Mijn volgespoten slip.
Ik was al de hele dag enorm geil. Het leek wel of mijn lul vandaag niet meer slap wilde
worden. Ik kon er dan ook niet van afblijven. Regelmatig legde ik mijn hand op de harde paal
in mijn broek. Het voelen van mijn pik en ballen in mijn strakke slip maakte me alleen maar
geiler. Toen ik eenmaal thuis was besloot ik meteen al mijn kleren uit te trekken. Behalve dan
mijn strakke slip, die liet ik om mijn kontje zitten. Door mijn stijve lul werd hij een beetje
naar voren gedrukt. Het leek wel of hij er uit wou, maar ik gaf hem geen kans. Ik wilde mijn
pik voelen door mijn slip.

Ik besloot de smalle hoge spiegel in mijn slaapkamer van de wand te halen en zette die voor
me op de grond met de bovenkant tegen de muur. Zo schuin staand gaf hij een fantastisch
uitzicht op mijn onderlichaam. Vooral toen ik mijn benen aan weerszijden van de spiegel zette.
Ik zag mijn keiharde paal strak overeind in mijn broekje staan. Ik legde mijn volle hand om
mijn pik. Door de stof wreef ik met mijn duim over mijn nat wordende eikel.

In de spiegel zag ik hoe mijn handen zacht over mijn slip streelden. Een hand langs mijn paal,
de andere langs mijn zak. Alleen al van het voelen van het slipje werd ik waanzinnig geil. Het
beeld in de spiegel maakte die geilheid compleet. Er waren als het ware twee kerels die niet
konden ophouden over hun strakke slip te strelen, ikzelf en die gast in de spiegel. Mijn pik
leek nog harder te worden. In de stof van de slip werd het voorvocht steeds duidelijker
zichtbaar. Met de toppen van mijn vingers streelde ik onophoudelijk mijn pik en mijn ballen.
Wat een fantastisch gevoel, maar vooral ook wat een fantastisch gezicht! Ik wist niet waar ik
het eerst naar kijken moest. De omtrek van mijn paal, mijn volle zak, of mijn strelende handen.

Ik ging wijdbeens op de rand van mijn bed zitten. Ik nam door mijn slip mijn pik in mijn volle
hand en begon er langzaam mee te spelen. Ik was me aan het aftrekken terwijl ik mijn broekje
nog aan had. Ik kreunde van genot. Mijn ademhaling ging steeds sneller, het kreunen steeds
luider. Ik voelde dat het niet lang meer zou gaan duren. Soms liet ik hem even los om het nog
wat uit te stellen. Dan streelde ik met twee handen mijn zak en mijn billen. Maar al gauw
wilde ik doorgaan met trekken. Mijn kloppende pik in mijn natte slip vroeg om een stevige
vuist. Ik nam de bobbel in mijn slip opnieuw goed vast en ging door met rukken. Ik kreunde
steeds harder, nu met open mond. De sensatie van het bijna klaarkomen trok door mijn hele
lichaam. En toen begon het. Het gevoel waarvan ik wist: nu niet meer stoppen want het is
bijna zover. Ik rukte nog wat steviger aan de stof met mijn lul erin. En toen voelde ik het
komen, van onder uit mijn kloten. Ik liet me achterover op mijn bed vallen. Met een enorme
kracht kwam het zaad uit mijn lul. Het spoot zo mijn broekje in. Ik brulde als een bezetene.
Golf na golf spoot in mijn slip. Ik voelde het zaad tussen de stof en mijn buik. Wat was dit
geil. En het hield maar niet op. Mijn pik bleef maar schokken. Nieuwe stralen vulden mijn
natte slip. Met mijn ogen inmiddels stijf dicht onderging ik elke schok. Mijn naakte lichaam
was een spuitende pik.

Toen ik weer wat tot mezelf kwam legde ik mijn beide handen op mijn doorweekte broekje.
Ik voelde mijn nadruipende lul in mijn warme zaad liggen. Toen viel ik in een diepe slaap.
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