Gebruikt in het park.
Het was nog net niet donker in het park, en tussen de bomen hing de hitte van de dag. Ik was
er naar toe gelopen omdat ik via-via had gehoord dat hier de spannendste dingen gebeuren
konden. Ik had me licht gekleed; een T-shirtje en een spijkerbroek zonder een slipje eronder,
zodat de ruwe spijkerstof bij elke stap over mijn billen schuurde. Ik zweette en voelde de
druppels in mijn bilnaad lopen.
Net toen ik dacht dat ik echt alleen in het park was, zag ik hem staan. Een jongen die eruit zag
alsof hij uit Marokko kwam. Hij stond aan de overkant van het watertje dat het park
doormidden sneed en keek mijn richting uit. Hij had korte krulletjes en donkere ogen. Had hij
me gezien? Ik bleef staan waar ik stond, tussen de bomen van het park en liet mijn ogen aan
het donker wennen. Lachte hij nu z’n tanden bloot of zag ik het verkeerd? Ik kneep met mijn
ogen, en na een dikke minuut zag ik wat er een tiental meters verderop gebeurde. Hij was
bezig zijn kleren uit te doen! Langzaam trok hij een shirt over zijn hoofd, en onthulde een
prachtige blote borstkas. Zijn shirt propte hij in een kleine tas die aan zijn voeten in het gras
stond. Langzaam wreven zijn handen over zijn bovenlichaam. Hij genoot er echt van om een
naakte borstkas te hebben, en zijn vingers speelden met zijn tepels.
Ik kreeg het nog warmer bij het zien van zo’n mooie man, die zich op tien meter afstand aan
het uitkleden was. En het leek erop dat hij het niet bij dit shirt zou laten, want ik zag zijn
handen inmiddels bij zijn broeksriem zweven. Zou hij zich echt helemaal gaan uitkleden en
een show voor me opvoeren? Mijn lul werd al keihard bij de gedachte en ik liet mijn hand in
mijn broek glijden om mijn eikel te strelen. De man aan de overkant van het water was
inmiddels bezig zijn spijkerbroek naar beneden te schuiven, over zijn billen. het ging tergend
langzaam en hij draaide langzaam rondjes terwijl hij de broek naar beneden schoof. Zou hij
mij ook gezien hebben?
Van die gedachte werd ik bloedgeil. Ik moest nu echt mijn stijve paal bevrijden uit mijn
spijkerbroek en ik maakte de rits open. Meteen schoot mijn erectie tevoorschijn. Wat heerlijk
spannend! Ik was mijn lul tevoorschijn aan het halen terwijl een eind verderop een man zich
uitkleedde, en misschien wel omdat hij me gezien had!
De man had zijn spijkerbroek nu helemaal uitgedaan en stapte uit de pijpen. Hij droeg nu
alleen nog maar een slipje, met een duidelijke bobbel erin. Ook zijn broek verdween in de tas,
zodat hij niet ineens weer zijn kleding in orde kon brengen als hij werd ontdekt. Ik schoof
mijn broek een eind naar beneden en begon aan mijn stijve te trekken. Het kon met niet meer
schelen of hij me zag, sterker nog, ik wilde dat hij mijn lichaam zou zien! Ik begon me nu ook
uit te kleden en stapte met een bonkend hart naar voren, uit de schaduw van de bomen. Hij
moest me nu zien, mijn broek op de knieën en een stijve die onder mijn T-shirt vandaan stak.
Huiverend van de spanning trok ik mijn T-shirt over mijn hoofd en deed het uit.
Tegenover me zag ik dat ik in elk geval nu echt was opgemerkt, als hij me al die tijd niet al
lang had gezien. Hij had een hand in zijn slipje gestopt en kneedde zijn harde penis, terwijl hij
naar me keek en knikte. Wow, dit werd echt steeds geiler!
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Mijn eikel glom nu van het voorvocht, ik werd steeds geiler en duwde nu ook mijn broek
helemaal naar beneden. Ik was nu helemaal naakt. Hij kon echt alles aan me zien. Zou hij me
lekker vinden? Zou hij zich op me gaan aftrekken? Ik besloot hem uit te dagen en begon me
langzaam af te trekken, mijn ogen op zijn kruis gericht. Ik draaide mijn lichaam, zodat hij
niets hoefde te missen en trok mijn billen van elkaar. Vingeren windt me altijd enorm op, of
ik het nu zelf doe of iemand anders. Langzaam haalde ik mijn vinger door mijn bilnaad en liet
het puntje even in mijn kontgat verdwijnen. Ik maakte er echt een hele show van voor hem en
kronkelde en draaide om hem maar een geile aanblik te geven.

Mijn paal werd zo mogelijk nog stijver toen ik mijn middelvinger helemaal in mijn kontgat
duwde. Ik hijgde, en als vanzelf duwde ik mijn kont naar achteren. Ik wilde meer, ik wilde
meer van mezelf laten zien en hem duidelijk maken wat ik lekker vond. Ik wilde een echte
slet zijn vanavond en duwde in één keer nog twee vingers in mijn kont. Ik kreunde zacht. Als
ik wat harder zou kreunen, zou hij me dan verstaan? Ik besloot het gewoon te doen, ik was zo
geil dat het me niets meer kon schelen of anderen me zouden betrappen. “Fuck me, fuck me
please”, kreunde ik hard en ik keek over mijn schouder naar zijn reactie. Hij was er niet meer!

Op de plek tussen de bomen waar de man had gestaan, was het nu leeg. In de verte hoorde ik
voetstappen bij de brug en ik schoot snel terug tussen de schaduw van de bomen. Waarom
was hij weggegaan? Was hij betrapt? Mijn hart bonkte bijna mijn borstkas uit. Wat zou er
gebeuren als ik ook werd betrapt door onbekenden of door de politie? De voetstappen klonken
nu op de houten brug over het water. Voorzichtig keek ik tussen de bladeren van de bomen
door en toen zag ik hem. De naakte man liep, nu helemaal in vol ornaat over de brug, een
schoudertasje met zijn kleren hing over zijn blote schouder. Hij liep heel rustig, en zijn stijve
paal wipte bij elke stap op en neer. Ik had wel eens zelf gewild dat mannen mijn blote lichaam
zouden zien, maar nog nooit had ik iemand ontmoet die met zoveel durf door het park liep.

Zijn voetstappen kwamen nu steeds dichterbij. Als ik zijn aandacht wilde trekken, moest ik nu
handelen. Ik besloot hem een echte show te geven, ik stak met een kreun drie vingers in mijn
hol en draaide mijn billen naar hem toe, terwijl ik mezelf met mijn vingers stond te neuken. Ik
ramde mijn vingers naar binnen, terwijl ik diep voorover gebogen stond. En nog was het niet
genoeg. Ik wilde mezelf nog meer vernederen voor hem en zei eerst fluisterend en daarna
steeds duidelijker verstaanbaar: “Fuck me please, sir. Please fuck me!” Mijn vingers drongen
diep in mijn hol en mijn billen deinden naar voren en achteren. Zijn voetstappen waren nu tot
heel dichtbij genaderd. Hij moest me gehoord hebben. Ritmisch geschuif vertelde me dat hij
zich stond af te trekken, terwijl hij naar mijn voorstelling keek. Ik voelde plotseling zijn
vingertoppen op mijn rug, maar omdat ik voorover gebogen stond met mijn billen naar hem
toe, zag ik niets meer.
Toen pakte hij me beet en dwong me om te draaien. Ik rechtte mijn rug en keek hem aan, we
waren nu vlak bij elkaar. Ik kon zijn heerlijke muskusachtige lichaamsgeur ruiken en keek in
zijn diepe donkere ogen. Hij zei kort iets tegen me, het enige dat hij tijdens onze hele
ontmoeting zou zeggen, en het klonk als het achteloze bevel van iemand die gewoon was dat
men hem gehoorzaamde. “Lik me”, zei hij toonloos en duwde op mijn schouders, om me door
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de knieën te dwingen. Ik zakte geknield voor hem neer en stak mijn tong al uit om zijn ballen
te gaan likken, toen hij zich omdraaide! Hij wilde dat ik zijn achterste zou gaan likken! Zijn
behaarde billen waren nu op ooghoogte voor me. Langzaam boog hij zich voorover en trok
zijn ronde billen voor me uit elkaar. Ik kon zijn kontgat als een ster tussen zijn billen zien en
bracht mijn gezicht een beetje dichter bij zijn kont.
Meteen voelde ik een hand in mijn nek. Hij duwde me met enige kracht resoluut naar zijn
kont toe! Ik werd nu tussen zijn billen gedrukt, ik moest hem wel tevreden stellen. Mijn tong
glipte tussen mijn lippen door en ik proefde de zweterige bilnaad waar ik met mijn hele
gezicht in werd geduwd. Hij wreef zijn billen nu over mijn tong, en ik begon het steeds geiler
te vinden. Meer en meer stak ik mijn tong naar buiten en hij drukte zijn hol nu ongegeneerd in
mijn mond. Zijn kontgat smaakte wild, bezweet en licht bitter. Mijn hart knalde van spanning
zowat naar buiten. Ik was middenin een park voor iedereen die langskwam zichtbaar een man
met groot enthousiasme zijn reet aan het uitlikken!
Mijn donkere partner werd nu steeds geiler en ontspande zijn kringspier meer en meer. het
puntje van mijn tong zat nu echt in zijn aars, ik likte niet alleen zijn bilnaad, maar nu ook echt
zijn kontgat van binnen. Hij kreunde en duwde zijn billen nog harder in mijn gezicht.
Plotseling voelde ik iets spetteren over mijn borstkas. Was hij klaargekomen? Hij draaide zich
ineens om en toen zag ik dat hij met een stijve penis stond te pissen! Met grote kracht piste hij
ongehaast over me heen! Zijn pis kletterde tegen mijn borstkas en liep langs mijn kruis in het
gras. Mijn bovenbenen waren kletsnat. Ik voelde me nu echt een gewillig gebruiksvoorwerp,
klaar om in elk beschikbaar gat misbruikt te worden. Wat was dit ontzettend opwindend.
Voordat ik wist wat er gebeurde, duwde hij zijn pissende penis tegen mijn lippen. Ik moest
zijn pis opdrinken! De zilte geur van de lauwe pis liet me bijna kokhalzen, maar ik deed het
toch. Iets in me was sterker dan mijn zelfbeheersing en ik opende niet alleen mijn lippen,
maar nam zijn lul diep in mijn mond, om geen druppel van zijn golden shower te missen.
Mijn mond vulde zich met zijn zeik en hij nam mijn hoofd in zijn handen. Ik moest wel
slikken, of ik nu bijna moest braken of niet. Terwijl hij de laatste straal in mijn mond piste,
duwde hij mijn lippen al over zijn pik heen en weer. Ik voelde dat hij nu heel erg stijf werd,
zijn pik leek in mijn mond nog groter te worden dan hij al was. Hij gunde me geen seconde
rust.
Ik werd nog geiler, terwijl ik hem nu in razend tempo pijpte. Zijn grote eikel duwde voorbij
mijn huig, diep in mijn keel. Precies wat ik lekker vond, een grote pik heel diep in mijn mond
nemen, al moest ik af en toe nog kokhalzen van de overweldigende smaak van zijn urine in
mijn mond. Plotseling was het voorbij en trok hij zijn gigantische paal uit mijn mond. Naar
adem happend zakte ik voorover. Het werd me bijna teveel, deze vrijpartij. Ik was nog nooit
zo gedomineerd door een man, en ik had ook nog nooit zozeer de behoefte gehad om zijn
geile wensen te gehoorzamen!
Hij trok me bijna liefdevol overeind en trok me tegen zich aan. Een paar seconden stonden we
dicht tegen elkaar aan, toen ik zijn handen over mijn rug naar beneden voelde gaan. Hij
kneedde mijn billen en de toppen van zijn vingers gleden door mijn bilnaad. Door de zeik die
hij over me heen had gesproeid, leek het alsof ik was ingesmeerd met glijmiddel. Zijn vingers
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gleden als vanzelf naar mijn wachtende kontgat. Twee vingers duwde hij in mijn hol, maar
zijn vingers waren veel groter en breder dan die van mij. Ik moest een kreet onderdrukken,
maar hij duwde door en door. Helemaal naar binnen gingen zijn vingers, en daarna duwde hij
er een derde bij. Ik voelde mijn kontgat opgerekt worden. Het begon pijn te doen, maar
tegelijk wilde ik niet dat hij stopte. Nog een vinger ging erbij! Vier vingers die leken alsof ze
van een bootwerker kwamen. Ik wist zeker dat mijn kontgat nog nooit zo sterk was opgerekt.
Toen haalde hij abrupt zijn vingers uit me, en draaide me om. Nu zou mijn kontgat zijn pik
gaan bedienen. Ik boog me gewillig voorover, al was ik bang dat zijn enorme paal me van
binnen zou openscheuren. Ik voelde zijn handen op mijn heupen en langzaam trok hij mijn
geopende billen naar zich toe. Zijn eikel duwde nu tegen mijn hol, en ik kon me niet inhouden.
Ik moest zijn lul diep in me voelen en drukte mijn hol om zijn eikel heen, naar achteren. Zijn
eikel was groot en duwde mijn kontgat nog verder open. Een scheut van pijn trok door me
heen, maar ik klemde mijn tanden op elkaar en duwde nog verder naar achteren, tot ik verder
om zijn pik gleed. Toen duwde hij zijn gigantische paal in mijn kontgat naar binnen. Zijn pik
gleed in één keer voorbij mijn prostaat, zodat een rilling van genot en pijn door me heen
schoot. Wat ging deze man diep. Nog verder duwde hij, tot ik het haast uitschreeuwde van
pijn. Toen voelde ik eindelijk zijn harige ballen tegen mijn billen.
Hij was eindelijk helemaal binnen en begon langzaam zijn enorme paal in en uit me te
bewegen. Hij begon me voorzichtig te neuken, en ik voelde mijn kontgat om zijn dikke paal
heen samenknijpen, en weer ontspannen. Ik werd dieper geneukt dan ooit en ik duwde nu uit
alle macht mijn kont naar achteren. Hij begreep wat ik wilde en verloor iedere voorzichtigheid.
Zijn lul werd bijna helemaal uit mijn kontgat getrokken en daarna in één beweging diep in me
geramd. Ik werd keihard en zo diep als maar kon geneukt. Hij ramde en zijn ballen kletsten nu
tegen mijn billen. Steeds sneller ging hij in mijn kontgat met zijn geile ram, sneller en sneller
tot ik zijn lul nog dikker voelde worden en hij kreunend en stotend zijn hete zaad diep in mijn
wachtende kontgat spoot. Sommige mannen stoppen als ze klaarkomen meteen met neuken,
maar hij bleef doorrammen, terwijl golf na golf uit zijn pik spoot, diep in me.
Dat tilde me over de rand. Mijn kontgat pulseerde rond zijn paal en ik voelde het zaad in mijn
ballen koken. Ik spoot meters ver mijn zaad weg, golf na heerlijke golf en sommige druppels
vielen verderop in het donkere water van het park. Ik was nog nooit zo ver gegaan, maar ik
had ervan genoten...
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