De kamerverhuurder.
Het was kwart over tien in de ochtend en het was dinsdag. De oude kranten in de goten
bewogen zich niet, want er was geen zuchtje wind. Er lagen lege blikken en gebroken flessen
op het asfalt en stukken hout van sinaasappelkisten.
Het meisje kwam de straat in. Ze droeg een felrode bloes en een gele rok en schoenen met
hoge naaldhakken. Het haar was een wilde, zwarte massa rond haar hoofd. In haar
rechterhand droeg ze een donkerblauw koffertje en ze had iets uitdagends in haar manier van
lopen, waarbij de rok al te nauw was gespannen over haar wippende billen en haar grote
borsten uit de bloes puilden. Het leek wel alsof ze onder haar bloes niets aan had en dat
scheen ze heel goed te weten, zonder dat het haar in het minst stoorde.
Bert keek naar haar vanuit de deuropening van zijn huis, zijn ogen een beetje dichtknijpend
tegen de zon. Wat een meid! En wat een enorme tieten! Echte joekels. De meeste meisjes met
dergelijke grote tieten geneerden zich ervoor. Zij echter niet. Die op en neer wippende
meloenen fascineerden hem. Hij kwijlde er bijna van. Alsof ze zijn blikken in haar huid
voelde schroeien, draaide ze zich plotseling om en keek in zijn richting. Ze stond aan de
overkant van de straat naar hem te kijken. Ineens stak ze de straat over, naar hem toe.
"Meneer, weet u hier in de buurt een goedkoop hotel?"
"Hier in de buurt niet. Maar een uur lopen hiervandaan is er wel een." Hij keek brutaal in de
bloes en wist bijna zeker, dat ze geen beha droeg. De tepels priemden tegen haar bloes.
"Pech gehad," zei ze zuchtend. Ze wilde weglopen, maar met een snelle beweging ging hij
voor haar staan. "lk heb wel een kamer voor je. Als je daar soms genoegen mee wilt nemen..."
"Graag.” Haar donkere ogen lichtten op en ze ontblootte haar witte tanden in een glimlach. "lk
denk niet, dat mijn voeten in staat zijn mij nog een uur verder te dragen. Ik kan wel een taxi
nemen, maar ik moet zuinig zijn op mijn geld!"... Ze gingen zijn huis binnen. Bert deed de
voordeur dicht en liet haar voorgaan op de smalle trap, die naar de slaapkamer leidde, terwijl
hij haar koffertje droeg. Ze wist, dat hij naar haar deinende billen keek en onder haar rok
probeerde te gluren, maar blijkbaar had ze daar niets op tegen, want haar achterste bewoog zo
mogelijk nog verleidelijker. De slaapkamer was klein en bevatte een tweepersoonsbed, een
nachtkastje, een stoel en een muurkast. "Het is weliswaar geen Hilton," gekscheerde hij, het
koffertje neerzettend, "maar iets anders kan ik je helaas niet bieden. Tussen twee haakjes,
mijn naam is Bert. En hoe heet jij?" "Ingrid."
"Een mooie naam voor een mooi meisje. Waar kom je vandaan?" "Uit Limburg. Ze hebben
me verteld, dat je hier in Amsterdam direct een baan kunt krijgen, als je... eh... je lichaam mee
hebt. En ik ben op zoek naar zo’n baan." Bert grinnikte. "Klopt. Wat dat betreft zijn er in
Amsterdam een hoop mogelijkheden. Luister eens, Ingrid, je kunt hier maar hooguit een week
blijven. Woensdag komt mijn vrouw terug uit het ziekenhuis en ik heb liever niet dat ze jou in
huis aantreft." "lk begrijp het. Hoeveel gaat me deze kamer eigenlijk kosten? Het mag geen
groot bedrag zijn, want veel geld heb ik niet bij me." "De kamer kost je geen cent,"
antwoordde Bert. "Dat wil zeggen: je hoeft me niet in geld te betalen."
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Hij keek openlijk naar haar borsten. Als ze het niet snapte, was ze de stomste meid, die er
rondliep. Maar ze snapte het. Ze haalde diep adem, waardoor haar enorme tieten zich nog
meer spanden. "Ik weet, waar je op aanstuurt. Nou, ik voel er wel wat voor. Je bent geen
lelijke vent en bovendien ben ik al een tijdje niet met een man naar bed geweest. een Meisje
van twintig kan niet te lang zonder seks." Terwijl ze tegen hem aan het praten was, waren
haar vingers druk bezig de knopen van haar bloes los te maken. Het kledingstuk viel open. Ze
droeg inderdaad geen beha. Haar reusachtige borsten waren even gebruind als haar benen, een
licht, goudachtig bruin, en haar tepels hadden een pruimetint. Ze pakte haar borsten met een
suggestief gebaar in haar holle handen, zodat de tepels hard werden. Op plagende toon vroeg
ze: "Zou je niet graag zulke pronkstukken in je mond willen hebben?" Hij kon niets zeggen,
alleen maar staren naar de tepels, die uit de bruine cirkels opzwollen tot de grootste die hij
ooit had gezien. Met een gekreun, dat diep uit zijn keel kwam, liep hij naar haar toe en legde
zijn gulzige mond op een ervan. Onmiddellijk schuurde ze haar buik tegen zijn ontzettend
stijve erectie.
Hij voelde haar lichaam gespannen worden, toen hij de zoutachtig smakende tepel diep in zijn
mond zoog. Haar handen gingen naar zijn achterhoofd en drukten zijn gezicht stevig tegen
haar tiet aan. Zijn mond ging over naar de andere tepel. Ze begon snel en hortend te ademen
en plotseling gleed haar ene hand van zijn hoofd af en wrong zich tussen hun onderlichamen.
Met haar sterke vingers kneedde ze de hele lengte van zijn op barsten staande lul. Hij bracht
zijn hand onder haar rok en had een gevoel, alsof een elektrische stroom van haar dij
regelrecht in zijn vingertoppen liep. Het kruis van haar slipje was vochtig en de aanraking
daarvan veroorzaakte bij hem een felle scheut van ontzaglijke wellust. Zijn vingers bewogen
naar boven en tastten haar warme, rillende buik af. Toen schoof zijn hand, met de palm plat
op haar huid, onder de elastische bovenrand van het slipje en bereikte haar venusheuvel.
Terwijl haar hand voortdurend door de broek heen zijn lul bleef masseren en hij haar tiet
volledig in zijn mond trachtte te persen, wreven zijn vingers langs de vochtige lippen van haar
kut. Daarna liet hij zijn middelvinger in de gespannen en hete vagina glijden en ramde hem
diep naar binnen. Hij raakte dronken van de macht, die hij over haar lichaam had, hij zoog aan
haar tieten en hoorde haar zwaar hijgen. Toen voelde hij haar kermend wegsmelten. De vloed
van haar orgasme stroomde uit haar kut. Haar ogen waren stijf gesloten, haar heupen beukten
en kronkelden. Langzaam nam de razernij af en ze ontspande zich. Ze opende haar ogen. Haar
hand ging van zijn lul en ze stapte achteruit, waardoor ze zich uit zijn omarming bevrijdde...
Snel kleedde ze zich uit. Haar lange lichaam was soepel en plooibaar ze draaide, boog, stapte,
keerde zich om en stond naakt. De huid strak en trillend van begeerte, haar kutje vochtig.
Licht behaard was haar vooruitstekende venusheuvel, zodat de schaamlippen eronder goed
zichtbaar waren. Maar het meest betoverend aan haar waren haar borsten. Haast obsceen groot
en dik. Ware vleesbergen, zoals je maar zelden zag. Bert volgde het ritmisch deinen van haar
ronde billen, toen ze naar het bed liep en erop klauterde. Hij deed haastig zijn kleren uit. Even
later was hij naakt, zijn machtige lul stond recht overeind als een totempaal. De seksuele
uitrusting van Bert was in volle bloei eenentwintig centimeter lang en bijna negen centimeter
in omvang. Het was een paal van gedegen kwaliteit: recht als een bezemsteel en een stevige
spierbal op het uiteinde. En daaronder schommelden zijn ballen, zo zwaar als klokkenklepels.
Ze zat wijdbeens op haar knieën, terwijl ze met een mengeling van onthutstheid en begeerte
naar zijn uitgestoken, massieve lul keek. Haar blikken zwermden op en neer langs zijn
vleselijke uitstulping, haar mond hing als verdwaasd open. Toen slikte ze en zei ze gesmoord:
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"O hemeltje, ik weet niet, of dat monster in mijn kut zal passen. Als ik het vooruit geweten
had, was ik er nooit aan begonnen!" "Hij past," verzekerde Bert haar. "Mijn vrouw heeft daar
nooit moeite mee gehad. Wedden, dat ik hem er helemaal in kan krijgen?" Hij ging naast het
bed staan, met zijn pik in vol ornaat, lang en stevig en rond en gebruiksklaar. Haar graaiende
hand kwam ertegen en haar vingers gleden van de vochtige eikel naar zijn ballen. Ze besloot
de paal aan een nader onderzoek te onderwerpen en nam de geweldige kop tussen haar zachte
lippen. Haar tong draaide eromheen. Ze propte hem met een gesmoorde kreet dieper in haar
mond en likte en sabbelde en zoog in koortsachtige geilheid, waarbij ze probeerde hem tot in
haar slokdarm te werken.
Met haar tanden beet ze net hard genoeg om het genot tot een maximum te verhogen. Toen
voelde hij zijn zaad uit de gezwollen punt van zijn tamp spuiten en haar heftig slikkende keel
ving de witte, kleverige stroom op... Nadat ze alles had verzwolgen, liet ze zijn paal uit haar
mond floepen. Ademloos van bewondering en geilheid staarde ze naar de paal, die niets van
z’n stijfheid had verloren. Ze zonk op haar rug, spreidde haar benen en hield haar glinsterende
schaamlippen open met haar vingers. "Kom er maar in," zei ze hijgend. "Het is een lekkere
kut. Stamp hem er maar in. Vooruit!"
Hij had het gevoel, of er iets knapte in zijn hoofd. Zonder zijn ogen ook maar een moment
van haar gapende spleet af te wenden, klom hij op het bed. Op zijn knieën liggend zoende hij
de glibberige zachtheid van haar kut, likte er eerst aan en drong daarna met zijn tong diep in
die wijde, natte tempel. Haar schaamlippen vormden een volmaakte poort voor zijn hete tong.
Ze kreunde, terwijl hij aan haar harde kittelaar zoog. Ze schoof op het bed heen en weer en
haar heupen rezen en daalden, eerst langzaam, dan sneller, toen hij het zuigen afwisselde door
een gulzig likken. "O, schat, neuk me!" Haar stem klonk bijna schril van opwinding. "Toe,
kom op me en stop hem erin!"
De zoete smaak van haar kut had hem erg heet gemaakt. Zijn mond verliet haar opgezette en
gesmeerde pruim. Hij stelde zich op tussen haar wijd uitgestrekte dijen en richtte zijn
gloeiende roede op de verende lippen van haar flamoes. ‘Ooo, wat ben ik een lekker graf aan
het delven in haar buik!’ dacht hij dichterlijk. ‘Recht tussen die stomende biefstukjes... ze gaat
me opzuigen en opvreten met die honingmond van haar!’ Hij tilde haar dijen op en hield haar
stevig onder de knieën vast.
Zijn stormram groef steeds dieper en dieper in haar gespannen kut. Vastbesloten zijn lul tot de
laatste centimeter in haar te krijgen, schoof en boorde hij, totdat hij er helemaal in zat. Daarna
liet hij hem er weer volledig uitglijden. Toen hij hem terugdrukte, nam zijn mond een duik
naar een van haar reusachtige tieten en zoog zich aan de tepel vast. Kreten van genot slakend
liet hij zijn lul in haar plonzen. Zijn buik sloeg tegen de hare. Sneller en sneller... ze sloot haar
ogen onder zijn genadeloze beuken en haar heupen begonnen mee te stampen. Ze ramde haar
buik omhoog naar meer en bedreef met elk bombardement van zijn lendenen tegen haar kruis
de liefde in volle overgave. Toen ze begon te komen, schokte ze over haar hele lichaam en ze
schreeuwde met een korte, felle schreeuw. Het sap gulpte overvloedig uit haar kut. Ze wilde,
dat hij nooit meer ophield zijn lul in en uit te schuiven, in en uit, in en uit en... "Ooohhh!"
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Een kreet van teleurstelling welde uit haar mond, toen hij plotseling van haar af ging. Ze
opende haar ogen en zag hem uit het bed stappen. Zonder een woord te zeggen greep hij haar
vast en keerde haar willoze lichaam om. Keerde haar op haar buik, terwijl haar benen slap van
het bed afhingen. Op de vloer staande, met zijn handen in zijn zij, liet hij zijn tamp van
achteren in haar flamoes glijden. Hij keek naar haar bevende gat en begon haar langzaam te
naaien, er zorg voor dragend, dat alleen zijn bonkende pik met haar lichaam in contact kwam.
Met trage, berekende bewegingen bracht hij haar naar de rand van een orgasme en hield haar
daar, tot hij de spanning in zijn liezen niet meer kon verdragen en haar wild en onstuimig ging
neuken. Ze explodeerde in een kettingreactie van orgasmes, waarbij haar luide kreten de lucht
doorkliefden en haar klauwende handen de lakens probeerden te verscheuren. Ten slotte wierp
hij zijn lichaam plat op haar rug en zijn zaad spoot diep in haar krampachtig melkende spleet...
Ze lagen in elkaars armen bij te komen van de vermoeienissen, luisterend naar hun
ademhaling, die langzaam aan weer regelmatig en ontspannen werd. Ingrid had haar neus in
zijn borsthaar begraven. Na een poosje voelde Bert, hoe haar tong cirkels rond zijn tepels
begon te trekken. Zijn gevoelige borstpunten werden donker van het bloed en gingen overeind
staan. Zijn pik kwam kronkelend als een rose python tussen zijn benen omhoog. "Jeetje, dat
ding van je lijkt wel onvermoeibaar," mompelde ze. "Maar ik hou wel van potente mannen,
die het vaker dan een of twee keer kunnen doen."
"Dan ben je aan het juiste adres," zei Bert. "Mijn record is vijf keer op een nacht. En ik heb
verdomd veel zin om dat record te gaan verbeteren! Tenminste, als je voor die tijd niet bent
flauwgevallen." "Nou, ik denk niet, dat ik flauwval, want ik kan heel wat hebben. Ik heb zelfs
aan trioseks gedaan: een pik in mijn kut en een pik in mijn reet." "Zo? En hoe vond je het om
in je reet geneukt te worden?" "Heerlijk" antwoordde ze. "De eerste keer was het een beetje
eng, het deed pijn, maar ik ben er nu aan gewend geraakt." Ze deed een greep omlaag en
pakte zijn omvangrijke knots beet. "Als je niet gelooft, dat ik gek ben op kontneuken, mag je
de proef op de som nemen. Of heb je zoiets nog nooit gedaan?" "Natuurlijk wel." Hij voelde
zich uitgedaagd.
"Ik heb best zin om je daar te naaien, maar eerst wil ik mijn pik tussen je lekkere tieten
stoppen. Sinds ik je zag heb ik daar al naar verlangd!" "Jij bent niet de enige. Iedere vent, met
wie ik in aanraking kom, wil me tussen mijn prammen neuken." Ze rolde van hem weg, ging
op haar rug liggen en plaatste een handpalm op de zijkant van elke borst. Onmiddellijk
beklom hij haar. Schrijlings op haar buik zittend duwde hij zijn vleespaal in de kloof van haar
enorme borsten. Ze drukte de beide meloenen tegen elkaar aan, waardoor zijn tamp ertussen
gevangen zat. Een ogenblik bleef hij doodstil zitten, terwijl zijn hete ogen de zware bollen
verslonden. Toen begon hij zijn pik traag heen en weer te schuiven en kneep daarbij met zijn
vingers in de rechtopstaande tepels. Hij werd ondergedompeld in een sensatie, die even zacht
als martelend was en die golven van genot door iedere cel van zijn lichaam joeg. Minutenlang
porde en pookte hij met zijn stormram...
Zijn vingers speelden voortdurend met haar stijve tepels en hij keek heen en weer van haar
tieten naar haar ogen, die op zijn stotende lul gericht waren. Dit borsten neuken vond hij
fascinerend en erg opwindend, maar na een tijdje verlangde hij toch naar een andere kloof,
waarin hij zijn pik kon begraven. Zonder dralen klom hij van haar af, spuwde in zijn handen
en wreef de kop van zijn lul in met zijn speeksel... Terwijl hij daarmee bezig was, had Ingrid
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intussen een andere positie ingenomen. Ze lag nu op handen en knieën, als een merrie, die het
moment waarop ze besprongen zal worden, haast niet af kan wachten. Bert bracht zijn hoofd
naar haar achterwerk. Hij stak zijn tong uit en likte snel aan haar trillende anus. Haar
schouders ploften op het bed, toen ze met haar handen naar achteren reikte om haar malse
billen open te trekken. Nadat hij haar bruine gat flink bespeekseld had, knielde hij achter haar
neer, tussen haar gespreide benen, en richtte de glimmende punt van zijn lul op de ingang van
haar aars. Ze huiverde, toen de eikel tegen haar anus drukte en dan tergend langzaam naar
binnen gleed, de smeuïge wanden van haar endeldarm uitrekkend.
Bert stootte door, bleef met wijd geopende ogen toekijken, hoe zijn lul steeds verder in de
onmogelijk krappe opening glipte. Hij hoorde haar kreunen, eerst zacht, weldra met alsmaar
luidere uithalen, toen hij zich tot aan zijn ballen in haar begroef, heel diep in de vochtige,
dampende hitte van haar reet... Een tiental seconden hield hij zijn knuppel daar roerloos,
genietend van haar aars, die afwisselend teder en krachtig in hem kneedde. Ze genoot er
eveneens van. Haar gezicht lag opzij gedraaid en straalde een en al wellust uit. Uit haar open
mond druppelde speeksel. Toen hij met soepele bewegingen van zijn heupen zijn pik op en
neer liet gaan tussen de opgeheven billen, kwam er een stroom van hijgende aanmoedigingen
uit haar mond. Haar billen begonnen aan een martelende, plagende dans, schoten naar voren
en naar achteren, draaiden rond, wreven tegen zijn buik en deden al het mogelijke om een
fontein van zaad aan zijn pik te ontlokken.
‘Ze vindt het geweldig,’ schoot het door Bert heen. ‘Daar leven al die grieten voor. Hoor es
hoe ze snikt, niet van pijn, maar omdat ze zo geil is gemaakt door een schuimbekkende
manziekte!’ Hij beploegde haar wilder en harder en zag haar hele lichaam onbeheerst
schokken, toen ze in een jubelend orgasme losbarstte. Hij wilde er nog dieper in duiken,
daarom zette hij er zijn volle gewicht achter. Als een stoomwals kwam hij klaar in haar
krampende, zuigende reet..
Bert verbeterde zijn record. Hij kwam maar liefst zes keer klaar, waarna hij van pure
uitputting als een blok in slaap viel!
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