Even logeren bij mijn vriend.
Mijn vriendje is dit weekend alleen thuis en daarom ga ik bij hem logeren. Er zijn 6 vrienden
van hem op bezoek, Michael, Jan, Stefan, Mark, Roy en Xavier. Samen zitten we aan tafel te
eten. Mijn vriendje kent deze jongens van zijn voetbalteam, en ze praten met zijn allen over
de wedstrijd die ze vorige week hebben gespeeld. Ik vind het niet zo interessant, ik geef niet
om voetbal en ik snap er eigenlijk ook niks van. Ik begrijp niet waarom mijn vriendje
zaterdagochtend zo vroeg opstaat om vervolgens maar stom tegen een bal te gaan schoppen,
en nu een week later, zitten ze nog te zeiken op de scheidsrechter.
Ik verveel me, roer wat met mijn vork door de spaghetti die de moeder van mijn vriendje nog
heeft gekookt voordat ze weg gingen, ik heb niet zo’n honger. Na een poosje naar mijn bord
gestaard te hebben kijk ik weer op, recht in de ogen van Roy. Ik realiseer me dat ik zijn stem
al even niet heb gehoord, wat betekent dat hij dus niet mee praatte in het gesprek over voetbal.
Zou hij al de hele tijd naar mij kijken? Hij kijkt me recht in mijn ogen aan, dan glijdt zijn blik
naar mijn borsten, hij glimlacht even en kijkt me aan, dan staat hij op en loopt naar de gang.
Ik weet niet wat hij met deze blik bedoelde, hij weet toch dat ik met mijn vriendje ben? Maar
ik ben nieuwsgierig geworden, en eerlijk gezegd heb ik het een beetje warm gekregen van hoe
hij naar me keek. Ik sta op van tafel en zeg dat ik naar het toilet ga, ik wil Roy gaan vragen
wat hij van me wil en waarom hij zo naar me kijkt.
In de gang zie ik hem staan, hij staat tegen de muur geleund. Ik loop naar hem toe, zonder
woord trekt hij me tegen zich aan en kust me, hij pakt mijn hand en duwt hem tegen zijn lul
die al stijf is. Ik ben overdonderd maar denk niet meer na, ik ben meteen bloedgeil. Meteen
zak ik op mijn knieën en open zijn broek, ik trek zijn boxer naar beneden en neem zijn lekkere
lul in mijn mond. Ik lik met mijn tong over zijn eikel terwijl ik hem aftrek, en met mijn andere
hand kneed ik zijn kaalgeschoren ballen. Hij trekt zijn lul weg, duwt mij zo dat ik tegen de
muur aan geknield ben, en begint me dan in mijn mond te neuken. Ik glij met mijn hand onder
mijn rokje en wrijf over mijn clitje. Ik pak zijn lul beet met een hand terwijl ik op zijn eikel
zuig. Ik steek een vinger diep in mijn kutje en beweeg hem heen en weer. Hij haalt zijn lul
weer uit mijn mond en ik begin zijn ballen te likken. Ik neem ze in mijn mond en zuig erop,
daarna kneed ik ze weer met mijn handen en begin hem opnieuw te pijpen, nu steviger, ik
zuig harder en beweeg sneller. Binnen no time komt hij klaar in mijn mond. Ik slik zijn
heerlijke warme sperma door. Meteen trekt hij zijn broek omhoog en loopt terug naar binnen.
Ik trek mijn rokje recht en volg hem.
Even later, als ik weer aan tafel zit, legt Stefan zijn hand op mijn schouder. ‘Kom je zo even
naar de gang?’ vraagt hij, hij staat op en loopt weg. Ik volg hem naar de gang. Hij gaat op de
trap staan, knoopt meteen zijn broek open en trekt mijn hoofd naar beneden. Ik weet niet wat
me overkomt. Zijn lul is iets kleiner dan die van Roy, maar wel iets dikker, en smaakt ook
heerlijk. Ik sabbel op zijn ballen, lik eraan, dan duwt hij mijn hoofd weg. Hij gaat op de trap
zitten, duwt mijn rokje omhoog, trekt mijn string uit en neemt me op schoot. Hij stoot met
zijn lul diep in mijn natte kutje, heerlijk, dit is waar ik op wachtte. Hij stoot steeds harder, dan
wisselen we van standje. Hij duwt mij voorover op de trap en neemt me achterlangs, hij stoot
zo lekker diep. Hij trekt een van mijn benen omhoog zodat ik nog maar op één been kan
steunen, nu kan hij nog dieper, ik kreun hard. Hij legt zijn hand over mijn mond zodat ze ons
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binnen niet horen. Hij stoot dieper en harder en sneller. Even haalt hij zijn lul uit me en wrijft
er mee tegen mijn clitje, dit voelt zo lekker, maar al snel stoot hij weer diep in mijn kutje.
Ineens stopt mij, draait me om, trekt mijn kleding snel uit en pakt me bij mijn hand. Zonder
wat te zeggen trekt hij me mee naar de woonkamer, waar mijn vriendje en zijn vrienden aan
tafel zitten te praten. Ze kijken allemaal tegelijk op, ik zie de mond van mijn vriendje
openvallen en ik realiseer me wat ik heb gedaan. Nee, wat ik aan het doen ben. Ik wil mijn
hoofd naar de grond draaien, maar dan zie ik de grote tevreden grijns op zijn gezicht. Iedereen
is stil. Stefan streelt mijn borsten, en iedereen staat op, overal worden lullen uit broeken
gehaald. Michael en Jan duwen alles van de tafel en leggen mij erop, en dan zijn er handen
overal. Ik lig op mijn rug, voel handen over mijn borsten en tussen mijn benen. Dan begint
iedereen zich af te trekken. Mark komt het eerst, hij staat bij mijn hoofd en richt zijn eikel op
mijn mond, hij spuit zijn sperma diep in mijn keel. Michael is de volgende, zijn sperma druipt
over mijn kin. Meerdere gladde eikels spuiten hun warme vocht over mijn gezicht, het druipt
over mijn wangen in mijn hals. Ik ga met mijn vingers over mijn gezicht en lik ze af.
Iedereen is nu klaargekomen en trekt hun broeken weer aan. Ik glij met mijn vingers, die nat
zijn van het sperma, tussen mijn benen en vinger mezelf. Ik ben zo geil dat ik op springen sta,
en al snel kom ook ik tot een hoogtepunt. Mijn vriendje geeft me een kus op mijn mond en
trekt me overeind. Ik kijk om me heen en zie voor me hoe deze jongens allemaal met elkaar
onder de douche staan na een wedstrijd. Misschien moet ik toch maar eens mee gaan naar
voetbal.
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