smakkend. “Ooohhhhwwwmmmmmm jaaaaaaahhhhh!!!!!!!!!
Ga zo door!!!!” schreeuwde Marjanne het uit en seconden later begon ze voor het eerst in haar
jonge leventje te spuiten uit haar spastisch samentrekkende kutje. Mijn vingers gingen
razendsnel over haar G-plekje en het geil gutste in heerlijke hoeveelheden over mijn borstkas,
daarna naar beneden druipend over mijn keiharde paal. Marjanne’s ogen draaiden weg en ze
kronkelde over haar hele lichaam toen ze maar bleef spuiten en ik ving zoveel mogelijk van
haar nectar op in mijn geopende mond. Erika beukte haar hand in en uit mijn soppende
kontgat terwijl ze echt in mijn nek beet en ik genoot met volle teugen van zowel pijn als
opperste genot, wat waren we ontzettend ranzig en dierlijk geil…
Toen Marjanne’s orgasme langzaam wegebde trok ik mijn vingers uit haar kutje, likte haar
overheerlijke sappen van haar dijen en zelfs van mijn leren bank en voelde met enige
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teleurstelling hoe Erika haar hand uit mijn kont haalde met een grappig soppend geluid. Het
eerste deel zat erop voor deze broeierige avond. Beide meisjes hadden ontzettende dorst
gekregen en alsof het de gewoonste zaak van de wereld was liep ik met mijn op en neer
bungelende pik naar de koelkast om er een fles witte wijn uit te halen, voelend hoe mijn
kontgat als een kutje lekte en wijd open stond. Teruggekomen zag ik dat Erika net weer een
joint had gedraaid en al aanstak terwijl Marjanne op haar knieën zittend mijn dvd en cdcollectie bekeek: haar perfect geronde kleine kontje en het openstaande kutje eronder zagen er
verschrikkelijk opwindend uit. De kamer vulde zich met de spannende geur van wiet en
samen met de geur van plas en geil dat in zulke enorme hoeveelheden uit hun kutjes had
gesproeid had het een ontzettend opwekkende uitwerking. Marjanne zette een cd op en terwijl
ik de joint van Erika overnam zag ik hoe ze mijn lavalamp van het kastje nam en op de grond
zette: ze ging er gehurkt boven zitten en het was zo’n verschrikkelijk geil gezicht om te zien
hoe het ding langzaam steeds dieper in haar kontje verdween terwijl ze zich sensueel voor ons
vingerde… “Ooohhwwwmmm heerlijk dit ding zeg….” kreunde het mooie meisje geil en
toen ik haar de joint overhandigde gaf ze ons beiden een verschrikkelijk geile show weg. Ze
liet de warme lavalamp aardig ver in haar kontje glijden, daarna er bijna weer uitglippend om
er vervolgens kreunend weer overheen te zakken, haar kutje wijd open en lekkend.
Erika maande mij op de bank te gaan zitten en even later keek ik toe hoe ze kreunend mijn
overgevoelige paal tussen haar kutlipjes wreef om hem daarna tergend langzaam en met haar
kontje naar me toe in haar heerlijk glibberige, warme en strakke kutje te leiden totdat mijn
hele paal diep in haar zat en ze zuchtend achterover op mijn buik ging liggen. Ik begon haar
langzaam te neuken terwijl ik haar heerlijke borsten in mijn handen nam en met haar
gevoelige, keiharde tepels speelde. Ze draaide haar hoofd en we begonnen langzaam en zeer
geil te tongen, haar eigen vingers over haar klitje strelend. We tongden en keken af en toe ook
naar Marjanne die nog steeds genietend de lava lamp in en uit haar kontje liet glijden, nu
helemaal glad van haar kont en kutsappen. Alledrie werden we nog meer stoned dan we al
waren, het heerlijke lome gevoel ontspande onze lichamen volledig zodat we ons des te meer
konden focussen op het ongelofelijke genot en ik neukte het overheerlijke nauwe poesje van
Erika voor minstens tien heerlijke minuten in een totale lusttrance, telkens mijn orgasme
uitstellend zodat ik echt constant op het overheerlijke randje van klaarkomen zat. Marjanne
kwam nu tussen onze benen zitten en begon zowel mijn ballen als het kutje van Erika te
likken, duidelijk genietend van ons geil.
Ze nam mijn pik nu uit het kutje en begon het kutgeil ervan at te zuigen, mijn glanzende eikel
ontzettend lekker verwennend in haar overheerlijke mondje. “Ik wil je pik in mijn kontje…”
hijgde Erika en even later voelde ik haar nog nauwere kontje zich om mijn kloppende paal
glijden, tergend langzaam vulde ik haar darmkanaal op totdat ik tot aan mijn ballen in haar zat
en voorzichtig begon te stoten. Marjanne had nu drie vingers in het kutje van Erika zitten en
toen een vierde en even later haar hele vuist in het heerlijk soppende poesje verdween kreunde
Erika aan een stuk door: ik kon de bewegingen van de vuist diep in het kutje duidelijk voelen
tegen mijn pik die nu nog meer werd gemasseerd in het nu zelfs nog strakkere kontje. Het was
een ongelofelijk geil gezicht om de glimmende hand van het mooie meisje helemaal in het
kutje te zien zitten, langzaam heen en weer bewegend terwijl ik lekker doorpompte in het
warme kontje eronder. Dit kon ik onmogelijk lang volhouden zonder gigantisch klaar te
komen in het verrukkelijke kontje en zodra Marjanne het doorhad dat ik op het punt stond
mijn ladingen geil te spuiten trok ze haar hand terug uit het kutje en liet Erika van mij
afstappen.
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De hand die zonet nog in het kutje had gezeten gleed nu bijna probleemloos in mijn al zo
opengewerkte kontgat en terwijl ik staand, trillend op mijn benen gevuistneukt werd zaten
beide sexgodinnetjes op hun knieën voor mij, om beurten verrukkelijk zuigend op mijn
gigantisch stijve pik. Beiden konden ze mijn toch behoorlijk lange paal helemaal tot achter in
hun keeltjes krijgen en toen de vuist steeds sneller werd bewogen in mijn kont voelde ik
eindelijk mijn ladingen zaad opkomen, genot opbouwend zoals ik nooit eerder had ervaren. Ik
pakte mijn pik en trok me razendsnel af voor hun geopende mondjes totdat de eerste straal
zaad recht in Erika’s mond schoot, meteen gevolgd door een tweede die over Marjanne’s
gezicht spoot. Gigantisch trillend op mijn benen, mijn kont samenknijpend om de vuist en de
ene na de andere straal zaad spuitend kwam ik klaar als nooit tevoren.
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