Duitse jongens
Odeon was een bioscoop in de Bierstrasse in Berlijn. Er draaide een film van Brian de Palma.
Ik ging er op een zaterdagmiddag naar toe. Toen ik de bioscoop betrad draaide er net
voorreclame; het licht bleef hierbij op een zacht pitje staan. Op een van de achterste rijen zag
ik een blonde jongen die even naar mij keek.
Ik ging naast hem zitten met het vage gevoel dat er iets moois zou gebeuren. De lichten
gingen langzaam uit en de film startte. De rolprent leek me heel interessant, maar de jongen
boeide me meer dan de film. Ik drukte voorzichtig mijn been tegen de zijne. Hij meende
wellicht dat ik hem toevallig raakte, maar toen mijn been niet alleen bleef waar het was maar
ook steeds nadrukkelijk het zijne beroerde, begreep hij natuurlijk wel wat mijn bedoeling was.
Hij verbrak het contact niet, dit was voor mij een gunstig teken.
Hij deed verder niets om mij aan te moedigen. Ik legde nu mijn rechterhand bedaard op zijn
linkerknie. Hij bleef roerloos zitten, kennelijk bevangen door een ademloze opwinding. De
ogen van de jongen bleven star naar het witte doek kijken. Ik gaf hem een zacht knijpje en
bracht mijn hand vervolgens naar zijn dij! Ik bereikte langzaam zijn kruis en bevoelde hem, ik
voelde de omtrekken van zijn verstijfde penis. Mijn hand leek een kruipende spin, die een
web van verlangen weefde. Langzaam trok ik de ritssluiting naar beneden, mijn hand
verdween achter zijn slipje en masseerde zijn pik, die thans uit zijn gulp stak.
Nog altijd bewoog hij zich niet, maar liet zich onderuitgezakt door mij bedienen. Ik wilde
hem klaar laten komen maar werd opgeschrikt door de portier die door de zaal liep en opeens
met zijn zaklantaarn over onze rij scheen. Het was te laat om mij uit deze situatie te kunnen
terugtrekken. Het lamplicht onthulde mijn daad! De portier kwam achter mij zitten en boog
zich over mijn schouder. Ik hoorde hem zacht in mijn oor fluisteren “ga door, of ik
waarschuw de politie!” Ik merkte dat de portier flink hitsig was. Ik begon de jongen naast mij
te pijpen, ik zoog met flinke teugen aan zijn opgezwollen pik, de jongen kreunde zacht.
Achter mij hoorde ik de portier soppen, hij zat zichzelf af te rukken.
Het duurde niet lang of de jongen spoot zijn zaad in mijn mond. Niet door slikken hoorde ik
de portier achter mij zeggen, ook ik wil mijn deel. Ik hield een deel van het zaad in mijn mond,
de portier boog zich voorover en stak zijn tong in mijn mond. Dat wat hij wilde hebben kreeg
hij van mij! Ik stond op en verliet de zaal met een.. paniekerig gevoel dat de portier mij in de
kraag zou grijpen. Ik bereikte de straat en begon te rennen. Na een paar honderd meter kwam
ik in een voor mij onbekende straat aan. Tot mijn verbazing zag ik even verderop een jonge
moterboy staan, ik kende hem van het station. Hij droeg een strak zittend motorpak,
waaronder hij meestal naakt was! De moterboy was een gelegenheidshoer, die alleen met een
man meeging wanneer hij zonder geld zat, tenzij hij erg hitsig was want dan pakte hij ieder
een die hem wel aansprak.
Ik keek naar hem. Ik was erg geprikkeld door zijn leren pak waarin zijn billen en zijn penis
zich nadrukkelijk manifesteerden. Ik liep naar hem toe, hij keek mij erg geil aan, ik had geluk
De moterboy was erg hitsig. Hij draaide zich om en liep voor mij uit een doodlopend steegje
in. Ik ging voor hem staan en maakte langzaam de ritssluiting van zijn leren motorpak los en
schoof het zachte leer van zijn slanke jongenslichaam naar beneden.
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Hij had een blanke, onbehaarde huid,die mij hevig opwond. Ik zoog zijn penis, de motorboy
trilde hevig, ohhh, supergeil was hij! Mmmm, dit is pas leven. Ik sloot mijn lippen over zijn
glanzende eikel en bewoog zacht op en neer. even later spoot hij zijn sperma over mijn
gezicht. Daarna kreeg ik toegang tot zijn billen. Ik drukte mijn tamp bij hem naar binnen, hij
vloekte, van genot wel te verstaan! Ik neukte hem wild en fel, ik had gemerkt dat hij hiervan
genoot, ik spoot mijn sap in zijn slanke lichaam, ja oohh, mmm, het zweet parelde van mijn
voorhoofd. De motorboy stelde voor om naar een hotel te gaan, hij had nog lang niet genoeg
van me. Het hotel was geen goedkope die de motorboy uitzocht, maar dit deerde hem niet. Hij
had als hoer altijd genoeg op zak.
Ondanks de hoge prijs van het hotel was er geen airconditioning, zodat de kamer op een sauna
leek. Ik kleedde me uit en ging naakt op het bed liggen. De motorboy hield zijn leren pak aan,
ter hoogte van zijn kruis werd het leer flink naar voren geduwd door zijn hevig opgezwollen
tamp. Mijn god hier raakte ik echt opgewonden van, mijn pik was super hard, de aderen
stonden op knappen! De geile hitte sloeg sissend van de motorboy af, ik pak je van achteren
zij hij tegen mij.
Ik ging op mijn buik liggen en bood hem mijn holte aan. De motorboy schoof zijn knieën
onder mijn buik en duwde mijn billen omhoog, de aanraking van het leer op mijn huid deed
mijn lichaam schokken. Ik wist dat het nu pijn ging doen, maar dat het tegelijk verdomd
lekker was. Ik voelde de natte slijmerige eikel van de motorboy tussen de billen, en toen
kwam de stoot waar ik op gewacht had, ik schreeuwde het uit van pijn en genot. De stoot was
zo hevig dat ik bijna van het bed rolde. Ik voelde zijn grote pik in mij bewegen en werd naar
voren geduwd en dan weer naar achteren getrokken, mijn lichaam ging met iedere stoot mee.
De motorboy loeide en spoot zijn zaad naar binnen. Hij begon nu aan mijn pik te zuigen en
maakte daarbij smakkende geluiden, vervolgens begon hij aan mijn ballen te likken en sloot
zijn hand om mijn gespannen lid. Mijn lichaam schokte hevig ik spoot met kracht mijn
sperma over zijn leren motorpak. Ahhggg, ja, oohhh. Er kwam geen einde aan zo leek het. Ik
haalde de boomstam van de motorboy te voorschijn en bewoog met het puntje van mijn tong
over zijn eikel De boy begon te trillen en te kreunen. Ik nam zijn stengel in mijn mond en
zoog; zijn borst ging heftig op en neer en zijn mooie gezicht had een orgastische uitdrukking.
Dan spoot hij, schreeuwend en stuiptrekkend. We verlieten het hotel met de afspraak elkaar
nog eens te ontmoeten. De motorboy vroeg mij daarom of ik zin had om de volgende week
met hem mee te gaan naar een fuckparty bij een vriend van hem ter gelegenheid van zijn
verjaardag. Ik stemde toe en sprak af dat hij mij dan s’avonds zou oppikken bij het treinstation.
De rest van de week ging tergend langzaam voorbij, de geilheid in mijn lichaam wou zijn
uitweg vinden naar buiten. Het kwelde mij als een plaaggeest, en toch moest ik hier niet aan
toe geven, ik wilde alles bewaren voor de party.
Eindelijk was het dan zover, geduldig wachtte ik bij het station op de motorboy die mij zou
oppikken; even later zag ik hem in de verte al aankomen rijden. Hij had dit keer een fel rood
lederen motorpak aan, ik vroeg mij af of hij daaronder kleding droeg. Na elkaar begroet te
hebben stapte ik achterop en zoefden wij soepel door het verkeer in de stad. Het was een grote
verrassing voor mij toen ik merkte dat de plaats van de party zich niet in de stad bevond, we
waren zojuist de bebouw de kom uitgereden en naderden de rand van een uitgestrekt
natuurgebied. We reden een zandpad op, aan de sporen kon ik goed zien dat hier niet lang
geleden nog meer voertuigen hadden gereden.
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De spanning in mijn hete lichaam begon zich op te bouwen. Dit was een complete verrassing
voor mij, waar voerde de motorboy mij naar toe. Door mijn geilheid had ik niet eens gemerkt
dat ik > mijn handen om de motorboy had heengeslagen en mij vast hield in zijn leren kruis.
De motorboy liet het gewillig toe. Opeens zag ik in de verte een zacht lichtschijnsel wat
steeds veranderde van kleur, het moest wellicht een open vuur zijn. Dichterbij gekomen bleek
mijn vermoeden juist te zijn.
Midden tussen de bomen bevond zich een open plek, er brandde een flink kampvuur Mijn god,
er omheen bevonden zich tientallen wonderschone boys, blond, donker en gespierd en klaar
voor een party waar je zelfs nog nooit van had durven dromen. Ik stapte van de motor af en
stond een beetje verdwaasd om mij heen te kijken. De motorboy stelde mij voor aan zijn
vriend. Het was een mooie blonde jongen, van ik schat zo’n jaar of 26 a 27. Zijn bovenlijf was
ontbloot en glom in het schijnsel van het vuur; ik vermoedde dat hij zich had ingesmeerd met
massageolie.
Ik voelde mijn paal opzwellen tussen mijn benen, hij drong tegen de binnenkant van mijn
jeans als een wild steigerend paard. Er waren verschillende boys om mij heen komen staan. Ik
las in hun ogen een wellustige drang om mij te kunnen nemen. Voor ik het wist lag ik even
verder op met een ontbloot lichaam met om mij heen een drietal jonge boys die mij van alle
kanten begonnen te masseren. Ik merkte dat zij gebruik maakten van een zacht ruikende
massage olie. Ik voelde 15 zachte vingers op mijn hete lijf, een van de boys begon aan mijn
tamp te zuigen, jaaah deze droom was echt, ik kon het haast niet geloven. Boven mijn gezicht
verscheen een opgezwollen pik die vroeg om mijn mond binnen te dringen.
Mijn lippen omsloten de glanzende eikel en liet deze zachtjes doorglijden in mijn keel, ik
zoog gulzig aan deze mooie stam. Ik voelde een trilling door mijn lichaam gaan, ik hijgde en
kreunde, even later lag ik op mijn buik en voelde een ongelooflijke harde en lange paal in
mijn hol verdwijnen. Ik schreeuwde het uit van pijn en genot, mijn nagels zetten zich vast in
de zachte bosgrond. De boy stootte wild op en neer in mijn mannekut, hij ging steeds dieper
en dieper. Zijn paal, zo leek het, wilde een worden met mijn lijf, bij iedere stoot voelde ik zijn
geilheid naar buiten dringen.
Ugh, jaaah ga door wild beest, laat je vloeibare sap in mij stromen. De boy perste zijn sperma
in mijn kont, als een waterval stroomde het naar buiten over mijn billen. Shit wat was dat echt.
Ik werd weer op mijn rug gedraaid en voelde de lippen van een andere boy om mijn stam
sluiten. Hij bewoog zijn hoofd tergend, en haast als een tiran zo langzaam op en neer alsof hij
wist dat ik anders direct zou spuiten. Ik trok wild aan zijn haren, oohh wat een vuil langzaam
beest, jaahh ga door laat mij mijn sap in je keel spuiten. De boy maakte smakkende geluiden.
Mijn hand sloot om een pik die mij werd toegeschoven. Ik voelde de natte geilheid stromen.
Mijn ballen werden afgebonden, afgelikt en weer gemasseerd. Ik hield mij niet langer meer in
en liet mij gaan. Wild schreeuwend spoot ik mijn body leeg in de keel van de boy boven mij
die gulzig alles, tot de laatste druppel toe tot zich nam.

Die nacht in het bos zou ik nooit vergeten, nog vele boys gingen over mijn hete body ik
voelde keer op keer die mooie jongens pikken mijn lichaam binnen dringen, en met de vele
boys beleefde ik mooie avonturen die ik niet gauw zal vergeten. De motorboy waar mee ik
was gekomen bracht mij de volgende morgen weer terug.
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