Ellen, een prachtig mooie vrouw.
Ik had haar ooit een keer gezien, toen ik mijn dochter een keer van school haalde. Ellen, de
moeder van Lisette en Mariska. Mariska was haar oudste dochter en zat bij de mijne in de klas.
Ze was prachtig om te zien. Een vrouw van midden twintig en slank als een den. Ze had alles
waar een man op viel, zonder echt buitensporig te zijn of buitenproportionele afmetingen te
hebben. Maar ze had iets mats over zich. Ze had geen vrolijke uitstraling en deze twee
opvallende eigenschappen (haar schoonheid en haar droefheid) zorgden ervoor dat ze in mijn
gedachten bleef hangen.
Maar al gauw vergat ik haar en besteedde mijn aandacht aan de dagelijkse dingen. Totdat
mijn dochter op een dag uit school thuis kwam met de mededeling, dat ze bij Mariska ging
spelen. Toen schoot die knappe vrouw weer in mijn gedachten en ik deed navraag bij mijn
echtgenote. Die vertelde me, dat haar naam Ellen was en dat ze in scheiding lag. Nu snapte ik
ook waarom ze zo’n verdrietige blik in de ogen had. Ik kreeg nog meer bijzonderheden te
horen, maar dat interesseerde me al niet meer. Mijn gedachten dwaalden af en ik
concentreerde me op de gewone beslommeringen. Maar in de weken daarop speelde mijn
dochter regelmatig samen met Mariska. Ze konden het blijkbaar goed met elkaar vinden en
soms speelden ze daar en soms bij ons thuis. Vandaag was het vrijdag en ze waren bij
Mariska aan het spelen. Om vier uur vroeg mijn vrouw of ik mijn dochter even wilde ophalen
met de auto. Door de regen reed ik naar het opgegeven adres en belde even later bij de
voordeur aan. Ellen deed open en riep mijn dochter. Ze zei: “je vader is er om je op te halen”.
Ik bedacht mij, dat we ons nog niet aan elkaar hadden voorgesteld en ik gaf haar een hand. Ik
noemde mijn naam en ze zei ‘Ellen’ op een hele speciale toon. Ik keek haar aan en ze blikte
terug op een manier van: ‘jou wil ik wel. Durf je verder te gaan?’. Ik bleef haar aankijken en
ze ontweek mijn blik niet, maar nam juist een uitdagende houding aan alsof ze wilde, dat ik
haar naar me toe zou trekken. Ik liet haar hand los, want mijn dochter trok me mee naar de
slaapkamer van Mariska om me iets te laten zien. Nadat ik aandacht aan haar besteed had, zei
ik dat ze moest gaan helpen opruimen en dat we dan zouden vertrekken. Ik zocht Ellen weer
op, die in de keuken bezig was met het eten. Ik vroeg of de meiden leuk gespeeld hadden en
Ellen deed verslag van wat ze allemaal gedaan hadden. Ik luisterde aandachtig en nam haar
van top tot teen op toen ze bij het gasstel met de rug naar me toe stond. Wat was het een
knappe vrouw, ik smolt gewoonweg en kreeg haast zin om haar hier ter plekke een beurt te
geven. Mijn pik kwam in beweging, maar dat ging me even te ver en ik verzette me tegen
mijn gevoelens. Ellen draaide zich om en kwam pal voor me staan. Het leek wel alsof ze door
had, dat ik op haar viel en volgens mij streelde dat haar ego. Haar droeve ogen waren
verdwenen en had plaats gemaakt voor een geile blik. Ik dacht: ‘sinds ze gescheiden is, komt
ze natuurlijk hopeloos veel sex tekort. Nog een stap dichterbij en ik pak haar vast. Ze daagt
me botweg uit’. Ze rekte met haar arm naar de suikerpot, die achter mij op een kastje stond en
onze hoofden kwamen akelig dicht bij elkaar. Ik zocht haar ogen en toen onze blikken elkaar
kruisten, wist ik het zeker: ze wilde me. Ik kwam iets naar voren en meteen drukte ze haar
mond op de mijne. Ik beantwoordde haar kus en opende mijn mond om te gaan tongzoenen.
Ze liet me toe en hartstochtelijk vrijend stonden we daar in de keuken. Ellen wrikte haar knie
tussen mijn benen en legde haar hand op mijn bobbel achter de gulp. Ik pakte haar lichaam
vast en streek met mijn hand door haar kruis. Haar ademhaling versnelde en ik merkte, dat ze
het lekker vond. Maar al gauw werd ik nuchter en bedacht me dat onze kinderen ons wel eens
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konden betrappen in deze compromitterende situatie. En hoe leg je dat dan uit? Mijn dochter
zou ongetwijfeld zeggen: ‘is een scheiding is genoeg?’. En daar had ze zonder meer gelijk in.
Ik liet Ellen los en fluisterde: “Niet hier. Niet nu”. Ze begreep me en knikte.
“Je hebt gelijk”, zei ze en voordat ze verder iets uit kon brengen, stormde Mariska de keuken
binnen. Ellen werd meegesleurd de keuken uit en ik bleef met een bonzend hart en een stijve
pik achter. Ik probeerde mijn gedachten te ordenen, maar dat lukte niet erg want ik was totaal
onder de indruk van deze bijzondere vrouw. Toen stapte Lisette binnen en binnen twee
minuten kreeg ik haar hele levensverhaal te horen. Ik merkte, dat de scheiding diepe
emotionele wonden had veroorzaakt en het was bij een ieder in dit huis nog lang niet verwerkt.
“Ik ga zo meteen naar mijn pappie”, zei de kleine dreumes van ongeveer drie jaar oud. Ik zag
in de gang twee tassen staan en begreep, dat de twee meisjes het weekend bij hun vader
zouden doorbrengen. Dat was DE oplossing. Mijn eigen vrouw zat in de verpleging en moest
nog drie nachten werken. Ellen kwam terug en keek me aan. Ze glimlachte om de verhalen
die Lisette me stond te vertellen en ze zei: “inderdaad, mijn ex komt ze zou halen. Heb ik
lekker een vrij weekend”. Ze stuurde Lisette weg en ik ging vlak bij haar staan. Ik zei: “mijn
vrouw zit in de nachtdienst. Ze gaat altijd om half elf weg. Dus als je zin hebt, kom je tegen
elven langs. Dan heb ik wat lekkers voor je klaar staan”.
Het was een onverholen en niet mis te verstane uitnodiging en ik keek haar brutaal aan om te
kijken hoe ze zou reageren. Ze keek even brutaal terug en ik wist, dat het wel goed zou komen.
Ik riep mijn dochter en even later zaten we in de auto op weg naar huis.
Tegen half elf zocht mijn vrouw haar spullen bij elkaar en trok haar jas aan.
“Het moet maar weer eens wezen”, verzuchtte ze. Ik zei: “ja meid, het is niet anders. Troost je,
het zijn nog maar een paar nachten”. Ze liep de gang in en ik ging achter haar aan om haar uit
te zwaaien. Even later draaide onze auto de straat uit en ik deed de deur dicht. Een beetje
ongedurig en haast nerveus zat ik de klok in de gaten te houden en het leek wel alsof het maar
geen elf uur wilde worden. Opeens, om vijf voor elf hoorde ik wat op straat. En ja hoor, daar
ging de bel. Snel deed ik open en daar stond Ellen voor de deur.
“Ik wist wel dat je zou komen”, zei ik opgewonden. Ik hielp haar uit de jas en nam haar mee
naar de kamer. Ze wilde een glaasje wijn en ik schonk die voor haar in.
“Je woont hier leuk”, zei ze.
“Daar kom jij niet voor”, zei ik.
“Dat is waar”, zei ze, “je zou wat lekkers klaar hebben staan. Ik ben benieuwd wat dat wel
mag wezen”.
Ik liep op haar af en zei: “dat zul jij niet weten”. Ik maakte mijn broek los en Ellen trok hem
naar beneden, samen met mijn onderbroek. “Dat is inderdaad heel wat lekkers”, zei ze op
geile toon en voordat ik me verder uit kon kleden, nam ze mijn pik in haar mond en begon me
te pijpen. Nou, ze mocht dan gescheiden zijn, zuigen was ze nog niet verleerd. Tjee, wat kon
die meid geraffineerd pijpen. Ze likte zelfs aan mijn ballen en ze nam telkens mijn eikel in
haar mond alsof ze aan een ijsje likte. Ik werd bloedgeil en eerder dan ik wilde, begon mijn
zaad op te borrelen. Ze zag, dat ik mijn spieren begon te spannen, maar dat zette haar aan tot
nog vluggere hoofdbewegingen. Ze wilde overduidelijk, dat ik in haar mond klaar kwam en ik
deed nu ook geen enkele poging meer om me in te houden. Ik begon te pompen en neukte
haar in haar mond totdat mijn pik achter in haar keel stootte. Ellen deed haar uiterste best om
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het nog lekkerder te maken en ik genoot met volle teugen. Daar kwam het aan en met een
lange kreun spoot ik dikke slierten zaad in haar keelholte. Ellen vond het heerlijk en
probeerde zoveel mogelijk door te slikken. Maar toch kon ze niet alles verwerken en toen ik
uitgespoten was, droop het sperma van haar kin af. Ze veegde haar gezicht af en wat daarbij
aan haar handen kwam, likte ze alsof op.
“Ik was bijna vergeten hoe lekker pikstijfsel is”, zei ze. “Leuke uitdrukking voor sperma”, zei
ik glimlachend. Ik zakte naast haar op de grond voor haar stoel en begon haar dijen te kussen.
Ze deed haar benen van elkaar en ik werkte mij naar boven. Al snel likte ik haar liezen en
streek met mijn vingers over haar kut. Ik trok haar slipje opzij en stak mijn tong in haar weke,
zachte kut. Ze slaakte meteen een diepe kreun en trilde haast. Ze was duidelijk veel tekort
gekomen de laatste tijd en ik zou ervoor zorgen, dat de schade vannacht flink werd ingehaald.
Teder en gevoelig likte ik over haar schaamlippen en zette mijn tong af en toe op haar
uitpuilende clitoris. Dan leek er wel stroom op te staan, want haar hele onderlichaam schokte
dan ver omhoog. Ik stroopte haar rok omhoog en trok haar slipje naar beneden. Ze zette
vervolgens haar hakken op de leuningen van de stoel waarin ze zat en ik had een riant uitzicht
op haar aanlokkelijke kut. Die glom van haar kutsappen en ik begon driftig te likken. Ze
smaakte heerlijk en ik slurpte elke druppel geil op die ik te pakken kon krijgen. In combinatie
met haar kutvocht werd het speeksel in mijn mond lobbig en ik verzamelde een flinke
hoeveelheid. Met mijn tong bracht ik het aan op haar anus en propte het met een vinger naar
binnen. Nu was haar aarsje lekker glad en kon ik haar daar genoeglijk vingeren. Het bracht
een complete explosie teweeg en Ellen begon helemaal wild te schokken. Snel zette ik mijn
tong op haar kittelaar en met een lange zucht gleed ze in een daverend orgasme. Seconden
lang lag ze met dichte ogen te hijgen en toen ze ontspande, trok ik voorzichtig mijn vinger uit
haar aars.
“Je moet me neuken”, zei ze, “daar heb ik het meeste behoefte aan”. Dat hoefde ze maar een
keer te zeggen en mijn lul was er ook al weer klaar voor. Ik ging op mijn knieën voor haar
zitten en zette mijn eikel tegen haar gezwollen schaamlippen. Zonder me in te houden, drukte
ik door en Ellen zakte nog iets naar onderen om mijn pik dieper in zich te krijgen. Ik begon
gelijk in een hoog tempo te naaien en elke stoot veroorzaakte een kreun bij Ellen. Ik bonkte
nog sneller in en uit en vlak voordat ik klaar kwam, kreeg Ellen opnieuw een orgasme. Ze
klemde me met haar dijen af en hijgend en schokkend lag ze te genieten. Ook haar kutspieren
verkrampten en veroorzaakten zoveel druk, dat ik hierdoor acuut begon te spuiten. Grommend
loosde ik mijn zaad diep in haar buik en bewoog net zo lang heen en weer totdat er geen
druppel meer uit mijn ballen kwam.
Ik liet me op haar zakken en we gaven elkaar een kus.
“Zal ik je nu nog even in je kontje nemen?”, vroeg ik. Ze keek me verschrikt aan. “In mijn
kontje?”, vroeg ze, “daar ben ik nog nooit in genomen. Doet het niet heel erg zeer?”.
“Bij mij vrouw niet”, zei ik, “zij vind het haast lekkerder als gewoon neuken en ik vind het
zeker lekkerder als in een kut”. Maar ik loog, want ik had mijn vrouw nog nooit in haar kont
gepakt, omdat ze dat nooit wilde. Maar ik had er wel vaak van gedroomd en Ellen had zo’n
aantrekkelijk stel billen, daar wilde ik wel heel graag tussen zitten.
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“Vooruit dan maar”, zei ze na enig nadenken, “maar wel goed insmeren en heel rustig aan
doen”. Dat beloofde ik en we ontdeden ons eerst verder van onze laatste kledingstukken.
Daarna liep ik naar de koelkast en pakte een kuipje halvarine.
“Dit maakt je wel lekker glibberig”, zei ik en haalde er een klont uit. Ellen ging in de
hondjesstand zitten en stak haar verleidelijke achterwerk uitdagend naar me toe. Ik ging haar
aars eerst uitgebreid likken en deed dat dusdanig, dat ze er flink geil van werd. Daarna
smeerde ik haar reet overdadig in met de boter en hield pas op, toen haar billen glommen van
de vettigheid. Zelf stak ik toen mijn lul in het kuipje. Toen ik hem terug haalde zat er een
beste hoeveelheid aan en ik wreef mijn pik er mee in. Toen kroop ik achter Ellen en zette
voorzichtig mijn pik tegen haar poepgatje. Heel langzaam drukte ik de kop van mijn pik naar
binnen en stopte toen even om haar aan de omvang van mijn lul te laten wennen. Ze moest
ook even de kans krijgen om haar kringspier zo uitgerekt te voelen, maar ze toonde geen
tekenen van pijn. Na een paar seconden zei ze: “oké, ga maar verder”. Langzaam en
voorzichtig duwde ik mijn pik verder naar binnen en toen deze bijna helemaal in haar darm
verdwenen was, bewoog ze zelf met een schokje naar achteren en was mijn lul helemaal in
haar aars verdwenen. Ik keek naar onderen en zag hoe haar kringspier onder maximale
spanning stond. Maar het maakte Ellen gek, want ze zei op besliste toon: “naai me. Oh ja,
neuk me in m’n reet. Ik vind het geweldig lekker. Ga door. Harder”. Ze bewoog zelf net zo
wild en snel heen en weer als ik en soms kletste ik hard met mijn onderbuik tegen haar billen
aan. Als we beiden in tegengestelde richting bewogen, schoot mijn pik er haast uit en zat
alleen de eikel nog in haar hol. Ik raakte haast buiten zinnen. Dit was de eerste keer dat ik echt
een vrouw in d’r aars naaide en het was nog lekkerder dan ik ooit had durven dromen. Het
voelde heerlijk nauw aan en toch gleed in net zo soepel in en uit als in een natte kut. Ik zag
dat Ellen haar eigen klit bewerkte en toen ze ook nog haar kringspier samenkneep, hield ik het
niet meer. Met een schreeuw spoot ik haar endeldarm vol en dat maakte Ellen zo heet, dat ze
ook voor de derde keer een hoogtepunt kreeg. Ze stootte haar lijf nog een keer zo ver
mogelijk naar achteren om mijn pik zo diep mogelijk in zich te voelen. Ze kraaide erover en
hijgend en geil steunend liet ze zich toen voorover op de vloer zakken. Mijn pik schoot uit
haar reet en de laatste stralen zaad belandden in haar bilnaad. Ik liet me op haar zakken en
kuste haar nek. Zo bleven we een tijdje liggen en Ellen zei toen: “Nooit geweten dat een anale
beurt zo lekker kon wezen. Wat heb ik toch gemist de laatste tijd. Het was hoog tijd dat ik
weer eens een pik in mijn hete kut voelde. Ik ben totaal bevredigd”.
Een kwartiertje later hadden we de kamer weer op orde gebracht en onze kleren weer aan. We
dronken nog een glaasje wijn en daarna gingen we naar boven. Ik had Ellen uitgenodigd om
bij me te blijven deze nacht en daar was ze gretig op ingegaan.
Toen we op bed lagen, nestelde ze zich naakt tegen me aan en dat deed mijn pik alweer
groeien. Ellen voelde dat en stelde voor, dat ze mij klaar zou pijpen, want ze had zelf geen zin
meer. Ik stemde er in toe en even later lag ze aan mijn pik te zuigen. Ze was er kampioen in
en ondanks drie eerdere hoogtepunten, voelde ik al snel weer mijn zaad omhoog komen. Ze
likte over de hele lengte van mijn pik heen en nam mijn ballen een voor een afwisselend in
haar mond, terwijl de driftig door rukte. Toen zakte ze met haar mond nog verder omlaag en
begon mijn aars te verwennen. Ze stak zelfs het puntje van haar tong naar binnen onderwijl
mijn voorhuid snel op en neer bewegend. Dit voelde geweldig lekker aan en ik verloor mijn
zelfbeheersing. Ik voelde haar tong nog dieper binnen dringen en spontaan begon ik te spuiten.
Toen ze dat vernam, hapte ze snel mijn pik weer op en liet haar mond vullen met mijn zaad,
Gedownload van xxxstory.nl

wat ze kostelijk door slikte. Een vinger van haar hand had de plaats van haar tong ingenomen
en terwijl ik haar tanden bekleedde met mijn zaad, wroette ze met haar middelvinger diep in
mijn reet. Ik had een fantastisch hoogtepunt en voelde mij in de zevende hemel. Ellen zoog
mijn pik helemaal leeg en verorberde elke druppel sperma.
Daarna kroop ze weer stijf tegen me aan en innig nagenietend vielen we in een diepe slaap.
Maar dat was niet de bedoeling geweest, want we waren van plan om de wekker te zetten,
zodat Ellen weg zou zijn voordat mijn vrouw thuis kwam. Tot ons geluk werden we in elkaars
armen een kwartier van tevoren wakker en met gezwinde spoed maakte Ellen aanstalten om
naar haar eigen huis te vertrekken.
“Vanavond weer?”, vroeg ze hoopvol.
“Graag”, zei ik, “maar denk nou niet dat je de plaats van mijn vrouw kunt innemen. Daarvoor
hou ik teveel van haar en ik heb geen zin om ook te moeten scheiden. Zolang ze nachtdienst
heeft, kun je hier blijven slapen en daarna zullen we andere gelegenheden moeten zoeken. En
we zullen donders op moeten passen, dat de kinderen niets in de gaten krijgen, want die zijn
daar veel scherper in dan volwassenen. Mijn vrouw komt er geloof ik in lengte van dagen niet
achter, als we tenminste een beetje voorzichtig zijn”. De knappe Ellen vertrok en vanaf toen
beschouwde ik haar als mijn maîtresse. In de toekomst zou ik haar ook financieel gaan
steunen, want een alleenstaande vrouw met twee kinderen kan wel wat geld gebruiken.
Meteen nadat ze weg was, verlangde ik alweer naar klokslag elf de komende avond.
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