"De Grote Koe"
Er was eens een koe en die was een redelijk harige. Hij was bezig om gras te eten en met een dildo in haar oor.
Waarom wist de koe niet waar zij haar dildo moest stoppen? Toen kwam haar vrouw klaar in haar oor. De koe liep
weg van de boerderij. Ze ging naar de stripclub om de melk van de strippers af te likken. onderweg kwam ze een
ezel tegen. Die ezel leek heel erg op haar moeder. Toen dacht ze: Die moet ik neuken en ze neukte de ezel. De ezel
kreeg een hartaanval. De lul van de koe was veels te groot. De koe voelde zich erg schuldig maar vond het wel
lekker dus ze bleef doorgaan met neuken. Er kwam een bus aanrijden. De koe rende snel weg, maar de bus raakte
de ezel wel. Ze ging naar huis om verder te gaan met haar collectie afghaanse monsterdildo’s schoon te maken.
Toen ze thuiskwam, lag er een zwerver op de grond. De koe liet een enorme mega grote super rare stinkende
fucking vieze schijt hoop op de zwerver. Ze gebruikte de schijt als glijmiddel om de zwerver te neuken. De zwerver
at de schijt. De koe vond dat heel geil en kwam super hard klaar op de zwerver. De hele stal was volgespoten met
vrouwensperma. De zwerver verdronk in het sperma. De koe moest tantoe hard lachen omdat hij stierf en moest
daardoor 1 gekke beft laten. Toen ze klaar was met lachen ging ze een tampon injecteren in haar lul. De deur ging
open.Er kwam een dokter naar binnen die kanker constateerde bij de koe. De koe was boos op het leven en
verkrachtte de dokter om al haar soa’s door te geven. Ze sloot de dokter op in de kast. De dokter kwam uit de kast
en toen was hij gay. de koe lachte de dokter uit terwijl hij aan het lijden was aan 3e stage terminale aids. De zoon van
de koe kwam klaar binnenin zijn moeder. De moeder was boos op haar zoon en verkrachtte hem.
Ik hoop dat jullie genoten hebben, Tot gauw!

© oktober 2018, PaulPietersen, BasicPublishing.nl

