Liefde voor sperma.
Je rook sterk naar sperma. Ondanks het feit dat ik al twee keer klaargekomen was, bleef die
geur fantastisch. Om nog maar te zwijgen van jouw voldane gezicht. Ik was niet van plan om
zelf weer klaar te komen, maar het was wel mijn bedoeling om nu ook een deel van het witte
vocht te krijgen, dat van jou. Je had zelf al als voorproever gefungeerd en aan je reactie te
zien, was het sperma van een goed productiejaar. Ik dacht niet dat je er bezwaar tegen zou
hebben als ik ook van een portie genoot.
Zonder woorden te gebruiken maakte ik je duidelijk dat ik je op je rug op het bed wilde
hebben. Helemaal naakt, dekbed eraf. Je deed precies wat ik graag zag. Je ging met je hoofd
op het kussen liggen en sloot je ogen. Je spreidde je benen wijd. Ik had een goed zicht op je
ballen, die nog lang niet van plan waren om hun vochtige geheimen prijs te geven. Dat had ik
net al gezien toen je stond. Ze hingen nog laag in de ruime zak, diep. Dat was maar goed ook,
want ik was van plan om er een lange sessie van te maken. Ik hoopte jij ook.
Je pik was stijf en ik was nog niet helemaal tevreden met hoe hij stond. Doordat je lag was de
gezwollen eikel gewoon naar boven gericht en voor wat ik wilde zag ik hem graag haaks op je
buik staan. Hoewel je een goede zelfbeheersing hebt, wou ik niet dat je dat met je handen
bewerkstelligde. Ik wist wel wat anders. Ik haalde wat. Jij hield je ogen dicht. Je houdt wel
van een verrassing. Je hoorde me terugkomen. Ik stopte iets onder je oksels. Doordat het koud
aanvoelde, kon je je niet bedwingen. Je deed je ogen open en keek naar beneden. Je zag dat
het een presse papier was. Ik zag aan je gezicht dat je je afvroeg wat ik daar nou mee ging
doen. Ik zei, wacht nu maar even, je zult het merken. Jij zei, ‘als het me niet bevalt, dan gaat
het onmiddellijk terug’. Ik weet niet wat je dacht dat ik ermee ging doen, maar ik weet zeker
dat je het geil zou gaan vinden. Ik dacht dat de glazen papiervasthouder nu wel opgewarmd
was, dus ik ging naar je oksels toe om het te pakken. Jij ademde net uit. De geur van je zoeven geloosde zaad was stevig. Hoewel ik niet de indruk had dat je het op prijs zou stellen,
deed ik het toch. Ik zou me zo al genoeg moeten inhouden. Ik ging naar je mond toe en ik
ging met mijn neus en mond naar je lippen. De geur maakte me gek. Ik zoende je op je mond
en drong heel even met mijn tong naar binnen. Dat wilde je niet, maar je zei verder niets. De
volle smaak van je zaad kon ik er toch niet vinden, dus het was tijd om nu verder te gaan.
De presse papier was warm. Ik zette die in de haarloze schaamstreek. Ik bleef het jammer
vinden dat je alles had afgeschoren, maar jouw gelijk zou later blijken. En je benen waren nog
wel mannelijk. Ik plaatste het glazen ding zo dat je lul recht omhoog wees. Mijn uitzicht was
pikheerlijk. Van onderen was hij nog indrukwekkender. Door de druk op je pik leek de pik
nog stijver dan hij al was. De aderen werden ook beter zichtbaar, krachtig. Hoewel je pik
schoon was, rook hij nog wel naar zaad. Minder dan je mond, maar toch duidelijk herkenbaar.
De hitte van je staaf kwam me tegemoet. Ik zette een videocamera zo neer, dat je pik en je
ballen alleen te zien waren, beeldvullend. Dat was voor straks. Ik liet hem wel al draaien.
‘Een ding moet je voor me doen, zodra je voelt dat je klaarkomt moet je niets zeggen, maar
wel even met je vingers het ‘oké’ teken maken. Met je duim omhoog. ‘Dat is goed’ zei je.
‘Verder nog iets?’‘Ja’, antwoordde ik, ‘het belangrijkste is dat je weet dat ik dan onmiddellijk
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ga stoppen met wat ik aan het doen ben en dat je dan absoluut niet zelf de hand aan jezelf gaat
slaat. Dat zou alles verpesten’. ‘Vooruit, omdat je het zo geil vraagt’.
Ik ging met mijn tong op je eikel. Ik verkende elke millimeter van je lul. Ik bleef kleine
haaltjes maken. Voorlopig nog alleen op je eikel. Je pik was stijf en je ballen hard. Ze hingen
als eieren in hun ruime zak. Ze konden wel een stootje hebben, maar ik zou ze met
voorzichtigheid benaderen. Ik likte nu je schacht in langere halen. De aderen masseerde ik
zowel aan de onderkant als de bovenkant. Ik kon door de presse papier niet de gehele lengte
aan de bovenkant likken, maar dat was van later zorg. Het belangrijkste was toch de kop en de
zware kloten. Ik ging met mijn neus naar de stam van je lul. Ik rook de heerlijke geur van je
verse zweet met de typische pikgeur. Ik nam je rechterbal in mijn handen en bewoog hem
voorzichtig heen en weer. Deze verdiende speciale aandacht. Ik voelde de zaadstrengen. Met
mijn vingers probeerde ik die te volgen. Dit waren de hoofdrolspelers. Ook de andere bal
werd liefdevol gemasseerd. Allemaal eigenbelang.
‘Hoe beter de aandacht, hoe groter de beloning straks?’ Jij kreunde zachtjes dat ik hiermee
gelijk had. Je maakte geen oké gebaar, dus ik ging nog een stapje verder. Ik nam de rechterbal
in mijn mond en zoog voorzichtig op de bal en de omringende zak. Ik zoog erop als op een
lekker zuurtje. Ook je linkerzaadbal nam ik in mijn mond. Je pik werd wel iets zachter van al
die aandacht aan de onderzijde, maar dat gaf niet. Ik nam ze nu alle twee in mijn mond. Een
machtig gevoel en de gedachte aan wat erin zat maakte me opgewonden. Ik wilde niets liever
dan je hele vochtige pik in mijn mond nemen, maar dat ging niet. Dus ik ging met mijn lippen
van boven naar beneden en van beneden naar boven aan de onderkant van je lul. Ik likte met
mijn tong op het punt waar je eikel aan je pik zat. Dit kon niet lang meer duren. Je ballen die
eerst nog ruim in hun zak zaten, waren nu een massieve massa geworden en de eikelmond
was strak gespannen. Ik zag je nog geen teken maken, dus ik ging met het puntje van mijn
tong langs het zaadgaatje in de op knappen staande eikel. Ik zag het voorvocht al komen. Ik
kon niet geloven dat je je zaad nog niet zou uitstorten, want de aderen stonden op knappen.
Dat had ik goed gezien, want je maakte het teken. Ik likte nog een keer langs je gevoeligste
punt. Toen ging ik snel uit beeld.
Wat ik zag was precies wat ik graag op de camera wilde hebben. Je pik schokte een keer. Niet
echt hevig. Je had exact op het goede moment aangegeven dat je op het punt van klaarkomen
stond en ik had je net lang genoeg geplaagd. Uit je glimmende eikel schoot een flinke scheut
sperma. Recht uit het gat, de vrije lucht in. Dik en romig wit. Het was zo voorbij, maar precies
lang genoeg. De sliert zaad ging niet ver de lucht in, daarvoor zat er te weinig kracht achter.
Nee hij kwam precies op de eikelrand terecht en zou heel langzaam langs de onderkant van je
lul gaan lopen. Precies naar je zaadzak tussen je ballen in. Langzaam maar zeker liep de
draderige pasta naar beneden. Een bijzonder geil gezicht om het witte, geurige spul vanuit de
eikel via de stijve pik naar de bronnen te zien lopen. Ik wachtte een halve minuut en genoot
van wat ik zag. Jij keek tevreden. Ik bewoog je lul een keer op en neer. Het zaad dat nog niet
uitgeschoten was kwam nu als een dikke sliert uit je eikel. Alles liep langs je pik naar beneden.
Het was niet echt veel, maar dat was ook nu juist de bedoeling geweest. Dit was alleen nog
maar het voorafje.
Ik roerde met mijn tong het geil over je ballen. Toen ze helemaal glommen, nam ik ze weer in
mijn mond. Ik zoog je ballen af met het door henzelf geproduceerde sperma als glijmiddel.
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Het was zalig. Af en toe toonde ik de met het zaad en sperma bedekte vlees aan het oog van
de camera om het daarna weer snel in me op te nemen. Het liefst had ik je hele staaf bedekt
met je geil en je dan helemaal genomen, maar dan had je ongehoorzaam moeten zijn en dat
was jammer geweest voor het plaatje. Het voelde heerlijk aan die zwaarder wordende kloten
en de smaak van vers romig zaad, draderig. Ik ging zo op in het zuigen van je ballen dat ik
waarschijnlijk de tweede keer niet gezien moet hebben toen je opnieuw het teken maakte. Het
was ook niet mijn bedoeling geweest om je nog een keer te interrumperen, maar het kwam me
wel goed uit. Ik hield meteen op met het bewerken van je ballen. Je lul schokte hevig. Een,
twee, drie forse golven geil kwamen uit je pik. Wat een lading. Die ballen hadden echt
schietkracht. Je was zo verstandig geweest je benen niet meer gespreid te houden, maar ze te
sluiten. Het zaad lag daardoor op je behaarde dijen en niet op het hoeslaken. Ik kon je wel
zoenen. Dat deed ik echter niet, want ik liet je even tot rust komen. Ik was bijzonder geraakt
door het feit dat je nog een keer niet helemaal had laten gaan. Een orgasme in drieën verdelen
is wel veelgevraagd geef ik toe. Maar wel goed geregistreerd.
Je kwak lag als een dikke gelei op je dijen. Het meeste links. Het bleef netjes liggen als stijve
pap. Maar niet voor lang meer, want ik roerde alles met mijn vinger bij elkaar op een plek.
Het was een indrukwekkende hoeveelheid, zeker als je bedenkt dat er daarvoor toch ook al
behoorlijk wat geil uit was gekomen. Je was geweldig, maar ik wist ook hoe ik je ballen
moest bedienen. Net zoals jij bij mij had gedaan. Ik haalde het presse papier weg. De camera
had prima geregistreerd hoe je klaarkwam en met wat voor kracht het uit je pik kwam zetten
en ook de hoeveelheid was imponerend, zelfs een onvolledige lozing deed niet veel onder
voor in een normale situatie. Alles ook nog in een opname, dus het was duidelijk dat hier geen
trucs waren uitgehaald. Ik haalde met mijn vingers het draderige geil van je dijen en nam het
afgekoelde zaad in mijn mond. Het was meteen duidelijk dat wat je eerder zei waar was, want
ik moest een haartje uit mijn mond halen. Daar zou ik geen last meer van hebben bij het
vervolg.
Toen je geil weer op temperatuur was, pakte ik je halfharde lul vast en bewoog je pik een paar
keer heen en weer. Je ballen bewogen ook mee. Prachtig. Nog een restje van dat kostelijke
vocht bedekte je zaadspleet. Ik opende mijn mond. Niet om het van je eikel op te likken, maar
om mijn mondvol sperma te legen. Langzaam maar zeker liet ik de brei die mijn tong bedekt
had op je pik lopen. Aan de bovenkant en aan de onderkant. Overal liepen sliertjes geil of
hingen klodders die vloeibaarder werden. Je pik was als een condoom omringt met je geil. Ik
moest niet te lang dralen. Het laatste beetje, toch nog een flinke dradige sliert, liet ik niet op je
priemende penis terechtkomen.
Ik deed met mijn vingers je mond open en liet het toen van mijn tong druipen op de jouwe.
Opnieuw proefde je je eigen geil. Je trok me naar je mond toe en onze tongen deelden het
beetje zaad. Ik liet het op jouw tong achter, want ik tenslotte had mijn riante portie nog lager
liggen, op een hoge paal. Ik gleed op en neer, je zaad opslurpend als ik mijn mond naar boven
bewoog en het met tegenzin uitspugend als ik aan de basis kwam. Ook al werd je lul steeds
harder, alles werd toch steeds glibberiger en natter. Het was een heel bijzondere
gevoelssensatie. Voor ons allebei. Dat harde warme vlees en dat slijmerige fantastisch
smakende vocht. De verhouding tussen jouw sperma en mijn speeksel begon in het nadeel van
het geil uit te vallen. Ook al was je pik harder dan hard, het duurde nog vrij lang voor je je
benen wijder dan wijd strekte. Je was geheel ontspannen. Op het moment dat je benen spande,
won jouw geil het overtuigend, gelukkig, van mijn speeksel. Bij het verdunde vloeibare witte
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goud voegde zich het in diep in je kloten gemaakte warme verse geil. Ik liet het in mijn mond
lopen. Je pik verliet mijn mond niet meer. Ik slikte nu elke druppel door. Op het zelfde
moment slikte jij ook. Het zorgvuldig gekoesterde kloddertje ging langs je smaakpapillen, als
noodzakelijke voeding.
Je lul, je ballen hadden nieuwe levenskracht nodig. Ik ging met mijn mond je hele
onderlichaam langs, via je tenen, langs je benen, je pik overslaand, langs je navel, je borst
tepels naar jouw mond, om daarna het allerlaatste beetje zaad van de bovenkant van je lul te
halen. Dat gaf ik ook aan jou. Als dank. Het was immers niet mis wat zich hier had afgespeeld.
Je bent een fantastische spuiter van eerste klas room. Hulde aan je kloten. En jij kunt
beoordelen of ik een goed regisseur ben.
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