Wippen en drollen.
Mijn vrouw Yvonne en ik zaten lekker samen op de bank tegen elkaar aan een kopje koffie te
drinken en het was echt een gezellige avond. We keken naar de TV en Yvonne lag in mijn
armen. Af en toe draaide ze haar hoofd naar me toe en bedelde om een kus. Die gaf ik dan en
zo lagen we innig te vrijen bij tijd en wijle. Als ze weer TV keek dan streelde ik haar armen of
speelde met haar prachtige haar.
Net toen de film spannend werd, maakte ze zich vrij uit onze positie en pakte mij bij mijn
handen alsof ze me omhoog wilde trekken. Ik gaf niet mee, want ik wilde de film uitkijken,
maar Yvonne zei: “kom alsjeblieft mee naar boven en ga met me naar bed”. Ik snapte de haast
niet. Het was overduidelijk dat de avond zou eindigen met een wip, want daar was de sfeer
helemaal naar, en elke avond als deze eindigde met een vrijpartij. Maar waarom het er nu
halverwege de avond al van moest komen, begreep ik totaal niet. Maar als het erom ging of ik
liever naar de film keek of met haar naar bed ging, dan was de keuze niet moeilijk en Yvonne
kon dat ook wel weten. Het was zonneklaar dat ik voor een wippie zou kiezen en als ik de
film echt wilde zien, dan zou ik de video wel aanzetten. Ze trok me haast weer van de bank
omhoog en dit keer gaf ik mee. Ze trok me in haar armen en ik omhelsde haar om haar te gaan
zoenen, maar ze begon gelijk te lopen. Ze trok me mee naar de trap en terwijl ik een kus kreeg,
liepen we de trap op naar boven. Om een of andere reden had ze erge haast, want boven
aangekomen trok ze direct haar jurk uit. In slip en BH stond ze voor me en ze zakte gelijk
door de knieën om mijn broek los te knopen. Ik wilde haar overeind trekken en zei: “waarom
zo snel?”. Ze liet zich niet omhoog trekken en zei: “schiet nou maar op, want ik heb zin”.
Ondertussen hing mijn spijkerbroek al op mijn enkels en ze trok mijn onderbroek omlaag tot
net boven mijn knieën. Mijn halfstijve pik wipte naar buiten en ze begon me gelijk te pijpen.
Op deze manier stond hij in een mum van tijd keihard vooruit en Yvonne pijpte me tot diep
achter in haar keel. Ik liet het me welgevallen en stond met gesloten ogen te genieten. “Oh,
naai me”, zei ze op geile toon, “ik wil je in mij voelen. Schiet op!”. Ik opende mijn ogen en
Yvonne stond op en maakte haar BH los. Ik wist niet wat me overkwam, maar ik maakte ook
aanstalten om mij verder uit te kleden. Yvonne gooide haar BH in de hoek en ik zag, dat haar
borsten snel op en neer gingen alsof ze vreselijk onrustig was. Robuust trok ze haar slip naar
beneden en terwijl ze eruit stapte, trapte ze deze met een voet ook ergens in de hoek. Ik had
onderwijl mijn schoenen uit getrokken, net zoals mijn broek. Ik was net bezig met mijn
onderbroek, maar Yvonne nam dat van me over. Ik ging rechtop staan en trok mijn poloshirt
over mijn hoofd. Yvonne gooide mijn onderbroek bij die van haar en ze trok me mee de
badkamer in. Zou ze misschien .... ? Ik dacht, dat ik het wist en dat verklaarde haar haast ook.
Yvonne duwde me neer op de tegels van de badkamer en ze hurkte met haar rug naar me toe
boven mijn keiharde pik. Ze pakte hem beet en leidde hem naar haar kut. Toen hij pal voor
haar kut zat, liet Yvonne zich zakken en soepel gleed mijn neukapparaat naar binnen. Yvonne
begon in een traag tempo op en neer te wippen en zuchtend genoot ze van de stijve stengel in
haar kletsnatte grot. Ze vertraagde het tempo steeds meer en na een tijdje zat ze haast stil. Ik
had net de smaak te pakken en wilde door naaien, maar ze gaf me niet de kans. Langzaam
zakte ze voorover en boog mijn pik helemaal mee naar achteren. Op het laatst werd het een
beetje pijnlijk, want ze lag met haar tieten op mijn onderbenen en mijn lul was helemaal
achterover gebogen. Ik probeerde nog wat neukbewegingen te maken, maar dat was
onmogelijk en ook te pijnlijk. Yvonne strekte haar benen naar achteren en haar voeten staken
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bijna onder mijn oksels. Ze lag als het ware omgekeerd bovenop mij met mijn pik diep in haar
kut.
Net toen ik er een opmerking over wilde maken, voelde ik iets over mijn lul glijden en ik keek
naar beneden. Ik zag haar kontje open gaan staan en ik werd bloedgeil van hetgeen wat zich
hier ging afspelen. Heel langzaam voelde ik weer iets over mijn pik heen glijden en ik haastte
mij om mijn wijsvinger in de kont van Yvonne te steken. Yvonne gaf een kreun van genot en
jawel hoor, ik zat meteen met mijn vinger tegen een drol aan te drukken. Ik wrikte mijn vinger
erbij langs om dieper te komen en kromde toen mijn vinger. Ik haalde hem terug en peuterde
zo een stukje stront naar buiten. “Ga door”, zuchtte Yvonne geil en ik voelde de keutel in haar
darm weer een stukje naar de uitgang schuiven. Ik streek mijn vinger af aan haar billen en
stak deze opnieuw naar binnen. Hetzelfde ritueel herhaalde zich en ik haalde weer handmatig
een stukje van de keutel naar buiten. Yvonne deed haar best om het zo goed mogelijk op te
houden en ze kneep haar kont dan ook hard dicht. Mijn vinger werd haast afgeknepen, maar
telkens pulkte ik een stukje stront uit haar darmen. Yvonne kreunde nu onophoudelijk en ik
genoot met volle teugen van dit geile spelletje. Ik kon er altijd wel van genieten als we
poepsex bedreven, maar schijten onder het neuken was een leuke, nieuwe dimensie aan onze
perverse spelletjes. De billen van Yvonne en mijn buik waren ondertussen al aardig bruin
geworden van de smurrie uit het lijf van Yvonne en ik kon het niet nalaten om ervan te
proeven. Ik stak mijn wijsvinger in de mond en likte de stront eraf. ‘Heerlijk’, dacht ik bij
mezelf en stopte de vinger opnieuw in de reet van Yvonne. Maar het hardste stuk was er nu
uit en Yvonne kon de rest niet meer inhouden. Toen ik mijn vinger naar binnen duwde, voelde
ik weke poep en Yvonne moest, of ze het wilde of niet, persen. Toch drong ik dieper naar
binnen en het resultaat was, dat de stront zich om mijn vinger heen naar buiten krulde.
Ik begon mijn vinger snel in en uit te bewegen, alsof ik haar kont vinger neukte en bij elke
beweging kwam er meer stront naar buiten. Yvonne kreunde geil en als ze het niet zo druk
met ons spelletje had, dan zou ze … a la minute klaargekomen zijn. Haar bilnaad en mijn
onderbuik zaten onder de drek en ik vond het een bijzonder geil gezicht. Ik wilde eigenlijk
van pure opwinding wel verder neuken, maar kreeg de kans niet. Maar ik was ondertussen zo
geil geworden, dat ik grote zin had om klaar te komen. Yvonne was volgens mijn inschatting
ook wel zover en haar darm was ondertussen leeg. Ik haalde mijn vinger uit haar aars en
meteen knalde er een flinke scheet uit, waarbij nog een paar spetters poep naar buiten vlogen.
Ze kwamen op mijn borstkas terecht en ik stak mijn vinger nogmaals in mijn mond om van de
heerlijke en geile strontsmaak te kunnen genieten. Yvonne trok haar benen weer op en kwam
overeind zitten. Ik kon nu weer neuken, maar Yvonne kwam omhoog en mijn leuter glipte uit
haar kut. Meteen liet ze zich weer zakken, maar dit keer richtte ze mijn paal op haar kont.
Door de stront was ze glibberig genoeg en mijn eikel zat gelijk achter haar kringspier. Ik had
nog net de tegenwoordigheid van geest om de hoop poep, die op mijn buik lag, weg te graaien
met mijn beide handen en Yvonne zakte met haar hele lijf over mijn pik heen. Hij zat
helemaal in haar darm en ze begon geil steunend op en neer te rijden. Ik had mijn handen nog
vol poep en Yvonne zette haar voeten naast mijn knieën. Ze stak haar handen naar achteren
om op de tegels steun te vinden en leunde toen een beetje achterover. Ik greep mijn kans en
legde elke hand op een borst en begon de stront erover uit te smeren. Yvonne werd nu pas
echt botergeil en ze pakte een hand van mij vast om deze naar haar mond te brengen.
Geil en gulzig begon ze mijn hand schoon te likken en toen er naar haar zin niet genoeg meer
aan zat, trok ze mijn andere hand omhoog en zoog van deze al het stront af. Daarna ging ze
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met haar vingers haar klit bewerken en ze hijgde geil en snel. Toch verminderde ze het tempo
en ze strekte haar dijbeenspieren enigszins. Zodoende kwam ze half omhoog en mijn lul glipte
bijna uit haar kont. Alleen de eikel zat nog in haar lichaam en ik hoorde, dat Yvonne opnieuw
begon te persen. Ik wachtte verwonderd af, wat er nu weer ging gebeuren en opeens voelde ik
een warme straal over mijn ballen lopen. Yvonne leegde haar blaas over mijn zak en ik deed
snel mijn dijen tegen elkaar. Zodoende bleef iets van de urine ertussen staan en ik deed dat
om Yvonne een plezier te doen. Want nu kon ze met haar hand nog iets te pakken krijgen van
de warme pies en dan naar haar mond brengen, want ze was er een enorme liefhebster van om
warme zeik te drinken. Toen haar blaas leeg was, hervatte ze de neukbewegingen en bracht
met het kuiltje van haar hand telkens wat pies naar haar mond. Dit werd haar altijd te veel en
met een lange zucht begon ze te schokken en door mijn wilde stoten in haar reet kreeg ze een
onbedaarlijk hoogtepunt. Haar orgasme duurde minutenlang en ging gepaard met geil en diep
gekreun. Ik naaide ondertussen als een wilde door en was ook vlak bij mijn hoogtepunt.
Yvonne’s lichaam verslapte en op dat moment kwam het zaad uit mijn ballen omhoog.
Bliksemsnel stapte Yvonne omhoog en zakte snel op de grond om mij te kunnen pijpen. Ze
lag op haar knieën en nam gulzig mijn bruine pik tot diep in haar keel. Hij zat nog volop
onder de stront en daar genoot ze alleen maar van. Ze bracht haar vingers naar haar kruis en
vingerde haar klit opnieuw. Ik kreeg bijna kramp in de kuiten, zo hard spande ik mijn spieren
en met een harde schreeuw barstte mijn pik open. Dikke zaadstralen spoot ik rechtstreeks in
haar slokdarm en Yvonne pijpte maar door. Toen mijn ballen zowat leeg waren, liet ze mijn
lul uit haar mond glippen en likte ze over mijn ballen en dijbenen om nog wat urinesmaak te
proeven. “Zalig”, kreunde ze geil, “pies, poep en zaad tegelijk proeven”. Ik schokte nog een
keer na en de laatste druppels sperma vlogen eruit en landden op mijn buik. Yvonne likte ze
op en begon toen opnieuw wild te schokken. Met een lange zucht kwam ze weer klaar en ging
daarna met haar tong steeds hoger likken. Toen ze over mijn tepels likte, pakte ik haar hoofd
vast en trok haar naar me toe. Ik gaf haar een lange tongzoen en we likten elkaar op een geile
manier af. Ik zag nog steeds wat bruine poep aan haar tieten zitten en ik zakte een beetje naar
onderen. Ik pakte haar memmen met mijn handen vast en likte ze net zolang af tot ze weer
roomwit waren. Yvonne liet het zich welgevallen en nu kroop zij op haar beurt weer naar
beneden tot onze monden zich boven elkaar bevonden. Opnieuw kusten we elkaar langdurig
en wreven over elkaars lichamen.
Toen waren we totaal verzadigd en bevredigd en Yvonne liet zich van me af glijden en op de
tegels rollen. “Douchen?”, vroeg ze en draaide de kraan vast open. “Ja, natuurlijk”, zei ik. Ik
pakte de zeep en begon haar rug in te zepen. Ze zuchtte gelijk opnieuw op een geile manier en
dat beloofde nog wat voor de rest van de avond.
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