Hoge nood in de natuur.
Mijn vriendin Sharon en ik zijn echte natuurliefhebbers. Van alle dingen om ons heen kunnen
we genieten en wandelen is dan ook een grote hobby van ons. Verder hou ik ook veel van de
natuur als ik een spetter van een meid tegen kom en als Sharon en ik naar het strand gaan, dan
liggen we vanzelfsprekend op het naaktstrand. We hebben ook vele en allerlei soorten
huisdieren en ook als er een natuurfilm op de TV is, dan missen we geen seconde, maar met
natuurfilms bedoel ik niet alleen een rapportage over een safari in Afrika, maar ook een geile
pornofilm. Hoe harder, hoe lekkerder en laatst hadden we een video gehuurd, waarbij de
spelers elkaar onder scheten. Omdat we wel vaker scènes proberen na te doen en ons dit
beiden een aantrekkelijke vorm van sex toe leek, zijn we ook begonnen om elkaar te
bekliederen met onze uitwerpselen en vanaf die tijd zijn we er echte liefhebbers van. Als we
alleen thuis zijn en een van ons moet poepen, dan gaan we, als er maar even de gelegenheid
toe is, lekker liggen geilen met stront en de hoogtepunten, die deze smeerpartij oplevert, zijn
het lekkerst en dagen later hebben we het er nog over.
Vorige week waren Sharon en ik allebei een dag vrij en ‘s morgens hadden we van alles te
doen, maar ‘s middags hadden we niks op het programma staan. En omdat het lekker zomers
weer was, stelde ik voor om eens een boswandeling te gaan maken. Het was al een hele tijd
geleden, dat we dat gedaan hadden en Sharon stemde er direct mee in. We fietsten naar het
bos en onderweg zagen we van alles: mooie planten, korenvelden en allerlei dieren in het veld,
zoals twee herten en een haas. Aan de rand van het bos deden we de fietsen op slot en daarna
gingen we te voet verder. Omdat het een doodgewone door de weekse dag was, kwamen we
niemand tegen. Ergens zagen we een groepje bosarbeiders bomen zagen en een hele tijd later
zagen we een boswachter lopen. Maar verder leek het wel of we moederziel alleen in het bos
waren en dat gaf ons een prettig en vrij gevoel. We zagen van alles en genoten met volle
teugen. Opeens zei Sharon: “ik heb zo’n hoge nood”. Ik zei: “meid, duik dan even achter de
bosjes, geen mens die je ziet”. “Alleen als jij mee gaat”, zei ze, “want ik moet een grote
boodschap en ik heb geen WC papier bij de hand”. Ik snapte meteen haar bedoeling en werd
op slag knoepertgeil. Mijn pik verstijfde direct en ik was meteen in voor haar idee.
We keken nog even om ons heen, maar in de verste verte was er geen mens te bespeuren. We
zochten een geschikt plekje en vonden er een, waar de zon tussen de bomen door lekker op
scheen. Snel deden we onze kleren uit en ik ging op de mossige grond liggen. Sharon kroop
op mijn borstkas en ik zette mijn tongpunt tussen haar schaamlippen. De lieverd was al
kleddernat, blijkbaar wond hetgeen te gebeuren stond haar ook mateloos op. Ik likte even over
haar harde kittelaar en ze zuchtte geil, terwijl ze iets omhoog kwam met haar kont. Ik zag, dat
haar kontgaatje al een beetje open stond en meteen daarna stak de kop van een drol naar
buiten. Haar hoofd werd rood doordat ze perste en ik duwde mijn tong diep in haar kut. Ik
voelde de drol in haar darm langs mijn tong in haar kut bewegen en even later gleed de stront
bij mijn kin naar beneden. Ik haalde mijn tong uit haar spleet en likte haar nog steeds open
staande poepgat. Meteen kwam er weer een keuteltje naar buiten en omdat hij niet te groot
was, begon ik er op te kauwen. Daarna bracht ik mijn mond weer voor haar kut en smeerde
met name haar klit onder het mengsel van spuug en poep. Ze produceerde nog meer stront en
ving dit op in haar eigen hand. Daarna ging haar kont dicht en was haar darm blijkbaar leeg.
Ik likte nog steeds haar klit en schaamlippen en ze zat geil zuchtend te genieten. Ze draaide
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zich om en kwam in standje 69 op me liggen. Ik begon haar bruine billen schoon te likken en
Sharon masseerde mijn stijve pik met de poep, die ze nog steeds in haar handen had.
Daarna begon ze mij te pijpen en op het moment dat mijn zaad omhoog wilde borrelen, liet ze
mijn pik los en schoot van me af. Ze keerde zich en keek me aan. Haar mond was een grote,
bruine vlek en ook aan haar handen kleefde nog stront. Ikzelf vernam ook dat mijn mond een
en al poep was en Sharon gaf me een kus, waarbij ze haar tong in mijn mond wurmde. Met
haar handen trok ze haar billen van elkaar en ik richtte mijn pik op haar aars. Behendig schoof
ze naar achteren en mijn lul gleed soepel in haar zojuist geleegde darm, die nog glibberig was
van de stront, die door haar endeldarm naar buiten was gekropen. Sharon ging rechtop zitten
en zo kreeg ik de kans om haar klit te bewerken. Geil kreunend reed ze op en neer en beiden
waren we zo geil, dat het maar eventjes kon duren eer we een hoogtepunt zouden krijgen.
Terwijl we zo lagen te naaien, begon Sharon te piesen en ik voelde de urine over mijn buik en
zak over mijn kont naar de grond lopen, wat mij nog geiler maakte. Mijn ballen kropen
helemaal omhoog en met een onbeheerste schreeuw spoot ik mijn zaad diep in haar reet. Bij
elke beweging, die Sharon nog maakte, loosde in meer sperma in haar kont en dit en mijn
knedende vingers op haar clitoris deed haar zo geil worden dat ze terstond diep zuchtend een
orgasme kreeg. Ze liet zich weer voorover zakken en bleef stil op me liggen. We gaven elkaar
opnieuw een tongzoen en toen ritselde er opeens iets in het gras.
We schrokken ons dood, maar gelukkig was het alleen maar een eekhoorntje. Sharon vroeg:
“moet jij nog?”. Ik had weinig drang, maar wilde het toch proberen en vertelde dit aan haar.
Ze gleed van me af en nam op haar rug plaats naast me. Ik wreef een tijdje over mijn
onderbuik, maar veel effect had dat niet. Ik ging een poosje op mijn hurken zitten en perste uit
alle macht. Sharon maakte van de gelegenheid gebruik en kroop onder me en plaatste haar
mond onder mijn billen. Geil likte ze over mijn anus en soms stak ze haar tong even naar
binnen. Dit werkte net zo goed als een klysma, want het prikkelde mijn darm zo hevig, dat ik
zowaar enige drang kreeg om te moeten schijten. Ik moedigde haar aan om vooral niet te
stoppen en ik drukte nogmaals flink op mijn onderbuik. Ik voelde een keutel naar mijn
kontgat gaan en Sharon zat op dat moment net tamelijk diep met haar tong in mijn aars. Ik
perste nog een keer flink en scheet de drol precies bij haar in de mond. Genietend begon ze te
kauwen en kroop iets naar voren. Omdat ik nog een bolus kon produceren viel deze precies
tussen haar fraai gevormde tieten. Zelf hapte ze mijn pik op en zodoende naaide ik haar mond,
terwijl deze vol met mijn eigen poep zat. Sharon zorgde ervoor, dat mijn hele pik onder het
mengsel van haar speeksel en mijn stront kwam te zitten en drukte ondertussen haar borsten
stijf tegen elkaar aan om de drol ertussen te pletten.
Ik wilde veranderen van positie en ging half om half staan. Ik bukte me en graaide wat weke
poep tussen de memmen van Sharon weg en ging omgekeerd boven op haar liggen. Haar kut
was nog bruin van haar eigen poep, maar ik smeerde datgene, wat ik in mijn hand had ook uit
over haar schaamlippen. Hard likte ik over haar klit en zij nam mijn lul weer diep in haar
mond. Ik was alweer bijna bij een hoogtepunt en likte nog heftiger over de clitoris van Sharon.
Ik stak twee vingers in haar reet en zij drukte haar onderlichaam helemaal omhoog. Ikzelf
werd op een fantastische manier door haar gepijpt en ik begon mijn beenspieren te spannen.
Ik stak mijn tong diep in haar druipnatte kut en kwam toen verschrikkelijk intensief klaar. Ik
drukte mijn lul diep in haar keel en spoot haar helemaal vol. Ik pompte net zo lang tot er geen
druppel meer uit mijn eikel kwam en bleef ondertussen Sharon d’r kut driftig likken. Ze
duwde haar gleuf nog verder omhoog om mijn tong nog dieper naar binnen te krijgen. Ik
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voelde mijn vingers in haar kont met mijn tong en bewoog deze wild in en uit. Toen begon ze
enorm te schokken en bijna huilend beleefde ze haar tweede hoogtepunt van die middag.
Uitgeput bleven we op elkaar liggen en we kleefden haast aan elkaar vast vanwege de grote
hoeveelheid stront, die aan onze lichamen zat. Ik draaide me om en gaf haar een tongzoen.
“Lekker?”, vroeg ik. “Heerlijk”, zei ze dankbaar en drukte haar lippen nogmaals op de mijne.
Ik ging staan en trok haar ook overeind. “We moesten ons maar eens schoonmaken”, zei ik en
hoorde gespetter in het water niet ver van ons vandaan. Meteen daarna vlogen drie eenden
tussen de bomen door en ik keek naar de plek, waar ze vandaan kwamen. Daar was tot ons
geluk een vennetje en hand in hand liepen we er op af. Het was diep genoeg om ons er totaal
in te kunnen onderdompelen en we wasten elkaar totdat we weer een beetje toonbaar waren.
Net toen we eruit wilden gaan, stond aan de rand van het water een hond te blaffen. Voor de
tweede keer die middag bonkte het hart ons in de keel en we doken snel weer tot onze kin in
het water. “Lekker weertje om even te gaan zwemmen, niet?”, zei een stem en we zagen de
boswachter over het zandpaadje aan komen lopen. Schielijk zeiden we van ‘ja’ en hij
waarschuwde ons voor de kwaliteit van het water, want er zwommen vaak honden in, dat we
de kans liepen om een besmettelijke ziekte op te doen. Gelukkig riep hij toen de hond bij zich
en liep met een ‘prettige dag verder’ door.
Snel verlieten we het water en zochten onze kleren weer op. We treuzelden geen minuut
langer om ons aan te kleden en vervolgden toen onze boswandeling. Later zijn we naar huis
gefietst en hebben daar een uitgebreide douche genomen. We hadden een heerlijke middag
gehad en dagen later genoten we er nog van na. En als we weer een vrije dag hebben en het is
opnieuw zomers weer, dan weet ik wel wat Sharon en ik gaan doen.
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