Paardepoep.
Er zijn drie dingen, die mijn leven al beheersen vanaf mijn jeugd: sex, poep, en paarden. Om
met het eerste te beginnen: ik ben de hele dag geil. Van de vroege morgen tot de late avond
loop ik met een natte kut rond en dat eindigt pas als ik naar bed ga en dan lekker met een knul
ga liggen neuken of mezelf met een vibrator bevredig.
Wat het tweede betreft: ik heb mij al levenslang aangetrokken gevoeld door alles wat met
poep te maken heeft. Ik vind het erg opwindend als ik stront zie, vooral stront, waar de damp
nog van af slaat. Ook als er ergens een dier staat te schijten, wordt ik geil. Honden, koeien,
paarden, ja zelfs de drollen van de olifanten in de dierentuin doen mijn fantasie op hol slaan.
Ook als ik zelf een keutel moet draaien, raak ik geprikkeld en ik ontdekte al op jonge leeftijd,
dat sex en poep zich prima laten combineren. Als ik een drol moet draaien en ik tevens in de
gelegenheid ben, dan speel ik met de warme bolus en smeer me helemaal in met mijn eigen
ontlasting. Bloedgeil wordt ik ervan en kom dan binnen de kortste keren ontzettend klaar. Ik
ben dan ook een fanatieke liefhebster van reetkezen en menige vent heeft mijn reetje al
volgespoten. Helaas heb ik nog niet iemand ontmoet, waartegen ik mijn voorkeur voor
poepsex durf uit te spreken en waarmee ik het in de praktijk kan beoefenen. Wat betreft het
derde punt: ik ben geboren op de boerderij en opgegroeid tussen de dieren. We hadden
varkens, koeien, paarden, kippen, een poes en een hond. De paarden vond ik het allermooist
en ik werd dan ook een grote beoefenaar van de paardensport.
Vanaf mijn achtste jaar rijd ik al op een paard en tegenwoordig heb ik zelf een hengst op de
manege. Ik besloot ook van mijn hobby mijn beroep te maken en dus werd ik
dierenartsassistente. We behandelen met name poezen en honden, maar af en toe ga ik ook
met de dierenarts, waarbij ik werk, de boer op en kom dan van alles tegen. Laatst had een koe
last van verstopping en mijn baas trok een rubberen handschoen aan, die tot over zijn elleboog
reikte. Hij moest de koe anaal toucheren en ging zonder aarzeling met zijn hele onderarm in
de darm van het beest. Ik vond dat zo’n geil gezicht, dat ik opeens wist, wat voor mij de
ultieme manier was om klaar te komen en ik alle drie de liefhebberijen kon samenvoegen.
Zodra ik vrij was, ging ik naar de manege. Mijn kut lekte al liters vocht van opwinding. Ik
ging naar de kleedkamer, waar ik me altijd omkleedde voordat ik ging paard rijden. Ik deed al
mijn kleren uit en trok alleen een rijbroek en een jasje aan. Op blote voeten liep in naar de stal
en ging naar het hok, waar mijn paard stond. Het was zes uur en er was niemand in de wijde
omgeving te zien. Ik deed de broek en het jasje uit en pakte twee touwen. Voorzichtig kroop
ik bij de hengst in het hok en aaide zijn nek. Ik gaf hem enkele suikerklontjes en voorzichtig
ging ik achter het paard staan en bond zijn benen aan elkaar, zodat hij niet kon gaan schoppen.
Zijn hoofd bond ik vast aan de deur, zodat hij ook niet kon gaan steigeren. Nu ging ik weer
achter hen staan en ik streelde zijn ballen.
Het dier hinnikte geil en ik pakte de fles slaolie, die ik meegenomen had. Ik smeerde mijn
hele linkerarm tot aan de oksel in met de olie en duwde toen voorzichtig mijn hand in de kont
van het paard. Met mijn rechterhand begon ik over mijn klit te wrijven en geil zuchtend liet ik
mijn hand dieper in de darm verdwijnen. Het beest van geen krimp en na een tijdje zat mijn
hele onderarm in de kont. Ik hield het bijna niet meer en kreunde geil. Ik verhoogde het tempo
van mijn bewegingen over mijn kittelaar. Toen voelde ik weerstand binnen in het beest en ik

Gedownload van xxxstory.nl

besefte, dat ik stront bereikt had. Ik stootte door en zat even later met mijn hand middenin een
paardekeutel te graaien. Dit maakte mij nog geiler en mijn hoofd tolde van geilheid. Ik hijgde
snel en maakte geile keelgeluiden. Ik zat tot over mijn elleboog in de darm. Ik trok mijn arm
een heel stuk terug en stootte toen weer diep naar binnen. Ik neukte mijn hengst met mijn arm
in zijn kont en het dier begon te reageren. Blijkbaar vond hij het niet onaangenaam, want zijn
enorme hengstelul begon stijf te worden. Ik kneep mijn ogen dicht en bewoog snel in en uit de
paardekont. Ik ging hard en wild over mijn klit en toen ik bijna klaar kwam, trok ik mijn
linkerarm helemaal uit de darm. Met name mijn hand zat onder de poep en ik smeerde mijn
tieten en buik ermee in. Van mijn andere hand liet ik een vinger diep in mijn kut verdwijnen
en mijn linkerhand liet ik afdalen naar mijn clitoris. Ik rook de geur van paardestront en wreef
snel over mijn klit. Wild schokkend en dronken van opwinding kwam ik luid kreunend, bijna
gillend klaar. Langzaam ebde mijn orgasme weg en kwam ik weer tot mezelf.
Ik ontspande en zag, dat de hengst nog steeds een enorme stijve paal had. Ik besloot daar wat
aan te doen. Ik kroop onder het dier en begon met mijn rechterhand het beest af te rukken. Hij
hinnikte opgewonden en begon zijn lijf te spannen, toen ik met mijn tong over de enorme
eikel ging. Met mijn bruine linkerarm wreef ik weer over mijn hele voorkant en ik werd
beregeil. Ik streek ook even over mijn kittelaar en uit mijn spleet stroomde alweer golven
kutsap. Steeds sneller ging ik met mijn tong over de eikel en ik probeerde af en toe zijn pik op
te happen, maar die was veel te dik voor mijn geile bekkie. Ik rukte wild aan de stijve
hengstelul en likte over het pisgaatje. Ik merkte, dat het beest klaar ging komen en ik ging
wild tekeer over mijn klit. Ik voelde onder het rukken het zaad door de lul schieten en meteen
daarna spoot het beest een enorme hoeveelheid sperma over mijn hoofd heen. Ik zat met
gesloten ogen te genieten en het zaad droop zelfs van mijn haren af. Alles wat richting mijn
mond stroomde, werkte ik naar binnen en slikte het gretig door. Ik was nu botergeil en wilde
zo snel mogelijk klaar komen. Maar ik wachtte op het mooiste, wat er aan zat te komen.
De enorme hengstelul verslapte en met de aan elkaar gebonden benen bewoog hij een beetje
achteruit. Ik trok de knoop van het touw los en meteen ging het dier wijdbeens staan. Zijn
staart ging opzij en ik zag een dikke lading paardestront tussen zijn benen op de grond vallen.
Ik greep er met beide handen in en smeerde me er helemaal mee onder. Ik wreef mijn
schaamlippen er ook mee in en bewerkte hardhandig mijn klit. Ik kneep mijn dijen tegen
elkaar en pakte met mijn vrije hand de hengstepik. Ik richtte deze op mijn borsten en meteen
daarna kletterde een straal pis over mij heen. Ik drukte hard op mijn kittelaar en kreunde en
zuchtte luid en geil. Ik duwde de lul naar onderen en de goudgele straal kwam in mijn
schaamhaar terecht. Ik opende mijn dijen en liet de harde straal tegen mijn klit aankomen,
waar ik wild en snel over heen wreef. Ik viel bijna flauw, zo geil werd ik en zonder me nog
ergens van bewust te zijn, kreeg ik een orgasme met een intensiteit, die ik nog nooit eerder
beleefd had. Minuten lang bleef ik liggen en schokte nog verscheidene keren na.
Uiteindelijk kwam ik weer bij en kroop onder het paard vandaan. Ik bevrijdde zijn hoofd en
drukte hem een kus op zijn neus. Ik hield nog meer van hem als ooit tevoren en gaf hem een
extra portie haver. Ik was te vies om aan te pakken en daarom liet ik mijn jasje en broek
hangen. Sluipend rende ik terug naar de kleedkamer en sprong meteen onder de douche. Het
duurde wel even voordat ik schoon was en daarna heb ik me aangekleed en mijn spullen uit de
stal weer opgehaald. Gelukkig was ik niet betrapt en ik nam me voor, deze vorm van sex nog
vaak te herhalen.
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