Nieuwsgierig naar een homoparkeerplaats.
Zo vaak zit ik niet op de weg maar ik wist dat er langs mijn route een homoparkeerplaats is.
Meestal rijd ik daar met een vaartje van 130 langs maar het was de afgelopen nacht behoorlijk
laat geworden en de dag evenzo, zodat ik onderweg zo veel slaap kreeg dat ik
noodgedwongen besloot om de auto aan de kant te zetten. De schemering was inmiddels
ingevallen en erg druk was het er niet.
Ik zette de auto stil en keek om me heen. Ik zag wat mannen rondlopen en dacht eerst dat die
ook gewoon een luchtje aan het scheppen waren maar tien meter verderop zag ik een man bij
een meterhuisje staan. Heel rustig liep de man er naar toe en verdween achter het huisje.
Achter het huisje was een bos met veel struiken. Ik dacht aanvankelijk: oh die moet pissen en
keek meteen op mijn horloge om te kijken hoe lang hij erover deed. Maar na tien minuten zag
ik hem nog steeds niet terug komen; dit moest de plek zijn! Een beetje bi ben ik wel, maar
nog nooit had ik de moed gehad om ook daadwerkelijk die kant van mijn gevoelens te
ontdekken. Ik zat in de auto mijn mogelijkheden te overwegen; als er een plek was waar het
ongestoord kon, dan was het hier wel. Hier kende toch niemand me. Ik zou er gewoon eens
naar toe kunnen lopen en gewoon een praatje maken met die man, of misschien wel meerdere
mannen. Dit was iets wat ik gewoon een keer gedaan moest hebben! Ik stapte uit de auto en
wandelde naar het meterhuisje toe en zo de hoek om, naar de achterkant van het meterhuisje.
Ik verbaasde me eerst hoe het geluid van de snelweg enorm afnam; ik zag een gat in het
hekwerk en ik wandelde zo het bos in. Hmm, niets te zien. Zou ik het mis hebben? Ik liep wat
verder en zag de man die een kwartier geleden mijn auto passeerde. Hallo, zei hij enkel. Hallo,
hoe gaat het, zei ik. Nou goed hoor en met jou? Zijn stem klonk een beetje opgewonden en
noem het instinct of gewoon geilheid, ik keek omlaag naar zijn kruis in zijn broek. Zonder
verder iets te zeggen opende hij zijn gulp en haalde zo ineens zijn rose dikke pik tevoorschijn,
de voorhuid zat nog over zijn eikel heen geschoven en mijn hartslag schoot omhoog.
Oh, wow zei ik onder de indruk en geschrokken. Ik wilde weglopen maar bleef staan. Kom
maar, fluisterde de man toen hij zijn hand op mijn schouder legde en me min of meer op mij
knieën wenkte. Nou ben ik helemaal niet iemand die zich laat domineren maar voor ik er erg
in had zakte ik door mijn knieën en hurkte voor de man die zijn lul nu in zijn hand had
genomen en zich af begon te trekken. Hmmm, hmm, kreunde hij en trok de voorhuid naar
achteren zodat zijn eikel tevoorschijn kwam, eigenlijk had hij een prachtige lul! Een mooie
dikke rose pik met kaal geschoren teelballen die nu slechts enkele centimeters van mijn mond
verwijderd was. Er blies een heel zacht warm briesje door het bos. Ik opende mijn mond en de
man nam het initiatief en schoof zo zijn snikkel tussen mijn lippen!
Het voelde warm aan, die dikke pik tussen mijn lippen en over mijn tong, spontaan sprong
mijn eigen pik tegen de binnenkant van mijn broek aan. Ik sloot mijn mond rondom de lul en
zoog eraan. Hmmmmm, jaaa, lekker zuigen schatje, zei de onbekende man en legde zijn
handen aan weerszijden van mijn hoofd en hij begon ineens met zijn dikke pik met langzame
halen op en neer in mijn mond te neuken! Hmmmmm, hmmmmm, was alles wat ik uit kon
brengen. Nu voelde ik wat mijn vrouw voelde als ik haar in haar mondje neukte. Opgewonden
en geil kronkelde ik mijn tong rondom zijn enorme paal en proefde nu ook zijn zoete voorgeil,
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ik had geen idee dat het zo lekker smaakte! Oooh, jaaa, wat pijp je lekker, hmmm jaaaa
kreunde de man. Ik keek even opzij en zag nu dat er meer plekjes waren waar homo’s en
biseksuelen bezig waren; vooral blowjobs en ik was er eentje van! Eindelijk, en ik gaf me
helemaal over aan deze heerlijke mannenpik en pijpte alsof mijn leven er van af hing!
Hmmmm heerlijk, ooh ik kom klaar, kreunde de man ineens schokkend in mijn mond en een
golf van sperma spoot er over mijn tong in mijn mond! Ik schrok even maar hield mijn lippen
strak om zijn spuitende pik en slikte het stroperige goedje door!
Jaaaaaa, slikken, ooh jaaa, ooh je zuigt me helemaal leeg, riep hij luid als ik iedere druppel
sperma van deze onbekende man uit zijn hunkerende grote teelballen zoog! Met een soppend
geluid trok de man zijn klaargekomen lul uit mijn mond en ik keek hem verlegen aan; hij
glimlachte naar me en streelde me door mijn haar. Dank je wel, zei hij. Hij borg zijn lul weer
op in zijn broek en liep heel rustig van me weg, mij daar achterlatend op mijn hurken. Ik
voelde me duizelig toen weer ik ging staan, mijn stijve lul prikte nog steeds tegen de
binnenkant van mijn broek aan. Een andere man kwam naar me toe lopen. Hij hurkte voor me
en opende mijn broek, meteen sprong mijn dikke harde lul er uit en de man sloot zijn vingers
rondom mijn pik en trok de voorhuid naar achteren zodat mijn pik nu enorm was! Zonder iets
te zeggen sloot hij zijn mond om mijn stijve pik en begon me te pijpen! Ooooh heerlijk,
kreunde ik van geilheid, toen ik door deze man werd afgezogen. Ik greep zijn hoofd vast en
begon op zijn mond in te neuken wat de man zeer geil maakte. Hmmmmm, hmmmmm,
hmmmmmm, hmmmmmm, kreunde de man tussen het zuigen door toen zijn vingers nu ook
met mijn teelballen begonnen te jongleren! Oooh jaaa, pijp me ooh, je maakt me klaar, he?
Ooh, hier komt mijn zaad, ooh slik, slik, kreunde ik bloedgeil en ik begon te spuiten. En net
als ik hield de man superstrak zijn lippen om mijn lul en begon hij mijn sperma door te
slikken. Hij bleef zuigen totdat hij er zeker van was dat hij iedere druppel uit mijn ballen had
gezogen. Dank je wel, fluisterde hij enkel en ging er vandoor. Ik keek om me heen en zag dat
het best wel druk was geworden, ik denk dat ik zo een zes tot zeven paartjes in dit bosje bezig
zag zijn. Voor mij was de seksuele spanning weg en ook ik maakte dat ik weg kwam, eenmaal
terug, bleef ik nog even in de auto zitten.
Met trillende handen stak ik een sigaretje op, ik was gepijpt door een man!!!. En ooh, ik had
zelf ook een man gepijpt. Heerlijk geil werd ik al weer bij de herinnering van daarnet. Ik zou
zo weer terug willen, maar nee, ik moest naar huis. Eenmaal thuis, nadat mijn vrouw naar bed
was gegaan ging ik het internet op, op zoek naar nog meer ontmoetingsplaatsen in de buurt. Ik
was vastbesloten om er morgen weer eentje op te zoeken.
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