Hoe toon je dankbaarheid.
Mijn dochter zat op de basisschool en dit jaar bestond de school 25 jaar. Daarom zou er een
groot feest komen en elke klas zou iets doen. De klas van mijn dochter was van plan een
toneelstukje op te voeren en ze hadden daartoe een echt theaterpodium tot hun beschikking
met alle toeters en bellen erop en eraan. Een gedeelte van de vloer kon zelfs op en neer en
zodoende kon er snel van achtergrond gewisseld worden. Daar zou tijdens de uitvoering
dankbaar gebruik gemaakt van worden, want het stuk speelde zich af in twee verschillende
omgevingen.
Maar gisteren kwam mijn dochter huilend thuis, want het mechaniek van het podium was stuk
en niemand wist hoe het gerepareerd kon worden. En omdat het geen geld mocht kosten, kon
er ook geen professionele hulp ingeroepen worden. Dat zou trouwens ook nog niet meevallen,
want het was een bijna antiek geval en het was nog maar de vraag of er nog wel
reserveonderdelen voor bestonden. Mijn vrouw bracht na de middag mijn dochter naar school
om haar licht er eens over op te steken, want als het hele toneelstuk in het water viel, was dit
een kleine ramp. Alle leerlingen hadden veel tijd in repetities gestoken en mijn vrouw had
uren achter de naaimachine gezeten om alle kostuums te maken. Een half uur later kwam ze
met een sip gezicht terug en zei, dat de hele voorstelling inderdaad waarschijnlijk afgelast zou
worden als men er niets op vond en men zat met z’n handen in het haar. Ik vroeg wat er dan
precies aan mankeerde en toen ze uitlegde wat het probleem was, zei ik: “ik denk dat ik daar
wel wat op weet. Ik heb vroeger ook zoiets aan de hand gehad en ik weet nog hoe dat toen
opgelost is”. Mijn vrouw rende gelijk naar de telefoon en belde naar de school om te vertellen
dat er nog hoop was. Ik zocht wat gereedschap bij elkaar, die ik nodig dacht te hebben en trok
mijn jas aan. Even later arriveerde ik bij de school en werd haast met open armen ontvangen.
E’n uur later had ik beweging in het geheel en rond half vier had ik de klus geklaard. Ik
hoorde de leerlingen de school verlaten en ik ging naar de onderwijzerskamer om te vertellen,
dat het probleem verholpen was. Er zat een meester en vier juffen, die er alle vier erg
appetijtelijk uitzagen. Ze vlogen me bijna om de hals, zo blij waren ze dat het toneelstuk door
kon gaan, ik was de held van de dag. De onderwijzer nam het woord en zei: “hoe kunnen we
je bedanken?”.
Ik zei met een glimlach om mijn mond: “nou, er is potentieel genoeg aanwezig lijkt me zo” en
keek de kring met onderwijzeressen rond. Iedereen schoot in de lach, hoewel twee juffrouwen
iets van kleur verschoten. “Geintje”, zei ik, “laat maar zitten, ik heb het met plezier gedaan”.
Ik kreeg een kop koffie en we zaten nog een kwartiertje te babbelen. Vervolgens ging ik terug
naar het podium en begon mijn gereedschap bij elkaar te zoeken. Opeens merkte ik dat er
iemand achter me stond en ik keek wat verschrikt op. E’n van de jufs stond achter me en haast
stotterend zei ze: “het was geen geintje, he?”.
“Hoe bedoel je?”, vroeg ik, terwijl ik haar van top tot teen opnam. Ze zag er begeerlijk uit en
als zij me wou bedanken met lichamelijke geneugten dan zou ik daar totaal geen bedenkingen
tegen hebben.
“Nou”, zei ze, “je wilt best door een van ons bedankt worden, is ‘t niet?”. “Daar zou ik geen
moeite mee hebben”, zei ik, “stel jij je soms beschikbaar?”.
“Ja”, zei ze, “als je mij tenminste wilt hebben. Ik ben overal toe bereid”. “Meid”, zei ik, “je
ziet er geweldig uit, jij mag mij wel verwennen. Als je me een lekker hoogtepunt bezorgd, dan
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wil ik alles voor je doen”. “Dus als ik je bijvoorbeeld klaar pijp, dan doe je echt alles voor
me?”, vroeg ze.
“Het lijkt me te gek om door jou klaar gezogen te worden”, antwoordde ik, “ja, dan doe ik
alles voor je als het maar niet vernederend of pijnlijk is”. “Kom mee”, zei ze en samen liepen
we door de school heen en kwamen terecht in de kleedkamers van het gymlokaal. Ze deed de
deur op slot. “Hoe heet je eigenlijk?”, vroeg ik.
Ze stelde zich voor als Priscilla en voordat ik het af kon knipogen, zat ze op haar knie‰n en
begon aan mijn gulp te pulken. In een wip hing mijn broek op de enkels en ze wreef over mijn
pik, die al aardig stijf was. Door haar behandeling kwam de kop al gauw boven de rand van
mijn onderbroek uit en ze begon aan de eikel te likken. Even later had ik ook geen onderbroek
meer aan en ze boog mijn lul naar voren en nam mijn lul in haar mond. “Doorgaan tot ik
spuit”, zei ik, “en alles doorslikken”.
Ze keek omhoog en sloot de ogen om aan te geven dat ze dat zou gaan doen. Mijn pik
verdween voor meer dan de helft in haar mond en ze zoog zo geraffineerd als ze kon. En dat
was niet niks, want ze had een begeerlijk bekkie en kon zeer goed pijpen. Na een poosje pakte
ik haar hoofd vast bij haar haardos en begon haar in de mond te neuken. Ze masseerde zelfs
mijn ballen en ik voelde, dat mijn zaad begon te koken. Ik liet haar hoofd los en spande mijn
beenspieren. Ze stak het puntje van haar tong in het gaatje en likte daarna over de hele staaf
en vooral over de dikke rand van mijn eikel. Toen ze de lul daarna weer in haar mond nam,
begon ik gelijk te spuiten en ik spoot een geweldige hoeveelheid zaad naar binnen. Slurpend
en smakkend slikte ze alles door en eerlijk is eerlijk: ze vermorste geen druppel. Ze bleef
zuigen tot mijn pik begon te verslappen en nadat ze hem uit haar mond liet glippen, zei ze:
“heerlijk smaakt dat. En nu ga jij wat voor mij doen, ja toch?”. “Je zegt het maar meissie”, zei
ik, “na zo’n zuigpartij kan ik je toch niets weigeren”.
“Dus ook niet als ik jou vraag om mijn kont te naaien terwijl ik schijt?”, zei ze op
bedremmelde toon, “en om mij daarna schoon te likken?”. Ik wist niet wat ik hoorde. “Jij bent
een geile”, zei ik. “Je hebt het beloofd”, zei ze toen ze merkte dat ik niet boos werd, “jij zou
alles voor mij doen, weet je nog”.
“Ja, dat heb ik gezegd ja. Maar hier had ik niet op gerekend. Ik heb nog nooit zulke perverse
dingen gedaan. Is het niet vreselijk goor?”. “Hoe smeriger, hoe geiler”, fluisterde ze, “ik wil
het zo graag. Het lijkt mij het einde. Alsjeblieft?”.
“Ik heb het toegezegd”, zei ik, “dus doe ik het, maar als het me te gek wordt dan stop ik
ermee”.
“Je zult het heerlijk vinden”, zei ze, “als je er maar even door bent. Je moet wennen aan het
idee misschien, maar je zult merken dat het je enorm opwindt. Maar we moeten wel haast
maken, want de nood begint al behoorlijk te stijgen”.
Ik ontdeed me van mijn restant kleren en Priscilla kleedde zich ook helemaal uit. Ik floot
tussen mijn tanden.
“Je bent in elk geval erg mooi”, zei ik. Ze kleurde haast een beetje en voelde zich duidelijk
gevleid. Ik gaf haar een kus, maar die duurde niet lang want ze moest echt nodig. Ze duwde
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me haast opzij en ging voorover gebogen staan en steunde met haar handen op een wasbak.
“Het eerste stuk is te hard”, zei ze, “maar als er dan weer wat komt, ram jij je pik er in”.
Ik keek tegen een openstaande aars aan en masturbeerde even om mijn pik goed hard te
krijgen. Met zo’n mooie vrouw met zo’n aanlokkelijke reet was dat geen probleem. De eerste
drol kwam naar buiten gezet en was inderdaad hard. Ik keek naar onderen en zodra er weer
een keutel naar buiten dreigde te komen, duwde ik mijn paal middenin de weke stront en
drong langzaam maar gestaag door in haar darm. Ze kreunde en begon helemaal te trillen. Het
was net of haar darm zich binnenin helemaal afsloot, want ik kon met mijn pik de poep niet
terug duwen en het gevolg was, dat de stront zich langs mijn neukende pik perste. Ik haalde
mijn pik terug en toen ik daarna weer naar binnen stootte, was het net of je een ballon met
water lekt prikte: mijn lul perste de stront er uit en de poep kwam naar buiten gezet. Mijn hele
onderbuik en dijen waren een grote bruine massa en Priscilla zette aan om nog meer drollen te
produceren. Toen ik weer naar binnen stootte begon ze nog heftiger te trillen en met een lange
‘ppppffffffttttt’ drong een scheet langs mijn pik. Ik haalde mijn lul eruit en de stukken stront
vielen op de grond. Priscilla’s kont ging weer open staan en ik ramde mijn lul weer in haar
aars. Ze begon prompt te schokken en terwijl ze verder scheet, kwam ze onbedaarlijk klaar.
Ik moet eerlijk toegeven, dat het me wat deed en ik raakte in een ongewoon geile stemming.
Ik begon steeds sneller te naaien en terwijl de juffrouw haar darm verder leegde langs mijn
naaiende lul, begon ik klaar te komen en spoot met een schreeuw mijn kwak middenin haar
stront. Al snel verslapte mijn pik en gleed uit haar kont. Daardoor viel er nog meer stront nar
beneden en we glibberden er door. Vanaf mijn navel was het een grote bende, maar Priscilla
draaide zich om en duwde mij haast op de grond. “Liggen”, zei ze, “je hebt me beloofd me
schoon te likken”. Snel ging ik op de vloer liggen en de onderwijzeres hurkte met haar kut
boven mijn pik. Ze begon opeens te zeiken over mijn onderbuik en nu werd het pas echt een
grote smurrie. Het liep over mijn heupen naar mijn billen en via mijn zak naar mijn bilnaad.
Toen haar blaas leeg was, bewoog ze naar achteren en plaatste haar kont boven mijn gezicht.
Ik stak mijn tong uit en aarzelend begon ik aan haar billen te likken. De smaak was niet zoals
ik verwacht en ik werd er alweer geil van. Priscilla liet zich op mij zakken en hapte mijn lul
op, terwijl die onder haar eigen poep en pies zat. Al gauw was die weer keihard en ik proefde
aan haar kut en had al snel de smaak te pakken van haar urine. Ik likte haar droog en ging toen
weer aan haar kont likken. Ze genoot kronkelend van mijn tong en zuchtend en steunend lag
ze mij te pijpen. Ik duwde mijn duim in haar kut en wreef over haar klit. Ik voelde mijn lul
diep in haar mond zitten en was alweer zo geil, dat ik mijn orgasme niet langer uit kon stellen.
Soppend met mijn tong in haar anus spoot ik voor de tweede keer mijn zak leeg in haar
pijpende mond en toen ze dit vernam, begon ze zelf ook weer klaar te komen. Ze gilde het
bijna uit en zakte toen als verlamd zwaar op mij neer. Minuten lang bleven we in onze
posities liggen en toen kroop ze van me af.
“Vond je het lekker?”, vroeg ze.
“Best wel”, antwoordde ik, “maar hoe kwam je er nou bij om je te laten naaien terwijl je
schijt?”.
“Nou, meestal duw ik een dildo in mijn kont als ik zit te schijten, maar ik wilde zonder meer
een keer meemaken om een echte lul in mijn poepende kont te voelen. Dat leek me echt het
einde en ik moet zeggen, dat het ook een zeer aangename ervaring was. Ik ben je zeer
dankbaar”. “Voor de tweede keer al vandaag”, zei ik en we stonden op om de rotzooi op te
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gaan ruimen. Daarna zijn we ons zelf gaan douchen en hebben ons weer aangekleed. Het was
half vijf toen we de kleedkamer verlieten en er was niemand meer op school. Tegen vijf uur
was ik weer thuis en toen mijn vrouw vroeg, of het gelukt was, zei ik: “zeker hoor en ze
waren me zeer dankbaar, maar weet je, ik heb er zelf ook veel plezier aan beleefd”.
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