Wonderolie.
Mijn vriendin Patricia en ik hebben nu al circa twee jaar lang een relatie, die zich het beste
laat omschrijven als onstuimig. Ik heb nog nooit zo’n lieve vriendin gehad en ook op
sexgebied heeft zij dingen te bieden, die ik met anderen nooit heb meegemaakt. We doen de
allergeilste dingen en bedenken steeds iets nieuws om elkaar op te winden. Het leukste aan
haar is, dat ze me telkens weer weet te verrassen.
Zodoende kwam het een keer voor, dat ik op de WC zat te poepen en Patricia bij me kwam
staan en het rolletje Wc-papier weg pakte. Toen ik zei, dat mijn kont nog niet schoon was, zei
ze dat zij daar wel voor zou zorgen. Toen ik te kennen gaf, dat ik klaar was, trok ze me
omhoog en draaide me om. Daarna duwde ze me voorover en begon mijn aars af te likken!
Met een paar vingers begon ze mijn kut te bewerken en ik ervaarde zulke heftige emoties, dat
ik meteen klaar kwam. En reken maar niet dat Patricia zich direct daarna ging wassen. Ze
likte haar bruin geworden lippen af en zei, dat ze de stront onwijs geil vond smaken. Later
likten we elkaar altijd af als we van de WC kwamen en dat waren tot dusver onze geilste
belevenissen.
Maar zoals ik al zei heeft Patricia altijd wel een onverwachte verrassing. Zo ook vanmorgen.
Ik was op mijn werk en om tien uur was het koffiepauze. Ik kreeg een kopje koffie
toegeschoven van mijn collega en ik opende mijn tas om mijn brood te pakken. Ik zag er een
briefje in zitten en werd nieuwsgierig, wat dat nou weer kon zijn. Blijkbaar had iemand dat er
ongemerkt in gestopt. Toen ik het las, kwam ik er achter dat het van Patricia afkomstig was.
Er stond: ‘ik heb een flesje in je tas gestopt. Drink dit op als anderen het niet zien en dan staat
je vanavond een grote verrassing te wachten. Duizend kusjes en kom gauw naar huis. Je
allerliefste Patries.’ Ik keek nogmaals in mijn tas en zag inderdaad een flesje met een vloeistof
daarin. Omdat ik midden tussen mijn collega’s zat, durfde ik het niet goed te bekijken en
daarom ging ik met mijn tas naar de WC. Daar aangekomen draaide ik het flesje open en rook
er aan. Ik wist meteen wat het was: wonderolie! Die geile meid wilde vanavond eens extra
geil met me vrijen en mijn kut begon spontaan al nat te worden. Ik had er wel zin in en dronk
in een teug het flesje leeg. Poeh, dat smaakte me toch vies. Daarna voegde ik me weer bij
mijn collega’s en nuttigde de koffie en mijn brood.
Toen ik weer aan het werk ging, voelde ik de eerste krampen al door mijn ingewanden
trekken. De wonderolie deed zijn werk blijkbaar goed en in de loop van de dag werden de
samentrekkingen van mijn darmen steeds heftiger. ‘s Middags was het bijna niet uit te houden,
maar ik kneep mijn kont zo hard mogelijk dicht om alles voor Patricia te bewaren. Mijn
collega tegenover me had op het laatst iets in de gaten en vroeg of ik me niet lekker voelde.
Blijkbaar zag ik er niet fit uit en ik vertelde, dat ik zo’n buikpijn had. Ze moedigde me aan om
naar huis te gaan en dat leek me wel wat, want dan was ik twee uur eerder thuis dan normaal.
En Patricia zou er wel zijn, want zij had een vrije dag. En omdat er iets leuks te gebeuren
stond, zou ze wel ongeduldig zitten te wachten en de klok vooruit willen kijken. Ik begon me
ook steeds beroerder te voelen en had nog maar een ding: ik moest die poep kwijt, want mijn
darmen explodeerden zowat. Een poosje later had ik mijn besluit genomen en meldde me af
bij mijn cheffin. Ze zag wel, dat mij iets mankeerde en vroeg belangstellend, wat er was.
‘Mijn maandelijkse cyclus’, loog ik en toen mocht ik zonder verdere vragen vertrekken. Als
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een dolle scheurde ik met de auto naar huis en toen ik de wagen parkeerde, zag ik Patricia al
enthousiast achter de ramen staan zwaaien. Ik liep zo snel ik kon naar huis en Patricia had de
zaken al goed geregeld. Overal lag plastic om te voorkomen, dat de vloerbedekking en de
meubels er onder kwamen te zitten.
Ze zag er al net zo beroerd uit als ik en daaruit concludeerde ik, dat ze ook wonderolie
genomen moest hebben. Ze liep naar de achterdeur en deed hem op slot. Daarna deed ze de
zonwering in de keuken naar beneden en ik draaide de lamellen aan de voorkant dicht.
Patricia kwam met een geheimzinnige glimlach op me af lopen en gaf me een dikke tongkus.
Ik beantwoordde die vurig en ze zei: “lieverd, laten we ons uit kleden, want ik hou het niet
langer”. Ik zei: “wat een bijzonder goed idee van jou, die wonderolie. Ik ben eerder thuis
gekomen, omdat ik het ook niet langer op kan houden”. Snel hielpen we elkaar uit de kleren
en namen toen plaats op de bank. Patricia vleide zich tegen me aan en ging wijdbeens zitten,
waarbij ze een been over mijn been sloeg. We begonnen opnieuw te vrijen en streelden
elkaars lichaam. Het duurde maar even of ze zaten elkaar gelijktijdig te vingeren en we
kreunden allebei geil. Opeens voelde ik stront langs mijn vinger glijden en Patricia begon
spontaan te schijten. Ik trok mijn vinger uit haar kut en wreef ermee over haar aars. Opnieuw
perste ze een onregelmatig gevormde drol naar buiten en deze was al veel weker dan de eerste.
Ik stak mijn vinger in haar darm en bewoog deze in en uit. Zij zat nog steeds in mijn kut te
wroeten en ik zag me nog steeds kans om mijn kont dicht te houden. We tongzoenden
onophoudelijk en ik voelde poep langs mijn vinger naar buiten krullen. Ik haalde mijn vinger
uit haar reet en pakte wat poep, wat op het plastic op de bank lag en begon haar tieten er mee
in te smeren. Patricia deed hetzelfde en even daarna zaten onze borstjes onder de stront.
Ik maakte me los uit onze omhelzing en begon aan de tepels van Patricia te likken. Ik stak
mijn vinger weer in haar aars en Patricia perste ongestoord verder. Ik haalde mijn vinger naar
buiten en meteen kwam er zeer zachte stront te voorschijn. Ik begon hard over de klit van
mijn vriendin te wrijven en terwijl ze constant zat te schijten, kwam ze onbedaarlijk en geil
zuchtend klaar. Maar haar darm was nog lang niet leeg en ik duwde haar van de bank af.
Afwachtend stond ze voor me en ik draaide haar om, zodat ze met de rug naar me toe stond.
Ik duwde haar voorover en ze ging met haar handen op de tafel leunen. Haar kont stak
uitdagend achteruit en ik zag haar poepgaatje bewegen en krampen. Ik likte even over haar
aars en ging toen weer gewoon zitten. Meteen spoot er een lading dunne poep uit haar kont en
spetterde tegen mijn borsten en buik aan, gevolgd door een paar fikse winden. Dit ging tot
drie keer toe en de stront werd als gevolg van de wonderolie steeds dunner. Ik zat nu
werkelijk helemaal onder de stront en het liep naar beneden naar mijn kut. Opnieuw ging de
anus van Patricia open en nu spoot er waterdunne poep uit haar reet. Dit moest wel zo’n
beetje het laatste zijn en ik drukte mijn tong in haar kringspier. Ik wreef door de stront op
mijn buik en tieten en likte driftig aan de aars van mijn lieve vriendin. Opnieuw kwam er
waterachtige poep uit, maar dit keer spatte het uiteen tegen mijn tong en liep toen via de
achterkant en de binnenkant van haar benen naar beneden. Dit ging nog een tijdje zo door en
op het laatst bereikte de dunne stront haar enkels.
Toen begon ze te piesen en de warme, gele straal liep ook via haar benen naar beneden. Ik
wreef alles uit over de binnenkant van haar dijen en ging daarna staan. Ik leunde over haar
heen en drukte mijn besmeurde buik tegen haar billen. Met mijn bruine handen greep ik haar
bij de borsten beet en rolde de tepels tot ze strak gespannen vooruit stonden. Patricia drukte
me met haar lichaamsgewicht achteruit en ik plofte neer op het plastic van de bank middenin
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de poep. Ze draaide zich om en duwde een been van mij opzij over de leuning van de bank.
Met uitgestoken tong drukte ze haar mond op mijn kut, die werkelijk helemaal onder de stront
zat. Wild begon ze me te beffen en probeerde de stront op mijn buik en tieten in mijn huid te
masseren. Luid kreunend lag ik te genieten en toen ze ook nog een vinger in mijn kont drukte,
kreeg ik een hemels orgasme. Ik begon helemaal te schokken en duwde mijn bekken ver naar
voren om haar tong nog harder op mijn klit te voelen. Toen haalde ze voorzichtig haar vinger
uit mijn reet en ik voelde meteen, dat ik het nu onmogelijk langer op kon houden. Patricia
duwde de tafel wat verder achteruit en ging rechtop zitten. Ik ging met de rug naar haar toe
voor haar staan en voelde haar tong door mijn bilnaad gaan. Met veel kracht perste ik de
eerste en stevige drol naar buiten. Patricia ving hem op in haar hand en likte er overheen. Ze
streek ermee over haar borsten en nam er toen een hapje van.
“Ik word hier altijd bloedgeil van”, lispelde ze, maar ik had geen tijd om haar antwoord te
geven, want ik moest eerst mijn darm leeg hebben. Met grote kracht kwam er meer poep uit
mijn kont gezet en het was al een stuk weker dan het eerste. Het gleed via de hals van Patries
naar haar borsten en ze wreef het helemaal uit. Ik voelde haar tong in mijn reet dringen en de
volgende drol scheet ik in haar mond. Ze kauwde het fijn en smeerde daarna het mengsel van
spuug en mond uit over mijn billen met haar tong. Ik loosde nog een flinke lading poep tegen
haar hals aan en dit keer was het zo dun, dat het spontaan naar beneden liep. Patricia wreef het
uit over haar buik en ik perste nogmaals, terwijl er een paar scheten uit mijn reet knalden. De
stront werd steeds dunner en het liep via de voorkant van Patricia naar beneden totdat het haar
kut bereikte. Ik was nog lang niet leeg en scheet maar door. Patries zat er helemaal onder en
likte soms over mijn poepende gat. Het was nu bijna bruingekleurd water, wat er uit kwam en
Patricia stak haar hoofd in mijn kruis. Ik scheet opnieuw een grote hoeveelheid spuitpoep naar
buiten en het leek wel alsof ze een douche kreeg. Zelfs haar blonde haren waren nu bruin en
kleefden aan elkaar vast. Patricia hield haar hand onder mijn kont en ving de volgende lading
op om dit helemaal over mijn schaamlippen uit te smeren. Toen had ik het gevoel dat mijn
darmen leeg waren, maar mijn blaas nog niet.
Ik begon over haar hoofd heen te piesen en ze likte met gesloten ogen zich om de mond om
mijn bittere, zoute pis te proeven. Toen ik klaar was, likte ze over mijn kut en liet zich
vervolgens op de grond zakken. Ik keek naar de stapel dildo’s, die al klaar lagen en pakte er
twee, die aan weerszijden de vorm van een eikel hadden. Patricia lag zich middenin de poep
te wentelen en genoot zichtbaar. Ik dook tussen haar benen en terwijl ik af en toe haar klit
aanraakte, duwde ik een dildo diep in haar kont. Glijmiddel had ik niet nodig, want haar kont
was nog glibberig van de stront, die er kort daarvoor uit gekomen was. Ik vouwde de dildo
dubbel en stak het andere uiteinde in haar kut. Zo bewoog ik de dildo heen en weer en wilde
de andere dubbelzijdige dildo pakken om Patricia de kans te geven om bij mij hetzelfde te
doen. Maar opeens kreeg ik een idee. Ik trok het stuk, wat in haar kut zat, naar buiten en
propte er een uiteinde van de andere in totdat die niet verder kon. Vervolgens ging ik achter
haar liggen en zei tegen Patries, dat ze naar mij toe moest bewegen. Ik legde haar uit wat de
bedoeling was. Ik pakte de onderste dildo beet en richtte de eikel op mijn aars. Patricia pakte
degene, die half in haar kut zat en zette de kunstlul tussen mijn schaamlippen. Soepel gleden
beide dildo’s in mijn lichaamsopeningen en Patricia en ik haakten de handen ineen. Ze
trokken ons naar elkaar toe en stopten pas, toen onze billen elkaar raakten. Door de stront
plakten we haast aan elkaar vast, maar we begonnen wild tegen elkaar aan te rijden. De dildo
zaten werkelijk superdiep naar binnen en we begonnen met een hand over elkaars klit te
wrijven.
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Zo lagen we geil zuchtend midden in een grote plas smurrie elkaar naar een hoogtepunt te
voeren en het duurde maar even tot het orgasme naderde. Gelijktijdig begonnen we een
langgerekte kreet uit te stoten en de dildo’s werden nog iets dieper naar binnen gedrukt. Ik
begon helemaal te trillen en Patricia spande haar hele lichaam en kneep me bijna plat tussen
haar dijen. Er ontsnapte mij een hele diep zucht en Patricia lag haast te grommen en stootte
diepe keelklanken uit. Toen ontspanden we en bleven minuten lang roerloos liggen nagenieten.
Daarna kropen we achteruit en de dildo’s floepten uit onze konten en kutten. Patricia kwam
boven op me liggen en we hebben nog een tijdje liggen tongzoenen. “Leuke verassing”, zei ik.
“Om nog eens te doen”, zei Patries. Toen zijn we de troep op gaan ruimen en zijn samen
onder de douche gekropen.
Onze dag kon niet meer stuk, hoewel het wel een paar dagen geduurd heeft, voordat ik weer
normaal naar de WC kon om te poepen. Maar dat had ik er graag voor over.
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