De onderdanige slaaf.
Gisteravond had ik zin om me in leder te kleden. Ik ging naar boven. Ik pakte mijn leren slipje,
beha, step-in en mijn leren rokje en trok het aan. Toen deed ik mijn zwarte netkousen aan en
mijn korte leren laarzen. Ik bekeek mezelf in de spiegel en vond het wel erg sexy staan. Ik
besloot mijn ogen met zwart op te maken zodat ik daardoor streng leek te kijken. Toen dat
klaar was pakte ik mijn leren masker met kattenogen en voorzien van zilveren nopjes. Toen
dat was gebeurd ging opeens de bel beneden. Ik ging de trap af en deed de deur open Tot mijn
verbazing stond mijn onderdanige slaaf voor de deur die heel nederig met neergeslagen ogen
vroeg of hij bij me mocht binnenkomen. Ik liet hem binnen en beval hem een kopje koffie
voor ons in te schenken wat hij ook gewillig deed.
Toen de koffie op was zei ik op strenge toon tegen hem “Trek je kleren uit. Ik liep naar de
gang om een emmer en een bezem te pakken waarna ik hem beval de emmer te vullen met
sop en de keukenvloer te gaan schrobben. Hij deed er wel lang over en dat wilde ik niet, dus
liet ik mijn hand hard op zijn billen neerkomen en riep: “Vooruit slaaf een beetje sneller en
gauw anders krijg je met de harde leren zweep op je reet!” Hij deed het nu iets sneller en liet
de emmer vol lopen met warm water en zeep. Ik ging naar boven om de leren zweep en het
streelzweepje te halen. Toen ik beneden kwam stond mijn slaaf in de keuken en staarde door
het keukenraam naar buiten. Toen werd ik goed kwaad en liep op hem af en liet de leren
zweep over zijn rug en kont gaan. Hij kreunde en ging op de knieën en riep: “Niet zo hard
meesteres, ik zal meteen aan het werk gaan”. Terwijl hij dat zei, zette ik mijn puntige laarzen
op zijn billen en zei: “Vooruit, anders zal je kennis maken met mijn hakken en dat voel je dan
wel”. Mijn slaaf begon driftig te boenen en te dweilen. Ik ging even zitten om een sigaret te
roken.
Toen ik weer bij hem kwam zag ik dat hij een stukje had overgeslagen. Ik greep hem bij de
haren en drukte zijn gezicht op het plekje dat hij overgeslagen had, en zei: “Ik heb je gezegd
het netjes te doen en geen stukjes over te slaan, dus krijg je nog meer straf”. Ik pakte mijn
koffiekopje en liet de rest van de koffie op de grond vallen, zodat hij er extra werk bij kreeg.
Ik veegde met mijn laarzen de koffie over de schone grond zodat hij opnieuw kon beginnen.
Terwijl mijn slaaf weer aan het schrobben was, pakte ik de natte dweil en sloeg hem daar mee
in het kruis. Ik zag zijn pik stijf worden en ik maakte de dweil nog natter, zodat hij tegen zijn
pik aan striemde. Ik hoorde hem hijgen en wist dat hij dat lekker vond.
Toen hij eindelijk met de keuken klaar was. Mocht hij zijn schortje af doen en nam ik hem
mee naar boven. Op de kamer aangekomen beval ik hem op zijn knieën te gaan zitten. Ik deed
de hondenriem om zijn hals en trok hem met mij mee als mijn hond en liet hem mooi zitten.
Hij gaf me ook keurig netjes een pootje. Zijn ogen waren telkens op mijn leren slipje gericht,
dat met een ketting in het midden over mijn kutje liep. Mijn slaaf kwijlde hij was zo geil; ik
zag zijn pik rechtop staan. Ik pakte mijn suède zweepje en liet het zachtjes over zijn pik gaan,
die nog meer begon te steigeren. Ik beval hem zich over zijn lichaam te strelen en vieze
woorden te zeggen. Hij liet zijn handen over zijn borst gaan en langzaam naar beneden over
zijn buik naar de stijve lul, en hij riep telkens: “Oh wat ben ik geil, ik ben zo geil”. “Oh, lieve
meesteres doe met me wat u wilt, als het maar geil is”. Ik pakte zijn harde lul vast en kneep er
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stevig in de eerste druppeltjes geil kwamen al uit zijn eikel. Toen ik dat zag, riep ik “waag het
niet om klaar te komen. Dat mag je pas als ik het goed vind”.
Ik pakte hem vast en drukte hem tegen het grote zwarte kruis. Ik maakte zijn handen boven
zijn hoofd vast en zijn benen deed ik ver uiteen zodat ik ze goed kon vastbinden met de
zwarte leren riemen. Daarna pakte ik de grote brede riem en deed die om zijn buik vast; hij
kon zo geen kant meer uit. Ik pakte de zweep en begon zijn lichaam zachtjes met de zweep te
bewerken; hij kronkelde aan het kruis. Maar aan zijn gekreun te horen vond hij het nog steeds
lekker. Ik deed mijn leren rokje uit en liet het over zijn gezicht en borst glijden. Meteen begon
zijn pik weer omhoog te komen. Ik drukte me tegen hem aan en voelde hoe hij trilde van
geilheid want hij was helemaal weg van mijn leren slipje en beha.
Ik pakte de suède riem weer en streelde zijn pik ermee, met mijn andere hand kneep ik in zijn
ballen die hard aanvoelden. Mijn lange rode nagels gleden omhoog langs zijn stijve pik naar
zijn borst waar ik met mijn lange nagels zijn tepels hard maakte. Mijn slaaf smeekte mij nog
voor meer straf. Ik pakte een ketting met twee ringen eraan en deed die om zijn ballen en lul
zodat zijn pik stijf bleef. Dat vond mijn slaaf helemaal te gek en riep “Oh, lieve meesteres wat
voelt dit geil aan, die ringen om mijn zak en pik. Nu blijft mijn stijve paal nog langer hard”.
Ik ging licht gebogen voor hem staan en nam zijn pik tussen mijn tieten en begon hem met
mijn tieten te bewerken.
Ik voelde hoe zijn paal begon te kloppen, en wist dat hij zo zou spuiten en dat wilde ik niet.
Dus nam ik mijn borsten weg en begon zijn lul met mijn tepels te bewerken. Mijn slaaf wist
niet meer hoe hij het had en smeekte me om tussen mijn tieten te mogen spuiten. Ik pakte zijn
lul vast en begon hem af te trekken. Even later spoot hij zijn enorme lading sperma tegen mijn
tieten. Mijn slaaf had zoveel gespoten, dat hij trillerig op de benen smeekte om los gemaakt te
worden. Wat ik ook deed, want ik had ook nog een ander spelletje in mijn hoofd.
Na samen een sigaret te hebben gerookt, en een glas fris gedronken te hebben liep ik naar de
kleerkast en haalde er een zwarte negligé uit, met bijpassende kousen en beha en beval mijn
slaaf die aan te trekken. Heel voorzichtig kleedde hij zich toen aan, en zei telkens tegen mij:
“Oh meesteres wat voelt dit lekker aan. Het is zo zacht. Oh wat is dit geil en opwindend”. Ik
gelastte hem het slipje met open kruis aan te doen en wel zodat zijn lul er goed uit kwam.
Daarna beval ik hem zo te lopen als een vrouw. Zich strelend en betastend. Mijn slaaf raakte
opnieuw in extase en liep de hele kamer door en steeds maar roepend: “Oh, wat voel ik mij
geil, wat voel ik mij mooi, precies zoals een vrouw”.
Hij bleef rondlopen tot ik hem beval voor mij te gaan zitten en dwong hem mijn leren laarzen
te kussen. Mijn slaaf nam heel teder mijn benen vast en kuste mijn laarzen van boven naar
beneden. Zich met zijn andere hand telkens over zijn lichaam wrijvend, kuste hij mijn laarzen
geheel af. Toen hij dat had gedaan beval ik hem op bed te gaan liggen. Met zijn armen en
benen wijd. Hij ging op zijn rug liggen en staarde mij aan alsof hij wilde vragen “Wat gaat u
nu weer doen?”
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Ik pakte de touwen van de wand en begon mijn slaafje goed vast te maken. Ik deed nog een
extra grof touw om zijn middel zodat hij geen beweging kon maken. Daarna pakte ik een
riempje en bond die om zijn pik en ballen zodat het goed strak zat. Ik pakte de suède zweep
en begon hem over zijn lichaam te slaan. Telkens als hij de slagen voelde, wipte zijn lichaam
op. Ik zag dat zijn pik steeds harder werd, en op de paarse eikel kwamen alweer enkele
druppels vocht.
Ik hield op met slaan en begon me langzaam uit te kleden. Eerst deed ik mijn beha uit zodat
hij mijn grote ronde borsten kon zien. Het water liep hem uit de mond toen ik op het bed ging
staan, met mijn benen wijd over hem heen kwam. Langzaam maakte ik mijn slipje los en liet
het op zijn borst vallen. Mijn slaaf kreunde steeds meer. Ik liet mijn leren slipje met de ketting
langzaam over zijn lichaam glijden tot bij zijn lippen en beval hem mijn ketting te kussen.
Heel gulzig nam hij de ketting in de mond en begon het hevig te kussen. Na enkele minuten
nam ik het weg. Toen beval ik mijn slaaf naar mijn geschoren kutje te kijken dat hij altijd zo
mooi vond.
Ik ging iets door mijn knieën zodat hij bijna mijn kutje kon beroeren met zijn tong. Hij rook
de geur van mijn kutje en smeekte me om dichterbij te komen. Maar dat deed ik niet. Ik
maakte een hand van hem los en beval hem zijn pik in de hand te nemen en zich af te trekken.
Helemaal dol door de geur van mijn kutje begon hij daarmee.
Toen ik zag dat hij bijna ging spuiten ging ik met mijn tieten naar zijn lul en nog geen minuut
later spoot hij zijn grote lading sperma tegen mijn tieten aan. Mijn slaaf was daarna doodmoe.
Ik maakte hem los en beval hem naar de douche te gaan om zich lekker in te zepen, zodat hij
klaar was als ik kwam. Toen ik in de douche kwam stond hij al op me te wachten. Ik stapte
onder de douche en mijn slaaf begon mij heerlijk in te zepen waarbij niets vergeten werd. We
stonden daarna samen onder de douche, onze lichamen tegen elkaar aan zodat de hete straal
ons beide bedekte. Na ongeveer tien minuten verlieten we de douche en gingen naar beneden
om iets te drinken, want dat had hij, maar ik ook wel verdiend. Na nog wat gepraat te hebben,
gaf mijn slaaf mij een cadeau wat ik heel erg op prijs stelde.
Hij kreeg van mij een dikke kus en een klap op zijn kont. Lachend verliet mijn slaaf me.
Wanneer hij weer kwam moest ik maar afwachten. Maar het was toch weer gezellig geweest.
Ik had me dus niet voor niets in het leder gekleed.
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