Een verjaardagspartijtje.
Het was hartje winter en er lag een dik pak sneeuw. We moesten op verjaardagsvisite en ik
prees me gelukkig, dat het bij ons in het blok was. Maar ik vreesde, dat we wel eens de enige
gasten zouden zijn, want voor zover ik wist zou de familie en andere vrienden en kennissen
van ver moeten komen. En gezien de barre, winterse omstandigheden en de gladde wegen
zouden die er verstandig aan doen om thuis te blijven.
We moesten bij een lesbienne zijn, die mijn vrouw kende van de toneelvereniging en waar ze
het goed mee kon vinden. Niet dat ze er zelf een relatie mee had, maar ze ging wel eens met
haar naar een tupperware-party en dergelijke of dronk er ‘s morgens een kopje koffie mee.
Haar naam was Marriet en ze woonde alleen, maar mijn vrouw Heleen liet zich ooit eens
ontvallen, dat ze Lat-relatie had met een andere vrouw, die ik overigens nog nooit gezien had.
Heleen was een vrij lange, donkerblonde meid van pakweg midden in de twintig en het enige
opvallende aan haar was, dat ze vrij brede heupen had, maar verder was ze heel aantrekkelijk
en als ze wilde, kon ze menig man het hoofd op hol brengen. Het liep al tegen 8 uur en Heleen
zei, dat we maar eens moesten vertrekken. Ik moest mij nog even wat opknappen en toen ik
weer beneden kwam, stond zij al met de jas aan te wachten. Ik trok ook mijn dikke jas aan en
even later belden we bij Marriet aan. Een voor mij vreemde vrouw deed open en ik werd
getroffen door haar uiterlijk. Wouw, wat een spetter: een fors gebouwde en stevige meid,
maar wel slank en met heel kort geknipt, lichtblond haar. Maar ze had een enorme sex-appeal
en had zeer grote en heldere ogen, die openheid en warmte uitstraalden. Ze kwam zeer
zelfverzekerd en zelfbewust over en haar stem klonk erg aangenaam en ze sprak op
innemende toon. Ze stelde zich voor als Wendy en bevestigde mijn bange vermoedens. Wij
zouden de enige gasten zijn, want de rest had allemaal afgebeld in verband met het weer. Dat
mocht de pret niet drukken en even later zaten we achter een dik stuk gebak.
Na een uurtje kwam de drank op tafel en de dames dronken de ene glas wijn na de andere.
Wendy bleek de weekend vriendin van Marriet te zijn en ze zaten dicht tegen elkaar aan op de
tweezits bank. Heleen en ik zaten op de driezits en ondanks dat we maar met z’n vieren waren,
was het erg gezellig. Naarmate we meer drank op hadden, werd de stemming vrolijker en de
eerste moppen kwamen op tafel. Na een tijdje werden de bakken steeds schuiner en op het
laatst werd alles wat we zeiden in het sexuele vlak getrokken en werd overal om gelachen. Ik
ging op een gegeven moment even naar de WC en toen ik terug in de kamer kwam, zaten
Wendy en Marriet innig met elkaar te vrijen. Ik keek Heleen vragend aan, maar zij haalde
alleen maar haar schouders op. Ik dook naast haar op de bank, maar de twee lesbische meiden
gingen onverstoorbaar verder. Ik kroop tegen Heleen aan en streelde haar armen. We gaven
elkaar een kus en toen ging ik weer gewoon zitten en nam een slok van mijn borrel. Wendy
legde haar hand op een borst van Marriet en deze werd daarvan blijkbaar geil, want ze deed
haar benen wijd uit elkaar. Ik kroop naar Heleen toe en Marriet keek even, hoe wij reageerden.
Ik fluisterde Heleen in het oor: “zullen we ze maar alleen laten of blijven we gewoon
toekijken?”. Ik merkte aan de manier van reageren van Heleen, dat ze ook opgewonden
geraakt was, want als ze thuis zo deed, duurde het maar even of we lagen boven op bed te
wippen. Ik dacht: ‘gauw naar huis en neuken die hap”, maar Heleen zei iets totaal
onverwachts.
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Op zachte toon zei ze: “laten we maar blijven en geef me eens een dikke kus”. Ik keek haar
met een paar grote ogen aan, maar kreeg geen kans om iets uit te brengen, want ze sloeg haar
hand om mijn nek en trok mij naar haar toe. Ik begon met haar te vrijen en het duurde maar
een paar seconden of ik voelde haar hand naar mijn broekriem gaan. Ik veranderde iets van
houding, maar verwachtte niet, dat ze door zou zetten. Toch begon ze mijn broek los te maken
en zat even later met haar hand in mijn onderbroek en speelde met mijn pik. “Wat doe je nou”,
vroeg ik, “wil je hier ...?”. Ze drukte haar lippen nog steviger op de mijne en zei na een potje
tongzoenen: “toe, ik heb zin. Neuk me alsjeblieft”. Ik ging even rechtop zitten, want dit was
wel het laatste wat ik had verwacht. “Heb je dit met hun afgesproken”, vroeg ik verbaasd.
Heleen antwoordde: “nee. En nu niet verder zeuren, want anders hoef ik niet meer”. Ze trok
me weer tegen zich aan en ik legde mijn hand op haar borst. Ze zocht mijn pik weer op en
even later zat mijn onderbroek onder aan mijn benen en bewoog ze liefkozend mijn voorhuid
op en neer. Ik had ondertussen haar borsten ontbloot en likte zachtjes over haar tepels, die van
pure opwinding al keihard vooruit priemden. Ik keek even naar Wendy en Marriet en die
waren elkaar ook innig aan het liefkozen en waren bijna piemelnaakt. Marriet likte aan de
borsten van Wendy en ze streken elkaar over de half aan de kant getrokken slipjes door het
kruis. Wendy begon al aardig geil te kreunen en Marriet d’r tieten gingen snel op en neer door
de versnelde ademhaling ten gevolge van haar opwinding.

Ik stak mijn hand onder de rok van Heleen en streelde haar zachte dijen. Ze ging wijdbeens
zitten en ik bereikte haar kut. Ik ging met mijn vingers bij haar slipje in en vond daar haar
kletsnatte spleet. Ik begon haar te vingeren en ging over haar gevoelige en keiharde klitje.
Blijkbaar knelde het geheel iets af, want ze gaf te kennen, dat ik haar slipje uit moest doen.
Daarna kroop ze over me heen en begon mij te pijpen. Ik sloeg haar rok omhoog en keek
tegen haar van kutsap glinsterende kut aan. Ik haastte mij om die te gaan likken en ik genoot
van de heerlijke smaak. Heleen kreunde als geen ander en huiverde bij elke keer dat ik haar
kittelaar aanraakte met mijn tong. Met een vinger drong ik in haar aars en meteen kneep ze
van geilheid haar kringspier samen. Zelf nam ze mijn pik zo diep mogelijk in haar mond en
zoog me met lange halen en likte af en toe aan mijn ballen. Daarna nam ze mijn pik weer in
haar mond en ik was zo ontzettend geil, dat ik terstond een dikke lading zaad in haar keel
spoot. Smakkend slurpte ze het op en hield niet eerder op totdat er geen druppel meer te halen
was. Ik hoorde Wendy en Marriet ook geil tekeer gaan en ik wierp even een blik op hun.
Marriet zat wijdbeens op de bank en vingerde zichzelf. Wendy stond op de bank en leunde
met haar handen tegen de muur. Marriet zat met haar mond op haar kut en befte er driftig op
los. Wendy begon opeens te schokken en beleefde een hoogtepunt. Met twee vingers bleef
Marriet in de reet van haar vriendin wroeten en in een flits meende ik te zien dat er stront aan
haar vingers zat als ze die naar buiten haalde, maar ze drong gelijk weer naar binnen, dus ik
kreeg geen kans om het goed waar te nemen. En ik had het zelf ook veel te druk met Heleen,
want ik likte haar naar een orgasme. Wild bewegend en geil kreunend kwam ze klaar en liet
toen haar verslapte lichaam zwaar op mij zakken. Ze kroop van me af, ging op haar knieën
voor de bank liggen en hapte mijn pik weer op. Met haar vingers streelde ze mijn ballen en
pijpte mijn pik weer stijf, maar ik wilde haar nu neuken. Dit liet ik ook blijken en ze gaf me
de kans om op te staan.

Ik kroop achter haar en zette gelijk mijn keiharde paal tussen haar schaamlippen. Soepel
drong ik in haar druipnatte kut en begon met lange halen te naaien. Ik keek naar de twee
lesbiennes en zag nu heel duidelijk, dat er poep aan de vingers van Marriet kleefde. Maar
voordat het goed tot me doordrong, gebeurde er alweer iets onverwachts. Heleen kreunde
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onder mijn stoten en draaide haar bovenlichaam opeens opzij en dook met haar hoofd tussen
de benen van Marriet. Deze liet het gewillig toe en stak zelfs een been de lucht in, zodat
Heleen met haar tong nog dieper in haar kut kon doordringen. Ze keek even omlaag en ik zag
dat haar lippen glommen van het kutgeil van Wendy. Ze streek door de haren van Heleen en
drukte haar hoofd nog steviger in haar kruis. Ik neukte stevig door en werd alleen maar geiler
van hetgeen zich voor mijn ogen afspeelde. Marriet deed een arm onder haar borsten door en
drukte haar tieten stevig omhoog. Terwijl ze haar vriendinnetje likte, zei ze: “toe maar, laat
maar gaan. Ik voel de drol al. Laat lopen, toe, geef het dan”. Ik zag, dat ze haar vinger uit het
hol van Wendy haalde en hij was helemaal bruin besmeurd. Wendy perste en haar gat bleef
open staan, nadat de vinger eruit was. Marriet hield de billen van Wendy uit elkaar en keek
verwachtingsvol toe. Meteen daarna kroop een onregelmatig gevormde en vrij weke drol naar
buiten en viel op de omhoog gedrukte memmen van haar. Ze manoeuvreerde de keutel tussen
haar tieten en begon de stront ertussen te pletten. Daarna smeerde ze het uit over haar borsten
en likte over het openstaande poepgat van Wendy. Die stond nog steeds te persen en even
later spetterde er weer een stuk stront uit. Dit keer viel het op de buik van Marriet en nu greep
Heleen ernaar. Ze smeerde het uit over de buik van Marriet en befte haar nog heviger.

Ik geloofde mijn ogen haast niet en werd bloedgeil van deze voorstelling. Marriet likte weer
aan de kont van Wendy en deze spreidde haar schaamlippen en begon te pissen. Ze zeikte
Marriet in het gezicht en deze begon het op te drinken. Hierdoor en door de flitsende tong van
Heleen kreeg ze een bijna onbedaarlijk orgasme en hard krijsend en wild kronkelend kwam ze
klaar. De pies van Wendy liep omlaag naar het kruis van Marriet en samen met de op het
lichaam zittende poep werd het daar een enorme smeerboel. Het wond Heleen alleen maar
meer op en omdat ik zeer diep in haar kut bonkte, kreeg zij ook een ongenadig orgasme. Geil
kreunend en snel hijgend drukte ze haar kont zo ver mogelijk achteruit om mijn lul zo diep
mogelijk in haar te voelen en zakte toen slap tegen Marriet aan. Ik wilde ook klaar komen,
maar dan in de kont van Wendy. Snel trok ik mijn paal uit de schede van Heleen en ging
achter Wendy op de bank staan. Ze stak haar kont uitnodigend naar achteren en ik drukte mijn
eikel in haar kringspier. Door de poep gleed hij er gemakkelijk in en Marriet likte haar
opnieuw tussen haar schaamlippen door. Ze zette haar tong op de harde clitoris van Wendy en
ik bonkte wild in de kont van deze prachtige vrouw. Het duurde maar even en we kwamen
beiden tegelijk klaar. Grommend spoot ik mijn kwak in de endeldarm van Wendy en jankend
drukte zij haar kut vaster op de mond van Marriet. Toen verslapte mijn lul en gleed uit haar
kont. Meteen drupte mijn zaad eruit op de borsten van Marriet en deze streek er met haar
vingers door. Daarna bracht ze haar hand naar haar mond en likte het mengsel van poep en
zaad eraf. Heleen zag dat en begon haar te vingeren. Ze wreef met haar duim keihard over de
klit van Marriet, die onder de stront zat en toen deze nog twee keer van mijn zaad en van de
stront van Wendy geproefd had, kwam ze opnieuw hevig klaar.

Heleen ging staan en ik stapte van de bank af. Wendy zakte door haar knieën en ging bij
Marriet op schoot zitten. Ze begonnen elkaar te kussen en staken hun tong bij elkaar naar
binnen. Ze wreven hun lichamen tegen elkaar en even later plakten ze bijna met de
voorkanten tegen elkaar aan. Ik pakte Heleen in mijn armen en zag, dat haar lippen ook bruin
gekleurd waren. Toch gaf ik haar een kus en zei: “waarom deed je dit vanavond?”. Ze
antwoordde: “nou gewoon, lekker geil”. Ik zei: “ik heb genoten en heel wat geleerd
vanavond”. “Oh ja, wat dan?”, vroegen de drie dames bijna in koor. “Nou”, zei ik, “mijn
vrouw is bisex, geloof ik en durft met poep te spelen. Ten tweede: soms gaan lesbiennes zover,
dat ze elkaar eronder schijten en gaan elkaar dan aflikken. Ten derde: sommige zijn lesbisch,
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maar komen klaar van een pik in hun reet. En als laatste: sommige lesbische vrouwen houden
van zaad oplikken en krijgen daarvan een orgasme. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik vanavond
een aantal vooroordelen over jullie overboord heb moeten zetten”. “Wij hebben ook genoten”,
bracht Wendy uit, “jullie moeten maar eens vaker langskomen als ik er ook ben”. Ik ging met
Heleen naar boven en we namen samen een douche. Daarna gingen de andere twee vrouwen
douchen, die ondertussen de troep beneden al hadden opgeruimd en we zijn toen met z’n allen
verder gegaan met drinken. Op het laatst was iedereen bijna dronken en zijn Heleen en ik
opgestapt. Innig kussend namen we afscheid van Wendy en Marriet en we spraken af, dat ze
de eerst volgende keer bij ons zouden komen.

Thuis aangekomen zei ik tegen Heleen:” reken erop, dat we vanaf nu vaker dit soort geile
poepspelletjes gaan doen”. Haar enige reactie van een kus en een kneep in mijn kruis.
Achteraf was ik blij met het slechte weer, want anders was dit vanavond nooit gebeurd. En
vanaf die dag zijn mijn vrouw en ik hartstochtelijke poepliefhebbers.
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