Fantastisch begin van dit weekend.
Zoals elke zaterdag ging ik die dag ‘s morgens vroeg naar de kranten winkel voor mijn krant
en wat te neuzen in de tijdschriften. Toen ik de deur van het winkeltje opentrok werd mijn
neus geprikkeld door een overheerlijk bloemenparfum. Ik keek rond en zag een ongelooflijk
mooie blonde stoot in een tijdschrift bladeren. Althans haar achterkant was fantastisch : een
lekkere kont in een spannende jeansbroek, een droom van een taille en blond haar tot
halverwege haar rug. Mmm, daar moest ik meer van weten.
Nonchalant ging ik naast haar staan en keek haar zijdelings aan. Wow, de voorkant mocht er
ook wezen : een goddelijk gezicht en stevige, grote borsten, met tepels die priemden door haar
strakke witte T-shirt. Mijn mond viel open toen ik zag dat ze aan het bladeren was in een gay
sexboekje. Met haar tongpuntje op haar bovenlip keek ze glimlachend naar een foto van een
forse penis die verdween in een kont waaronder nog een lul bleek te bengelen. Ze moet
gevoeld hebben daar ik haar aanstaarde want ze keek me plots in de ogen en lachte haar
stralend witte tanden bloot. ‘Geil hé‘, lachte ze me toe. ‘Euh, het heeft iets‘ antwoordde ik, bij
gebrek aan beter antwoord. Plots liet ze het tijdschrift vallen en bukte zich om het op te rapen.
Terwijl ze terug rechtkwam, streelde ze met haar hand langs de binnenkant van mijn dij, tot in
mijn bilspleet en trok haar hand langs mijn kruis terug. Nog steeds met een brede glimlach
keek ze me aan en zei ‘ga je mee iets drinken ?‘. Mijn hart sloeg bijna over, ik moest dromen.
‘Tuurlijk, je zegt maar waar‘, zei ik tot mijn eigen verbazing zeer snel terug. Ze plaatste het
tijdschrift terug in het schab en trok me bij de hand uit de krantenwinkel.
De plaats die ze in gedachte had bleek twee straten verder te zijn, een soort van alternatieve
pub waar je zowel in smoking als in jeans, met hanenkam of rastakrullen kon binnenvallen.
En zo was het reeds op deze vroege zaterdagmorgen. De pub was vrij druk met een allegaartje
van mensen die al aan de drank zaten, vooral champagne viel me op. Sam, zo stelde die
blonde godin zich voor, bestelde direct een fles van die champagne en twee glazen. We zaten
nog maar net, toen, blijkbaar een vriendin van Sam, vroeg of ze erbij mocht komen zitten.
Mijn god, was dit mijn dag? June, zoals ze zei dat ze heette, was een brunette van ongeveer 40
a 45 jaar schat ik, maar wat een sex-appeal. Ze had gegoten rubberen laarzen tot boven haar
knieën en zeer aanpassende rubberen body aan, die niets van haar geile vormen verborg.
Joekels van borsten met blijkbaar grote tepels en een kut die schreeuwde om uit die body te
springen. Haar schaamlippen spanden in dat ding zodat je bijna dacht haar clitoris ertussen te
kunnen onderscheiden. Ze sprak me direct aan, ‘hou je van spelletjes ?‘. ‘Geile
spelletjes‘ vulde Sam direct aan. ‘Hoe vettiger, hoe prettiger‘ antwoordde ik met een cliché,
terwijl mijn hart in mijn keel zat te bonzen. Wilden deze twee geile brokken echt een triootje
met mij wagen ? ‘Ben je bereid om ons slaafje te zijn ?‘ vroeg June. ‘Voor jullie doe ik
ALLES‘, beloofde ik plechtig. ‘Goed‘, zei Sam. ik woon hierboven, ‘kom mee, boy‘. Dit
bleek goed gepland te zijn, maar kon het mij wat schelen, ik ging deze twee godinnen hun
lusten laten botvieren om mij, dat kon toch niet misgaan ?
Sam trok me de trap op en we gingen haar appartement boven de pub binnen. June nam een
tweede fles champagne mee, de eerste hadden de dames in ongelooflijk tempo al naar binnen
gewerkt Ik werd direct naar een kamer geleidt waarin middenin een gynaecologische stoel
stond. June gebood me om mij volledig te ontkleden en erop te gaan zitten, maakte mijn
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handen aan de bovenkant vast en gespte mijn benen in de steunen. Hier lag ik, ten prooi van
twee supergeile vrouwen. June ging direct om mij liggen en drukte haar met rubber bedekte
tepel in mijn mond. ‘Zuigen‘ beval ze me. Ik zoog hard aan het rubber en niet zonder effect.
Haar tepels zwollen en vrij vlug stonden er twee grote knoppen in haar rubberen body.
Heerlijk, wat had die vrouw een supervorm. Achteraan die body, was er blijkbaar een sluiting
die ze vlug met één hand opendeed. Ze drukte haar kale dikke schaamlippen op mijn mond en
begon heen en weer te schuiven. Hiervoor had ik geen instructies nodig. Ik begon June te
beffen alsof mijn leven ervan afhing. Het duurde niet lang voor haar kut kletsnat was en ze als
een wilde op mijn gezicht reed. Mijn tong gleed van haar kittelaar, door haar schaamlippen in
haar lekker kontgaatje en terug. Ondertussen hoorde ik dat Sam ook de kamer was
binnengekomen. Ik voelde haar vingers tussen mijn gespreide billen gaan, terwijl ze een
glijmiddel rond en in mijn aars aanbracht. Oeps, wat ging er hier gebeuren ? Ze duwde een
redelijk dun object in mijn kont. Hèhè, dat viel mee, of toch niet ? Langzaam voelde ik het
warme vocht in mijn darmen dringen. Ik werd hier zeer vakkundig voorzien van een enema.
Niet dat ik het erg vond. Het licht drukkend gevoel in mijn darmen maakte me nog geiler dan
ik al was, terwijl June haar kutsappen op mijn aangezicht aan het smeren was. Tot mijn groot
plezier voelde ik Sams mond over mijn paal zakken. Mijn God, die meid kon pijpen.
Plots stokte June in haar bewegingen en trok haar benen stevig rond mijn hoofd. krijsend
kwam ze klaar, haar kutsap vloeide in mijn mond. Terwijl ze hijgend terug op haar positieve
kwam, trok ze haar benen nog steviger rond mijn hoofd. ‘Slikken, boy‘, zei ze. Met haar
kletsnatte kut op mijn open mond geperst voelde ik haar warme urine in mijn mond sijpelen.
een gecontroleerde maar gestage straal bleef in mijn keel lopen. Terwijl de warme vloeistof
serieus wat druk in mijn darmen begon te veroorzaken, slikte ik de goddelijke plas van June
geut na geut in. Net toen ik op het punt stond om Sams mond vol te spuiten stopte ze. June
drukte de laatste straal pis uit haar kut terwijl ze zich lichtjes had opgeheven. De hete pis liep
over mijn gezicht. June stapte van mij af, ging achter mij op haar knieën zitten, deed haar
body uit en haalde de enema-sonde uit mijn kont. Uit de sonde zag ik een lichtgeel vocht
druppelen. Ze hadden me verdomme een enema gegeven met warme pis! ‘Drukken boy‘ zei
June. Dat hoefde ze zelfs niet te zeggen, want ik kon de druk in mijn darmen niet meer aan.
De straal van hete pis spoot uit mijn kont, recht in het gezicht van June. Hier genoot ze
duidelijk van want ze draaide haar hoofd zodat geen enkel plekje onaangeroerd bleef. Ze
wreef de geile vloeistof over haar hele lichaam uit, haar borsten, haar buik, haar kut, haar kont.
Ze blonk van top tot teen. Toen de laatste druppel uit mijn kont was, drukte ze haar tong tegen
mijn gaatje en begon mijn aars met haar tong te neuken.
Sam nog volledig aangekleed, kwam naast mij staan en begon een striptease. Ze trok haar
witte T-shirt uit zodat haar grote borsten eindelijk zichtbaar waren. Ze liet haar borsten over
mijn gezicht glijden, terwijl ik trachtte om ze zoveel mogelijk te likken. Langzaam liet ze dan
haar jeans zakken. Wat een lichaam. Plagend draaide ze zich rond in haar string die haar
goddelijke kont accentueerde. Terwijl ze me met haar lieve glimlach aankijkt laat ze ook haar
stringetje zakken. Mijn mond valt open als ik tussen haar dijen niet een kaal kutje maar een
stevige lul zie hangen. Gebruikmakend van dit moment, kruipt ze op mij en duwt haar lul in
mijn mond. Zonder enige scrupules begint ze te pompen. Eenmaal van de verrassing bekomen,
slaat mijn hoofd op hol. Ik begin haar te pijpen alsof haar wil leegzuigen. Kreunend duwt ze
telkens haar bekken naar beneden. Haar lekkere paal komt steeds dieper in mijn mond. Dit is
de hemel. June drukt haar tong telkens diep in mijn kont terwijl ze mijn ballen lichtjes
masseert en Sam ramt haar hete, harde en dikke lul in mijn keel. Dit feest gaat zo‘n kwartier
voort en Sams eikel smaakt heerlijk naar voorzaad. Op het punt dat ik denk dat ze gaat
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klaarkomen trekt ze zich terug en plaats een ball-gag in mijn mond zodat ik geen geluid meer
kan voortbrengen. Ze plaatst zich achter mij en drukt haar eikel tegen mijn maagdelijk
kontgaatje. Oho, het gaat gebeuren.
Langzaam aan drukt ze haar hete stuk in mijn smalle kont. Het doet pijn, ik wil het uitroepen
maar de gag belet het me. Zonder veel medeleven begint ze te rammen in mijn kont. De eerste
vijf minuten zou ik het wel kunnen uitschreeuwen, maar dan wordt mijn aars ontspannen en
warm. Het gevoel van extase begint de pijn te overwinnen. Op dat moment plaats June zich
met haar kont beven mijn lul en laat zich er langzaam over zakken. Mijn paal glijdt
moeiteloos in haar anders toch strakke kont. June begint als een gekkin te rijden op mijn lul
terwijl Sam haar ballen telkens tegen mijn billen laats kletsen. Alsof in een sprookje beginnen
we alle drie tegelijkertijd te horten en te stoten, de godinnen krijsend als bakvissen, ik puffend
met mijn gag. Sam duwt haar lading sperma in mijn kont terwijl ik hetzelfde doe bij June.
June zelf komt ook op haar hoogtepunt en duwt, terwijl ze klaarkomt nog een stevige straal
pis over mijn buik.
Terwijl we nog een beetje nagenieten, vraagt Sam me of ik zin heb nog spelletjes te spelen
met andere vrienden en vriendinnen
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