Lieverd,
Je weet dat ik ontzettend veel van je hou en altijd van je geniet, in het dagelijkse leven en op
het gebied van de seks.
Ik heb een fantasie die ik graag met je wil delen, pak een drankje, lees mijn fantasie, blijf
rustig en laat mij straks weten of jij jezelf kan vinden in mijn fantasie en die ook een keer uit
wil laten komen.
Lieverd, ik vind je de knapste en meest sexy vrouw die een man zich maar zou kunnen
wensen, maar ik zou vreselijk opgewonden raken om je een keer te zien terwijl je seks met
een andere man hebt. Ik zie het al voor me.
Hij begint je heerlijk te strelen als je daar zit met je kleren nog aan. Hij gaat met zijn handen
door je haar en begint je borsten lekker te kneden terwijl hij achter je staat. Jij legt je hoofd
achterover tegen zijn schouder en je geniet van die stevige grote handen die je borsten zacht
en teder kneden en kneden.
Oohh, wat lekker, fluister je als een soort aanmoediging en hij gaat onder je blouse om je
borsten te voelen, je kreunt van opwinding als je zijn handen onder je blouse voelt gaan. Hij
trekt je bh uit en pakt je borsten lekker stevig beet, je raakt opgewonden en drukt je kontje
tegen hem aan terwijl hij achter je staat, je voelt dat hij al een stijve begint te krijgen en dat
wind je nog meer op.
Ik sta voor je en begin je te kussen terwijl hij zo met je bezig is en je raakt langzaam steeds
meer opgewonden. Hij trekt je blouse uit en begint aan je borsten te sabbelen eerst de een dan
de ander en vervolgens verdwaalt hij met zijn gezicht tussen je heerlijke borsten. Ondertussen
speel ik met je mooie haar en ik voel dat ik ook al een flinke stijve krijg.
Hij maakt je broek open en schuift die langzaam over je billen naar benden terwijl wij elkaar
hartstochtelijk blijven kussen. Langzaam trekt hij je broek en je slipje verder uit en hij begint
je zachtjes tussen je benen te likken.
Ik ben ondertussen ook erg geil geworden en trek mijn broek uit, ik druk mijn stijve tegen je
mondje en je begint er zacht en liefdevol aan te zuigen. Hij ziet wat je bij mij doet en begint je
nu enthousiast te beffen terwijl hij je buik en je billen streelt.
Ik draai je om zodat je op je knieën komt te zitten dan kun je me lekkerder pijpen. Hij gaat op
zijn rug liggen en zijn hoofd verdwijnt tussen je benen, hij heeft de smaak van jouw kutje
goed te pakken. Jij bent inmiddels zo geil geworden dat het je niets meer kan schelen je wilt
zijn lul in je voelen, je schuift naar beneden over hem heen totdat je kutje bij zijn lul is
aanbeland, dan voel je zijn eikel tegen je kutje aan en je kreunt het uit van opwinding,
langzaam voel je zijn hete eikel bij je naar binnen gaan, stukje voor stukje en je wordt je ervan
bewust, heerlijk, ik neuk met een ander!
Een enorm gevoel van genot en opwinding gaat door je heen als hij ineens met een ferme
stoot in je binnendringt, mijn god, wat is dat zalig, die lange lul van deze man zit nu diep in je
kutje. Je kijkt me aan met smekende ogen van machteloze overgave en je voelt die lul
langzaam en diep in en uit je kutje schuiven, en in, en uit, en in, en uit en dan er weer
helemaal in.
Ik kan me niet meer inhouden en steek mijn stijve weer in je mond terwijl jij daar met hem
ligt te neuken, zie je het voor je, jij op die andere man en ik sta daar voor je met mijn stijve,
zuig er maar lekker op terwijl je geneukt wordt door een ander.

Je voelt die twee stijve lullen die je gebruiken in en uit je gaan, je proeft mijn voorzaad terwijl
je die andere lul in je tekeer voelt gaan, je bent niet meer te houden en je staat op het punt van
klaar komen, maar juist op dat moment haalt hij zijn lul uit je kutje en vraagt “mag ik nu in je
mondje?”
Je gaat voor hem op je knieën zitten en ik zie je denken, ik zal eens laten zien hoe goed ik kan
pijpen! Je likt langs zijn lange paal met je zachte tongetje en je gaat zo een paar keer op en
neer van de onderkant van zijn pik tot aan zijn eikel. ”Neem hem in je mond” smeekt hij van
opwinding, je laat hem nog heel even wachten, maar dan neem je zachtjes zijn eikel in je
mondje en schuift zachtjes met je mondje heen en weer en heen en weer. Ik zie zijn grote pik
in en uit je mondje schuiven, dit moet het geilste zijn wat ik ooit heb of zal zien en mijn pik
klopt van opwinding en genot en glimt van het voorzaad.
Dan zie ik zijn lul dieper in je mondje gaan, mijn god, wat gebeurt er allemaal, je neemt hem
steeds dieper en dieper in je mond, je pijpt hem nu met lange halen en hij staat te schokken en
op het punt om ongekend hard klaar te komen. “Ooooh, stop!” roept Hij, “Ik wil je
achterlangs nemen”
Hij trekt met een ruk zijn lul uit je mond, ik zie zijn voorzaad al uit je mondje lopen, het
druipt langzaam van je kin en hij knielt achter je, eerst knuffelt hij je kontje om dan even rust
te nemen. Hij likt je kutje en je kontje en dan steekt hij voorzichtig achterlangs zijn lange lul
in je kutje en hij voelt je kontje tegen zijn schaamstreek aan.
Hij wordt gek van dat gevoel van je heerlijke kontje, hij schuift opgewonden zijn pik in je
kutje. “Ik ga je neuken, je hebt een heerlijk kutje” kreunt hij. “Ja, neuk me lekker, kom maar
lekker diep” hoor ik jou steunen.
Eerst neukt hij je rustig met lange halen en dan steeds harder en harder, jij bent helemaal in
extase, ik zie alleen nog maar het wit van je ogen terwijl je naar adem snakt, op dat moment,
loost hij al zijn zaad diep in je kutje. Hij spuit zich helemaal leeg in je en je voelt zijn hete
sperma met kracht in je kutje gespoten worden. “Ooh, het is zo lekker” kreun je en ik zie dat
je heerlijk klaarkomt terwijl je voelt hoe hij zich grommend als een wild beest in je leegt en al
zijn sperma diep in je loost. “Spuit haar maar goed vol” roep ik opgewonden en ik kijk hoe hij
nog een paar stevige diepe stoten nageeft om zijn laatste zaad ook diep in je kutje te spuiten,
terwijl ik het zaad uit je kutje langs je benen omlaag zie lopen.
Ik ga nu op mij rug liggen en zeg ”kom me neuken lieverd” je komt naar me toe en gaat op
me zitten en je glijd met je volgespoten kutje over mijn stijve lul heen. Mijn lul schuift zo
naar binnen, alsof hij naar binnengezogen wordt, en terwijl hij ligt te kijken en na te genieten
neuken wij elkaar. Het duurt niet lang of jij komt alweer klaar, je lichaam siddert van genot en
ik spuit mijn sperma in jouw kutje bij dat van hem.
Je kutje zit nu helemaal vol sperma en terwijl je opstaat loopt het langs je benen omlaag, je
voelt je in de zevende hemel. We zijn nog alle drie in een geile stemming door de fantastische
seks. Hij heeft alweer een stijve lul gekregen door onze neukpartij en vraagt of je hem nog
een keer wil pijpen. Jij vind alles prima, zo geil ben je en je gaat op je knieën zitten voor hem
zitten en begint hem gelijk lekker te pijpen zoals jij dat zo goed kunt.
Ik raak weer erg opgewonden van dit alles en kom naast hem staan, mijn pik komt ook weer
overeind en je neemt om beurten zijn en mijn lul in je mondje en je sabbelt, likt en zuigt naar
hartelust! Hij is niet meer te stoppen en ik zie jouw geile mondje gulzig op en neer gaan op
zijn lange glimmende pik, mijn god wat kun jij lekker pijpen. Ik zie dat hij staat te trillen van
genot, zoals ik dat ook zo vaak bij jou heb.

Terwijl jij hem een heerlijk lange pijpbeurt geeft streel ik je door je haar en kus ik je op je
gezicht en kijk ik naar je wijd open mond, waarin ik die pik steeds heen en weer zie gaan. Ik
kan dit uren volhouden, dit is geweldig, je heerlijke haren en lieve gezichtje met die grote lul
in je zalige mondje. We zijn alle drie in hogere sferen van genot, vooral zijn blik verraad een
genot zoals hij dat nog nooit ervaren heeft. Jij zuigt met lange zachte halen terwijl je volledig
opgaat in mijn strelen door je haren en je hebt bijna niet meer door dat je hem volledig naar
een volgend orgasme zuigt.
Ik wil mijn pik weer in je voelen en ga achter je zitten. Ik voel mijn stijve weer naar binnen
gezogen worden in jouw kletsnatte kutje, die nog nadruipt van mijn en zijn sperma.
Ik ga lekker diep naar binnen, het voelt warm en nat en heerlijk zacht en ik hoor je zachtjes
kreunen. Je zit nu op je knieën met zijn stijve lul in je heerlijke mondje en mijn pik
achterlangs diep in je kutje. Zie je het voor je lieverd, die twee pikken die je heerlijk nemen,
in, en uit, in en uit. We komen met ons drieën in een heerlijk geil ritme terecht en iedere keer
als hij zijn lul in je mondje schuift, schuif ik mijn lul in je kutje. Tegelijkertijd, samen in je en
weer langzaam uit je. Lieverd, je wordt van achter en van voren geneukt, twee lullen in je,
twee uit je en diep in je en dan weer langzaam uit je, voel je het lieverd? Voel nu eens aan je
kutje, is die al lekker nat geworden door mijn fantasie?
Kun je het je voorstellen hoe het zou zijn? Stel je eens voor om dit echt een keer mee te
maken. Als je wilt, dan gaan wij deze fantasie in het echt beleven.

