Brandend kontje.
De eerste keer, dat ik haar zag, maakte ze een onuitwisbare indruk op mij. Niet dat ze zo
uitzonderlijk knap was, hoewel ze beslist niet lelijk te noemen valt, maar ze had iets aparts.
Iets, wat ze uitstraalde en wat haar tot een bijzondere vrouw maakte. Ik viel meteen op haar,
maar dacht er meteen achteraan, dat ze onbereikbaar was voor mij.
Ik zat namelijk als toehoorder in de zaal van een symposium en zij liep over het toneel naar de
spreker. Ze vroeg hem iets en ik nam aan, dat ze zijn secretaresse was of misschien zijn
assistente. Ze was lang, slank en had een gaaf gezicht. De manier waarop ze liep was statig
met een kaarsrechte rug en de schouders naar achteren. Ze was ook zo weer verdwenen en ik
verbande haar uit mijn gedachten.
Maar twee weken later ontmoette ik haar toevallig opnieuw en nu van dichtbij. Ik moest naar
een bedrijf, wat onze eindproducten af nam en wat voor hun het basismateriaal vormde om
verder te bewerken. Tot mijn grote verbazing liep ik haar pal tegen het lijf bij de receptie. Ik
stelde me voor en zij bleek Sybille te heten. Ik vertelde, dat ik haar op het symposium had
gezien en zij vertelde, dat haar baas daar voor de toehoorders een lezing had gehouden. Zij
was zijn onderzoeksassistente en het werd me al snel duidelijk, dat ze een prima baan had. We
raakten verwikkeld in een geanimeerd gesprek en ze nodigde me uit, om met haar mee te
lopen naar de researchafdeling, waar zij hoofd van was. Ik legde uit, dat ze onder meer het
product van mijn bedrijf onderzocht en ik kreeg totale tekst en uitleg van haar
werkzaamheden. Na een tijd voegde haar baas zich bij ons en omdat ik uiteindelijk een
afspraak met hem had, nam ik afscheid van Sybille en verdween met haar directeur naar diens
kantoor. Ik kon het niet nalaten om bij het weggaan even om te kijken naar haar en moest me
beheersen om geen stijve te krijgen. Toch vergat ik haar al gauw en de dagen daarna dacht ik
slechts sporadisch aan haar terug. Maar wat wil het toeval: ongeveer twee maanden later ging
ik naar een cursus ‘Management’ en wie was de eerste, die ik bij het betreden van de zaal
tegen het lijf liep? Inderdaad, Sybille. Het was meteen weer koek en ei en we besloten om
naast elkaar te gaan zitten. De hele cursus duurde drie dagen en de eerste twee dagen deden
we zoveel mogelijk samen. We werkten opgaven uit, deden een rollenspel met z’n tweeën en
‘s avonds aan de bar zochten we elkaar ook weer op. Kortom: het klikte helemaal tussen ons
en als we ‘s avonds afscheid namen om naar bed te gaan, kreeg ik zin om haar eens lekker in
te stoppen, maar ze nodigde me er niet voor uit en ik had niet het lef om er teveel op aan te
sturen. Dus bleef het bij een vriendelijk ‘welterusten’ en restte mij niets anders dan mezelf
klaar te rukken voor het slapen gaan, daarbij denkend aan haar en fantaserend, dat ze een
enorm geil wijf was zonder taboes.
De laatste dag kregen we onderricht van een psycholoog. Het was tamelijk saai, maar op het
laatst daagde hij ons uit om ons bloot te geven. Iedereen heeft een donkere zijde, die hij of zij
angstvallig verborgen houdt voor zijn omgeving, luidde zijn stelling. En hij had natuurlijk
gelijk; alleen had ik geen zin om mijn geheimen prijs te geven. Niemand blijkbaar, want
iedereen hield zijn kaken op elkaar. Dus werden we in groepjes van twee verdeeld en ik kwam
bij Sybille terecht. We moesten naar een apart kamertje gaan en uitvogelen, hoever we elkaar
konden krijgen om iets intiems of persoonlijks aan de ander te vertellen. Ik voelde me erg op
mijn gemak bij haar, dus al snel vertelde ik haar iets over mijn persoonlijk leven, waar ik

Gedownload van xxxstory.nl

normaal niet mee te koop liep. Blijkbaar had ze ook wel vertrouwen in mij, want ik kreeg te
horen, dat ze erg veel last van rugpijn had als ze ongesteld werd. Daarna was ik weer aan de
beurt en ik gaf prijs, wat mijn angsten waren. Net toen zij ook weer iets wilde vertellen, stapte
de psycholoog binnen en liet ons stoppen. Hij vertelde, dat ons hele gesprek op video was
opgenomen en hij liet de band afspelen. We kregen een analyse van het geheel en ik was blij,
dat ik niet iets intiemers had bloot gegeven. Dat zou ik toch wel beschamend hebben
gevonden en ook merkte ik aan Sybille, dat ze zich behoorlijk opgelaten voelde. Gelukkig
was de psycholoog vlug uitgeluld en mochten we terug naar de grote zaal. Toen we weer
naast elkaar op onze stoel zaten, zei Sybille: “je hebt niet je grootste geheim verklapt, he”.
Ik moest haar gelijk geven en ze zei, dat ze dat zelf ook niet gedaan had. Ik zei: “ik wil je nog
wel iets vertellen, maar niet hier. Straks na afloop aan de bar”. Ze knikte goedkeurend en
ongeduldig schuifelde ik heen en weer in de hoop, dat we zo gauw mogelijk klaar waren.
Gelukkig was dit het laatste onderdeel geweest en een half uur later liepen we naar de lounge.
Ik bestelde iets te drinken en toen ze vroeg of ik nog een geheim wilde vertellen, fluisterde ik:
“ik val op jou. Ik denk zelfs, dat ik verliefd ben geworden”. Ze bloosde tot achter haar oren en
keek op een meisjesachtige manier naar me. Alsof ze nog een bakvisje was, die voor het eerst
gekust was. Toch was ze niet uit het veld geslagen en zei: “dat had ik wel al in de gaten. Het
gevoel is trouwens niet eenzijdig”. Ik gloeide van geluk en opwinding. Ik wilde haar wel om
de hals vliegen, maar durfde dat niet hier te doen. Ze zei: “maar dat is nog steeds niet je
diepste geheim. Wat is nu je allerintiemste gevoel, gedachten of verlangen?”. Ik antwoordde:
“dat wil ik je wel vertellen, maar dan op jouw of mijn kamer”. “Okee”, zei ze en dronk haar
glas leeg. Met de schouders tegen elkaar aan liepen we naar haar kamer en ik sloeg mijn arm
om haar heen. Ze nestelde zich tegen mij aan en ik gaf haar mijn eerste kus, die ze
hartstochtelijk beantwoordde. Vrijend gingen we haar kamer binnen, maar daar liet ze me los.
ze ging op een stoel zitten met haar benen kuis gekruist over elkaar heen geslagen en zei:
“eerst wil ik het weten. Wat zou je het allerlaatste bloot geven”.
Ik hakkelde en stamelde wat onverstaanbaars en dacht koortsachtig na of ik wel zover bij haar
wilde gaan. Ze kwam op mij af lopen, legde haar hand op mijn schouder en moedigde me aan
om haar in vertrouwen te nemen. Ze speelde het net zoals de psycholoog daarstraks en dus
had ze haar lesje snel geleerd. Ik schraapte al mijn moed bijeen en zei: “ik hou ontzettend veel
van alles wat met porno te maken heeft. Films, sexboekjes, etc, etc.”. Ik wist dat ik kleurde,
maar ging verder. “En ik ga soms naar de hoeren”, zei ik zachtjes. “En dan”, vroeg ze, “heb je
een bepaalde voorkeur. Val je op blond of heb je speciale wensen?”. “Grieks”, fluisterde ik,
“ik hou van anaal neuken. Als ik masturbeer, fantaseer ik ook altijd over een nauwe
vrouwenkont”. “Dus jij stelt je voor, dat je lekker in een reetje zit te porren, maar ben je wel
trouw?”, vroeg ze. “Je hebt dus geen partner, want anders deed je het niet zelf. Of ga je
vreemd en naar de hoeren, terwijl je vrouw of vriendin thuis naar je ligt te snakken?”. Dat
laatste ontkende ik en was me ervan bewust, dat zij de eerste vreemde was, die ik dit soort
dingen vertelde. “Ik heb geen relatie op dit moment”, legde ik haar uit en we spraken nog een
tijdje over hetgeen ik net had prijs gegeven. Ik kreeg de indruk, dat ze het helemaal niet zo
vreemd vond en ze gaf te kennen er helemaal niet afwijzend tegenover te staan of het te
veroordelen.
Ze stond op en schonk ons beiden een cola in. Ik zei tegen haar: “en wat is jouw grootste
geheim?”. Ze keek me met grote schrikogen aan en zei: “dat durf ik eigenlijk niet te vertellen”.
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Ik merkte op, dat ik me ook bloot had gegeven en hakkelend zei ze op zachte toon: “Zul je
niet lachen of het verder vertellen?”. Ik schudde van ‘nee’. Ze zei: “ik hou van het meest
perverse, wat je je voor kunt stellen”. “Een stoma beffen”, zei ik lachend om de spanning te
verbreken. “Je zit er niet ver van af”, zei ze bloedserieus en ik kreeg in de gaten, dat ze echt
van iets heel bijzonders hield. Koortsachtig dacht ik na en zei: “je houdt dus van iets, wat heel
erg afwijkt van wat als normaal beschouwd wordt”. Ze knikte en ik zei: “het is dus: of
lichamelijk afwijkend of ...” en ik wachtte even. Er ging een lampje bij me branden en op
zachte toon zei ik: “je houdt dus van poep”. Met rode koontjes knikte ze van ‘ja’ en ik werd
terstond bloedgeil. “En dan naai ik me het liefst ondertussen met een dildo in m’n kont”,
fluisterde ze, “want ik heb nog niet iemand gevonden met dezelfde interesse”. Ze was dus
inderdaad net zo’n taboeloze, geile teef als ik in mijn dromen had gefantaseerd. Ik moest het
even verwerken en het was doodstil in de kamer. “Vind je me nu gek?”, vroeg ze, “stoot ik je
hiermee af?”. “Zeker niet”, zei ik, “alleen had ik dit niet verwacht. Maar ik hou van een kont
en jij van wat er uit komt. Misschien passen we daarom wel perfect bij elkaar. Je bent mij er
in elk geval niets minder om”. Ik sloeg mijn armen om haar middel en bedelde haar een kus af.
Ik vroeg: “hoe doe je dat eigenlijk?”. Ze zei: “wil je het echt weten?”. Ik knikte en ze stond op.
Ze pakte de literfles cola en boven de wasbak gooide ze de inhoud van onze glazen terug. De
fles was nu bijna weer geheel vol en ze zei: “kom maar mee”.
We gingen naar de badkamer en ze zei: “het is het beste als jij je ook uitkleed, want het wordt
altijd wel een smeerboel”. Ik wilde niets liever en zei geil: “en zal ik je dan in je kont naaien
als jij schijt?”. “Oh, heel graag”, zei ze opgewonden en ik merkte, dat ze voor me smolt. Het
leek me wel wat om in haar poep te prikken en ik voelde me geiler als ooit tevoren. Snel
kleedden we ons uit en ik bewonderde haar mooie lichaam. Ik was ook naakt en mijn pik
stond keihard omhoog. Ze zakte even omlaag en zoog aan mijn eikel. Toen stond ze op, pakte
de colafles en kroop op haar rug in de badkuip. Ik keek met grote ogen toe toen ik zag hoe ze
de hals van de fles in haar kont propte. Langzaam verdween de fles in haar aars en haar
kringspier werd behoorlijk opgerekt. Het was me duidelijk, dat ze dit al veel vaker gedaan had,
want ze had een zeer soepel kontgaatje. Toen begon ze de fles heen en weer te schudden en ik
snapte haar bedoeling. Doordat ze ging schudden, ontstond er druk in de fles door het
koolzuur en zodoende spoot de bruine vloeistof in haar darmen. Het duurde dan ook maar
even of de helft van de inhoud was verdwenen. Ik nam het van haar over en bewoog de fles
wild heen en weer. Ze kreunde geil en wreef over haar duidelijk zichtbaar, gezwollen kittelaar.
Na een paar seconden was driekwart liter cola in haar darm terecht gekomen en ik merkte, dat
het een explosie in haar teweeg bracht. Ze kreunde alsof ze pijn had en ik vroeg of ik de fles
er uit moest trekken. Ze beaamde dat en voorzichtig haalde ik de hals weer tevoorschijn.
Meteen stroomde er een hoop vocht uit haar reet en de hals van de fles zat onder de stront. Ze
wilde de fles hebben en zodra ik die overhandigd had, likte ze aan de hals. Ik kon mijn ogen
amper geloven en zag, dat haar billen rondom haar aars ook helemaal bruin waren. Ik kon het
niet laten en stak mijn vinger in haar krampende kringspier. Meteen stroomde er een lading
vocht over mijn hand en knalden er een enorm aantal harde scheten uit haar reet dankzij de
koolzuur in de cola. Ik trok mijn hand weg en zag haar buik samentrekken. Ze hield haar hand
onder haar kont en opnieuw vloog een lading vocht naar buiten met daarin stukken stront. Ze
kreunde nu nog veel harder en was bloedgeil. Ze perste haar kringspier ver naar buiten en
scheet een hoeveelheid dunne, bruine drek over haar hand. Meteen bracht ze haar hand naar
haar mond en likte aan haar vingers. “Neuk me”, stamelde ze geil, “naai diep in m’n stront.
Oh ja, lekker geil. Oohhh ...”.
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En opnieuw sputterde haar kont een hoop stront naar buiten. Ik kroop bij de badkuip in en
drukte mijn eikel tegen haar kontgat. Die puilde opnieuw naar buiten en ze scheet over mijn
knie‰n en dijen en pik heen. Ik keek omlaag en werd knettergeil van de stront, die van mijn
zak af droop. Ik ramde naar voren en stootte door tot mijn ballen klem zaten tussen onze
lichamen. Ze begon te piesen en de zeik kwam met een boog uit haar spleet gezet en belandde
tegen mijn buik en borstkas. Ze wreef over mijn lichaam heen en slurpte aan de pis.
“Eruit”, schreeuwde ze en ik trok mijn pik naar buiten. Meteen knalde een hoop stront tegen
de badkuipwand en ze trok me omhoog totdat mijn pik voor haar mond bungelde. Ze likte aan
mijn bruin geworden stamper en zoog de drek er af. Ik wist wel, dat er zulke geile vrouwen
bestonden, maar ondervond nu de geneugten aan den lijve. Ze drukte mij naar onderen en
stopte snel mijn lul weer in haar kont. Ik bewoog naar binnen en toen ik mij terug trok, vloog
een lading stront, vermengd met vocht langs mijn pik naar buiten en kletterde tegen mijn
onderlichaam. Ik ramde opnieuw naar binnen en voelde mijn lul middenin een grote
hoeveelheid, warme poep zitten. “Toe, jongen, naai m’n stront naar buiten. Mijn kont staat in
brand”, geilde ze steunend. Toen mijn pik er uit schoot, kwam ze vlug overeind om die weer
af te kunnen zuigen. Daarna leidde ze hem weer in haar schijtende kontgat en ik begon als een
gek te raggen. De stront kroop langs mijn naaiende lul heen en het leek wel modder, wat er
tevoorschijn kwam. Met haar ene hand wreef ze snel en hard over haar klit en met de andere
verzamelde ze stront om die op te kunnen likken. Haar mond en wangen waren “n bruine vlek
en ze begon heel erg te schokken. Ik bleef haar neuken en toen haar kont zich krampachtig om
mijn lul vast klemde, kwam ik ook klaar. Met een schreeuw spoot ik haar darmen vol en ze
gilde het uit. Ze schokte onophoudelijk en kreeg het orgasme van haar leven. Hijgend zakte ze
onderuit en ik trok mijn slap geworden pik uit haar reet. Op dat moment perste ze nog een
keer flink en scheet de laatste lading stront tegen me aan. Uit haar kont lekte nog bruin vocht
en dat liep bij haar billen omlaag naar beneden. Ze kwam overeind en keek naar het mengsel
van poep en zaad op mijn dijen. Prompt begon ze er aan te likken en stak een vinger in haar
kut. Huiverend begon ze haar spleet te bewerken en nam mijn lul in haar mond. Binnen de
kortste keren kreeg ze opnieuw een orgasme en ik kwam diep in haar keel klaar.
Toen kwam ze omhoog en bood me haar bruine mond aan. Ik liet me niet kennen en gaf haar
een ferme zoen, die spontaan overging in een tongkus. Nu kreeg ik ook de smaak van haar
stront te pakken en die stond me geweldig aan. Zachtjes zei ik in haar oor: “lieve Sybille, de
volgende keer zal ik je kont likken als je ligt te schijten”.
Ze was blij, dat ik ook zo voor haar perverse spelletjes in was en ik was opgetogen er een
vaste vriendin aan over gehouden te hebben. We hielden het eerst bij een Lat-relatie, maar al
snel woonden we samen en onze geile spelletjes namen ongekende vormen aan.

Gedownload van xxxstory.nl

