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Mga pangunahing karakter: 

Bogart  - 26 taong gulang isang lisensyadong arkitekto. 5'8", 
maputi, sakto ang pangagatawan. 

Angel  - 24 taong gulang, nurse sa isang tanyag na hospital, 

5'6", maputi, kahawig ni Angel Locsin. Maybahay ni Bogart. 

Katherine -  19 taong gulang, nursing student sa isang 
unibersidad sa maynila, 5'7", maputi at kahawig ni Julia Montes. 

 

 

CHAPTER 1: 
Ang Panimula 

 
Ako si Bogart, taong 2006 nang ako ay mapadpad dito sa maynila para 

hanapin ang aking kapalaran. Naging makulay ang aking sexlife mula ng 

ako ay magtrabaho dito sa makati. Mapa call center agent, secretary, 
supplier, one night stand sa mga bar, at minsan sa mga massage parlor. 

Taong 2008 ay nakilala ko ang aking maybahay ngayong si Angel. Nakilala 

ko sya sa chat at naging seryoso ako sa kanya at desididong lumagay sa 

tahimik ika nga. Talaga namang naka jackpot ako sa aking asawa sapagkat 

kahawig nya si Angel Locsin (kaya angel ang pinalit ko sa pangalan nya sa 

istorya). Naging aktibo ang aming sexlife mula pa lamang noong kami ay 

magkasintahan. Nahinto lamang ito ng sa di inaasahang pagkakataon ay 
sya ay nabuntis. 

Kami ay kinasal ng civil at dahil sa kami ay nagsisimula pa lamang sa pag 

iipon ng pera ay nagpagpasyahang makitira muna sa aking mga biyenan. 

Payag naman sila dahil para mabantayan na din nila ang aking asawa 

habang ako ay nasa trabaho. Dito sa kanilang bahay ay madaming nakatira 

- magulang niya, kapatid na lalaki, bunsong kapatid na si Katherine at isang 
katulong. 
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Naglaan ng isang kwarto sa aming magasawa at ito 'y aking ikinatuwa dahil 

sa kahit papano ay masosolo ko pa rin ang aking asawa kahit nasa bahay 

kami ng mga magulang nya. Sa unang tatlong buwan ng kanyang 

pagdadalangtao ay nakaka iskor pa ako kay misis. Sa mga sumunod na 

buwan ay tanging Handjob at Blowjob na lamang dahil lumalaki na ang 
tiyan nya. 

May mga pagkakataong dumadating ako galing ng trabaho ay nasa kwarto 

ang aking asawa at ang kanyang kapatid na si Kat. Naabutan ko silang 

nagbabasa ng Cosmopolitan magazine. Alam kong ito ay parang FHM ng  

mga babae kaya't kuminang ang aking mga mata nang makita ko sila na 

nagbabasa nito at nagpapalitan ng kuro-kuro. Kaagad namang nagligpit si 
Kat, 

"sige ate maiwan ko muna kayo" sambit ni Kat. 

Alam nyang ako ay magbibihis na dahil ako nga ay galing ng trabaho. Si 

Katherine ay very close sa kanyang ate dahil sila lang dalawa ang babaeng 
magkapatid. Noong nanliligaw pa lang ako kay Angel ay natandaang ko: 

"ate sya ba yung nakilala mo sa chat?" ani Kat. 

"oo sya nga, pasado ba?" sagot ni Angel. 

"mukhang yummy, hihihi" bulong na sagot ni Kat na aking narining din. 

Noong panahon na yon ay medyo di ko pa pansin si Kat dahil sya ay 17 

palang at simula pa lamang magdalaga. Syempre kay Angel ako lagi 
nakatingin. 

Mula ng ako'y tumira sa aking byenan ay naging close din kami ng aking 

hipag. Naroon sya rin ay kumportableng nakasuot lamang ng pekpek shorts 

at sando na kung gabi ay di na rin nag susuot ng bra. Napansin ko na din na 
siya ay nagiging sexy na at tumutubo na ang mga dede nya. 

7 months nang buntis ang aking asawa at ito'y hindi maganda para sa akin 

sapagkat pati BJ ay nababawasan na. Tanging halik at lamas na lamang ang 

aking nararanasan. Ngunit isang gabi ay ganito ang nangyari: 

"Babes, pangit na ba ako?" sabi ng aking asawa. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

5 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

"bakit mo naman nasabi yan babe, papakasalan ba kita kung pangit ka?" 

sagot ko naman. "pasensya kana kung di ko na nagagawa mga datin nating 
nagagawa ha?" sabi nya ulit. 

"gusto mo bang makipag sex sa iba?"  

Nanlaki ang mata ko nang sinabi nya ito. Nabanggit ko dati sa kanya noong 

kami 'y magkasintahan palang na isa sa mga sex dream ko ay ang 

threesome. Sa isip ko ay nalito ako kung ano ang aking isasagot. Di ko alam 

kung ito ay patibong lang at sinusubukan kung ako'y tapat pa rin sa kanya 
or talagang gusto nya yun para sakin. 

"babe naman, di naman ako ganun ka hayok, hehe" iwas pusoy kong sagot. 

"ikaw din babe, may plan pa naman ako" sambit nyang muli. 

Nakatulog ako sa pagiisip kung ano ang balak ng aking asawa. 

Isang gabing late akong umuwi ay naabutan ko si hipag na nasa harap ng 

computer. Sa bintana ay natanaw kong mga hubad na larawan ang 

kaniyang bina-browse. Nagulat sya nang buksan ko ang pintuan ay agad 
nyang sinarado ang browser. 

"kuya, nandyan kana pala. sabi ni ate nauna na daw siya matulog at 
nahihilo sya" salubong nya sa akin. 

"a ganun ba? e bakit ikaw gising pa?" sagot ko. 

"wala naman pasok bukas kuya, nandyan nga pala dinner mo kain ka na" 
ani Kat. 

Lingid sa kanyang kaalaman ay nakatingin ako sa kanyang dede na walang 

bra (dahil gabi  patulog na din siguro). Marahil ay dulot ng kanyang mga  sa 

internet na larawan ay tumayo ang kanyang mga utong. Muli ay ako kay 
hipag. 

      na kumain ay pinulutan ko nalang ang ulam na tinira sa akin at       ng 

isang bote ng Red Horse. Habang nag mumuni muni at ninanamnam lamig 
ng beer ay lumapit sa akin si hipag sa terrace. 

"kuya, di ka pa ba matutulog?" ani Kat. 

"maya na Kat, ubusin ko muna to" sabay tungga sa bote. 

"pahingi naman nyan!" pabiro nyang sagot. 
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"naku papagalitan ako ng ate mo at magulang mo" "mag gatas ka nalang, 
hehe" biro ko ding tugon. 

"kuya naman mag 18 na ako next month, saka nakatikim na ko nyan noh" 
balik nya sa akin. 

"secret lang natin sige na painom na, hihi" ulit nya. 

Nagkwentuhan kami noong gabing yun at di mapigilang tumigas si manoy 

dahil ang kaharap ko ay bakat ang nipols. Naalala ko ang katawan ni misis 
nung sya ay dalaga pa. 

"tara na tulog na tayo Kat" sabi ko. 

"tabi ba tayo? hihi" pabiro nya muling sagot. 

"hahaha" tangi kong reaksyon. 

Kinabukasan ay sabay sabay kaming nag agahan ng aking misis at ni hipag. 

Wala ang aking mga byenan, nagtungo sa kanilang business trip sa 
Pangasinan at ang kapatid nilang lalaki ang nag drive. 

"nag overtime ka ba kagabi?" sambit ng aking asawa. 

"oo, tinapos ko yung isang project para di na ako pumasok ngayong 
holiday, sayang ang long weekends" sagot ko. 

"gusto mong maglibot?" dugtong ko kay misis. 

"tinatamad ako babe e, si Kat nalang isama mo" sagot nya. 

"naku wag na, magastos yan hehe" biro ko, sabay tingin kay hipag. Wala pa 

ring suot na bra si hipag dahil kagigising lang din. At kumportable na din 
sya na ganun ang suot sa loob ng bahay. 

Pagkakain ay nahiga kaming muli ni misis at dahil sa nakita ko kay hipag ay 
tumayo ang aking ari. Napansin ito ni misis. 

"ano ba yan aga-aga e nag hahamon" bulalas nya. 

"alam mo naman babe, tigang ako, hehehe" sagot ko sa kanya. 

"hmmmm, gusto mo ba?" balik nya. 

"anong gusto?" tanong ko. 

"gusto mo bang ilabas yang nasa puson mo, hihihi" ani Angel. 
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Hinawakan nya ang boxers ko at hinimas himas si manoy. Hinalikan ko sya 
at nilamas ang dede na lalong lumaki gawa ng kanyang pagbubuntis. 

"babe subo mo ha?" hiling ko sa kanya. 

Saktong ibinaba nya ang kanyang mukha sa manoy ko ay biglang pumasok 

sa kwarto namin si Kat. 

"ay sorry ate!" gulat nyang nasabi. 

"hihiramin ko lang yung magazine, sorry ulit" muli nyang sabi habang 

nakapikit kunyari at inabot ang magazine sa mesa. Sa pagkakaabot ay 

yumuko si Kat at nasilip ko ang kanyang mga maputing dede. Patuloy 
naman sa pagsubo ng aking manoy si misis at di pinansin ang kapatid. 

Natapos ang BJ ni misis na ang dede ni hipag ang nasa isip ko. Nakatulog 

kami ni misis hanggang tanghalian na. Nauna akong magising at iihi sana 
ako. 

"ay sorry Kat!" sambit ko ng buksan ang pinto ng banyo. Hindi naka lock 
ang pinto kaya't tuloy tuloy ako sa CR. 

"aaaay!" gulat nya at sabay takip ng twalya. 

Kakatapos lang nyang maligo at nag tu-toothbrush na lamang noon. Nakita 

ko ang dede ng aking hipag na tayong tayo (mga 34b na din ito). Sa mabilis 
na pagkakataon nakita ko ito bago matakpan nya ng twalya. 

"kala ko walang tao, sorry ulit" sabi ko sa kanya. 

"ok lang kuya, kwits na tayo ha, hehe" biro nyang tugon. 

"matagal ka pa ba? ihing ihi na kasi ako e" balik kong sagot. 

"ihi ka na jan, di naman ako titingin" seryoso nyang sagot. 

Nasa lababo sya at katabi ang inidoro. Pumasok ako at si hipag ay patuloy 

na naglilinis ng ngipin habang nakatapis ng twalya. Sa nakita ko ay tumigas 
si manoy at nahirapan akong umihi. 

"kala ko ba ihing-ihi kana bakit ang tagal mo?" aniya. 

"wag ka maingay nag coconentrate ako" biro ko. 
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Nang sinabi nya yun ay napansin kong sumulyap sya mula sa salamin sa 

aking manoy. Isang di inaasahang tagpo sa CR na halos tumagal ng 10 
minuto. Naka ihi din ako at iniwan ko sya na naghihilamos ng ponds. 

Tumungo ako sa sala upang gamitin ang telepono at umorder na lamang ng 

kakainin namin sa lunch. Nagising na rin si misis at tumabi sa sofa at 

nanuod ng Eat Bulaga. Habang umoorder sa phone ay lumabas na ng CR si 

Kat at parang batang sumingit sa pagkakaupo namin ni misis sa sofa. 

Nadama ko ang makinis nyang hita sa pilit nyang pagsingit sa aming 
dalawa. 

"ano ka ba Kat??" bulalas ni misis. 

"gusto ko dito sa gitna nyo! hihihi" sagot ni Kat sa ate nya. 

Sinamantala ko ang pagkakataong yun at sinamsam ang amoy ng bagong 

paligo kong hipag. Wala na namang bra si hipag dahil nasa loob naman sya 

ng bahay at kaming tatlo lamang ang tao. Habang busy sila sa panonood ay 

nasisilip ko ang gilid ng dede ni Kat mula sa sandong suot nya. Napaka puti 
nito at halatang wala pang nakakalamas. 

"o nandyan na yung pinadeliver mo babe" sabi ni misis. 

"o tara na kain na tayo ladies" tugon ko sa kanila. 

Pagkatapos ng hapunan ay muling nahiga ang aking asawa sa kwarto. 

Mukhang walang balak talagang maglibot ng aking asawa dala na rin siguro 

ng kanyang kalagayan. Muli ay tumabi ako sa kanya sa kama, naka upo ako 

sa gilid nito at bumukol na naman si manoy nang muli kong maalala ang 
tagpo kanina sa CR. 

"na naman??" ani misis. 

"hehehe, sige na babe isa pa" sagot ko. 

"naku babe, nahihilo pa rin ako e" aniya. 

Naintindihan ko na dahil sa buntis sya ay ganun talaga ang nararamdaman 
nya. 

"pwede bang mag jakol nalang ako habang kiss kita?" sambit ko. 

"ang libog mo talaga babe! hihihi" sagot nya. 
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Isang minuto ang nakaraan habang binabate ko si manoy ay kumalas si 
Angel sa pagkakahalik ko. 

"babe sorry talaga nahihilo ako" wika nya. 

"ganito nalang, may idea ako" sagot nya ulit. 

"Kaaaaaat!" sigaw nya. 

Sa puntong ito ay di ko alam ang mangyayari. Bakit kaya tinawag ng aking 
asawa ang kapatid nya? 

"Bakeeet!" sagot ni Kat mula sa sala at narining kong papalapit sa kwarto 
namin. 

Kaagad ay tinago ko ang nagtutumigas na ari ko at saktong bumukas ang 

pintuan ng kwarto namin. 

"bakit ba ate?" galit na sagot ni Kat. 

Nagcocomputer ito sa sala at naalala ko yung mga bina-browse nya last 
night, marahil kaya ito nagalit ay naistorbo ito sa pagtingin nya doon. 

"halika dito sis, tulungan mo itong si kuya mo" sambit ni misis. 

Nanlaki ang mata ko sa mga sinabi ni misis sa hipag ko. Ito na marahil 

yung sinasabi nya nung isang gabi na kung gusto ko daw bang makipag sex 
sa iba. 

"ito na yung sinasabi ko sayo sis, chance mo na" sabi ulit ni misis sa 
kapatid. 

"ano ito Angel, di ko maintindihan??" sagot kong medyo galit (kunyari) 

Pinaliwanag sakin ni misis ang lahat. Dahil nga close sila ay pati pala mga 

sex life namin ay kinukwento nya kay Kat. Ngayong nagdadalaga na si Kat 

ay sya na rin ang nag educate sa kanya about sa sex. Marahil open minded 
si misis ay payag syang i-share ako sa kanyang kapatid. 

"eto ha, pinapayagan ko itong sitwasyong ito dahil may permiso ko" seryoso 
nyang sabi sa amin ni hipag. 

"huwag na huwag nyong gagawin ito ng hindi ko alam, maliwanag ba?" 

muli nyang sabi. 

"babe totoo ba ito??" sagot ko. 
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"ayaw yata ni kuya e, hihi" sagot naman ni Kat. 

Tumingin ako kay misis at sa mata nya ay nakita ko ang pagsangayon at 

permiso na gawin ang gusto. Ok naman sa akin dahil ang pantasya ko ay 
matutupad na. 

"sige sis kunin mo na yung pototoy ni kuya Bogart mo" utos ni misis. 

" wow mas malaki pala sa malapitan, hihihi" biro ni Kat sabay tapik sa hita 
ko. 

Inagaw ni misis sa kamay ni Kat ang ari ko at tila dinemonstrate kung pano 
ang tamang hawak dito. 

"sis dont be harsh ha, remember, this is mine! hawakan mong dahan 
dahan" ani misis. 

Sa puntong ito ay di ko na alam ang gagawin ko. Nakahiga ako sa gitna ng 

kama habang ang aking asawa at si hipag ay nakaupo sa gilid. Para bang 
mga duktor na iniinspeksyon ang aking katawan. 

"don't worry kuya, madami na din ako nakita nyan sa mga duty ko sa 
hospital, pati sa school pinagaaralan namin yan" wika ni Kat. 

"tama pala kwento mo ate, malaki itong kay kuya Bogart, hihihi" wika ni 

Kat sabay himas sa alaga ko. Taas baba niyang nilaro ito at damang dama 
ko ang malambot na kamay ni Katherine sa aking ari. 

"himasin mo din yung balls nya sis" wika ni misis na parang teacher na 
nagtuturo sa estudyante. 

"ayos ba babe? hihihi" ani misis sa akin sabay titig na parang nangaakit. 

Di ako nakasagot at tanging halinghing lamang ang lumabas sa bibig ko. 
Humiga muna si misis sa tabi ko dala ng muli nyang pagkahilo. 

"idlip na muna ko babe ha, si Kat na bahala sayo" ani ni misis. 

"kuya ok lang ba? hindi ba mahigpit hawak ko?" sambit ni hipag. 

Halos 10 minutong handjob mula sa malambot na kamay ng aking hipag. 

"malapit nako Kat..uhhh" sambit ko. 

"sige kuya ilabas mo na, bilisan ko ba?" sagot nya. 
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"aaaahhh...uhhh"  

"go kuya go!" parang bata na ulos ni Kat na parang nag cheer sa paglabas 
ng aking katas. 

Nilabasan ako at tumulo ang katas ko sa aking tyan. Hawak pa rin ito ni Kat 

at untiunting bumagal ang pag baba-taas ng kamay nya. 

"wow ang dami kuya ha!" ani Kat sabay hawak sa dibdib ko. Nabigla ako sa 

kanyang sumunod na ginawa nang bigla nyang tinikman ang aking katas. 

Dinutdot nya ito sa pamamagitan ng isang daliri na para bang tumitikim ng 
icing ng cake. 

"eeewwww...ang pait kuya!" bulalas nya. 

"ha?! bakit mo kasi tinikman??" sagot ko. 

"next time drink a lot of pineapple juice ha? hihi" biro nyang sagot. 

Bakit alam nya ang mga ito? tanong ko sa sarili. Marahil turo na rin sa 
kanya ni misis at sa Cosmo magazine. 

"baka mapait kasi uminom ako ng alak kagabi diba? baka sayo rin e mapait 
kasi uminom ka din diba? hehehe" biro ko din sa kanya. 

"tse! yun ang akala mo! hihihi" sagot nya sabay tayo mula sa kama. 

"sige kuya tapos ka na, alis na ko ha?" aniyang muli sabay sarado ng 
pintuan. 

Naiwan akong latang lata at pinunasan ng damit ang nilabas kong katas. 

Tumabi ako kay misis at hinalikan ko sya sa pisngi. Bumulong ako sa kanya 

at nagpasalamat sa nangyari. Parang gising sya sya at parang nangiti sa 

mga sinabi ko. Nakatulog akong muli. 
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CHAPTER 2: 
Ang Unang Pagkakataon 

 
Mag 6:00pm na nang nagising ako, wala si misis sa tabi ko at lumabas ako 
ng kwarto. Nasa sala ang magkapatid at tila nagtatawanan sa kwentuhan. 

"babe! gising kana pala!" ani ni misis. 

"hindi, hindi pa ako gising, litrato ko lang to" biro ko sa kanila. 

"hi kuya Bogs!" singit ni Kat. 

"mukhang masaya kayo ah" sagot kong muli. 

"ikaw nga dapat ang masaya diba?" sagot ni misis. 

"hahaha" tanging tawa ang naisagot kong muli. 

"wala pa ba sila nanay at tatay?" sagot kong muli. 

"nag text kanina, bukas pa daw ng gabi makakabalik" wika ni misis. 

"e si inday? dayoff pa rin?" balik ko 

"bukas ng madaling araw babalik yun" sagot niya ulit. 

"bakit ba dami mong tanong? mukhang iniisa isa mo tao dito a?" sagot ni 
misis na tila nanunuksong muli ang mga mata. 

"ah ganun ba, hehehe" sagot kong naka ngiting aso. 

Umorder nalang kami ulit sa labas ng aming hapunan. Makatapos ang 
hapunan ay nagpahinga kami ni misis sa terrace. Nagkwentuhan. 

"babe ok lang ba talaga yung kanina?" pagbukas ko ng usapan. 

"bakit gusto mo ba ulit? hihihi" sagot niya. 

"ha? eh, ano..." pautal kong sambit. 

"ginagawa ko lang ito dahil sa kakulangan ko dahil ako'y buntis, remember, 

akin ka parin. alam kong pwede itong maulit. at dapat tandaan mo na dapat 
may permiso ko ito.maliwanag" seryosong sagot ni misis. 
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Di ako makapaniwala sa mga sinasabi ni misis. Bagkus open minded sya 
kaya nya ito kayang gawin. Ganun din sa panig ni Kat. 

Mag 9:00 pm na. Sumali si Kat sa usapan namin ni misis sa terrace. 
Nakaisang bote na akong RH at kukuha na ng pangalawa. 

"kuya pahingi din ako ng isa" wika ni Kat. 

"hoy, Katherine! sino may sabi sayo na pwede ka uminom?" harang ni 
misis. 

"isang bote lang naman ate, saka dito lang naman ako sa bahay at si kuya 
Bogart naman kasama ko" depensa ni Kat. 

"hay naku, mga kabataan talaga. matutulog na nga ako. Bogs si Kat ha, wag 
mo lalasingin!" sagot ni misis. 

Muli ay namutawi sa aking mga mata ang libog at saya. Nagbukas ako ng 

dalawang bote ng RH at sinimulang tumungga. Iniabot ko ang isa kay 

hipag. Tuwang tuwa din sya dahil pinayagan na din syang uminom ng 
kanyang ate. 

"o dahan dahan ha?" sabi ko kay hipag. 

"oo naman kuya, masarap pag dahan dahan diba" biro nito. 

Aba ang batang to, maberde ang utak! sabi ko sa sarili ko. Nakalahati na 
namin ang bote at kwentuhan pa rin. 

"Kat talaga bang alam mo lahat ng secrets namin sa sex ni ate mo?" tanong 
ko sa kanya. 

"oo naman, hihihi" sagot niya. 

Alam kong wala pang naging BF si hipag kaya wala akong maitanong sa 

kanyang sexlife nuon. Tumayo si Kat at nagsabing iihi lang daw. Pagbalik 

nya ay naka pangtulog na ito. pekpek shorts at sando na naman ang suot 

nya at as usual, walang bra. Alam kong nagaalis ng bra ang mga babae pag 

bago matulog para sila' y maginhawahan. Pero tinanong ko pa rin sya para 
may mapagusapan. 

"bakit wala kang bra?" biro ko. 

"aba pano mong nalaman?? sinilipan mo ko noh? hihih" bawi nya. 
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"ano ka ba, ayan ko tayo ang utong mo" sagot ko uli. 

Lalong naging intimate at bulgar ang usapan namin dala na din siguro ng 
alak. Di ko din mapigilang tigasan dahil na din sa kanyang kasuotan. 

"nakita ko na din naman yan diba? bakit biglang lumaki?" wika ko sa 

kanya. Noon kasing nanliligaw palang ako sa ate nya ay patubo palang ang 
mga ito. 

"syempre nilamas ko, hihihi" biro nyang tugon. 

"nagsasarili ka din ba?" biro kong muli. 

"oo naman, di na ako bata kuya, dalaga na din ako" aniya, "nilabasan ka na 
nga sakin diba? hihihi" muli nyang bawi sa akin. 

Sa puntong ito ay tumigas muli ang ari ko, napansin nya ito sa suot kong 

boxer shorts. Tila natakam sya dito. Naubos na pala ang iniinom namin at 
nagyaya na siyang matulog. 

"babe tapos na kayo?" bati sa akin ni misis pag pasok ko ng kwarto. 
Nagising sya at iihi. 

"anong tapos na?" sagot ko. 

"tapos nang uminom! aba at parang may iba kang iniisip!" galit nyang 

sagot. Dumiretso sya sa CR at pagbalik ay nakahiga ako sa kama. 
Nakabukol pa rin ang aking ari at nakita ito ni misis. 

"aba at parang may gusto ang aking asawa.." bulalas nya pagbalik sa 
kwarto. 

"eh, yung kapatid mo kasi e, tinigasan ako sa suot nya" sambit ko. 

"naku, gusto mo lang makaisa e! hihihi" ulit nya. Tanging ngiti lang ang 
ginanti ko at sumigaw muli. "Kaaaaat! halika nga dito" sigaw nya. 

Yehey! sabi ko sa isip ko. alam kong magpapatulong muli si misis sa 
kapatid nya para ako makaraos. 

Habang hinihintay ang kapatid ay hinawakan na ni misis ang aking ari. 

Sinalsal nya ito at nilaro. Pumasok si hipag sa kwarto at nakita ang ginagwa 
ni Angel sa aking ari. 

"o ate, kayang kaya mo naman pala e" sambit ng hipag ko. 
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"hindi sis, may iba akong ituturo" ani ni misis at sabay yuko sa aking ari. 

Sinubo ni misis ang ari kong tigas na tigas at nanlaki ang mga mata ni hipag 

sa nakita. Diniladilaan ni misis ang ulo ng aking tarugo habang nilalaro ang 
aking mga itlog. 

"wow sis bagong level ba ito? hihhi" masayang sabi ng aking hipag. 

"look sis, kung pano ko paligayahin ang kuya mo" sabay subo na naman ni 
misis sa aking ari. 

Halos tumirik ang aking mga mata sa bawat higop sa aking ari. Lumapit si 

hipag sa aming kama at pinagmasdang maigi ang mga ginagawa ng 

kanyang ate. Umaangat si misis mula sa pagsubo ng aking ari at habang 
hawak pa rin nya ito ay nagpaliwanang sa kanyang kapatid. 

"sis, siguro naman alam mo kung ano ang ginagawa ko. remember, only 

with my permission ok?" ani ni misis. Parang ice cream na pinagsaluhan ng 

dalawa ang aking ari. Naroong si misis pa mismo ang nagsubo ng aking ari 
sa bibig ng aking hipag. 

"dahan dahan sis ha, baka sumabit ngipin mo masaktan ang babe ko" 

paalala ni misis sa kapatid. Pinabayaan na ni misis na si Kat mismo ang 

humawak at sumubo ng aking matigas na ari, Habang si misis naman ay 
nilalaro ang aking mga itlog. 

"uhmmmm..ang sarap babe..ang sarap Kat...oohh" wika ko sa kanila. 

"slurrrp..slurrp.." tanging narinig ko sa mga bibig ni Kat. 

Habang bino-blow job ako ng aking hipag ay nagtatama ang aming tingin ni 

misis at nakikita ko sa mga mata niya na "sige mag enjoy ka lang babe".. 
Napapaisip ako na talagang naka jackpot akong talaga sa dalawang ito. 

Patuloy ang pag blowjob sa akin ni Kat. Hinawakan ko naman ang isang 

dede ng aking asawa at nagustuhan niya ito. Nakatingin ako sa nakayukong 

hipag ko at nasisilip ko ang maputi rin nyang mga dede mula sa aking 
anggulo. Napansin din ito ng aking asawa. 

"Bogs, ikaw ha, nakahawak kana dito e nakatingin ka pa sa kanya" ani 
Angel. 

"Babe naman, ano magagawa ko e naka buyangyang hehehe" sagot ko. 
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"Kat dito ka sa kabila" sabi ni misis sa kapatid. 

Lumipat si Kat sa aking kanan, at si misis nanatili sa kaliwa. 

"o babe abot mo na ba?" sambit ni misis. 

Nagtaka ako kung ano, at naisip ko na kaya nya pinalipat mula sa aking 

paanan ay para mahawakan ko ang dede ng kanyang kapatid. Dali dali ay 
inabot ko naman ito. 

"hmmmmmmm..." parang ginanahan ang aking hipag nag sinapo ko ang 
kanyang murang dede. 

"ganito din yung dede mo nun babes" sabi ko sa kanya. 

"libog mo kasi kaya lumaki na ngayon to hihi" sagot ni misis. 

Natigilan si Kat sa pag blowjob nang ipasok ko sa sando nya ang aking mga 

kamay at casual na tinanong ako. "kuya matagal ka pa ba?" aniya. Sabay 

subo nitong muli. Puro ungol lang mula sa akin ang naisasagot ko sa kanila. 

Habang nilalamas ko ang dede ng aking hipag ay sya namang paghalik ko 
sa aking asawa sa kabilang panig. 

"matagal akong labasan pag nakainom" sabi ko sa kanila. 

Tinitigan ako ni misis na parang na gets nya ang gusto kong mangyari. 

Gusto kong makasex ang aking hipag. Siguro nama 'y papayag si misis tutal 

nakarating na kami sa ganitong stage. Kinalabit ni misis ang kapatid sa 
batok. 

"sis, ready ka na ba?" ani misis kay hipag. 

"hmmm, baka masakit?" sagot ni Kat. 

Dito ay muling nagalak ang aking sarili maging ang aking ari ay lalong 

tumigas na parang sasabog na. Parang naka plano ang mga ginagawa nila 
sa akin. Lumipat si misis sa tabi ni Kat at hinimas nito ang kanyang ari. 

"o wet kana pala sis e" sabi ni misis. 

"oo nga ate e, sarap kasi nitong alaga ni kuya Bogs" biro ni Kat. 

Hinubad ni Angel ang maikling shorts ni Kat at sa unang pagkakataon ay 

nasilayan ko ang kanyang maputing ari na malarosas din ang mga labi. 

Mala balahibong pusa ang bulbol nya at tila nangingintab sa pagkabasa. 
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Hinimas muli ni misis ang ari ng kanyang kapatid at sabay ungol nito 
habang subo pa rin ang aking ari. 

"babe ready kana?"sabi ni misis sa akin. 

"sure ka ba babe?" sagot ko. 

Walang anu ano ay kinalabit nyang muli si Kat at sinenyasang upuan ang 
aking matigas na ari. 

"guys remember, with my permission only ha?" paalala ni misis sabay kuha 
ng condom sa drawer. 

"and one thing more, kapag pinapayagan ko kayo ay dapat meron nito, 
hindi pwedeng wala" sabay turo sa binubuksang condom. 

Si Katherine ang mismong pinaglagay niya ng condom sa aking matigas na 
ari. Hinimas himas nya itong muli at dahang dahang umupo dito. 

"hmmmpff..." ungol ni Kat. 

"ahhhhhh oohhhhh.....ang sikip Kat" sambit ko. 

Dahan dahan nag guide ang aking asawa sa pagpasok ng aking ari sa puki 

ng aking hipag. Napapikit naman sa sakit si Kat sa laki ng aking ari. 

Nagbalik ang tagpong ito noong kami ay unang nagtalik ng aking asawa 
noong kami'y magkasintahan pa lamang. 

"pasok na teh! hihihi pero ang hapdi!" bulalas ni Kat sa ate. 

Hawak hawak ni Angel ang kapatid sa magkabilang balikat habang 

nakapatong sa akin. Pag angat niya ay nakita ko ang dugo. Ang dugo na 

senyales na napunit na ang pagka birhen ng aking hipag. Unti-unti'y 

bumibilis na ang pag taas baba ni Kat sa aking ari. 

"careful sis, masarap na ba?" tanong ni misis sa aking hipag. 

"oo ate, wala nang sakit, hmmmmm ahhhhh" balik ni kat. 

Tanging libog at ligaya ang nasa isipan ko nang sandaling iyon. Habang 

umiindayog si Kat na nakausot pa rin ang sando na walang bra sa aking 

matigas na ari ay napapatingin ako sa akin misis at sinasabi sa aking mata 
na salamat. Ngiti naman ang balik nya lagi pag nagkakatinginan kami. 
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Ilang indayog pa ay pinigilan ko na si Kat at sinabihang hugutin na dahil 

malapit na akong labasan. Kahit may condom ay pinili kong makita nila na 
lumabas ang aking katas sa aking ari. 

Umalis sa pagkakaibabaw si Kat at sabay alis ng may dugo pang condom. 
Nagulat ako nang bigla nya ito uling isinubo. Pati si misis ay nabigla. 

"go sis!"tanging sabi ng aking asawa. 

"hmmmmf...slurrrpppp" ang tanging tunog sa bibig ni Kat. 

"ayan na ako Kat!" sigaw ko at hindi inalis sa pagkakasubo ni Kat ang aking 
ari hanggang ako ay labasan. 

"pweh! kuya naman ang pait pa rin! hihihi" sabay dura dito sa sahig. 

Nagtawanan ang magkapatid habang si Kat ay hawak pa rin ang nanlambot 
nang ari ko. 

"o babes, ok ba? hihihi" sabay himas sa aking noo ni misis. 

"ok na ok babes..thank you" sagot ko sa kanya. 

Nangmatapos ang tawanan at konting kwentuhan ay nagpaalam na si Kat. 

"teh, una na ko at mag shower pa ako" sabi ni Kat sa kanyang ate. "ok sis, 

pahinga ka na rin" sagot ni misis. 

"goodnight kuya Bogart..thanks din ha" ulit ni Kat. 

Tumango lang ako at napikit na ang mga mata. Feeling ko ay nakangiti 

akong nakatulog. Sa sarap na naganap noong gabing iyon ay talaga namang 
parang nasa langit ako. 

Kinabukasan ay ako na naman ang huling nagising. Paglabas ko ng kwarto 

ay naabutan ko silang nag aagahan. Nandun na rin si inday at naglilinis ng 
sala at mga kalat sa terrace. 

"good morning lucky guy!" anang aking asawa. 

"good morning babes!" sagot ko at sabay halik sa kanya. Hindi ko na 

hinalikan si Kat sa respeto na rin sa akng asawa at baka makita din ni 
inday. 

Huling araw na ng holiday at bukas ay may pasok na naman. Napagusapan 

namin habang kumakain na dapat ay sa aming tatlo lang ang mga nangyari. 
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Sumangayon naman ang lahat. Maya maya pa ay may bumusina sa gate. 
Dumating na ang kanilang magulang at kapatid mula sa byahe. 
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CHAPTER 3: 
Nang Mahumaling si Hipag 

 
Masayang yumakap si Kat sa dumating na mga magulang. Nagmano naman 

ako sa kanila. Kumain na din sila ng agahan at ako ' y tumungo na sa banyo 

upang maligo. Habang naliligo ay naalala kong muli ang mga tagpo kagabi. 
Matatapos na akong maligo ay biglang may kumatok. 

"kuya matagal ka pa ba?" sigaw ni Kat 

"o sandali nalang nag shave lang ako" sagot ko. 

"paki bilis kuya at na tatae na ako hihihi" sigaw nya muli. 

Pag bukas ko ng pinto ay nakita kong namimilipit si Kat. Naka shorts lang 
ako at nakasampay sa balikat ang aking tuwalya. 

"ayun natapos din! thank you kuya" wika ni Kat at nabigla ako nang bago 

siya pumasok sa CR ay humawak pa sya sa aking harapan na may titig na 

nang aakit. Grrrrrrr.. sabi ko sa aking sarili. Ngunit kaylangan kong 

magpigil ngayon dahil nandito na ang kanyang mga parents at kapatid na 
lalaki. 

Nang tanghalian na ay napagkasunduan ng pamilya nya na kami ay mag 
outing. 

"Bogart, madami ka bang project? i-reserba mo next weekends ha 

swimming tayo sa laguna" sabi sa akin ng byenan kong lalaki. 

Nagdiwang ang pamilya dahil pala nag click ang kanila business sa 

Pangasinan. Kaylangan kong mag overtime hanggang weekend para 

makasama kami ni misis. Pinaliwanag ko naman ito sa kanya na gagabihin 

ako ng ilang araw para matapos lahat ng due na projects ko this week. 
Sumangayon naman si misis. 

Ok na din ang naging setup ko na mag overtime para at least ay maiwasan 

kong dapuan ng libog sa magkapatid. Na alam kong mahihirapan akong 

sumingit lalo na kay Kat dahil nanduon na nga ang kanyang mga magulang. 
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Miyerkules ay 9:00pm na akong nakauwi. Nakainom na din ako sa 
"obeertime" sa Makati bago dumiretso sa bahay. Isang bote lang naman. 

Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko na naman si Kat sa harap ng 

computer. Ganoon pa rin, tila pinagmamasdan niya ang mga hubad na 

litrato. Pero this time ay hindi na nya mininimize ang window, tila at 
kampante na din sa akin. 

"hello, bakit gising ka pa?" sabi ko sa kanya. 

"sabi ni ate wait daw kita e" sagot nya sa akin. 

Naka indian seat siya sa upuan sa harap ng PC at paglapit ko ay aninag ko 

na naman ang kanyang suso. Maging ang singit nya sa pagkakaupo ay 
sumisilip na rin. Bigla syang tumayo at pinatay na rin ang PC. 

"kuya amoy alak ka a, hala lagot ka kay ate hihihih" biro nya.. 

"pampatulog lang" sabi ko naman. 

"halika punasan na kita, mag hilamos na din kasi ako, sabay na tayo" wika 
nya. 

Di ko alam kung biro ba ito o totoo. Pero agad nyang hinawakan ang kamay 
ko at inakay patungong CR. 

"huy ano ka ba, sila nanay ay tatay baka magising" pabulong kong sabi. 

"kakaalis lang hinatid si kuya sa duty, mga 30 mins pa yun" sagot nya. 

Natuwa naman ako sa narinig. Sa isip ko 'y nabitin siguro si hipag noong 

nakaraang weekends. Pero teka, naalala ko na dapat ay may permiso kami 
ni misis. 

"Kat pano si ate mo??" tanong ko sa kanya. 

"no problem kuya Bogs! kaya nga pinahintay ka niyang umuwi e hihihi" 
sagot niya. 

Nagpaalam na pala si Katherine sa aking asawa at sinabi nya na gusto 

nyang maranasan ang orgasm. Pumayag naman daw ang kanyang ate at 

pinahintay nalang ako at siya daw ay inaantok na. So meaning, may 
permiso na siya para kantutin ko. 
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Sa loob ng CR ay agad niya akong hinatak sa shower. Hubo't hubad kaming 

pumasok. Dito ay muli kong nasilayan ang buong katawan ng aking hipag. 

Pati ang kaniyang mga suso na noong unang pagtatalik namin ay 
nakasando sya. Napakaputi, mala rosas ang mga utong nito at maliit. 

"kuya sabunin mo naman ako" hiling nya. 

Makaraan ang 5 minuto ay natapos na ang sabunan. Hinawakan na nya ang 

aking ari at sinimulang salsalin. Ako naman ay busy sa paghalik sa kanyang 

leeg. Nahihiya pa akong hawakan ang lahat sa kanya baka kasi hindi ito 
kasama sa usapan nilang mag ate.  

"ok lang bang halikan ko mga nipples mo?" tanong ko sa kanya. 

Walang kibo ay ibinaba nya ang aking ulo sa tapat ng kanyang dibdib at 
hudyat na payag sya halikan ito. 

"hmmmm sarap.. Kat ok ba ito sa ate mo?"tanong ko muli. 

Diniinan lamang niya ang aking ulo at tila sinasabing ok lang. Iniangat nya 

ang aking ulo at hinalikan ako. Malambot ang kanyang mga labi. Sariwang 

sariwa ika nga. Sa pagkakataong ito ay siya naman ang bumaba at isinubo 
ang aking ari.  

"uhmmmmmm....oooohhhhh...sarap nyan Kat" sambit ko. 

Makaraan ang ilang minuto ay inabot mula sa kanyang hinubad na shorts 

ang condom. Handang handa si hipag. binuksan ito at inilagay sa matigas 

kong ari. Tumalikod sya sa akin at habang tumutulo sa kanyang mukha ang 
tubig sa shower ay bahagyang iniatras nya ang kanyang pwet. 

"kuya Bogs enter now hihihi" biro pa niya. 

Sa posisyong iyon ay alam kong gusto nya ang dog style. Sinunod ko naman 

ang hiling ng aking hipag. Napakaputi ng kanyang pwet gaya ng kay misis. 
Marahan kong pinasok ang puki ni Kat at siya naman ay napaungol. 

"ooooohhhh sarap kuya!" sambit nya. 

Habang salo ko ang kanyang maputing suso ay sabay himas ko naman sa 

makinis nyang pwet. Dahan dahan ang aking pag iyot. 

"KRRRRRRRRRNG!" nag ring ang phone sa sala. Napahinto ako sa pag 

iyot kay Kat. narinig kong sinagot ni inday ang phone at magulang ni Kat 
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ang kausap. Paparating na pala ito at Naihatid na ang kapatid sa duty. 
Buksan na daw ang gate para di na bumusina at nakakahiya sa kapitbahay. 

Nakabuti naman sa amin ang tawag na iyon para kaagad ay makapagbihis 

na kami. Subalit masakit parehas ang aming puson ni hipag dahil sa 
pagkabitin. 

"tuloy nalang natin next time Kat" sambit ko sa kanya na halatang 
nadismaya sa pagkabitin. 

Minabuti naming di na ituloy baka mahuli pa kami ng kanyang mga 
magulang. 

Araw ng sabado, kami ay tutulak na patungong Laguna para sa outing ng 

pamilya. Nag rent ng isang bahay na may private pool (sa pansol) ang aking 
byenan para makapag relax at magsaya. 

Sa byahe ay mahiluhin parin si misis.  

Sakay ng kanilang van ay sa bandang likod kami naupo. Si Angel sa 

bintana, ako katabi. Si Kat at byenan kong babae sa gitnang row, kapatid 
nyang lalaki ang driver at sa harap din si byenan kong lalaki. 

Habang nasa skyway kami ay lumipat si Kat sa likod kung saan kami ni 
misis ay nakaupo. 

"kuya Bogs pano ba tong app na ito?" ani Kat sabay lipat ng upuan. 

Pagtingin ko sa iphone nya ay text message ang nakasulat. 

"horny aq now kuya" laman nito. 

Nanlaki ang mata ko sa nabasa. Palusot lang nya na magapaturo sya ng 

app. Ngumiti lang ako at pinagbigyan ang hipag. Tinignan ko si misis at 
himbing sa pagtulog. Ilang araw na rin akong nabakante sa isip isip ko. 

"i to-touch ba itong icon na ito?" wika ni Kat sabay "touch" sa shorts ko. 

"Hindi, dapat slide mo muna" balik ko naman sabay "slide"ng mga kamay 
nya na tila binabate ako sa labas ng aking shorts. 

Nakatingin ako sa harap habang busy si hipag sa "app" nya. Hindi halata 

ang ginagawa nya  dahil nasa likod kami at lahat ay nakatingin sa daan. 

Bumawi naman ako sa ginagawa ni Kat. Marahang iniikot ko ang isang 

kamay ko sa likod nya. Saktong abot ko ang bandang singit ng aking hipag. 
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Parang naka sandal sya sa akin at ang kamay ko ay nasa puson nya. 

Malakas ang loob ko dahil maiaalis ko yun kung sakali mang tumingin ang 
byenan kong babae sa likod. 

Hanggang marating namin ang Laguna ay hawak ko ang  puki ni Kat. 

Pagbaba namin ay pasimple ko itong dinilaan at inamoy. Ang bango pala ng 
puki ni hipag sabi ko sa sarili ko. 

Ang bahay na nirentahan sa pansol ay may dalawan kwarto lamang. Sinabi 

na agad ng biyenan ko na solo nilang  mag asawa ang isang kwarto at sa 

isang kwarto namang kami ng asawa ko kasama si Kat at ang lalaki nyang 
kapatid. 

Tanghali ay nagsalu salo kami at pagsapit ng hapon ay naligo sa mainit-init 

na pool sa likod ng bahay. Pagsapit naman ng gabi' y konting inuman 

naming mga lalake. Si misis ay as usual maagang nagyayang matulog. sabi 

ko isang bote nalang at susunod na ako. Naiwan si Kat na naliligo pa rin sa 
pool at ang kapatid nyang ngayo'y busy sa laptop sa tabi ng pool. 

Humiga ako sa tabi ni misis at napaisip na naman. Naalala ang mga tagpo 

kanina sa pool. Naka two piece bikini si Kat na kulay itim at pasulyap 

sulyap ito sa akin. Nagkakatama din minsan ang aming mga mata na tila 

nagsasabing "humanda ka mamaya". Habang nagiimagine ay tumigas na 

naman ang aking ari. Hinimas ko ito sa tabi nang aking tulog na asawa. 
Nagulat ako ng biglang may tumapik sa akin. 

"huy! ano yan ha!" si Kat pala ang tumapik. 

"ah... e... wala pampatulog lang" biro ko naman. 

Magshoshower na pala siya at tapos na daw mag swimming. 

"gusto mo tulungan kita? hihihi" biro nya rin sa akin. 

"naku baka pumasok na rin si kuya mo" sabi ko sa kanya. 

Hindi na raw matutulog sa loob ang kuya nya, nagpasya daw itong sa sala 
nalang matulog at malamig naman daw doon. 

"halika na kuya, samahan mo naman akong mag shower" hiling ni Kat na 
may halong libog sa mga mata. 

Subalit pagbangon ko ay nagising si misis. 
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"sis ha, ikaw na yata ang nagyayaya ngayon?" seryoso nitong sinabi. 

"naku hindi babes, nakita nya kasi akong nagbabate, sorry ha" sagot ko 
naman para di mapahamak ang kapatid. 

"o sige, bilisan nyo ha at baka pumasok kuya mo" wika ni Angel. "may dala 

ka bang condom?" pahabol ni misis. 

"naku wala panu yan?!" balik ko sa kanya. 

"so walang penetration maliwanag??" tugon ni misis. 

So sa tinginan ay nagkasundo kami ni Kat na walang penetration dala na 

rin ng bilin ni ate nya. Para din ito sa amin at baka nga naman mabuntis ko 

ang kapatid e malaking kahihiyan sa pamilya. Nagtanggal ng tapis na 
tuwalya si hipag at ako nama'y sumunod na sa banyo. 

"so pano, walang sex ha, oral nalang Kat" sabi ko kay hipag. 

"o sige, pero dapat mag orgasm ako ha promise?" muling hiling sa akin ni 
hipag. 

Binuksan nya ang shower at sinimulan ko naman siyang halikan sa batok. 

Nakaharap sya sa shower at ako naman ay sa kanyang likod nakapwesto. 

Dama nya ang tigas ng aking ari na nakatutok sa pwet nya. Habang 
sinasabon ko sya ay halinghing lamang ang naririnig ko mula sa kanya. 

"kasi naman di ka nagdala ng condom kuya" ulit nya na may kunot ang noo. 

"dibale Kat, akong bahala" sagot ko. 

Pinatuwad ko sya na parang mag dogstyle. Lumuhod ako at sinimulang 

dilaan ang kanyang ari habang umaagos ang tubig mula sa shower. 

Napakabango talaga ng hiwa ni hipag. Maging ang kanyang pwet na 

flawless. Pinapatigas ko ang aking dila para kahit pano ay pumasok ito sa 

kanyang lagusan. Nakikita kong namimilipit sa sarap si hipag dahil sa aking 
pag dila. 

Kapalit ng aking dila ay ang pag pasok ko ng aking isang daliri sa sariwang 
hiwa ng aking hipag. 

"ooohhhhh....uhmmmmmm... ang sarap pala nyan kuya Bogs!" bulong nya 
sa akin. 
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Pinaharap ko sya at sa pagkakataong ito ay kaharap ko na ang buong hiyas 

ng aking hipag. Sa manipis nitong bulbol ay kitang kita ko ang mga labi ng 

kanyang puki na kulay pink. Muli ay dinilaan ko ito at panuksong 

tumitingin sa itaas sa kanya. Pinatigas ko muli ang aking dila at salising 
fininger ko ang hiyas ni Katherine. 

"kuya malapit na akooooo...hhmmmmm.." bulalas ni Kat at sabay sabunot 
sa akin. 

Ilang saglit pa ay bigla na lamang syang nanigas at tila tumirik ang mga 

mata. Nilabasan na rin si hipag. Nagalak din ako at napaligaya ko ang aking 

hipag. Pinatayo naman nya ako matapos syang maka recover sa sarap na 
naramdaman. Umupo sya sa toilet bowl at tumapat sa aking ari. 

"o kuya ako naman ha?" sambit nya sa akin na nakatingin na naman ng 
may halong libog sa mga mata. 

"slurrrrp...glurrk...kuya sarap nito talaga!" sabi ni Kat sa akin at muling 
sinubo ang aking ari. 

Ilang ulit pa ay naramdaman kong malapit na rin akong labasan. Naalala ko 

na uminom na naman ako ng alak kaya't sinabi ko na agad sa kanya na wag 

na nyang lasahan ang lalabas sa akin. Tumango lang sya at patuloy na 
sinubo ang aking ari. 

"ayan na Kat..hummmmmmm...oohhhh" sambit ko nang ako'y labasan. 

"wow kuya buo buo pa oh, hihihi" biro nya sa akin. 

Natapos ako at nag ayos na kami ng sarili. nauna akong lumabas at naiwan 

pa siya upang mag toothbrush. Tumabi akong muli kay Angel at hinalikan 

ko sya sa noo. Ngumiti naman itong nakapikit. Ilang saglit pa ay lumabas 
na rin si Kat sa CR. 

"goodnight kuya" sabay kindat sa akin ni hipag. 

Napakasarap ng tulog ko noon at natikman ko na naman ang aking hipag. 

Kinabukasan ay nagswimming kaming muli at bago sumapit ang tanghali 
ay nag empake na rin at pabalik na kami ng maynila. 

Simula ng mga araw na yun ay hindi naman nagbago ang pakikitungo ni 

Kat sa akin lalo na pag kaharap ang kanilang mga magulang. Kapag kami 

kami lang ay minsan tuksuhan at nauuwi sa handjob, blowjob. Hindi na 
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naulit ang aming sex or penetration talaga dahil mahirap na tumyempo sa 
bahay. 
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CHAPTER 4: 
Ang Pagbabago 

 
Makalipas ang dalawang buwan, nanganak na si misis. Masayang masaya 

sa kanilang bahay dahil sa unang apo. Ako naman ay masaya rin dahil 
makakaiskor na akong muli sa aking asawa. Ngunit mali ako. 

Normal ang panganganak ng aking asawa. Alam kong masakit ito at 

inintindi ko na lamang ang sitwasyon. Dahil dito, pinapayagan pa rin ng 

aking asawa ang kapatid nya para ako ay makaraos. Ngunit no penetration 

pa rin sapagkat di kaya ng pagkakataon. Naisipan ko na nga minsan na i-
motel si Kat mapasok ko lang ulit ang sariwa nyang hiyas. 

Dala ng nadagdagang gastos ay napagdesisyunan naming magasawa na 

ako'y mag abroad na muna. Swerte namang napasok ako agad sa Singapore 

bilang Junior Architect. Bago ako umalis ng Pinas ay nakatalik ko din ang 
aking misis.  

Mainit ang aming muling pagtatalik. Ngunit di makakaila na medyo 

lumuwag na ang puki nya dahil sa panganganak. Na miss ko ang pagtatalik 

naming mag asawa. Muli nyang ginawa ang mga ginagawa nya sa akin nung 

kami'y magkasintahan pa lamang. Kapag lalabasan ako 'y sinisimot nya 
lahat ng aking tamod at nilulunok. 

Halos araw araw kaming nagtalik ng huling linggong nalalabi ko sa Pinas. 
Ngunit isang araw sa gitna ng aming pagniniig. 

"ate..." bulong sabay mahinang katok ni Kat sa pinto ng kwarto namin. 

Hinigot ko ang ari ko sa puki ni misis at binuksan ang pinto. Pumasok si 
Kat. at naupo sa gilid ng aming kama. 

"o sis bakit? gabi na e di ka pa tulog?" ani misis. 

"ate ilang araw nalang e aalis na si kuya" sagot ni Kat. 

Parang naawa si Angel sa kapatid dahil mula noong sya pwede nang 

makipagtalik sa akin after manganak ay parang nawalan na ng role si hipag 
sa sexlife namin. Ako namay humihimas sa aking ari nang sumagot si misis. 
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"hayyyy..ang baby sis ko...halika nga dito" sagot ni misis sabay kuha sa ari 
ko at sinalsal nya ito. 

"na miss mo ba ito sis?" dinilaan nya ang ulo ng titi ko at sabay tingin kay 
Kat. 

"oo ate hihihi" sagot ni Kat. 

Parang mga bata na namang pinagsaluhan ng magkapatid ang aking ari. 

Dinidilaan ni Kat at si misis naman ay sa itlog ko. Halos maulol na naman 

ako nung gabing iyon. Dinukot ni misis ang condom sa aming drawer at 
pinabuksan muli kay Kat. 

"o eto ilagay mo na kay pototoy" wika ni Angel. 

Nilagay naman agad ni Katherine ang condom sa matigas kong ari. 

Umangat siya at akmang uupo na sa aking ari. Dahang dahan ay nagbaba-
taas si Kat habang ako namay finifinger ko ang aking asawa. 

"ooohhhh...hmmmm...ang sarap babes" sabi ko sa kanila. 

Habang umiindayog si Kat ay inililis ko ang suot nitong damit at nilamas 

ang mura nyang mga dede. Si misis naman at biglang ipinatong ang kanyan 

hiyas sa aking mga mukha. Ngayon ay dinidilaan ko ang aking misis habang 
kumakabayo si hipag. 

"o babe, natupad na pangarap mo, threesome!" sambit ni misis at 
nagtawanan ang magkapatid. 

" hmmmmm..uhmmmmmmm..ang sarap kuya Bogs noh?" wika ni Kat. 

Nagpalit ng posisyon ang dalawa at si misis naman ang aking kinantot. 

Nahihiya pa si Kat na pumatong sa aking mukha upang ipakain ang pepe 
nya. 

"o bakit sis? ayaw mo ganun?" tanong ni misis kay hipag. 

"e nakakahiya" sagot ni Kat. 

Hindi alam ni misis na nakain ko na ang hiyas ni Kat. Hindi rin ito sinabi sa 

kanya ni Kat noong kinain ko sya sa banyo sa laguna. Sa permiso ng ate ay 

pumatong din si Kat sa aking mukha upang maipakain ang basang hiyas 
niya. Nanginginig ang mga hita ni Kat habang siya ay kinakain ko. 

"oooohhh kuya Bogs ang sarap!" ani Kat. 
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Ilang ulit pa ay nilabasan na din ang magkapatid. At kasunod nito ang 

aking pagsabog na rin. Hinugot ni misis ang aking ari mula sa kanyang 
hiyas at niyaya nya si hipag na dilaan nila ito hanggang sa labasan. 

" oooohhh malapit na kohhhh...babe...Kat.." sambit ko sa kanila. 

"slurrrp ....glurrrppp....swwwwwwppp" tanging mga tunog ng pagdila at 

pag sipsip ang narinig ko nang sandaling iyon. Sinimot nila ang nilabas 
kong likido at parang mga batang natapunan ng ice cream. 

"aba kuya ang tamis na ng tamod mo ha" gulat ni Kat. 

"oo naman, para sa inyo yan eh" yabang kong sagot. 

Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na rin si Kat sa aming kwarto. 
Nakatulog kami ni misis na walang suot bukod sa kumot. 

Dalawang araw bago ako umalis ay naulit pa ang threesome namin. Sinama 

namin si Kat sa isang drive in motel sa malate. Doon ay talagang bigay todo 

ang kanilang sigaw at ungol dahil solo namin at walang makakahuli sa 
amin. 

Nalungkot din ako nang ako'y aalis na patungong Singapore. Sabi ko 

naman sa sarili ko ay malapit lang ito at kahit minsan sa isang buwan ay 
pwede akong umuwi. 

Sa unang tatlong buwan ko sa Singapore ay nakakauwi ako buwanan. 

Ngunit sabi ni misis na every six months nalang dahil sayang din ang 
pamasahe. Sumangayon naman ako sa suhestyon nya. 

Ganun ang naging setting namin sa buhay ng dalawang taon. Every six 

months ang uwi, 2 or 3 days ako sa pinas. Sex namin ni misis. Si Kat ay 

bihira ko na maabutan sa bahay dahil sa mga duty nya sa hospital. Malapit 
na kasi syang magtapos sa nursing. 

Sa loob ng dalawa at kalahating taon ay nakapagpundar ako ng condo. 

Maliit lamang ito, 1 bedroom, malapit din sa bahay ni byenan at sa mga 
sikat na unibersidad sa maynila.  

Sa aking naipon nagpasya na umuwi na ng Pinas.  
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CHAPTER 5: 
Ang Resulta 

 
Taong 2011. Masaya ang aking maybahay sa naipundar ko, maging ang 

aking anak. Lumipat na kami sa aming bagong condo ng ako'y bumalik sa 

Pinas. Kaming 3 lang dito. Maganda ang mga amenities nito, may 

swimming pool, gym, mall sa ibaba. Sa pag uwi ko ay hindi na muna ako 

nag trabaho. Pahinga muna. Si misis naman ay pumapasok pa rin sa 

hospital. Naiiwan sa akin ang aking anak na hinahatid ko sa kalapit na 
Private Day Care 3 oras kada araw ang pasok nya. 

Tuwing linggo ay dumadalaw naman kami kila byenan or sila naman dito sa 

condo upang mag swimming. Nakatapos na din si Kat sa nursing at pinalad 
na makapasa sa board. Natanggap siya sa isang sikat ding hospital sa QC. 

Isang weekend ay kumpleto ang pamilya nya na dumalaw sa amin sa condo 

upang magswiming. Sa dalawang linggo ko na dito sa Pinas ay noon lang 
nakasama si Kat. Noon ko lang din sya nakita mula noon. 

Malaki ang pinagbago ng katawan nya. Mas lalong lumaki ang kanyang 

mga dede at sexy parin. Nagpakulot sya ng buhok (wavy na kulot), at 
medyo may kulay ito. Pumintig si manoy sa nakita. 

"kuyaaaaa! hihihi" pasigaw nyang bati nang magkita kami. 

    "nasaan na yung pasalubong ko?" tanong nya ulit. 

     "nasa ate mo, sana magustuhan mo" sabi ko naman.  

Tila dati pa rin ang pakikitungo ni Kat sa akin. Masayahin, palabiro. 

Napansin ko na parang wala na ang "mahalay" nyang mga biro gaya ng 

patagong pag sagi sa aking ari. Marahil ay nalimutan na nya ito dahil na rin 
sa trabaho nya. 

Bago mag 6:00 ng gabi ay nageempake na ang mga byenan ko matapos ang 
maghapong paliligo sa pool. Napansin ko si Kat na hindi pa  

"babes, ok lang ba na dito na muna si Kat sa condo?" wika ni misis. 
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Nagtaka ako kung bakit. Pero muli kong naalala ang mga nangyari noon sa 

amin ni misis at ni hipag. Tumigas   bigla ang aking alaga. Napatingin 
naman si Kat sa amin   habang busy sa pagkalikot sa pasalubong kong ipad. 

   "bakit kuya, di ba ko pwede makitulog dito, damot mo    naman" masungit 
na sagot ni Katherine. 

     "Bogart, ito kasing si Katherine ay nagduduty na ng      panggabi dito sa 

St. Lukes. Di ko naman magawang      masundo at ihatid kasi hindi ako 
pwedeng mapuyat      na" dagdag ni byenan. 

"naku wala po iyon tatay, ikaw naman Kat, hindi ako madamot, ayan nga 

ineenjoy mo na pasalubong ko e, paborito kasi kitang in law" biro ko sa 

kanila. 

Nagtawanan ang lahat. Sumapit ang gabi at kami na lamang ang natira sa 
condo. Ako, si misis, si Kat at ang tulog na naming anak. 

"sis anong oras ba duty mo bakit di ka pa gumagayak?" tanong ni Angel. 

"maya pa mga 10:00 pm, 9:30 na ako aalis. Dadaanan ako ni Carina may 
kotse yun" sagot naman ni hipag. 

Patuloy lumipas ang oras ng walang kibuan, nanunuod kasi kami ng DVD 

noon. Saktong natapos ang palabas ng 9:00pm at kinuha ni Kat ang bag na 
dala at nag prepare na para maligo. 

"kuya, ganda ng CR nyo ha, di mo ba ko sasamahan?" pabirong sabi ni Kat 
sa akin. 

Napatingin naman ng masama sa akin si misis at tila hinihintay ang aking 
isasagot. Kahit ako ay nabigla sa tanong ni Kat ng pagkakataong iyon. 

"hay naku Katherine, kumilos kana at baka ma late ka pa!" masungit na 
sagot ni misis.  

Di na ako nakasagot sa biro ni hipag. 

Nakaalis na si Kat. Nakahiga na din ako katabi ni misis sa aming kama. Pag 

yakap nya sa akin ay kinapa nya ang aking harapan at tyempong nag 

iimagine naman ako sa aking hipag habang siya ay naliligo. 

"aba aba, at naghahamon ito..hmm di kaya dahil sa kapatid ko??" wika ni 
misis. 
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"naku babes, sino ba mas maganda, si Julia Montes o si Angel Locsin?" 
sagot ko naman. "hmp! bolero ka parin ngayon!" sabay kurot sakin ni misis.  

Nang pagkakataong iyon ay naghalikan na kami at unti unting hinubad ang 

aming mga damit. Tahimik kaming nagniig para hindi magising ang aming 
anak.  

" hummmmmmm...ooohhhhhh ang sarap mo babes! parang dalaga parin!" 
sambit ko sa kanya. 

Tila sumikip muli ang puki ng aking asawa siguro sa tagal din naming di 

nagtatalik mula nung nasa Singapore ako. Dala na din ito ng kanyang 

muscle control. Ngunit napansin ko na tinatamad na sya na mag BJ, gusto 

nya ay pasok agad. Gusto nya kasi matapos agad dahil baka daw magising 
ang anak namin. 

Nakadalawang round lang kami noon at sabay ding nakatulog pagkatapos. 

Kinabukasan ay nag duty na rin si misis sa ospital. Magkaiba sila ng 

pinapasukan ni hipag. Ako naman ay kumain na ng agahan at naghanda na 

sa pag hatid ko sa school ng aking anak. Di kalayuan ang school ng aking 

anak at 3 oras lamang ang klase nila. Puro laro lang naman kasi at nursery 

rhymes ang mga tinuturo. Ok na din para sa amin na pumasok agad siya 
para may makalaro naman. 

Alas 9 nang umaga ay bumalik na ako sa condo. Pagpasok ko ay narinig ko 

na may tao sa CR. Ah, malamang si hipag... huh?? si hipag?? gulat ko sa 

aking isipan na ang aking hipag nga pala ang naliligo. Kakauwi lang niya 

galing duty. 

"kuya ikaw ba yan?" tanong nito mula sa loob. 

"oo ako nga, kanina ka pa ba?" tanong ko naman. 

"nung umalis ka dumating ako sabi nung guard!" sigaw nya ulit. 

Nakaupo ako sa sala (maliit lang ang condo namin, 1 bedroom), ilang saglit 

pa ay lumabas si hipag mula sa banyo at nakatapis lang ito ng tuwalya. 

Napatitig ako sa kanyang katawan. Talaga namang nagbago na ito, tumubo 
na ito. 

"o bakit parang nakakita ka ng multo?" ani hipag. 

"ha? eh...wala" pa utal kong sagot. 
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"kuya pahiram naman ng isa pang towel, pang patuyo ko ng buhok ko" 
hiling ni hipag. 

"e ayan o yung suot mo, Kat naman nakita ko na yan e, hehehe" pabiro 
kong sagot. 

Walang sabi sabi ay bigla nyang hinubad sa pagkakatapis ang tuwalya at 

binalabal ito sa kanyang buhok. Muli ay natulala ako sa mga nakita. 

Pumintig bigla ang aking ari. Ang suso ni hipag ay ganap nang sumibol. 

Pinkish na nipples at mala porselanang kutis. Ang mga bulbol nya ay tila 
wala na. Halatang nagahit ito. 

"o ano? nagulat ka na naman?" sabi nya sa akin. Nakatitig sya na parang 

nang aakit. 

"wow Kat, laki ng improvement ha?" sagot ko. 

Akala ko ay may BF na sya na nagpalaki ng mga suso nya, sabi nya sa akin 

ay wala. Nagfocus daw sya sa pag aaral at trabaho. Lalo akong tinigasan ng 
sinabi nya ang reason kung bakit sya nag ahit. 

"para daw masarap kainin sabi ni ate!" sagot nya. 

Tila nagsasayaw pa siya habang walang saplot at tangin ang tuwalya lamang 

sa buhok ang suot. Napatingin din sya sa aking matigas na ari na pilit ko 
tinatakpan ng unan sa sofa. 

"kuya wag mo nang itago, nakita ko na din naman yan diba?" ani hipag 
sabay alis sa unan sa harapan ko. 

Kumandong sa akin si Kat. Hinawakan ang dalawang pisngi ko at inilapit 
ang mga labi sa mukha ko. 

"namiis mo rin ba ako kuya Bogart?" tanong niya sa akin. 

"oo naman. na miss ko ang lahat." balik ko. 

"teka teka, may permit ka ba sa ate mo?" tanong ko sa kanya. 

"hmm..mamaya nalang tayo humingi pwede naman siguro. may condom 
naman ikaw diba?" sagot nya sa akin. 

Noon din ay naglapat ang aming mga labi at tila magkasintahang matagal 

na di nagkita. Ang bagong paligong halimuyak ay dinilaan ko mula leeg 

patungo sa mga lumaking mga suso ng aking hipag. Nilipat lipat ko ang 
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aking mga labi sa magkabilang nipples ni Kat. Panay naman ang unggol 
niya sa aking mga ginagawa. 

"oohhhh...ahhhhhhmmmm" sambit ni Kat. 

Mula sa pagkakapatong ay bumaba sya sa carpet. Nagmamadaling binukan 

ang aking pantalon. Sabay hanap sa aking matigas na ari. Nang makita ito 

ay dinilaan nya muna ang ulo nito at biglang isinubo. Habang baba-taas si 

hipag sa aking tarugo ay tumitingin din sya sa akin. Tila nagtatanong kung 
nasasarapan ako. 

"hhhmmmmmm...ang sarap Kat..lalo ka gumaling.." sagot ko.. 

Habang bino-blowjob ako ni hipag ay nilalamas naman ng isa nyang kamay 

ang sariling suso. Lalo akong ginanahan sa kanyang ginagawa. Inilalabas 

niya ang aking titi mula sa kanyang bibig at didilaan ang aking mga itlog at 

muling isusubo ito ng buo. Gumaling talaga sa pag BJ si hipag dahil 

ramdam ko na pinapaikot pa nya ang kanyang dila sa butas ng aking ari 
habang taas baba siya dito. 

"ako naman Kat.." hiling ko sa kanya.. 

Sumunod naman agad si hipag at naintidihan ang aking hiling. Humiga sya 

sa sofa suot parin ang towel sa ulo. Dinilaan ko ang bagong paligong 

katawan ni Katherine. Mula leeg, sa pagitan ng suso, puson at sa hiyas na 
mamasamasa na rin. 

"ooohhhh...na miss ko din to kuya..." bulong ni Kat. 

Sinisid ko ang kanyang maputing singit at dinilaan ang kanyang hiyas na 

mamula mula. Pagtingala ko naman sa kanya ay nilalamas nya ang kanyang 

mga suso. Pagkatapos sa kanyang hiyas ay pinagpatuloy ko ang pagdila 

pababa sa kanyang mga hita, binti at mga paa. May foot fetish din kasi ako 
at bagong paligo naman si hipag kayo dinilaan ko na rin ito. 

"kuya gusto ko sa ibabaw.." hiling nya sa akin. 

Nagparaya naman ako at ibinangon ko sya at nagpalit kami nang pwesto sa 

sofa. Inalit na nya ang kanyang tuwalya sa ulo at nakalugay ang medyo 

basang buhok nya na medyo wavy. Bago nya ipinasok sa kanyang puki ang 

aking ari ay ilang beses nya muna itong isinubo at nilawayan. Inilagay ni 
hipag ang condom at pumwesto na siya nang paupo sa aking ari. 
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"ahhhhhh..feel sooo good kuya.." sambit ni Kat. 

Tanging ungol lang din ang naging tugon ko sa mga sinasabi ni Kat. Kitang 

kita sa kanyang mga mata ang kaligayahang nadarama sa muli naming 

pagtatalik. Marahan syang nag taas-baba sa aking tarugo. Gusto ng aking 

hipag ang mabagal na pagkantot para daw mafeel nya talaga ang pag pasok 
ng ari ko. 

"ang sarap talaga kuya, ikaw palang nakakatikim sa akin..uhhhmm.." wika 
nyang muli. 

Makalipas ang ilang minuto ay bumangon ako sa pagkakahiga sa sofa. 

Hinugot naman nya ang aking ari sa kanyang puki upang makapwesto kami 

ng maayos. Sumandal ako sa sofa at pinatalikod ko sya sa akin. Tumugon 

naman sya sa hiling ko at marahang umupong muli sa aking matigas na ari. 

Sumandal sya saa akin habang mabagal na pag kanyod mula sa likuran. 

Sinimsim ko ang gilig ng kanyang tenga at leeg. Hawak ko ang kanyang 
mga suso at nakapatong ang kamay nya doon. 

"ahhh kuya..." ungol ni Kat. "malapit na akoohh.." ungol nyang muli. 

Ibinaba ko ang isang kamay ko sa kanyang puki at hinawakan ang tinggil 

upang lalong makiliti si hipag. Napatili naman siya sa aking ginawa. Pilit 
nyang ibinaling ang mukha sa akin at hinalikan nya ako. 

"hmmmmffff....ooooohhhhhh...." tila narating na ni Kat ang rurok ng 

kaligayahan nang sandaling iyon at nanginig muli ang kanyang mga 
katawan. 

Pinatayo ko syang muli at pina posisyon ng dog style. Pinaangat ko pa ang 

isang paa nya upang maibuka ng husto ang kanyang puki. Sumangayon 
naman siya sa aking hiling.  

Ipinasok ko ang aking arin at ilang saglit na lamang ay lalabasan na ako. 

"ahhhhh Kat this is very gooooood..." bulong ko sa kanya habang 

kumakantot. Hinihimas ko din ang kanyang mga pigi at papalitpalit na 

hinahawakan ang mga suso niya. 

"Kat malapit na ako..." sambit ko sa kanya. tumingin sya sa akin at 

kumindat. Sabay nito ay hinugot nya ang aking ari at lumuhos sa aking 

harapan. Inalis ang condom at muling isinubo ang aking ari. Hindi ko na 

mapigilan at sumabog din ang aking katas sa kanyang bibig. Nagulat ako at 
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sinimot nyang lahat at nilunok ang aking katas gaya ng ginagawa ng ate 
nya. Dati ay di nya ito nagawa. Gumaling na talaga si hipag. 

Nagpahinga kaming hubo't hubad sa sofa. Naglinis na din kami ng katawan 
at naghanda na akong sumundo sa school ng aking anak. 

"kuya matutulog na ako ha?" wika ni hipag. 

"o sige, doon kana matulog sa room namin ng ate mo" sabay kiss sa pisngi 

ng maganda kong hipag. Galing nga pala siya sa night duty kaya nakatulog 

din agad. Tila lumulutang ako sa daan patungong school ng aking anak. 
Natikman ko na naman si Kat na matagal kong di nakita. 

Pagsapit ng hapon ay si misis naman ang aking sinundo. Iniwan ko ang 

aming anak sa tita nya sa condo. Sa kotse ay nagkwentuhan kami pauwi ni 
misis. 

"musta naman si baby?" tanong nya sa akin. 

"nandun naiwan sa tita nya, nanonood ng cartoons" sagot ko naman. 

"musta naman si Kat?" sabay tingin ni misis sa akin na may halong 
panunukso. 

"ayun pagod sa duty..tulog agad nung pag uwi ko galing school" sagot ko 
naman kaagad. 

"huuuuuu..babes talaga. baka naman nakasingit si sis ha!" sabay kurot sa 
aking tagiliran. 

Hindi ko alam kung idedeny ko ba or aaminin. Di ko din alam kung nagtext 

ba si hipag upang magpaalam sa kanya. Ayoko kasing masira ang tiwala ni 

misis sa akin at sa kapatid nya. Naalala ko kasi yung bilin nya nung buntis 
pa siya, "permission". 

"ano na?" pagalit nyang sabi. 

"wala, wala namang nangyari, ano kaba babes, kaka sex lang nating kagabi" 
sagot ko na bahala na style. 

"buti naman" aniya. Nakahinga ako ng maayos sa sagot niya at humilig sya 
sa braso ko habang nagmamaneho. 

"babes, pwede naman ulit yun e, alam kong pantasya mo yun. pero dapat 
kasama ako. di ba threesome nga?" pahabol nya. 
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Bigla lumiwanag ang paligid ko sa narinig. Napakabait ng aking asawa. 

Kaya nung ako'y nasa Singapore ay di ko nakuhang mambabae. Hinalikan 

ko sya sa noo sa pagkakataong iyon. Nakarating din kami sa condo at nag 
park na ako. 
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CHAPTER 6: 
Pagbalik ng Hilig 

 
Pagdating namin sa unit namin ay naabutan namin si Katherine na 

natutulog pa rin. Marahil sa puyat galing duty at dahil na din siguro sa 

ginawa namin kaninang umaga. Katabi naman niya ang aming anak na 

nakatulog na din sa panunuod ng TV. Bahagyang nakalilis ang kumot at 

nakita kong nakapanty lang si hipag. Napansin din ito ng aking asawa at 
tumingin lang sa akin matapos ibalik sa pagkakalilis sa kumot. 

"babes halika na at ihanda mo na ang pagkain" utos niya sa akin. 

"maaga pa diba?" tugon ko naman. Mag alas-6 palang ng gabi nun. 

Sumangayon naman si Angel at umupo nalang sa sala. Binuksan nya ang 

TV at nanuod ng balita. Ako naman ay nag ayos ng mga laruan ng bata at 

ibang mga kalat. Napansin ko ang bukas na handbag ni hipag na nasa 
sahig. 

Sa bukas na bag ay nakita ko ang isang pirated DVD. Bahagya ko itong 

sinilip at nakita kong porn DVD ito. Di na ako nagtaka kung bakit meron si 

Kat nito. Subalit naitanong ko sa sarili kung bakit kailangan pa nyang 
bumili e meron naman sa internet, malinaw pa. 

"babes ano ba yan tinitignan mo?" tanong ni misis nang makita ako. 

"tingnan mo babes o, si Kat mahilig pa rin" sabay tawa ko at pinakita ang 
DVD sa bag ni hipag. 

Nagtawanan lang kami sa nakita. Naitanong ko kay misis kung bakit wala 

pang BF si Kat. Meron daw dating nanligaw pero di rin napansin gawa nga 

ng pag aaral niya noon at ngayon naman ay busy sa trabaho. Sa isip ko ay 
buti naman para ako lang ang nakakatikim sa kaniya. 

Nagising si Kat sa aming pagtatawanan at lumabas ito ng Kwarto. Maliit 

lang ang aming unit kaya't paglabas ng kwarto ay sa may sofa agad. Nabigla 

ako ng lumabas si hipag na naka panty parin. Puting panty at fit na t-shirt 

na puti rin. Bakat ang hiwa ni hipag lalo na't nasisinagan ng liwanag mula 
sa TV. 
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"nandyan na pala kayo ate.." wika nya habang namumungay pa ang mga 
mata. 

"sis mag suot ka naman ng pangbaba mo, nandito kuya mo o" utos ni Angel 
sa kapatid. 

"ay sorry ate" paumanhin ni Kat. Subalit napatingin din sya sa akin. 
Pumasok ulit si Kat at nagsuot ng shorts. 

Kahit na alam ni misis na nakita ko na ang katawan ni Kat at natikman ay 

pinagbihis pa rin nya ito. Siguro ay para hindi masanay si Kat sa ganoong 

sitwasyon. Hindi alam ni misis na may nangyari na ulit sa amin ni Kat. Ang 

alam nyang last na pagniniig namin ay noon pang bago ako umalis papunta 

sa Singapore. 

Mga 7:00pm nang kami'y maghapunan. Nagkwentuhan kami habang 

kumakain. Hindi ko maiwasang mapatitig sa aking hipag na talaga naman 

malaki ang pinagbago. Hindi ko rin naman ito pinapahalata sa aking asawa. 

Mas maganda pa rin syempre ang aking asawa pero di ko malaman kung 
bakit ang pagnanasa ko sa aking hipag ay ganoon na lamang. 

Matapos kumain ay naglabas ako sa ref ng pineapple juice. Napatigil si Kat 
sa pagsasalita at tumingin sa amin ng ate nya. 

"wow pineapple! may pinaghahandaan si kuya, hihihi" pilyang wika ni Kat 
sa amin. 

"Katherine! tumigil ka nga dyan!" balik ni misis sa kanya. 

Pilya talaga itong si Kat mula noon pa. Kahit pa may nangyari na sa amin ay 

hindi nagbago ang kaniyang pakikitungo. Sa pagbabawal ng ate nya sa 

kanya ay tila nanukso pa si hipag at kinagat ang labi habang nakatingin sa 
akin. 

"hoy sis, ano ba? mag bihis ka na nga at may duty ka pa" muling sabi ni 
misis sa kanya. 

Sa isip ko ay parang wala yatang "permission" na magaganap ngayon. 

Marahil ay hindi na kasi buntis si misis kaya naman kayang kaya na nyang 

ibigay ang mga hilig ko pagdating sa sex. Pero ang mga tingin ni Kat sa 

kanyang ate ay tila humihingi ito ng permiso na makasama sa aming mainit 
na pagtatalik. 
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9:00pm nang nakabihis na si Kat at mag duduty na. Nagpaalam siya sa 

kanyang ate na kung pwede daw na ako na ang maghatid sa kanya sa 

hospital. Wala daw kasing duty ngayon ang kanyang kasamahang si Carina 

kaya wala siyang makakasabay pumasok. Pumayag naman ang ate nya at 

pabiro pang sinabi na bilisan ko daw umuwi at baka makatulog pa siya at 
wala akong abutan. 

"sis diretso pasok ha" bilin ni Angel kay Kat. 

"bye sis.." sabay kiss nito sa kanyang ate. 

Lumabas kami ng unit at naghintay ng elevator. Nasa 30th floor ang unit 

namin at medyo matagal pa dumating ang elevator. Nagkakatinginan kami 

ni Kat sa reflection ng pintuan ng stainless na elevator. Ngumingiti siya, 
pero di nagsasalita. 

"bakit tahimik ka yata Kat?" tanong ko sa kanya. 

"uhm.. wala naman kuya ok lang ako" sagot niya. 

Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok na kami patungong parking. Sa 

loob ay tahimik pa rin. Pilit ko syang tinatanong kung bakit siya tahimik. 
Hindi naman kasi sya ganun. Kakapilit ay nagsalita din sya at nagkwento. 

Pagsakay ng kotse ay sinabi nya na napagsabihan pala siya ng ate nya bago 

ako dumating. Bawasan daw nya ang mga biro nya sa akin. Alam ko ang 

tinutukoy ni misis, yun ay yung mga landian namin lalo na pag kaming 

tatlo lang ang magkakasama. Kahit na may nangyari sa aming tatlo ay gusto 
pa rin ni Angel na maging regular ang aming relasyon. Naintindihan ko ito. 

Ipinaliwanag din ni Katherine sa akin na kaya lang siya pumayag makipag 

sex sa akin kaninang umaga ay gawa nga ng na miss nya ako talaga. Malapit 

na sa hospital ay kinausap ko din sya. Hinawakan ko sya sa pisngi at sinabi 
ko na ok lang Kat. Pinisil ko itong parang cute na bata. 

"don't worry Kat, kakausapin ko ate mo" sabi ko sa kanya. 

Bago bumaba ay humalik sa pisngi ko si Kat. Bumalik na ako sa condo at 

nagiisip na kung mangyayari ba ulit ang nakaraan. Pagpasok ko ng unit ay 

nanunuod pa rin si Angel ng TV. Ang bata naman ay nakatulog na ulit. 
Nagkwentuhan pa rin kami ni misis. 

"napagsabihan mo pala si Kat" wika ko sa asawa ko. 
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"aba nagsumbong pa ha" medyo galit na sagot ni misis. 

Sinabi naman nya sa akin ng mahinahon kung bakit. Parehas sila ng sinabi 

ni Kat kanina lamang sa kotse. Sumangayon naman ako sa gusto niya. Tutal 

e siya din naman ang nagbigay ng permiso noong siya ay buntis pa. Siya rin 
ang may karapatang mag bawi nito. 

Inamin ko din kay misis ang mga pagnanasa ko sa kaniyang kapatid at ito'y 

naintindihan naman niya. Alam ni misis na parehas sila ng katawan ni Kat 

nung siya 'y dalaga pa. Hindi siya naiinsecure sa kapatid. Habang 

magkausap kami ay magkayakap kami sa sofa kung saan kaninang umaga 

lang ay kinantot ko ang kapatid niya. Nakahawak ang isang kamay ko sa 
isang dede ng aking asawa at siya naman ay humihimas sa aking ari. 

"don't worry babe, hindi naman kita pababayaan e. ibibigay ko sayo lahat 
ng gusto mo, basta allow me to be in charge" sabay halik sa akin ni misis. 

Sa isip ko ay maari ulit maulit ang aming threesome dahil alam naman niya 

na ito ang aking gusto. Hindi naman siguro papayag si Angel na sa ibang 

babae pa namin gawin iyon. Natuwa ako sa narinig, naalala ko na noong 

siya ang in charge noong buntis siya ay hindi naman ako nagsisi. Matapos 

ang halikan ay tumigas na ang aking ari at kusa namang bumaba si misis sa 
aking shorts. 

Unti unti nyang inilabas ang matigas kong ari at sinimulang dilaan ang mga 

ulo nito. Nagpaubaya naman ako at itinaas ko ang kaniyang mga hita sa 

sofa upang maibuka nya ang kaniya pepe. Hinimas ko rin iyon at unti unti 

nang nabasa. 

"uhhhmmmm....slurrrrrrp..." ungol ni misis. 

Masarap pa rin ang aking asawa. Ngunit di ko maalis sa aking isip ang 

alindog ni Kat. Ibang iba ang feeling ng loob ng pepe ng aking hipag. 

Malamang ay dahil ang aking asawa ay nanganak na. Ganun pa man ay 

parehas ko silang gusto. Parang alak lamang ito, beer at hard drink. 
Parehas na masarap, magkaiba ang tama, pero parehas na nakalalasing. 

"babe doggy tayo" utos ni misis sa akin. 

Tumayo ako at sinunod naman ang gusto niya. Hinubad nya ang kanyang 

pangbaba at itinira na lamang ang pangitaas na pang tulog. Ako naman ay 

naghubo na din. Itinutok ko sa kanyang likuran ang matigas kong ari. 
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Basang basa ang pepe ng aking asawa at mabilis na nakapasok ang aking ari 
sa loob nito. 

"Ahhhhhhhmmmmm.uhhmmmm....." ungol ko. 

"yes babes! enter me! uhhmmmmm" tugon niya. 

Habang kinakantot ko siya sa dogstyle position ay hinihimas ko rin ang 

kaniyang matambok na pwet. Sumasalubong ng kadyot si Angel sa bawat 
kantot ko. 

"napakasarap mo babes...hhhmmmmmm" wika kong pabulong. 

Naalala ko ang aming pagtatalik kaninang umaga ni hipag. Parehas na 

parehas ang position. Lalo akong nalibugan sa naisip at bumilis ang aking 

pagkantot. Hindi na ako nagbanggit ng tunggkol kay hipag upang hindi 

mawala sa concentration si misis. Damang dama ko ang loob ng pepe ng 

aking asawa. Ilang ulit pa ay nanginginig na ang mga hita ni misis. Tanda 
ito na malapit na siyang labasan. 

"babe malapit na akooooo" bulong nya sa akin. 

"sige lang babe sabay na tayo...uhhhmm" sagot ko sa kanya. 

Ilang saglit pa ay lalong nabasa ang loob ng pepe ni Angel. Sinabayan ko na 

din ito at naghalo ang aming katas sa loob ng kanyang pepe. Napadapa si 

Angel sa sofa at sumunod ako. Hingal na hingal kaming dalawa. Makalipas 
ang ilang saglit ay nagtungo kami pareho sa shower at naglinis ng katawan. 

Mga ngitian ang namutawi sa aming mga mukha habang nasa loob ng 

banyo. Parang nanalo kami sa gera at masayang masaya ng sandaling iyon. 

Pagkatapos sa banyo ay dumiretso na kami sa aming kwarto at nagsimula 
nang matulog. 

Kinabukasan ay papasok na ulit si misis. Parehas ang naging routine 

namin. Inihatid ko siya sa hospital, pagkatapos ay ang aming anak naman 
sa paaralan. Pauwi na ako sa condo ng nag ring ang aking CP. 

"hello?" sagot ko. 

"hello kuya? Kat ito, naihatid mo na ba sila ate?" sagot ni Kat. "uy Kat! oo 
naihatid ko na, pauwi na ako bakit?" balik ko sa kanya. 
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"kuya favor naman, paborito mo naman akong hipag, pasundo naman 
please? hihihih" malambing nyang tugon. 

"matatanggihan ba naman kita?" bola kong sagot. 
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CHAPTER 7 : 
Selos, Libog at Limitasyon 

 
Sinundo ko si Kat sa pinagtatrabahuhang hospital. Napansin ko na may 

isang lalake na kasabay nyang naghihintay sa labas ng hospital. Tila 

naguusap sila ng seryoso. Napangiti si Kat ng makita ang kotse ko. Bigla 

nitong iniwan ang kausap at nagtungo sa drop off area kung saan ako 
huminto. 

"good morning kuya Bogs!" bati nito sa akin sabay kurot sa gilid ko. 

Taas ang kilay ko sa loob ng kotse. Napansin ito ni Katherine at kinurot na 
naman ako sa tagiliran. 

"kuya! bakit ganyan ka tumingin??" tanong niya sa akin. 

"hmp!" tanging sagot ko. 

"hmmmmm..aha..nagseselos ang paborito kong kuya ah!" wika niya. 

Hindi na ako nagtanong at siya na mismo ang nagkwento. Bagong lipat daw 

na nurse yung kasama nya kanina at tila nanliligaw daw. Sinabi din ni hipag 

na hindi naman daw siya seryoso at ayaw magkaroon ng commitment. 
Napangiti na ako sa mga sinabi nya. 

"uyy ngumiti na din si kuya..." sabay kiliti nya sa akin. 

"baka naman lokohin ka lang nun ha" warning ko sa kanya at seryosong 
sabi. 

"ako pa ang manloloko sa kanya noh!" tugon nya sa akin. Matapos akong 
kilitiin ay pilit inabot ni Kat ang aking pisngi saka numakaw ng halik. 

"o behave.." sabi ko sa kanya. 

Natigilan siya at bumalik sa pagkakaupo. Nalungkot ang mukha pero 

sandali lamang at pasimpleng ngumiti at nagkunyaring iidlip daw. 

Nakarating kami sa condo at pumasok na sa aming unit. Naghihintay ako 

ng kanyang gagawin. Ayoko rin namang ako ang mauna at naiisip ko mga 
sermon ni misis. 
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Matapos maligo ay tumabi sa akin sa sofa si Kat. Nakadamit na ito at 

maikling shorts. Di gaya kahapon na nakatapis lang. Habang pinapatuyo 

ang buhok ay tinatanong kung ano ang aking pinapanuod. Sagot naman 

ako at paminsanminsan ay tumitingin sa kanya. Wala na namang bra si 

hipag. Hindi ko alam kung nang aakit or talagang di na siya nag suot kasi 
matutulog na din sya. 

Makalipas ang kalahating oras na panunuod ng TV at konting usapan ay 

nakatulog na si Kat sa sofa. Nakahilig sya sa akin at ang balikat ko ang 

kaniyang unan. Pinagmasdan ko ang kanyang mga dede. Bakat ang utong 

nito ngunit di gano matigas. Marahil pagod talaga si hipag at walang libog 

sa naiwan. Binuhat ko na siya papuntang kwarto at inihiga. Binuksan ko 
aircon at kinumutan para kumportableng makatulog ang aking hipag. 

Lumipas ang ilang araw at parehas lang ang naging takbo ng aming buhay. 

Hatid sa asawa, hatid sa anak, sundo sa anak, tapos kay misis. Minsan lang 

nagpapahatid at sundo si hipag, kapag wala lang siya makakasabay na 

kasamahan. Isang linggo ang lumipas at tanging ang asawa ko lang ang 

aking natikman. Tanging halik sa pisngi lang ang natanggap ko kay Kat 
kapag hinahatid ko sya. Lagi na syang tulog pag uwi galing ng duty. 

Weekends ay pupunta kami kila byenan. Kasabay namin si Kat at nagtaka 

ako bakit dala na nya ang malaking bag nya. Tapos na daw pala ang duty 

nya na pang gabi. Isang linggo lang pala yun at pang umaga naman na sya. 

Nalungkot ako sa aking loob at nag paubaya na lamang. Nandito naman si 
misis pakonsuelo ko sa sarili. 

Isang linggo ang lumipas na solo naming mag anak ang condo. Alam ko sa  

aking sarili na namimiss ko din ang aking hipag. Kahit na hindi kami 

nagtalik madalas noong nandito sya ay yung mga halik nya sa akin kapag 

hinahatid ko sya ang namimiss ko. Minsan habang sabay kaming kumakain 
ni misis ay bigla kong naitanong sa kanya ang tungkol kay Kat. 

"musta na si Katherine?" wika ko. 

"bakit mo naitanong babes? hmm namimiss mo na siya noh?" sagot sa akin 
ni misis. 

"ah..e..wala lang.." na blanko ako sa sagot. 

"alam ko babes na na mimiss mo na sya. nagtext sya sa akin nung isang 
araw eh" sabi ni misis. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

47 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

"kino-control ko kasi si Katherine, baka di natin mamalayan na lumagpas 

sya sa boundary. Ako pa rin ang asawa mo remember? Mas mainam na 
sikreto lang talaga ang mga ginagawa nating tatlo" paliwanag ni misis. 

"isa pa ay wala naman talaga siyang duty ng pang gabi, baka magtanong sila 
nanay pag dito nag stay si Kat" dugtong nya ulit. 

Tumango tango lamang ako sa mga paliwanag ni misis. Bilib talaga ako sa 

kanya. Kung tutuusin ay kung ayaw nya talaga e di na nya kami papayagan 

sa ganung setup. Isa pa ay di na nga siya buntis at kaya na nya kong 

paligayahin. Ngunit sa pag sasabi nya na "kino-control" ay parang may 

ibang ibig sabihin. Maaring gusto pa rin ni misis pero "limited" nga lang. 
Hindi ako nagkamali. Nagsalita muli ang aking asawa. 

"babes, gusto mo ba ulit ng threesome?" ani Angel. 

Nagliwanag ang paligid sa narinig ko sa kanya. Pumintig si manoy sa galak. 

Napaka bait talaga ng aking asawa. Hindi na ako umangal sa kanya na 

gusto ko naman sa ibang babae, pagkat sa kapatid palang niya ay solve na 

talaga ako. Pinapayagan nya siguro ang aking pantasya kung sa kapatid 

lang nya. 

"oo babes, basta tayong tatlo lang ulit ni Kat" diretsahang sagot ko. At 

sinabi ko na rin na si Kat lang ang ikatlong kasali upang mapatunayan na 

silang dalawa lang ang nakakatikim sa akin. Natulog na kami matapos ang 

usapang iyon. Hindi na kami nakapag sex dahil nagigising ang aming anak 
ng gabing iyon. 

Kinabukasan, pagkahatid ko sa aking mag ina ay mag isa akong bumalik ng 

condo. Sa parking area ay tumunog ang CP ko at akin namang binasa ang 
message. 

"Kuya mis u na. mwah!" kay Kat galing ang message. 

Napangiti ako at agad namang binura ang message upang walang pag 

selosan ang aking asawa. Naisip ko na namiss din pala ako ng aking hipag. 

Dumeretso ako sa elevator at umakyat sa aming unit. Laking gulat ko ng 

abutan sa loob ang aking hipag. May sariling susi si Kat dahil nung tumira 
siya dito last week ay binigyan sya ni Angel. 

"O Kat! ano ginagawa mo dito?" tanong ko agad sa kanya. 

"ayaw mo ba na nandito ako kuya?" sagot naman niya. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

48 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

"hindi naman sa ganun..ah e..baka malaman ni ate mo na nandito ka?" 
tugon ko. 

"no kuya, nagpaalam ako. sabi ko may kukunin lang ako at oo naman daw" 
sagot ulit ni Kat. 

"a ganun ba? o nag umagahan kana ba?" sabi ko ulit. 

Di ko na tinanong kung ano ang kukuhanin nya. Galing daw siya sa jogging 

kasama si Carina at dayoff pala nya ngayon. Ilang saglit pa ay nagpaalam na 

at uuwi na daw siya baka hinahanap na siya ng mga byenan ko. Di ko 

naman magawang pigilin siya. Pag bukas ng pintuan palabas ay nagpaalam 
ulit sya sabay kiss sa aking pisngi. 

Hindi ko malaman kung nang aakit ba siya o talagang sumusunod lang siya 

sa ate nya na magtimpi. Isinarado ko ang pinto at pinalagay ang loob na 

walang sex na magaganap. Makalipas ang isang oras ay nag beep muli ang 
CP ko. 

"kuya, pde b me punta jan ulit? umlis cla nnay e, wla ako ksma d2" si Kat 
ulit ang nag text. 

Pumayag naman ako at makalipas ang kalahating oras ay dumating na si 

hipag. May dala syang DVD at manunuod daw kami. Naghanda ako ng 

makakain na sandwhich upang may makain habang nanunuod. Habang 

nanunuod ay humilig si Kat sa aking braso at dinantay ang isang kamay sa 
aking tyan. Ginagawa na nya ito kahit nuon pang hindi pa kami open sa sex. 

Tila nagkakahiyaan kami dulot ng bilin ni misis. Ngunit sa isang 

pagkakataon habang pinakita ang isang sex scene sa palabas ay di ko 
maiwasang tigasan. Nakita ito ng aking hipag at biglang tinapik si manoy. 

"huy! ano yan..hihihi" pabirong sabi ni Kat. 

"ay sorry ha.." nahihiya kong sagot. 

Di ko namalayan na hinihimas ko na pala ang gilid ng dede nya mula sa kili 

kili. Tinitigan ako ni Kat. Hindi ko alam magiging reaksyon sa titig nya. 
Parang uhaw na uhaw sa uten ang aking hipag sa pagtitig nya sa akin.  

"kuya papagalitan tayo ni ate.." wika nya na pabulong. 

"wag nalang natin ipaalam, ngayon lang naman" sagot ko. 
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Hindi na nagtanong pa at ibinaba nya sa tapat ng aking matigas na ari ang 

kamay mula sa aking tiyan. Dahan dahan nya itong hinagod at ako nama 'y 

pinagbuti ko ang pagkapa sa dede ni hipag. Tulad ng dati, alam na ni Kat 

kung ano ang susunod na gagawin. Ibinaba nya ang aking suot na shorts at 
inilabas ang aking matigas na ari at handang isusubo na ang mga ito. 

"hmmmm.. i missed this kuya.." malambing nyang sabi at tuluyang isinubo 
ang aking ari. 

Napakalambot talaga ng kaniyang mga labi. Parehas sila ni misis. Habang 

nakaupo ako sa aming sofa ay baba-taas siya sa aking tarugo. Gumalaw na 

rin ang aking mga kamay. Mula sa kanyang dede ay nilipat ko ang kamay ko 
sa panty nya. Kinapa ko iyon at hinimas ang matambok na puke ni hipag. 

"oohhhhhh..uuhhmmmm" napaungol si hipag. 

Tumagal ng mga limang minuto ang pag BJ nya sa akin. Basang basa 

naman ang akin kamay dulot ng katas ni Kat sa kanyang hiyas. Dinilaan ko 

ito, masarap ang katas ni hipag. Medyo matamis at lasang pepe talaga. 
Maya maya ay tumunog ang aking CP. 

"naku patay!" sabi ko sa kanya. 

Alarm ito ng CP ko na kaylangan ko nang sunduin sa school ang aming 

anak. Napatigil si Kat sa pag BJ sa akin at halatang nabitin. Hindi ko 

pwedeng ipagpaliban ang pag sundo dahil tatawag ang guard sa number sa 

kanyang ID at ang numero ay ang CP ng misis ko. Kaya pag di ako 

dumating ay tatawagan si misis at magtataka kung bakit di ko pa sinusundo 
ang bata. 

Agad namang nagayos nang sarili si Kat at ganun din ako. 

"sasama ako kuya" wika ni Kat. 

Wala ako magawa at sumama naman sakin si hipag. Sa elevator ay muli 

siyang naging pilya. Hinawakan nya ang aking harapan at sabay tumatawa. 

Inakbayan ko na lamang ang aking hipag na parang isang nakababatang 

kapatid at nagtungo kami sa kotse.  

Sa kotse ay hindi ko pa rin mapigil ang libog ni Kat. Dito ay inilabas nya 

ang aking ari at sinimulag batihin habang ako ay nag da-drive. Pinabayaan 

ko nalang si hipag dahil nasarapan din ako sa kanyang ginagawa. Huli kong 

naranasan ang ganitong tagpo ay noong magkasintahan palang kami ng ate 
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nya. Tuwang tuwa ang hipag ko sa pag bate sa akin hanggang makarating 
na kami sa school ng aking anak. 

"hi tita Kat!" bati ng masaya kong anak. 

"hello my favorite pamangkin" sagot niya. Masaya silang naglaro sa loob ng 

kotse pauwi sa aming condo. Hapon na nang umalis si Kat sa aming bahay. 

Sinundo ko si misis sa trabaho at isinama ko na din ang anak ko sa 
pagsundo. Pauwi ng bahay ay nagkwentuhan muli kami ni misis. 

"babes! may good news ako sayo!" masaya nyang sabi. 

"sa condo na ulit tutuloy si Kat" sabay kurot sa aking tagiliran. 

"ha? di naman nya sinabi kanina?" sagot ko. 

"nagtext siya kanina lang bago ka dumating, nirecall daw sya at simula 
mamayang gabi ay sa atin na ulit matutulog si Kat" sagot niya uli. 

"uyyyy ngiti na yan..alam ko namang gusto mo diba? hihihi" biro nya ulit. 

Di ko mapigilang ngumiti. Tila na-excite din si misis sa pagbalik ng kapatid. 

Parang gusto na rin nyang mag threesome kami ulit at hindi na sya nag 

aalangang pigilin ang kapatid. Di alam ni misis na nai-BJ na ako kanina ni 
Kat. Muling tumigas si manoy habang pauwi kami. 

"babes, daanan na daw natin si Kat bago tayo tumuloy sa condo"sambit ni 

misis. Lalong nagpumiglas ang aking titi sa sinabi ng aking asawa. Dumaan 

na kami sa aking byenan at sinundo si Kat upang isabay pauwi sa aming 

condo. Sa kotse ay masaya ang mag tita sa likod na upuan na naglalaro. Pag 

tumitingin ako sa rearview mirror ay nahuhuli ko si hipag na nakatingin 

din. Masaya ako nang gabing iyon habang naghahapunan kami nila hipag 
at ng aking asawa. 
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CHAPTER 8: 
Ang Pagsasalo 

 
Kinabukasan ay ginigising ko si misis upang pumasok. Nagising sya at 

sinabing dayoff nya ngayon. Ihatid ko na lamang daw ang anak namin at 
siya'y matutulog pa. Sinunod ko naman siya at inihatid ang bata. 

Pagbalik ko ay nag aagahan na ang aking asawa. Sumalo na din ako at 

kumain. Matapos kumain ay nagmuni muni kami sa sala. Maganda ang 

aking asawa lalo na pag ito 'y bagong gising. Walang make up, walang lip 

stick. Dito'y nagsimula akong magpantasya sa aking asawa at napansin 
naman nya ito at ang aking tumitigas na ari. 

Ilang saglit pa ay nagsimula na kami. Naghalikan kami, nilamas ko ang 

malusog at maputing dede ng aking maybahay. Siya naman ay automatic na 

hinanap sa loob ng aking shorts ang aking ari. Nang mahawakan ito ay 
binate na nya ng dahan-dahan. Mainit ang aming naging foreplay. 

Bumaba na si Angel sa aking pundya at inilabas ng buo ang aking ari na 

kanina pa matigas. Dinilaan nya ito habang siya ay nakaluhod sa carpet at 

ako naman ay nakaupo sa sofa. Makailang ulit ng kanyang pag subo ay 
dinidilaan din nya ang aking mga itlog. 

"slurrrrppp..uhmmmmm...." ungol ni misis. 

Kalagitnaan ng kanyang pag BJ sa akin ay biglang bumukas ang pinto. 

"ay sorry guys!" bulalas ng aking hipag na nabigla sa nakita. 

Tumigil si Angel sa pag tsupa sa akin at bumaling kay Kat. 

"sis! isarado mo nga yang pinto at pumasok kana dito!" utos ng aking 
asawa. 

Sumunod naman si hipag sa kanyang ate at ibinaba ang bag habang 

nakatingin sa matigas kong ari. Pagsara ng pinto ay bumalik naman si 

Angel sa kanyang ginagawa. Tila ok na sa kanya na nanunuod ang kanyang 
kapatid. Muling tumigil si Angel sa pag tsupa sa akin. 
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"huy! anong tinatayo mo dyan??" sigaw ni misis. 

"come on sis join us!" dugtong niya. 

Lalong pumintig ang aking alaga ng oras na iyon. Tumabi sa akin si hipag 

sa pagkakaupo habang si misis naman ay patuloy sa pag tsupa sa aking 

tarugo. Sa pagtabi sa akin ni Kat ay hinubad nya agad ang suot kong t-shirt. 

Hinimas ang aking dibdib at nakipag halikan sa akin. Muli ko na namang 
natikman ang malambot na labi ng aking hipag. 

"ikaw naman dito sis" utos ng aking asawa sa kapatid. Kumalas sa 

paghahalikan si Kat at bago tumungo sa aking ari ay akmang huhubarin 
ang suot na uniform nya. Pinigilan ko siya. 

"wag mo na hubarin yan Kat. yung pang baba nalang" utos ko sa kanya. 

"gusto ko kasing maranasan na makipag sex sa naka nursing uniform" sabi 
ko sa kanya. 

Nagtawanan ang magkapatid sa narinig. Sumunod naman si Kat sa aking 

hiling na wag nang hubarin ang pang taas na uniporme. Nakapanty nalang 

siya sa baba at isinubo na ang aking ari. Nagtinginan naman kami ng aking 

asawa at nagpasalamat ako sa kanya. Kumindat lang sya sa akin at 

nagsabing mag enjoy lang daw ako. Hindi nagpatalo si misis at pumunta sa 

kwarto, magbibihis lang daw sya ng uniform din nya. Nagtawanan kaming 

tatlo sa balak. Tila role playing ang nangyari. Ako ay tumitira ng dalawang 
nurse! 

Habang nagbibihis si Angel ay inutusan ko naman si Kat na mag 69 kami. 

Pumwesto naman agad sya sa nais ko. Alam na alam na ni hipag kung ano 

ang 69, dahil na rin sa mga napapanuod nya sa internet at DVD. Sakto sa 

aking mukha ang malarosas na pepe ng aking hipag. Inamoy amoy ko pa ito 

at sariwang sariwa. Kahit na galing sa duty ay hindi ito amoy pawis bagkus 
amoy lactacyd. Siguro ay naghuhugas sya bago umuwi ng bahay. 

"hmmmmmmm...sluuuurrrrrp"  

"uhmmmmmm ..... oooohhhhh kuya..."ungol ni hipag nang sinimulan kong 

kainin ang kanyang ari. Manipis pa rin ang buhok ng kanyang keps galing 

sa pagkakaahit. Balik naman nya ay ang pag tsupa sa akin. Lumabas na si 
misis at naka uniform na in na pang itaas. Nagtawanan kami sa sitwasyon. 
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Saya at libog ang aming nararamdaman ng mga oras na iyon. Pinaalis 

naman ni misis si Kat mula sa aming 69 posisyon. Si misis naman ang 

tumapat sa aking mukha upang ipakain ang kanyang kepyas. Mas makinis 

ang puke ng aking asawa dahil hindi sya nag aahit kundi nagpapa-brazilian 

wax. Napakasarap nitong himurin. Si hipag naman ay umikot at muling 
itinuloy ang pag tsupa sa akin. 

Dinukot mula sa bulsa ng kanyang uniform ang isang condom. Iniabot ni 
misis ang condom sa kapatid at pinabuksan. 

"sis ilagay mo na kay kuya mo, ikaw na mauna" bilin nya sa kapatid. 

Sumunod naman si Kat sa instructions ng ate at marahang ikinbabit ang 

condom sa aking matigas na ari. Dahil busy ako sa pagkain ng kepyas ni 

misis ay di ko nakikita ang ginagawa ni hipag sa aking ari. Naramdaman ko 
nalang na parang inuupuan na nya ang aking ari. 

"ohhhhhh...ahhhh..uhmmmmm"     "ang sarap ateeeee....huuuoommmm" 

Mga ungol at sigaw ang tangi kong naririnig sa loob ng condo. Saglit ay 

lumingon ako sa TV at nakita ko ang reflection namin sa sofa. Nakaupo si 

Kat sa aking ari, ang ate naman nya ay sa aking mukha. Magkahawak sila 

ng kamay habang dinadama ang sarap na dulot ng aking ari at dila. Nabigla 
din ako sa nakita sa reflection ng biglang silang maghalikan. 

"laruin mo ng dila sis" ang narinig ko sa asawa ko. 

Isang napaka ganda sitwasyon ang aking nakita. Mga ilang ulit ng pagbaba-

taas ni Kat ay nag senyasan na ang magkapatid. Nagpalit sila ng pwesto. 

Bago magpalit ay inalis muna nila ang butones ng kanila mga uniporme 

pero di nila ito inalis sa pagkakasuot. Nakabukas ang kanilang nurse 
uniform at nakabuyangyang ang mga suso na mapuputi. 

Pumwesto na si misis sa aking ari, inalis muna nya ang condom na ginamit 

ko kay Kat. Di kasi sanay si misis sa condom. Kung tutuusin ay para lamang 

kay Kat ang condom na stock ni misis. Ipinasok nya na ang aking tarugo. 
Napakasarap talaga ng feeling sa loob ng puki ng aking asawa. 

"kuya kainin mo ulit pepe ko?" tanong ni Kat sa akin. 

Lalo akong nalibugan sa mga tanong sa akin na iyon ng aking hipag. 

Napakalambing kasi nitong magsalita. Tumango lang ako at sumenyas sa 
kanya na itapat na nya ang kepyas nya sa bibig ko. Sumunod naman siya. 
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"uhhhhmmmmmmm ahhhhhhhmmm ang saraapp babes!" ulayaw ko sa 
magkapatid. 

"sige lang babes, enjoy the moment!"sagot ni misis.. 

Sinipsip ko ang katas ni Kat mula sa kanyang maliit na kepyas. Ilang saglit 

pa ay naramdaman kong naninigas na ang mga hita ni Kat at alam kong ito 
na ang hudyat na malapit na siyang labasan. 

"oooooooohhhhhhhhhhh kuyaaaaaaa BOooogs!" sigaw ng aking hipag 

habang nag oorgasmo.Si misis naman ay bumibilis na din ang pagkabayo sa 
aking ari at maya maya ay bigla na ring nanigas ang katawan. 

"im cumming babes! uhmmmmmmmmmm ohhhhhhhhhhhhh...." ungol ng 
aking asawa. 

Tila alam na din nila na malapit na akong labasan. Hinugot ni Angel ang 

aking ari at yumuko ito upang tsupain. Tinawag naman nya si Kat upang 
magpatulong. 

"sis lika dito, paligayahin natin ang kuya Bogart mo.hihihih" sambit ni 
Angel. 

Parang mga batang hinimod ang aking ari ng magkapatid. Isinubo ni misis 

ito at si Kat naman ay dumidila sa aking itlog at singit. Salitan sila ng 
ginagawa. Ilang saglit pa ay nagsimula nang sumirit ang aking katas. 

"ayaan naaahh oohhhmmmmm" ungol ko. 

Sinipsip ng halinhinan ng magkapatid ang aking katas at tila wala nang 

bukas sa pag himod ng mga natitirang tamod. Naghalikan silang muli 

matapos himurin ang aking katas at nag apir pa ang dalawa matapos 

maghalikan. "ayos ba babes?" nakangiting tanong ng aking asawa. "thanks 
ate and kuya, hihihi" malambing na tugon muli ni Katherine sa amin. 
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CHAPTER 9: 
Ang Permiso 

 
Nang matapos ang aming napakagandang umaga ay nagbihis na ako at 

tumungo sa paaralan ng aming anak upang siya ay sunduin. Naiwan ang 

aking asawa at si hipag sa unit namin nang kapwa pagod sa mga nangyari. 

Ibinilin ko din bago ako umalis ay mag ayos na sila at baka abutan pa 
namin ng bata. 

Dumating kami ng aming anak at naabutan ko ang magkapatid na 

nakaayos na at nanunuod na ng TV. Nakaligo na rin si hipag at medyo basa 

pa ang kanyang mga buhok habang nakaupo sa sofa. Ganun din ang aking 

asawa na bagong paligo. Umandar muli ang aking imahinasyon at inisip na 

kung sila ba ay sabay naligo. "hi mommy! hi tita!" bati ng aking anak sa 
magkapatid. 

Dumertso ang aking anak sa kwarto upang magbihis at tuloy dampot ng 

ipad ni hipag at naglaro. Si Angel at Kat naman ay patuloy at busy sa 
panunuod ng TV. Umupo ako sa tabi ng aking asawa at nagrelax. 

"kuya dito na naman sa gitna namin" malambing na tinig ni Kat. 

"shhhhh!" tugon ng aking asawa sa kanya. 

Binawalan ng aking asawa si Kat sa mga sinabi. Alam kong gusto ng aking 

asawa na "limitahan" ang aming closeness. Lalo na't nandoon ang aming 

anak na kahit bata pa ay maaring nang makapagsalita at posibleng 

makapagbanggit sa kaniyang mga lola. Ayaw namin parehas mangyari ang 
ganoon. 

Nakatulog si Kat sa sofa bago sumapit ang tanghalian. Gawa ito na siya ay 

galing pa sa kanyang duty. Hindi na namin sya ginising upang kumain dahil 

alam naming pagod din siya. Habang kumakain ay di ko maiwasang 

tumingin sa natutulog kong hipag na ang suot ay manipis na t-shirt at 

napakaikling shorts. Napapansin ito ni misis pero hindi na siya nagagalit. 
Sa isip ko ay "permit is still up", napangiti lang ako. 
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Kinagabihan ay muling naghanda si Kat sa kanyang pag duty at sinabihan 

akong ihatid daw siya muli gawa ng dayoff ulit ang kanyang kasamahang si 

Carina. Pumayag naman si Angel at nagsabing mauuna na siyang matulog 
kasi may pasok na ulit siya kinabukasan. 

Inihatid ko si Kat sa hospital na kanyang pinapasukan at sa loob ng kotse ay 

masaya pa rin kaming nag kukwentuhan. Isang halik sa pisngi ang ibinigay 

nya sa akin bago bumaba ng kotse. Tinanong ko siya kung susunduin ko sya 

kinabukasan subalit tumanggi sya at sinabing mag conflict sa pag hatid ko 

sa aking anak. Tumango nalang ako at sinabing mag iingat sya pag uwi 
bukas. 

Lumipas ang ilang araw ay ganun pa rin ang aming routine. Nag sesex 

kaming tatlo kapag dayoff ng aking asawa at pag uwi ni hipag. Ako na yata 

pinaka swerteng lalaki sa mga araw na iyon. Araw araw ay iba iba ang 

itinuturo ni Angel sa kapatid. Iba't ibang position. Hindi na kami 

nakapagtalik ni Kat ng kami lamang dalawa. Palaging may permiso ni 
Angel at syempre kasama sya. 

Isang araw ay naiba ang aming routine. Dayoff ni Katherine. Hindi na siya 

umuwi sa aking byenan at may pasok naman din daw sya sa susunod na 

araw. Pagkahatid ko sa aming anak sa school ay naabutan ko si Kat na nag 

aagahan. Alam ni misis na dayoff ng kapatid at alam nya na pwedeng may 
mangyari. Sinabi na nya agad na pwede ngunit hanggang BJ lamang. 

Natuwa ako sa permiso ng aking asawa. Kahit BJ lang ay ok na sa akin 

basta solo ko si hipag. Niyaya ako ni Kat na saluhan sya sa pagkain. Sumalo 

ako at kumain na rin. Naunang natapos si hipag sa pagkain at nagpaalam 
na maliligo na. Tinanong ko sya kung may lakad sya at sabi naman na wala. 

"pwede sumama sa loob?" biro ko sa kanya. 

"tseh! kumain kana nga dyan!" sagot ni hipag ngunit di naman sya galit. 

Hindi alam ni hipag na may permiso ako ngayon na pwedeng magpa BJ sa 

kanya. Naligo sya at tinapos ko naman ang aking pagkain. Naupo ako sa 

sofa at binuksan ang radyo upang mag sound trip. Lumabas si hipag at ako' 
y nabigla sa mga nakita. 

Walang bra si Kat ng lumabas sa banyo. Pinapatuyo nya ang buhok gamit 

ang twalya at ang pangbaba naman nya ay t-back. Namangha ako at di 
maiwasang itanong sa kanya kung bakit ganun ang suot nyang panty. 
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"bakit nakaganyan ka??" tanong ko sa kanya. 

"bakit panty naman to ah? pangit ba?" sagot ni Kat. 

Nakanganga ako ng ilang saglit sa nakita. Ngayon lang kasi nagsuot si hipag 

ng ganun. Dati rati ay puro regular na so-en lang ang panty nya. Simple 

lang na mga kulay. Ngunit ngayon ay tila nag upgrade na si hipag. Kahit 

ang aking asawa ay hindi nahilig magsuot ng ganun dahil kinakain daw lagi 
ng pwet at pepe nya pag t-back ang suot. 

"hindi naman, bagay nga sa'yo e" sagot ko sa kanya. 

Bagay naman talaga sa kanya kasi katamtaman lang ang laki ng kanyang 

pwet di gaya kay misis na mas malaki kaya "kinakain"ng kanyang tumbong 

ang t-back. Kay Kat ay bagay na bagay, lalo na at mabilog ang kanyang 

maputi at makinis na pwet. Habang nagpapatuyo ng buhok ay humarap si 

hipag sa aming salamin na malaki sa sala. Kumendeng pa ito saliw ng 
musika sa binuksan kong radyo. 

Hindi ko alam kung kanyang sinasadya na sumayaw upang akitin ako o 

talaga lang magiliw ang aking hipag. Habang ginagawa nya ito ay para 

naman akong nasa VIP room ng isang beerhouse at pinagmamasdang ang 

nagsasayaw na GRO. Tumalikod si hipag mula sa salamin at humarap sa 
akin. 

   "kuya paabot naman ng sando ko jan" utos ni Kat sa akin na may  

"wag na ok na yan Kat" sagot ko naman ng pabiro. 

"hihihi kaw talaga kuya! naakit na ba kita?" balik nya sa akin. 

Napatitig siya sa aking harapan at di ko maitanggi na ako 'y tinigasan na sa 

mga nangyayari. Bago sya tumungo sa kinauupuan ko ay   napagasdan ko 

ang kanyang bagong t-back. Sa harapan nito ay    parang maliit na tela 

lamang at sa mismong kepyas lang    tumatakip. Marahil ay di pa din sya 

sanay na magsuot nito    kaya sumisilip sa isang side ang pisngi ng kanyang 

hiyas.    Napaka kinis nito at maputi, halatang nag ahit ulit si Kat    upang 

umakma nga naman sa pagsusuot ng t-back. Umupo sya sa    aking tabi at 

hindi na nga sya nagsuot ng anumang pang itaas.    Ok lang ito dahil alam 

kong tatlo lang kaming may susi ng    unit at walang ibang biglaang papasok 
ng oras na iyon. 
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   Magkatabi na kami sa sofa at mabilis pa rin ang tibok ng    aking puso. 

Inabot nya mula sa kaniyang pwesto ang ipad na    nakalapag sa side table 

ng sofa. Dahil sa pagkakaabot ay    pumatong sa aking tyan ang kanyang 

mga malulusog na dede.    Tila wala kay hipag at relax na relax na parang 
wala siyang    kasama sa bahay. 

"tigas na nyan kuya ah.." wika ni Kat. 

    Nadama pala nya ang aking matigas na ari sa pagkakaabot ng     ipad. 

Ngumiti lang ako sa kanya at inopen nya ang ipad.     habang nag ba-browse 
sa internet ay kinakausap nya ko. 

"hindi ka ba magdadamit?" tanong ko sa kanya. 

"ok lang ako kuya, wala namang ibang tao dito" sagot niya sa akin. 

"gusto mo ba hawakan?" sabi nya ulit. 

Casual na casual ang pagmumungkahi nya sa akin na tila walang pakialam 

kung ano ang gawin ko sa nakabuyangyang nyang mga dede. Busy parin si 
Kat sa pag browse sa ipad. 

"ano kuya hahawakan mo ba? magdadamit na ako?" wika  

Dahil dito ay hinimas ko na nga ang kaniyang mga suso. Magkatabi kami ng 

sandaling iyon at patuloy akong humihimas sa kanyang maputing dede. 

Maya maya pa ay inalis na niya ang towel sa buhok at nagpaalam sa akin na 

pwede daw bang humiga sa kandungan ko. Pumayag ako sa hiling ng aking 
hipag. 

Sa position namin ay nakahiga sya sa aking mga hita habang siya naman ay 

hawak hawak pa rin ang ipad. Idinantay ko naman ang kanang kamay sa 
kanyang tyan at  

pinaikot ikot ang isang daliri sa paligid ng kanyang pusod. Nakiliti si hipag 
sa aking ginawa. 

"kuya naman eh!" sambit ni Kat at biglang inalis ang aking kamay at ito 'y 
inilipat sa ibabaw ng kanyang isang dede. 

"dito nalang ulit ha?" malambing na tugon ni Katherine. 

Mga ilang minuto ding hinimas himas ko ang mga dede ni Kat. Tumayo ang 

mga maliliit at pinkish na nipples ni hipag. Kinuhang muli ni hipag ang 
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aking kamay at itinapat naman nya sa pagkakataong ito sa ibabaw ng 

kanyang suot na panty. Alam kong nalilibugan na si hipag sa paghimas ko 
sa kanya. 

Busy pa rin sya sa pag iinternet at facebook lang ang kanyang tinitignan. 

Napapakagat sa labi ang aking hipag kapag dinidiian ko ang pagkakalapat 

ng aking kamay sa ibabaw ng kanyang panty. Naalala ko ang bilin ni misis 

na BJ lang ang pwede ngayon. Di naman siguro masama kung fingerin ko si 

Kat ngayon. Kawawa naman siya kung ako lang ang makakaraos 
pagnakataon. 

Hinawi ko ang kanyang panty. Lumantad ang maputing mga pisngi ng 

kalangitan ng aking hipag. Napapikit sya sa aking ginawa. Tama nga ang 

aking hinala na muling nagahit si hipag. Napalunok ako sa nakita at 
natakam. Hinimas himas kong muli ang hiwa ng aking hipag. 

"uhhhhhhm..." ungol ni Kat. 

Inilapag nya ang hawak na ipad sa lamesita at niyapos ang aking braso na 

humihimas sa kanyang matambok na ari. Namilipit sa sarap ang aking 

hipag sa oras na iyon. Nakapikit at dinarama ang bawat hagod ko sa 

kanyang hiyas. Ang isa nyang kamay naman ay inihawak nya sa kanyang 
isang dede. Nilaro ang sariling nipples at nakakagat sa mga mapulang labi. 

"kuya.." ani Kat sabay alis sa aking abalang kamay na nasa kanyang pepe. 

"bakit? ok ba Kat?" sagot ko. 

"gusto mo BJ kita?" tugon nya sa akin. Siguro nga ay hindi nya alam na may 

permiso kami mula sa aking asawa. Dati ay hindi na sya nagsasalita kung 
isusubo na nya ang aking alaga. 

Tumango ako at tumagilid si Kat mula sa pagkakahiga sa aking mga hita. 

Inilabas ang matigas kong ari sa aking shorts at sinimulang nya itong 

dilaan. Dinilaan nya ang shaft nito na parang ice cream. Napaka sarap ng 
mga pagdampi ng labi ng aking hipag sa aking matigas na ari. 

Binate ni Kat ang aking alaga habang dumako naman ang kaniyang dila sa 

bandang ibaba nito patungo sa aking itlog. Bumawi naman ako sa sarap na 

binibigay ni Kat sa pamamagitan ng muling pag lamas sa kanyang mga 
dede. 

"ohhhh Kat....ang sarap mo talagahh..."ungol ko. 
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"slurrrpp... glurrrrrk..." tunog ng pag dila at pagsubo ni Kat sa aking 
matigas na ari. 

Saglit syang tumigil sa pag subo at tumingin sa akin. Nagtanong sya kung 

anong oras ko daw ba susunduin ang kanyang pamangkin. Sabi ko ay mga 

isang oras pa. Kaagad namang bumalik sa pag subo si Kat. Sa isip ko ay 

hudyat ito na bilisan ko na namin ang aming ginagawa upang di ulit sya 
mabitin gaya noong nakaraan. 

Mula pagkakaupo ay kinalabit ko si Katherine. Inutusan ko syang bumaba 

sa carpet at sumunod naman siya. Pumuwesto ako na pa-69 ngunit 

bahagyang nakatagilid. Alam ni hipag ang gusto kong posisyon at madali 

naman namin itong nagawa. Hinawi kong muli ang kanyang itim na t-back 

at this time ay basang lagusan na ang nakita ko. Sinimulan ko syang dilaan 
sa kanyang ari. 

"uuuuhhhhh oooohhhhmmmm hhhmmmm" ungol ni Kat. 

Napaka bango ng kanyang mga ari. Walang amoy ng pawis or ihi pagkat 

kaliligo lamang nya. Pinatigas ko ang aking dila at pilit pinasok ang 

kanyang lagusan. Napapahigpit ang pag sipsip nya sa aking manoy kapag 

ginagawa ko yun. Parehas kaming nasasarapan sa aming ginagawa. Halos 

maipit ng kanyang mga hita ang aking ulo kapag sinisipsip ko naman ang 
kanyang mani. 

Inalis mula sa pagkakasubo ni Kat ang aking matigas na ari. Tinapik nya 
ako at ako rin ay tumigil sa ginagawa. 

"kuya ipasok mo sa akin..." malambing na hiling ni Kat. 

Nagalinlangan ako sa pagsagot. Naalala ko kasi ang bilin ng aking asawa na 

BJ lang ang pwede ngayon. Kung gusto daw namin mag all the way ay 

kaylangan kasama sya. Tapat ako sa aking asawa. Sya ang nagdedecide at 
sya rin ang may permiso kung bakit nakakasex ko ang aking hipag. 

"eh sabi ni ate mo BJ lang daw pwede. actually nagpaalam ako sa kanya" 
paliwanag ko kay hipag. 

"ganun ba? e kuya di naman natin sasabihing papasukin mo ko e. sabihin 

nalang natin na nag 69 tayo kaya nakaraos din ako" wika ni Kat na parang 
nakakaawa ang mga mata sa kagustuhang pasukin ko siya. 
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For the first time ay magsisinungaling si Kat sa kanyang kapatid. 

Tinimbang ko ang sitwasyon at ilang sandaling katahimikan. Bago pa man 

mawala ang pagkakatigas ng aking ari ay hinalikan ako ni Kat. Soft ang 

halikan namin ni Kat. Alam nayang ganun ang gusto ko at hindi laplapan. 

Siguro ay naikukwento rin ni misis sa kanya. Habang nakalapat ang aming 

mga labi ay hinawakang muli ni hipag ang aking ari at binate nya ito. 

Itinulak nya ako at inutusang humiga sa carpet. Akmang uupo na si Kat sa 
aking matigas na ari ay pinigilan ko sya. 

"wait Kat, yung condom nasan?" paalala ko sa kanya. 

Sinabi ko ito dahil lumagpas na nga kami sa permiso ni misis ay di na 

pwedeng suwayin pang muli ang isang bilin - na dapat may condom pag ka 

sex ko si hipag. Kahit threesome kami ay nagcocondom ako pag si hipag 

ang gumagamit sakin at inaalis lamang ito pag si misis na ang pinapasok 
ko. 

Dali-dali ay kinuha ni Kat ang condom sa drawer. Nagmamadaling 

binuksan at isinuot nya ito sa aking ari. Pumatong si Kat sa akin at inilihis 

na lang ang suot na t-back. Dahan dahan ipinasok ni hipag sa kanyang 

mamula-mulang hiyas ang aking ari. Napakaputi ng singit ni hipag. 
Parehas sila ng kutis ng aking asawa. 

"hmmmmmm...ahhhhhhhhh... sarap kuya noh? hihihi" nakangiting sabi ni 
Kat. 

Habang nasa aking ibabaw ay nilalamas ni hipag ang kanyang mga dede. 

Kinuha ko naman ang kanyang mga kamay at holding hands kami habang 

umiinayog siya sa aking ibabaw. Makalipas pa ang ilang sandali ay 

pinadapa ko si Kat sa aking dibdib. Gusto kong madama ang kanyang mga 

dede sa aking ibabaw. Sumunod naman sya at niyakap ko sya habang 
nakapatong pa rin sa aking. 

"sarap mo talaga hipag...oohhhhh" bulong ko kay hipag habang nakadapa 

sa akin. 

Damang dama ko ang pag ulos ng hiyas ni Kat sa aking ari. Ganun din ang 

mga mapuputi at makinis na dede na nakalapat sa aking dibdib. Nagpalit 

kami ng posisyon matapos ang ilang minuto. Ako naman sa ibabaw ni Kat 

ngayon. Pinag ekis ni hipag ang mga binti nito sa aking likuran. Pasok na 

pasok ang kabuuan ng aking ari sa pwerta ng aking magandang hipag. 
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Pinaglilipat lipat ko naman ang aking bibig sa kanyang mga dede at 
dinidilaan ang mga maliliit na nipples nito. 

"hmmmmmmmm... uhhhhhmmmm... ohhhhhmmm.." tangin ungol 

lamang ang naririnig ko sa loob ng aming unit. Mga malambing na 

halinghing ng aking hipag. Hindi katulad ng mga napapanood kong porn na 

may mga halong trash talk. Mas gusto naming mag asawa ang sensual na 

pagtatalik. Ganoon din naman si Kat na ang asawa ko mismo ang nagmulat 

sa sex. Humigpit ang pagkakapalupot ng mga binti ni Kat sa aking likuran. 

Tanda ito na lalabasan na ang aking magandang hipag. Binilisan ko naman 

ang pagkantot sa kanya. Hinalikan ko muna sya sa leeg tapos sa kanyang 
labi bago sya labasan. 

"hmmmmmm..oohhhhmmmm ummmmmpppppp ayan na 
kuyaaaaa..."ungol ng aking hipag. 

Tumigil ang paghinga ni Kat at tuluyan na nga siyang nilabasan. Namasang 

lalo ang kanyang hiyas maging ang nakalihis na t-back ay nabasa na rin. 

Nag request ako na umupo naman sa sofa at umupo sya sa akin. Masakit na 
rin kasi sa carpet at parang magpapaltos ang aking mga tuhod. 

Hinugot ko at lumipat kami sa sofa. Pag upo ko sumunod namang 

pumatong si Kat at ay may malapot pang tumutulo mula sa makinis at 

maputing pepe ni hipag. Muli ay ipinasok ni hipag ang aking ari sa kanyang 

kepyas. Umindayog sya at sinalo ko naman ang kanyang pwet ng aking 

dalawang kamay. Kaharap ko si hipag at salitang hinihimod ko naman ang 

kanyang mga dede. Nakangiti at nakatitig sya sa akin habang taas baba sa 
aking ari. 

"malapit kana ba kuya?" bulong nito sa akin. 

Pumikit lang ako at dinama ang masarap na hiyas ni hipag. Bumilis naman 

ang pagindayog niya at hindi ko na nahugot. Bigla akong nilabasan! Buti na 

lang at may condom talaga. Di ko nacontrol that time at dahil sa sarap ay 

bigla akong nilabasan. Balak ko sana ay gaya ng dati na isusubo nya muna 

hanggang sa ako ay labasan. Niyakap ko sya ng mahigpit at nanginginig 
pang inilabas ang aking mga katas. 

"ok ba kuya?" tanong nya sabay halik sa aking mga labi. 
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CHAPTER 10: 
Group Date 

 
Bago sumapit ang hapon ay dinala ko ang aking anak sa bahay nila byenan. 

Nagtext kasi ito at humiling na hiramin daw muna nila ang kanilang apo. 

Pagkatapos ay tumulak na ako sa hospital kung saan susunduin ko ang 
aking asawa. Sumama din ang aking hipag. 

Habang nasa kotse ay parang kami ang magkasintahan. Di ko mapigilan si 

Kat sa paglambing sa akin. Pinabayaan ko na lamang sya sa ginagawa dahil 

alam kong masaya din sya noong araw na iyon. Di ko naiwasang maitanong 
kung nanliligaw pa rin ba yung lalaking nakita ko dati. 

"si kuya oh, nagseselos..hihihi" wika ng aking hipag. 

"ako? magseselos? haha" sagot ko sa kanya. 

"kunyari ka pa kuya! hihihi" balik naman nya. 

"love mo ba ako kuya?" seryoso nitong tanong, pero bahagya syang 
nangingiti habang naghihintay sa isasagot ko. 

"oo naman..paborito kitang hipag e!" sagot ko sabay tapik sa hita niya. 

"tumigil ka nga dyan! ako lang naman ang kapatid na babae ni ate e, 
malamang ako lang hipag mo! hihihi" wika ni Kat. 

Pinaliwanag ko din noong time na yun na iba ang love ko sa asawa ko 

syempre at sa kanya. Pero pahabol kong sinabi na patas sila pagdating sa 

sex. Oo magseselos ako kako kung may iba nang makakatikim sa pepe nya. 
Kinurot ako ni Katherine sa tagiliran. 

"for the mean time kuya sayo lang ito" malambing na sagot ni hipag sa akin 
sabay hipo sa kanyang harapan. 

Sinabi din nya na syempre dadating din ang araw na posible ay magaasawa 

na din sya. Pero malay ko daw kung kuntento na sya sa akin at hindi na sya 

humanap ng iba. Nakakataba ng puso ang mga sinabi ni Kat. Napakakulay 
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ng kwentuhan namin ng oras na yon hanggang nakarating na kami sa 
hospital at naghihintay na si misis sa lobby. 

"hi babes!" bati nito. 

"o lipat na sis hehe" dugtong pa ni misis. 

Pinalipat ni Angel ang kapatid sa likurang upuan. Sumunod naman si hipag 

sa utos ng ate. Lumabas kami ng compound ng hospital at na stuck sa 
traffic. 

"o hows your day guys?" tanong ng aking asawa. 

Tumingin muna ako sa kanya bago sumagot. Ngunit bago pa ako 
makapagsalita ay nauna na si Kat. 

"it was great ate!" masayang sabi ni hipag. 

"aba, at mukhang sulit ang permit nyo ha?" seryosong sabi ni misis. 

Napatawang aso lamang ako at tumingin sa rearview mirror. Nagtama 

naman ang mga mata namin ni hipag at kinindatan nya ako. Hindi na 

nagtanong si Angel ng mga detalye at kung may penetration ba na naganap. 

Basta alam nyang napaligaya ko ang kanyang kapatid. May tiwala naman sa 

akin si misis kahit pano. Tila lalong sumisikip ang traffic at nag yaya na 

lamang ang aking asawa sa madadaanan naming mall. Alam naman nyang 

nasa mga byenan ko ang bata kaya ok lang na dumaan muna sa mall upang 
kumain. 

"date ba ito teh?" birong tanong ni Kat. 

"tse!" sambit naman ni misis. 

Noon pa mang nanliligaw palang ako sa aking asawa ay lagi na rin 

nasasama si Katherine sa aming mga date. Hindi ko pa pansin ang aking 

hipag ngayon sa kanyang angking alindog. Minsan nga ay nanuod pa kami 

ng sine na kasama sya. Nandung maglamasan kami sa loob ng sinehan 

habang katabi ni misis si hipag sa loob ng sinehan. Hindi ko alam kung 

noong time na yun ay open na sa pagtuturo about sex ang aking misis sa 
kanyang kapatid.  

Nakarating kami sa mall matapos ang kalahating oras. Sobrang traffic ay 

nakaramdam na rin ako ng gutom. Habang naglalakad patungo sa kakainan 

namin ay magkaholding hands kami ni misis. Gusto ko sanang hawakan 
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din si hipag ngunit alam kong di pwede at baka may makakita pa sa amin. 

Gusto ko sanang ipagyabang sa mga tao ng aking itong dalawang babaeng 
ito. 

Sa shakey's kami napunta at umorder na kami ng pagkain. Nagpaalam 

muna si misis na mag babanyo habang hinihintay pa ang order. Naiwan 

kami sa table ni hipag at may lumapit sa aming isang babae. Si Carina pala 

ito. Second time ko na makita si Carina. Naalala ko noong sila ay 

estudyante pa lamang na nag oovernight din kila Kat kung may projects 
sila. Ngayon naman ay magkasama pa rin sila sa hospital bilang nurse. 

Di ko namukhaan ang kaibigan ni hipag. Tila nag evolve na rin ito. 

Gumanda na rin ang kanyang katawan. Napatitig naman ako sa mga dede 

nito habang nagkukumustahan sila ni hipag. Sinipa ako ni Kat sa ilalim ng 
mesa nang makita nya akong nakatingin sa dede ng kaibigan. 

"siya naba bf mo Kat?" biro ni Carina. 

"oo bakit? inggit ka noh?" balik ni Kat at nagtawanan sila. 

Feeling ko ay BF nga ako ni Kat that time. Bumalik naman si misis galing 
CR at umupo sa table namin. 

"eto naman ang asawa ng BF ko, hahaha" natatawang sabi ni hipag sa 
kaibigan. 

"hi Carina!" kumusta ni misis sa kaibigan ni Kat. 

Niyaya ni misis na sumalo na sa aming lamesa ngunit may kasama pala ito 

at nagpaalam na rin na babalik na sa mesa nila. Masaya kaming 

naghapunan. Nagkwentuhan na parang magkakaibigan at nagtawanan. 

Nagtext si byenan sa aking asawa at tinatanong kung uuwi na daw ba kami. 

Nagpapakuha daw kasi ng gamit ng bata at gusto daw na doon muna 
matulog. 

Umuwi kaming nagmamadali dahil may duty na si Kat noong gabing iyon. 

Kumuha kami ng gamit ng aming anak at dinala namin ni Kat. Naiwan na si 

misis dahil maliligo pa daw sya. Si Kat naman ay may kukuhanin din sa 

bahay nila. Sa kotse ay hinawakan ko ang mga malambot na kamay ng 
aking hipag. 

"wala lang, di kasi kita mahawakan kanina sa mall. dito nalang"  
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   Namula si hipag sa aking sinabi. Sinabi ko din sa kanya na di lang    

naman sex ang habol ko sa kanya. Deserved din kako nya na lambingin.     

Hinalikan nya ako sa pisngi pagkatapos kong magsalita. Matapos kila    

byenan ay bumalik na kami sa condo. Naabutan naming nanunuod na si 
misis ng TV. 

"di ka pa ba maliligo sis?" tanong ni misis sa kapatid. 

"maaga pa naman" sagot nito. 

"sasabay nga pala ako kay Carina ngayon, wag mo na ako ihatid kuya dito 
kana kay ate hihihi" dugtong nito. 

  Humiga muna si Katherine sa hita ng kanyang ate at ako   naman sa isang 

gilid ni misis. Hinaplos ni Angel ang   tiyan ni hipag na parang 

naglalambing din. Dito ay    inopen na muli ni misis ang tungkol sa ginawa 
namin     kanina. 

"how was it sis?" tanong nito. 

"it was sooo good ate!" sagot nito. 

"baka naman pinasok ito ha??" sabay hawak ni misis sa pepe ni Kat. 

"hihihi ate talaga! hindi naman, nabitin nga ako e. Pero ok na rin kasi nag 

cum naman ako sa kakakain ni kuya Bogs sa pepe ko" masayang wika ni 
hipag. 

Di ko namalayang naidlip pala ako sa tabi ni misis. Naramdaman ko nalang 

na bumangon na si hipag at maliligo na daw sya. Niyaya pa ni Angel ang 

kapatid kung gustong makipag threesome. Subalit tumanggi na si Kat at 

tumingin sa oras. Male-late na daw siya. Alam ko na kaya tumanggi si Kat 
ay dahil nakaisa na sya kaninang umaga. 

Pumasok na sa banyo ang aking hipag at naiwan kami ni misis sa sofa. 

Tumingin sa akin si Angel at walang ano ano ay siniil nya ako ng halik. 

Nalibugan yata si misis sa kwentuhan nila ni Kat kanina. Sinabayan ko 
naman ang gusto ng aking asawa. 

"quickie lang babes, pagod na din ako e. gusto ko lang matikman ang pogi 
kong asawa" lambing ni Angel sabay hubad ng shorts nito. 

Noon din ay ipinasok ko na ang aking ari sa basa na palang pepe ng aking 

asawa. Habang naliligo ang aking hipag ay nagkakantutan kami ni misis sa 
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sala. Nakailang kadyot pa ako sa aming dog style ay nilabasan na din ako. 

Sakto namang lumabas si Kat sa CR at nakita kami ng ate nya na 

nagpapahinga sa sofa. Wala kaming suot pangibaba at napansin ito ni 
hipag. 

"wow teh ang bilis ha? may lakad? nagmamadali? hihihi" biro ni hipag. 

"di nyo nama sinabi na quickie lang pala gagawin nakisali sana ko, daya mo 
ate!" tila nagseselos na wika ni hipag sa ate nya. 

Nagtawanan lang kami ni misis sa mga reaction ni Kat at tuluyan na siyang 

nagbihis ng uniform. Doon na din nagbihis sa aming harapan si hipag at 

tila nangaakit pa na kumekendeng habang nagbibihis. Hinawakan muli ni 

misis ang aking ari na tumigas dahil sa ginagawang pagkendeng ni Kat. 

"sis gusto mo ba nito? " tanong ni Angel habang hawak ang aking ari. 

"naku ate daya mo e, male-late na ako!" sagot ni Kat. 

"ate dapat bukas pwede kami mag sex ni kuya ha?!" dagdag pa ni hipag. 

"pagiisipan ko..." sagot ni misis. 

Napangiti ako sa sagot ni misis. Alam ko naman na ang "pag-iisipan" ko na 

salita ay malamang sa "oo" ito. Nagpaalam si Kat at nasa ibaba na daw ang 

kaibigang si Carina. Humalik ito sa ate at sa akin bago umalis. Wala nang 

pagbawal si misis that time kasi wala naman ang anak namin nung gabing 
iyon. 

"bye sis!" "bye kuya.." sabay kiss at hawak naman sa aking ari bago umalis. 

Napaka pilya talaga ng aking hipag. Pagkalabas ni Kat sa aming unit ay 

Naramdamang kong humihigpit ang hawak ni misis sa aking ari. Yumuko 

sya at isinubong bigla ang aking tarugo. Ilang saglit ay tumingin sa akin si 
misis. 

"babe isa pa" hiling ni Angel sa akin. 

Tumango naman ako at nagpaubaya. Ngunit humiga si misis na tila 

nagsasabi na ako daw sa ibabaw. Umayon naman ako dahil alam kong 

pagod siya sa trabaho. Umibabaw ako sa malambot na katawan ng aking 

asawa. Dinama ko ang malalaking dede nya habang sinisiil ng halik sa leeg. 

Dahan dahan kong ipinasok muli ang aking sandata sa maputing hiyas ni 
misis. 
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"ooohhhh baaaabeee..." ungol ni Angel. 

Pinag ekis naman ni misis ang kaniyang mga binti sa aking likuran. 

Gustong gusto namin ang ganung position dahil sagad na sagad ang aking 

etits sa kanyang kepyas. Matapos halikan ay lumilipat naman ako sa mga 

labi ng aking asawa, pagkatapos ay sa mga suso naman nya. Salitan kong 
ginagawa ito habang kumakantot. 

Gusto kong paligayahing husto si misis noong gabing iyon para pumayag 
sya na mag sex naman kami ni Kat bukas. Naisip ko ang gagawin. 

"uhhhmmm babe lapit na kooo" ungol ni Angel. 

Nang marinig ko ito ay hinugot ko ang aking ari. Bumaba sa kanyang 

kepyas at sinipsip ko ito. Dinilaan ko ang mga makinis na singit ni Angel at 

sinipsip kong muli ang kanyang hiyas. Maya maya pa ay inipit na naman ni 
misis ang aking ulo at tuluyan na syang labasan. 

Sinimsim kong lahat ang mga inilabas niya. Nanginginig pa si misis at 

namimilipit sa sarap na nararamdaman. Parang cum in mouth ito na 

female version. Matapos makarecover ay di naman nagpatalo ang aking 

asawa. Tsinupa nya ako hanggang sa ako ay labasan. Nilunok din nya ang 
aking mga katas. 

Nakatulog kami sa sala at doon na inabutan ng umaga. Nagising ako ng 

mga 7:00 am dahil sa ingay ng katok sa aming pinto. Dali dali akong 
nagbihis at pati si misis naman ay pinagayos ko sabay tungo nya sa kwarto. 

Tumungo ako sa pintuan upang buksan ang kumakatok. 
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CHAPTER 11: 
Laman sa Laman 

 
Pagbukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin ang akin byenang lalaki 

kasama ang aming anak. Nakalimutan ko nga pala na may pasok ngayon. 
Dahil sa pagsesex na namin ni misis kagabi ay tinangghali kami ng gising. 

"o bihisan nyo na ang bata at papasok pa sa school" bungad ni byenan sa 
akin. 

Kaagad namang umalis si byenan dahil may appoinment pa daw sya sa 

client nila. Binihisan ko naman agad ang bata at nang maihahatid ko na ito 

sa school. Pagbalik ko ay si misis naman ang aking inihatid sa hospital na 

kanyang pinatatrabahuhan. Pabalik na akong patungong condo ay nagring 
ang CP ko. 

"hello?" sagot ko. 

"hi babes, pasundo naman oh..." si Kat ang tumawag. Nangaakit na boses 
nito at tinawag pa akong babes na tawagan naming magasawa. 

"bakit diba kasabay mo si Carina?" tanong ko kay hipag. 

"e hindi pa daw uuwi at may lakad sila ng BF nya, ge nah kuya pasundo na, 
thanks!" wika ni Kat at ibinaba ang phone. 

Wala akong magawa at tumungo muna sa hospital ding pinapasukan ng 

aking hipag na di kalayuan sa aming condo. Doon ay muli kong nakita ang 

lalaking umaaligid sa aking hipag. May selos akong nadama that time. 

Bumaba ako ng kotse at tinawag ko si Kat. Nang makalapit ako ay nabigla 
ako nang ipakilala nya ako sa kanyang kasamang lalaki. 

"RJ, this is Bogs... My BF" wika ni hipag. Nabigla ako sa mga sinabi ni Kat. 

Pero nakuha ko ang gustong pahiwatig ni Kat sa kanyang kasama. Gusto 

nyang ipakita dito na may BF na siya upang di na sya nito kulitin. Mautak 

ang aking hipag. Pagtalikod namin patungong kotse ay niyakap ni hipag 
ang aking braso na parang magkasintahan talaga. 
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Malakas ang loob ng aking hipag. Sabagay kung may makakita naman na 

kakilala namin ay hindi magiisip ng masama dahil kilala si Katherine bilang 

malambing na kapatid. Pagsakay ng kotse ay nagtawanan kami ng malakas. 
Kitang kita sa mukha nung lalaki ang pagka dismaya. 

"sira ka talaga Kat!" sabi ko sa kanya. 

"tama lang yung kuya para tumigil na din" sabay suot ng seatbelt ni hipag. 

Pauwi na kami sa condo ay panay ang text ni Katherine. Tinanong ko kung 

sino ang kausap nya. Nagtext pala ang kanilang head nurse at pinag dayoff 

daw sya para bukas. Dahil sa susunod na araw ay pang umaga na daw siya. 

Medyo nalungkot ako nun dahil di na kami magkakasolo dahil sabay na sila 

ng pasok ni misis. 

Maya maya ay nagtext na naman siya. This time si ate na pala nya ang 
kanyang kausap sa text. Biglang nangiti si Kat sa nabasa. 

"yehey!" sigaw niya. 

"o bakit malungkot ka kuya?" tanong nito sa akin. 

"pano naman pang umaga na rin duty mo, di na tayo mag aabot sa umaga 

tulad ngayon." sagot ko. 

"ay ganun ba, its ok kuya, malay mo naman mag palit na din ng sched si ate 
diba? halos lahat ng hospital ay ganun ang rules" tugon nyang muli. 

Tumahimik ang loob ng kotse ilang saglit. Maya maya pa ay humawak sa 
akin si hipag sa aking leeg. Para akong bata na inaamo ni hipag. 

"uhm kuya, may goodnews pala ako sayo" malambing na turing ni Kat. 

"ano yun?" tanong ko naman. 

"kaya ako napa-yehey kanina e pumayag na si ate for today!" masayang sabi 
ni Kat. 

Nahihiya pa akong ngumiti galing sa aking pagkakasimangot ngunit di ko 

na din ito napigilan. Naalala ko ang sabi nga pala ni Angel kagabi na "pag-

iisipan ko pa". Tungkol ito sa hiling ni Kat na permiso muli na matikman 
ako. And this time with penetration daw. 

Sa parking palang ng building ay matigas na ang aking ari. Bumukas ang 

elevator at sumakay kami. Pagsara pa lamang ng mga pinto ay bigla ko na 
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syang hinalikan. Parang pelikula ang nangyari. Habulan kami ng hininga at 

gaya ng dati, di ito laplapan to the max. Kabisado na namin ang aming hilig 

- ang passionate na halikan. 30th floor pa ang aming unit nang huminto 

ang elevator sa 20th. Dagli ay nagkalas ang aming mga labi ni hipag. 

Sumakay ang isang babae at bumaba din sa 25th floor kung saan nandun 

ang gym ng condo. Muli ay hinalikan ko si hipag. Napaka lambot ng labi ng 

aking hipag, mabango ang hininga niya na parang batang kakainom lang ng 
gatas. 

Bago pa man makarating sa 30th floor ay tumunog ang aking CP. Tinignan 
ko ang mensahe at galing ito kay misis. 

"enjoy :) xoxo" sabi ni misis sa kaniyang text. 

Totoo ngang may permit na pala kami. Napakabait talaga ni misis. 

Bumukas ang elevator at mabilis kaming naglalakad patungo sa aming unit. 

Para kaming mga bata na nagmamadali na parang mauubusan ng pagkain 
at kendi. Hindi ko halos maisuot ang susi sa door at buksan ito. 

Hindi ako hinahawakan ni hipag habang nasa hallway kami dahil alam 

niyang may cctv doon at baka makita pa ng guard ng condo. Nang 

mabuksan ko ang pinto ay isinara ko ito kaagad. Ibinaba ni Kat ang bag na 
dala at halos itinulak ako sa may sofa at naghalikan kaming muli. 

Kahit halos araw araw ay may kasex ako ay di ako nagsasawa. Sino ba 

naman ang magsasawa sa aking hipag na napaka sexy, maputi at makinis. 

Para kaming magkalaguyo na nagnanakaw ng sandali. Walang sinasayang 

na minuto si Kat. Alam nyang after three hours ay susundo na akong muli 
sa aking anak sa school. 

"wait kuya, hubad ko muna pants ko" ani Kat. 

Hinubad nya ang puting uniporme at lumantad na naman sa aking harapan 

ang maputing mga hita ni hipag. Kagaya ng kay misis ay wala itong buhok 

sa binti. Alaga nila ito sa pagwawax. Taas ng konti ng aking tingin ay kita ko 

ang mga pisngi ng kanyang pepe na bakat sa puting panty ni hipag. 

Bahagyang may basa ang tapat ng hiwa nito na marahil ay dahil na din sa 
paghahalikan namin ay libog na si hipag. 

"alisin ko pa toh?" tanong nya sa akin at tinukoy nya ang kanyang blouse. 

Sabi ko ay wag na muna. Pero sinabi nya sa akin na madumi nga pala yun 

dahil galing nga sya sa hospital. Hinubad din nya ito at maging ang 
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kanyang bra. Di lawlaw ang suso ng aking hipag. Susong dalaga ika nga. 

Halos pantay ang kulay ng balat niya na maputi at makinis. Maging ang kili 
kili ni hipag ay maputi at makinis. 

Bago pa man hubarin ni hipag ang kanyang panty ay hinatak ko na sya at 

pinakandong sa akin. Nakaupo ako sa sofa at naka sakay sya sa aking 

harapan. Wala nang bra at tanging panty na lang ang kanyang saplot. 

Habang hinahalikan ko sya ay nilalamas ko rin ng marahan ang kanyang 

mga suso. Tayo na ang nipples ni hipag. Kinapa naman nya ang zipper ng 
aking shorts at umalis sa pagkakasakay sa akin. 

"o gosh why am i so horny now kuya??" sabi niya sa akin. 

Ngumiti lang ako at ako ngayon ay hubo't hubad na. Parang biglang 

nasabik si hipag nang muli silang magkita ng aking ari. Sinubo na nya agad 

ito na parang lolipop. Ako naman ay patuloy ang himas sa kanyang 
malulusog na suso. 

"uhhmmmmm.. i missed this so much...slurrrppp" ungol ni hipag. 

"kuya 69 tayo?" tanong ni Kat. 

Sumangayon ako agad sa hiling ng aking magandang hipag. Sa sofa ay 

magkabaligtad kami, ako sa ilalim. Nakapatong sa aking mukha ang pepe 

ng aking hipag. Isinubo nyang muli ang aking matigas na titi at sinimulan 

ko na rin syang kainin. Habang kinakain ko ang puke ni Katherine ay sabay 

naman nya itong inuulos. Dama ko ang mga suso ni hipag sa aking harapan 
habang nakadapa sya at tsinutsupa ang aking alaga. 

Lumingon sa akin si Kat at sumenyas na ipasok na daw namin. Tatayo ako 
at kukuhanin ko sana ang condom sa drawer ay pinigil  nya ako. 

"can we try it without the condom kuya Bogs?" malambing na  hiling ni Kat. 

"naku Kat, papagalitan tayo ni ate mo" sagot ko naman. 

"c'mon kuya, i know you want it too. gusto ko din sana ma feel yang titi mo 
sa pepe ko without any rubber" balik nito sa akin. 

Wala akong maisagot agad nun. Oo at gusto ko rin syempre. Lahat ng lalaki 

ay gustong madama ang balat sa balat na sensasyon ng titi at puki. Pero 

nasa isip ko pa rin ang bilin ng aking asawa na tuwing papayagan daw 
kaming magtalik ng kapatid nya ay dapat may condom. 
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"Look kuya, bakit ba tayo pinagco-condom ni ate? diba para di ako 
mabuntis?" sabi ni Kat habang hawak ako sa aking mga pisngi. 

"i am safe now kuya, i know dahil regular ang period ko at dadatnan pa lang 

ako 2 days from now. you can withdraw naman and ill eat your cum or even 
can explode inside of me." 

"ge nah kuya kong mahalllll..ayaw mo bang maranasan ko ang live na titi 
mo sa puki ko?" malambing na wika ng aking hipag. 

Kahit hindi nya hawak ang aking tarugo ay matigas na matigas pa rin ito 

dahil sa mga sinabi nya sa akin. Sa wakas ay mapapasok ko na din ang pepe 

ni hipag ng walang condom. Wala na akong magawa at si Kat mismo ang 

nagpresinta nito. Mutually ay napagkasunduan namin. 

Dinilaan muna ni Kat uli si manoy bago pumwesto sa aking ibabaw. 

Damang dama ko ang init ng mga labi ng puke ni hipag. Itinutok nya ang 

matigas kong ari sa bukana ng kanyang basang puke. Ikinaskas nya pa ito 

sa kanyang mani at nilaro laro. Excited din si Kat sa gagawin dahil first 

time nyang mahindot ng walang condom. Nakatitig sya sa aming mga ari at 

unti unti na nyang ipinasok ito. 

"oh gosh this feels soooo great kuya uhhhmmmmmm" ungol ni Kat habang 
inuupuan papasok ang aking ari. 

"yes Kat...uhmmmmm... enjoy this moment..." sagot ko naman sa kanya 

habang dinadama ko din ang "walls" ng kanyang kepyas. Iba talaga ang 

feeling pag walang suot na condom. Nangmaisagad ni Kat ang kayang 

kepyas sa aking titi ay napayakap sya sa akin. Hindi sya umaangat at sa 
halip ay gumiling giling habang nakabaon ang aking ari. 

Sinupsop ko naman ang kanyang malarosas na nipples habang hawak ko at 

inaalalayan ang pwet ni hipag. Sarap na sarap kami sa sandaling iyon. 

Damang dama ko ang init ng loob ng puke ni hipag. Kinuha nya ang mukha 

ko sa pagkakahalik sa mga nipples nya at hinawakan muli ang aking mga 
pisngi. Tinitigan nya ako ng diretso. 

"masarap ba kuya Bogs? huhhh? ano masarap din ba ako gaya ni ate?? 
uhhmmmmmm" mayabang na sambit ni hipag at nagsimula nang umangat.  

Pag angat ay tila may puting bumalot sa aking ari. Ito ang unang katas ni 

hipag. Babataas sa aking kandungan ang maganda kong hipag. Nandoong 
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minsan ay sinasabunutan pa nya ang sarili sa sarap na aming nadarama. 

Ibang klase talaga kapag walang suot na condom. Kaya't ako ay 
nakaramdam na lalabasan na. 

"malapit na ko Kat.." bulong ko kay hipag. 

"bilis naman kuya?" tanong nya. 

"ang sarap kasi Kat. kakaiba e..uhmmmmmmm..next round nalang ulit.." 
bulong ko ulit. 

"geh kuya..palabasin mo nah...hmmmmm ahhhhh" balik ni Kat. 

"gusto ko sa loob ng pepe ko ha..." malambing na namang sabi ng aking 

hipag. Bumilis ang pag indayog ni hipag. Umaalog alog pa ang mga suso 

nya habang hawak ko sya sa beywang. Kitang kita ko ang pag labas pasok 
ng aking ari sa maliit na puki ni hipag. 

"ayan naaa Kat...oooohhhhh" ungol ko ng ako ay labasan na. 

Mahigpit kaming nagyakap muli. Feel na feel ko ang init ng loob ng hiyas ni 
Katherine habang inilalabas ko ang aking mga katas. 

"ganito pala feeling kuya..hmmm" bulong ni Kat sabay halik muli nito. 

"ang init ng tamod mo hihihi" biro nito. 

Matapos ang ilang minuto ay hinugot na ni Kat at tumayo na siya. Kitang 

kita namin ang pag tulo ng aking katas mula sa kanyang loob. Gumapang 

ito sa kanyang bilugang hita. Nagtawanan pa kami sa sitwasyon. Dumiretso 
sya sa banyo upang umihi. 

"sabay na ako Kat" sabi ko sa kanya. 

"lika na babes, ligo na tayo" biro pa nyang turing. 

Sa banyo ay sabay kaming nag shower. Dito na din namin ginawa ang 
round two. 

 

 

 

 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

75 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

CHAPTER 12: 
Rush Hour 

 
Sa banyo ay mainit pa rin ang tagpo. Hindi kasi ako makapaniwala na 

nakasex ko na din si hipag na walang suot na condom. Damang dama ko 

kanina ang madulas na lagusan ni Kat. Naging kakaiba rin ang kanyang 

mga ungol dahil na rin siguro sa first time nya na magtalik kaming walang 
condom. 

Tuwing iniisip ko yun ay tila tumitigas ang aking ari. Kaya naman ng sabay 

kaming maligo ay di na namin napigilan mag round two. Habang nasa likod 

ako ng aking hipag at sinasabon ko sya ay nakahawak ang isang kamay nya 
sa kanyang isang suso at ang isa naman ay sa aking tarugo. 

Napakakinis talaga ng aking hipag. Puro ungol naman ang naririnig ko 

mula sa kanya, kaya't di na ako nagatubili na pasukin syang muli. Mula sa 

likod nya ay ipinasok ko ang aking ari. Parang standing doggy style ang 

ginawa namin. Habang kinakantot ko si hipag ay sya namang pagtama ng 

aking puson sa malalambot nyang pwet. Hindi kalakihan ang pwet ni Kat 

compare sa aking magandang asawa. Ngunit ang mala-porselanang kutis 
nito ay hindi mo ikakaila. 

"oooohhhh kuyaaa...i hope this lasts....uhmmmmm" muling ungol ng aking 
magandang hipag. 

"ang sarap noh? hmmmmmmmm?" bulong ko naman sa kanya. 

Ilang kadyot at himas pa sa mga dede ni hipag ay halos sabay kaming 

nilabasan. Niyakap nya ako habang patuloy ang pagtulo ng tubig sa shower. 

Mahigpit ang yakap sa akin ni Katherine, yakap na nagpapasalamat. 

Matapos maligo ay nagbihis na kaming dalawa. Ako ay naghanda na dahil 

oras na naman ng sunduan sa school ng aking anak. 

Naka sandong itim lang si hipag at maikling shorts. Kahit itim ang suot nya 

ay pansin ko pa rin na wala syang suot na bra. Kapansin pansin din ang 

magandang pagkakatayo ng kanyang mga suso kahit wala itong bra. 
Nagpaalam ako sa kanya upang magtungo na sa paaralan ng aking anak. 
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"kuya wait! sama na ako" wika ni Kat at pinatay ang TV. 

"sama na lang ako kuya, di pa naman ako inaantok" dugtong nito. 

Tumungo kami sa elevator pababa sa parking area. Sa pagmamadali ay 
hindi na nakapagbra si hipag. Sinita ko itong parang istriktong syota.  

"ano ba yang suot mo Kat??" seryoso kong sagot. 

"ok lang yan kuya, wala namang ibang tao saka elevator at kotse lang 
naman ang pupuntahan ko" paliwanag niya sa akin. 

Sa pagtitig ko sa suot ni Kat ay napansin kong wala rin itong suot na panty. 

Sanay na ako sa ganung suot ni hipag lalo na't pag matutulog na sya. 

Ngunit this time ay sasama pa syang sumundo sa aking anak at lalabas ng 
building. Pinabayaan ko nalang sya. Sumakay kami sa kotse at umalis na. 

"how was it kuya?" malambing na namang tinig ni Kat. 

Sa mga tinig pa lang ni hipag at lambing nito sa akin ay nawala ang galit ko 

sa mga suot nya. Kayang kaya na akong kontrolin ni Katherine. Dahil sa 

sarap na ibinibigay nya ay hindi ko na rin magawang magalit sa aking 
magandang hipag. 

"it was very good my dear" sagot ko sa kanya. 

"ulitin natin yun kuya ha?" muli nyang sabi. 

"alam kong di papayag si ate na hindi ka magcondom pag nagsesex tayo, 

pero alam kong masarap ang wala nito hihihi, now we have our own secret 
kuya Bogs!" paliwanag muli ni Kat. 

Tumango nalang ako. Sa bawat paglingon ko sa kanya ay di ko maiwasang 

mapansin ang tayong tayong mga dede niya. Bakat ang utong marahil sa 

lamig ng aircon. Nang umupong indian seat si hipag ay bahagya pang 
sumilip ang mga pisngi ng kanyang kepyas. 

"o baka tumakas!" biro ko sabay hawak sa pepe ni hipag. 

Napatawa si Kat at nakiliti sa aking ginawa. 

"akin lang to ha?" tanong ko sa kanya. 

"yeah sure kuya, take care of it" malambing nyang balik. 
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Nakarating kami sa school ng aking anak habang naglalamasan sa loob ng 

kotse. Para kaming bagong magsyota pa lamang sa mga inaasal namin. 

Ganun din naman si misis sa akin nung mag BF-GF palang kami. Sa school 

ay naghihintay na ang aming anak at ng ako bababa na sa kotse upang 
tawagin ang aking anak ay pinigilan ako ni Kat. 

"kuya ako na" sabay bukas ng pintuan ni Kat at bumaba. 

Di ko na sya napigilan sa pagbaba. Di ko alam kung nakalimutan niya na 

wala syang suot na panty at bra at nakapangbahay lang na damit o sadyang 

mapanukso lang si hipag. Pag baba nya ng kotse ay parang nakakita ng 

multo ang mga lalaki sa school campus. Mga guard, janitor, teachers. 

Masaya naman syang sinalubong ng aking anak at nagpakarga pa pabalik 
ng kotse. 

Parang second mommy na rin ang turing ng aking anak sa hipag ko dahil 

sya nga lang ang tita nya. Umuwi na kami pabalik ng condo. Masayang 
nagkwentuhan ang mag tita habang nasa kotse. 

Pagdating namin sa condo ay busy na naglalaro ang aming anak. Di ko 

naman pinalagpas ang inasal ni Kat kanina. Pinagsabihan ko sya na parang 
ako ang kanyang BF. 

"Kat wag mo na ulitin ganun ha, ayokong dine-display mo ang katawan mo 
sa public" seryoso kong sabi sa kanya. 

"ok kuya, sorry" sagot naman niya. 

Nagkaintindihan kami agad ni hipag. Alam nya ang ginawa kanina. 
Masunurin naman ang aking hipag, sa lahat ng bagay. 

Pagdating ng gabi ay saba y ulit kaming nag hapunan. Maagang natulog ang 

aming supling at kaming tatlo naman ay nagkwentuhan pa. Isang 

magandang balita ang aking narinig. Naging panggabi naman ang duty ni 

misis. Parang nagpalit sila ngayon ng schedule ni Katherine. Pang umaga 
ang duty ni Kat ngayon at si misis naman ay pang gabi. 

Parang natupad ang hiling ko na hindi sila magsabay ng duty para masolo 

kong muli si hipag. Pero di naman mawawala ang pagnanasa ko sa aking 

asawa at ang mga threesome namin. Kinabukasan daw ay parehas silang 
walang pasok. Ganun daw talaga pag transition na ng duty nila. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

78 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

Di na ako nagtanong kung babalik ba si Kat sa bahay nila ng aking byenan. 

Alam kong nirerenovate ang ilang bahagi ng bahay nila. Mabuti na din yon 
para sa amin hehe. 

"labas tayo bukas?" suggestion ko sa kanila. 

"sige sige!" masayang sabi naman ni Kat. 

"O musta naman ang fight nyo kanina?" tanong naman ni misis. 

Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Kat. Naghintayan kami kung sino ang 

magkukwento. Kinabahan din ako baka madulas sa pagkwento si Kat. Alam 
kong wala silang lihim magkapatid. 

"ano pa ba ang hihilingin ko ate? napakasarap talaga ni kuya Bogs hihihi" 
masayang kwento ni Kat. 

"so ganun nalang ba yun? kayo nalang ba lagi?" wika ni misis na parang 
sarcastic ang dating. 

Hindi na ako nagpatagal pa at gumawa na ako ng action. 

"hindi syempre, ikaw ang babes ko e, sabit lang si Kat diba haha" biro ko at 

sabay himas ko sa suso ni misis habang kaming tatlo ay magkakatabi sa 
sala. Kinurot naman ako ni Kat sa aking sinabi na "sabit" lamang siya. 

"ay hindi ka pala sabit, minsan nga pumapatong ka pa eh" biro kong muli. 
Nagtawanan kami sa aming mga kwentuhan. 

"wag nga kayong maingay baka magising anak mo" utos ni misis. 

Na-gets agad namin ni Kat ang gusto ni misis. Ayaw niyang magising ang 

bata dahil gustong makipagsex ni Angel. Di talaga papalamang si misis lalo 

na sa sex. Lumingon sya sa akin at naghalikan kami. Habang naghahalikan 
kami ni misis ay hawak ko naman sa kamay si hipag sa tabi ni misis. 

Parang sex den na naman ang tagpo sa aming condo. Naghubad na agad si 

misis, foreplay pa lamang ay parang nilabasan na sya. Habang hinahalikan 

ako ni misis ay tinapik nya si Kat at itinuro ang aking titi. Tila sinasabing 

"ilabas mo na at ihanda". Sinunod naman ito ni hipag. Ibinaba ang boxers 

ko at hinimas himas ang aking ari. "padulasin mo na sis" utos muli ni misis 
sa kapatid. 
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Pagdaka 'y yumuko si Kat at dinilaan muna ang ulo ng aking ari. Parang 

lolipop nya itong hinimod. Tigas na tigas muli ang aking ari. Di naman 

mapakali ang kamay ko kung ano at kanino ang hahawakan. Pinahiga ako 
ni misis. 

Nagsuggest ako na sa carpet naman kami para sa mas maluwag na space. 

Pumayag sila at ako 'y muling humiga. Pumatong sa aking mukha ang 

hubad kong asawa. Kinain ko naman ang itinapat na puki ni Angel. Si Kat 

naman ay pansin kong naka damit pa, pero walang underwear. 
Hinawakang muli ni Kat ang aking ari at sinalsal ng marahan. 

"ooooohhhhhhhh sarap nyan babes!" napaungol ako ng tumungo rin si 

misis sa aking titi at nakidila kasama ng kapatid. Patuloy ko namang kinain 

ang hiyas ni misis. Parang mauupod ang ari ko sa pag himod ng 
magkapatid sa aking tigas na tigas na ari. 

Matapos ang ilang minutong pag tsupa sa akin ng magkapatid ay umangat 

na rin si misis sa aking mukha at tumungo na sa aking burat at akmang 

uupuan na ito. Dahan dahan nyang ikiniskis ang ulo ng aking etits 
pagkatapos ay ibinaon na ito sa naglalawa nyang kepyas. 

Si Kat naman ay tila nanunuod sa pagkabayo ni misis sa akin. Nandoong 

haplusin nya ang mani ni misis habang baba-taas sa aking ari. Lalo namang 
ginanahan si misis sa ginawa ng kapatid. 

"hhhmmmm oooohhhh sis that's good..hhmmm" ungol ni misis. 

Naka reverse cowboy position si misis. Si Kat naman ay nasa harap nya at 

nilalaro ang mani ng ate nya ganun din ang sarili. Ako naman ay walang 

mahawakang dede. Parang nagkaisa ang magkapatid na i-tease ako. 

Pinagbigyan ko naman ito dahil alam kong ayaw palamang ni misis, 
marahil ay dahil nakapagsex na kami ni Kat kaninang umaga. 

"Kat dun ka kay kuya mohhhh...ahhhhh ooohhmmm" utos ni misis kay Kat. 

Habang busy si misis sa pagkabayo sa akin ay nagtungo sa akin si Kat. 

Hinalikan nya ako sa aking labi ng malambing. Ngumiti ng konti at 

humalik muli. Sa pagkakataong ito ay abot ko na ang mga suso ni Kat. Di ko 

na hinubad ang suot na sando ni hipag. Dinukot ko nalang ang kanyang 

mapuputi at malusog na suso mula sa kili kili nya. Napaungol naman si 
hipag habang ako'y hinahalikan. 
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"ahhhhhh babeeeeee...i'm cumming! ayaan nahhhhh uhmmmm" ungol ni 
misis sa aking ibabaw. 

"sige babes ilabas mo na...ooohhhh" sagot ko naman at bumalik muli sa 

aming halikan ni hipag. Napaka sarap ng halik ni hipag ng time na yun. Ang 
bango ng hininga nya at malambot ang mga labi. 

"himas ko sayo?" bulong ko sa aking hipag. 

Tumango naman si hipag at hinubad ang shorts. Basang basa na rin si 

hipag. Inilagay ko ang aking isang daliri sa loob ng kanyang hiwa. Inilabas 

ko ito at dinilaan. Nakita ito ni Kat at napangiti. Akala ko ay wala sa mood 
si hipag dahil kanina lamang ay ayaw maghubad. 

"babe ayaan naaaahhhh! oooohhhhh" nilabasan na si Angel at nanginginig 
ang buong katawan habang nasa aking ibabaw. 

"sarap babe grabe...o sis your turn" wika ni misis. 

Dahil sa libog na libog na rin si Kat ay mabilis syang nagtungo sa aking 
matigas na ari. Ipinasok nya kaagad ito at wala akong condom!  

Nakailang baba-taas din si hipag sa aking nang mapansin ito ni misis. 

"huy sis anu ka ba??" sabay turo sa ari ko. 

"ay sorry, got carried away" sagot naman ni Kat. 

Inabot agad ni misis ang condom at isinuot sa akin ni Kat. Muntikan nang 

makalimot si Kat sa rule ng ate nya na dapat may condom ako pag siya na 

ang gagamit. Buti na lamang at hindi nag isip si misis na nagawa na namin 
ni hipag na magsex kaninang umaga na walang suot na condom. 

"uhhhhmmmmmm...laki talaga kuya Bogs..ooohhhh" ungol muli ni 

Katherine ng upuan nyang muli ang aking ari. Cowboy position naman si 

hipag at si misis na nakaraos na ay naka higa sa aking dibdib. Habang 

umiindayog si Kat ay hinihimas naman ni ate nya ang kanyang mga dede. 
Isang magandang tanawin ang aking nakikita ng time na iyon. 

Sa libog ni Kat ay mabilis syang nilabasan. " ahhhhhh kuyaaaaa ayaan na 

din akooooo ooohhh" ungol nito at nanigas ang katawan. 

"o pano ba yan di pa ako tapos?" sagot ko sa kanila sabay kindat. 
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Automatic na nagtungo ang magkapatid sa aking matigas pa rin ari. Alam 

na nila ang gagawin sa aking hiling. Tsinupa ako ni misis, si Kat naman ang 
nagsasalsal sa akin.  

"Kat lika dito" hiling ko sa aking hipag. 

Niyakap ko siya ng medyo mataas sa position ko at hinalikan ko ang mga 

mapulang nipples ni hipag. Si misis naman ay patuloy sa pag tsupa sa akin. 
Sinimsim ko ang mga suso ni hipag. Maputi at makinis na suso ni hipag. 

"lapiitt na babes...oohhhh" ungol ko.. 

Hindi na inalis ni misis ang pagkakasubo sa aking ari hanggang ako'y 

labasan. Sinipsip pa nya ito at tuluyang nilunok ang aking katas. Halos 

makagat ko naman ang mga nipples ni Katherine. Napakabango ng 
pawisang suso ni hipag. 

Matapos lunuking ni misis ay humiga sya sa aking tabi si Kat naman ay sa 

kabila. Nakadantay sila sa aking magkabilang hita at ang mga kamay 
naman nila ay hinihimas ang aking dibdib. 

Mga ilang minuto din kami sa ganoong position, nagmuni-muni. 

Nagtatawanan pa ang magkapatid ng mapagusapan ang pag try naman nila 

ng ibang position. Parang nagkakaisa ang magkapatid sa mga gustong 
gawin at ako naman ang kanilang guinneapig. 

Nagulat kaming lahat ng sandaling may nag doorbell. Alas 10 na ng gabi at 

nagtaka kami kung sino yun. Dali daling nagtungo ang magkapatid na 

hubo't hubad pa rin sa aming kwarto. Ako naman ay nagtapis nalang ng 
twalya. 

Nagtungo ako sa pintuan at sinilip muna sa judas hole ang kumakatok. 
Nagulat ako sa aking nakita. 
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CHAPTER 13: 
Ang Bisita 

 
Nagulat ako at nagtaka sa nakita sa silipan ng pintuan. Si Carina ito, 

classmate ni Kat noong college at kasamahan naman na nya sa hospital 

ngayon. Napaisip ako ng sandaling iyon kung bakit naligaw si Carina sa 

amin. Alam kong sinabi ni Kat kung anong unit kami subalit ang 
pinagtataka ko ay kung ano ang ginagawa nya ngayon. 

"sandali lang Carina!" sigaw ko upang marinig na rin nila misis at hipag na 
si Carina ang pagbubuksan ko. 

"o napadalaw ka? Si Kat ba?" bati ko sa kanya. 

Ilang saglit bago nakasagot si Carina sa akin. Nakatitig kasi sya sa suot ko 

na tapis lang na tuwalya. Ang suot naman ni Carina that night ay spagetti 

strap na taas at short-shorts na pagtalikod ay tiyak na makikita ang pisngi 

ng pwet nya. 

"a eh..oh hi kuya Bogs, good evening! sorry sa istorbo nandyan po ba si 
Katherine?" wika nya sa akin. 

Pinapasok ko si Carina at pagkasara ko sa pintuan ay hindi nga ako 

nagkamali sa nakita habang naglalakad papasok si Carina. Kitang kita ang 

pisngi ng kanyang mga puwitan dahil napaka iksi ng kanyang suot na 
shorts. Si Carina ay lumaki rin sa Manila at liberated na pamilya. 

"Kat? nandito friend mo si Carina" wika ko habang kumakatok sa kwarto 
namin. 

Nahuhuli ko pa rin si Carina habang ako'y kumakatok sa pintuan ng room 

namin na tumitingin sa aking harapan. Nagtatama ang aming mga mata at 
ako na din ang   umiiwas at nahihiya sa suot ko. 

    "hello my friend! napadalaw ka?" bungad ni Kat sa kaibigan. Lumabas si     
hipag sa kwarto na naka tshirt na malaki at panty lamang. 

    "bihis kana friend, labas tayo wala naman tayo duty bukas diba?" hiling 
ni Carina sa kanya. 
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Sinilip ko naman si misis sa kwarto at mahimbing na pala itong nakatulog 

dala na rin siguro ng pagod sa threesome namin kanina lamang bago 

dumating si Carina. Pumasok din ako upang magpalit ng suot. Boxers na 

rin lang ang isinuot ko at gabi naman na. Nasa gilid din naman ng isip ko 
ito upang magpakita kay Carina. 

"nag dinner kana ba Carina?" tanong ko sa kaibigan ni hipag.  

"a opo kuya Bogs, thank you" nakangiti naman nyang tugon. 

Si Carina nga pala ay may hawig naman kay Maricar Reyes, ngunit mas 

maliit ng konti ang height mga 5'3" lang at mas mabilog naman ang mga 

biyas kumpara sa artista. Maputi din sya at makinis gaya ni hipag, at medyo 

katamtaman lang ang dede niya. 

Noong time na nagaaral pa lang sila sa college ay gaya ni Katherine, hindi 

ko sila pinapansin sa larangan ng pisikal na katangian at sex. Ngunit gaya 

din sa ngayon ni Kat, parehas na silang sumibol at kanya kanyang alindog 
na. 

Ang hindi ko maalis sa isip ay ang halimuyak ni Carina noong gabing iyon. 

D&G lightblue ang pabango ni Carina, pang akit talaga sa party. Ito rin ang 
paboritong pabango ni misis noong time na umuuwi ako galing Singapore. 

"kuya maiwan ko muna kayo dyan ha bihis lang ako" wika ni Kat at 
pumasok sa kwarto namin. 

"kuya thanks ha, buti gising ka pa" nakangiting sabi muli ni Carina. "kanina 

ko pa kasi tinatawagan si Kat di sumasagot e, alam naman nyang may lakad 
kami tonight" dugtong nito. 

Naisip ko na kaya hindi nasagot ni Kat ang tawag ni Carina ay busy kami 

kanina sa aming pagsi-sex. Nakatitig naman ako sa cleavage ni Carina 
habang nagsasalita sya tungkol sa pupuntahan nila. 

"dito na ba talaga titira si Kat?" tanong ni Carina muli. 

"e dati kasi pag pang gabi siya e dito sya talaga, ngayon naman nirerenovate 

bahay nila kaya na-extend. Dito na nga ako natutulog sa sala at gusto ng 
magkapatid e magkatabi pa rin" paliwanag ko sa kanya. 

"ay sorry kuya tulugan mo pala dito, hihi" akmang tatayo si Carina sa sofa. 
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"ok lang yun feel at home" sagot ko naman habang umiinom ng tubig galing 
sa aming ref. 

"natutulog ka dito sa sala talaga kuya?" tanong muli ng kaibigan ni hipag. 

"oo bakit?" sagot ko. 

"ahh..bakit ka nakatapis lang kanina? hihihi you don't need to answer that 
kuya Bogs joke only!" biro sa akin ni Carina. 

Sa loob ko'y pilya rin pala itong si Carina. Papatulan ko na sana ang 

kapilyahan ng dalaga ng lumabas na si Kat sa kwarto. Halos pareha sila ng 
suot ni Carina ng pang itaas, pero naka pantalon naman si hipag na fitted. 

"ano ba yang suot mo Kat, mahalay" biro ko. 

"ano ka ba kuya, comfortable naman ako dito at di naman kita lahat" sagot 

ni Kat sabay ayos ng kanyang dede. Kitang kita kasi ang halos kalahati ng 

kanyang suso. Itinaas naman ni Kat ang suot upang matakpan ng kaunti pa. 
Nagtawanan ang magkaibigan at tuluyan nang lumabas ng unit namin. 

Tumungo naman na ako sa aming kwarto upang makapagpahinga na rin. 

Habang nakahiga ay napaisip din ako at naalala ang mga nakita ko sa 

kaibigan ni hipag. Ang ilalim ng pisngi ng kanyang pwet at ang maputi rin 

nyang mga dede. Hindi ko maitatanggi na nagnasa ako sa kaibigan ni hipag 

noong gabing iyon kahit na natikman at natitikman ko pa ang dalawa sa 
pinakamagandang babae sa buhay ko. 

Kinabukasan ay nagising akong wala si misis at ang aking anak sa aking 

tabi. 9:00am na pala at hindi man lang ako ginising ng mag ina. Tinawagan 

ko agad si Angel at sinabing sya na ang naghatid sa aming anak at dadaan 
lang daw sya saglit sa bahay nila byenan. 

Paglabas ko galing kwarto ay nagulat ako sa nakita. Si Carina natutulog sa 

aming sofa! Hindi ko maiwasang tigasan sa nakita. Sa pagkakahiga nya ay 

kitang kita ko ang parte ng kanyang mga suso dahil sa suot na spegetti 

strap. Nakakumot naman ito hanggang beywang. Sa banyo ay narinig kong 

may naliligo, siguradong si Kat ito. 

"Kat? tagal ka pa ba?" tanong ko kay hipag. 

"kakapasok ko lang kuya, wait lang" sagot niya sa akin. 
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Sa pagkasalita ko ay nagising si Carina. Nakasandal ako sa counter ng 

kusina at iniipit ang aking sandata. Di ko alam kung morning erection ito or 

naiihi lang. Pagmulat ng mata ni Carina ay napansin nya agad ang matigas 

kong harapan. Napatitig din siya sa nakita, at parang nagulat at biglang 
tumingin na sa aking mata. 

"hi kuya Bogs good morning" wika ni Carina. 

Dito na pala tumuloy muna si Carina gawa ng kalasingan. Silang dalawa 
lang daw kasi ni Kat ang gumimik kagabi at hindi kasama ang BF ni Carina. 

"good morning din" sagot ko sa kanya. 

Mga ilang minuto din ang lumipas bago pa nakatapos sa banyo si 

Katherine. Bago pa man lumabas si hipag sa CR ay tila katahimikan ang 

bumalot sa amin ni Carina. Nahuhuli ko syang muli na nakatitig sa aking 
matigas na ari. Ako naman ay nagkunyari na lang na hindi pinansin. 

"o kuya ikaw na" wika ni Kat paglabas ng banyo. 

"gising kana pala friend" dugtong na bati nito sa kaibigan. 

Nang magkasalubong kami ni hipag papasok ako ng banyo at palabas siya 

ay pabiro pa nitong hinawakan ang napansin din nyang matigas kong ari. 

"shhhhh!" pagalit kong tugon sa ginawa ni hipag. 

Natawa lamang ito at lumabas na. Kinabahan ako baka kako nakita ito ni 

Carina ay malaking iskandalo pa. Paglabas ko ay naghain na pala ng agahan 

ang dalawa. Niyaya nila ako na sumabay na dahil tapos na daw kumain 
kanina pa si Angel. 

"so how's the night?" tanong ko sa dalawa. 

"it was ok naman kuya" sagot ni Kat. 

Si Carina naman ay nahihiya ng sandaling iyon. Hindi na sya tumitingin sa 

akin at busy na sa pagkain ng agahan. Ako naman ay pasulyap sulyap sa 

cleavage ng kaibigan ni hipag. Mga ilang minuto pa ay dumating na din si 
misis at nagpahinga. 

Halos tanghali na rin ng umalis si Carina sa aming condo. Gumayak naman 
kami upang maglibot. 
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Kinabukasan ay pumasok na si hipag, pang umaga na siya at si misis 

naman ay inihatid ang aming anak. Si Angel na ang naghatid dahil may 

ginagawa ako that morning sa aming unit. May nag doorbell na naman at 
pinuntahan ko ang pintuan upang alamin kung sino ito. 

Napatigil ako sa aking nakita at binuksan ko ito. Si Carina na naman, naka 
uniform na gaya ng kay hipag. 

"o napadaan ka?" wika ko. 

"kuya may naiwan kasi ako, tinext ko naman si Kat e nakapasok na pala" 
sagot nito. 

"oo si misis ang naghatid kanina, halika tuloy ka muna" sagot ko naman. 

Papasok pa lang din si Carina at halatang bagong ligo. Amoy na amoy na 

naman ang kanyang pabango na lightblue. Naiwan daw nya yung isang bag 

na mailit nya sa loob ng bag ni Kat. Ako na ang kumuha nito sa aming 

kwarto. Nabigla ako sa nakita, medyo nakabukas ito at nasilip ko ang isang 

condom. Hindi ko alam kung inilagay lang ito ni hipag upang i-goodtime 
ang kaibigan o sadyang baon ito ni Carina. 

Dahil sa nakita ko ay nagkaroon ako ng pagkakataon biruin si Carina. 

"always safe ha" biro ko sa kanya. 

Namula ang mga maputing pisngi ni Carina habang inaabot ang naiwang 

bag. Sa pagkakaabot ay bahagya kong nahawakan ang malambot na kamay 
niya at nagkatinginan kami ng malagkit ni Carina. 

"fertile kasi ako ngayon, baka magyaya BF ko e" prankang sagot ni Carina. 
"usually hindi namin ginagamit hihihi" pahabol nya. 

Tumigas ang aking tarugo sa narinig mula sa kaibigan ni hipag. Alam kong 

namula din ako noong time na yun dahil uminit ang aking mukha. Natulala 

ako sa mga sinabi ni Carina at nagpaalam na rin na papasok na. Nabigla din 
ako nang kurutin ako ni Carina bago magpaalam. 

"bye kuya Bogs, hihi" sabay kurot sa aking tagiliran. 

Natalo ako sa usapan noong time na yun. Akala ko ay sya ang mahihiya sa 

pagkakita ko at pagsita ko sa condom na nasa bag niya. Yun pala ay ako ang 

matutulala sa mga sagot ni Carina sa akin. "may araw ka rin" sabi ko sa 
aking isip. 
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Maghahapunan ng naliligo pa si misis at naghahanda sa pag duty nya na 
pang gabi. Tumunog ang CP ko at binasa ang message. Si Kat ang nagtext. 

"kuya hatid mo c ate? pasundo nmn aftr tnx! mwah!" text ni hipag. 

Hinatid ko si misis at nagtungo naman sa hospital kung nasaan si hipag. 

Tila sinusundan talaga ako ng tukso nang makita kong kasama nya si 

Carina. Natuwa naman ang aking imahinasyon at maging ang aking ari ay 
tumibok sa nakita. 

"hi kuya Bogs! pasabay ha?" wika ni Carina. 

Sira pala ang sasakyan ni Carina at pinahatak na ito kanina lang. Sa isip ko 

ay "mahaba pa ang gabi, madami pang pwede maganap" sabay ngiti ko. 
Napansin naman ito ni Kat. 

"at bakit masaya ang kuya ko?" tanong ni Kat na may halong lambing. 

Tumingin ako sa rearview mirror at nakatingin pala si Carina. Nagkatitigan 
kami. 

"kuya sa atin na magdinner si Carina, daan tayo drive thru ha sagot nya 
haha" biro ni Kat sa kaibigan. 
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CHAPTER 14: 
Ang Saksi 

 
Dahil sa matagal na ring di nakapasyal sa condo ang aking mga byenan ay 

nag request silang sa bahay na muna nila ang kanilang apo. Wala namang 

pasok ang bata kaya pumayag na din ako. Advantage ko din naman ito dahil 
sa walang ibang tao sa aming unit. 

Mag 8:00pm na nang kami'y nakarating sa condo, pinagsaluhan namin ang 

nabiling pagkain sa drive thru. Nagtataka ako sa mga nangyayari lalo na't 

kasama namin ngayon si Carina na bihira mangyari. Naguusap ang 

magkaibigan habang kami'y kumakain. Usapang pang kabataan na tila sila 
lang ang nakakaintindi. 

"kuya Bogs, gusto mo lumabas? gimik?" biglang tanong sa akin ng aking 
magandang hipag. 

"ha e, naku diba may pasok pa kayo bukas?" palusot kong sagot, pero sa 
loob ko'y gusto ko rin para mapalapit kay Carina. 

"ok lang kuya, di naman tayo papagabi" suhol ni Carina. 

May problema pala itong si Carina, problema sa BF nya. Nag-away pala sila 

ng BF nya at tila gusto nyang maglabas ng sama ng loob. Nakaisip ako ng 
solusyon. 

"girls, ganito nalang. gabi na kasi, kung sama lang naman ng loob e alam 

kong alak ang hanap nyo. Dito nalang tayo sa unit tutal tayo lang naman 
dito at wala ang bata" paliwanag ko. 

Pinili ko rin na sa condo nalang uminom dahil tiyak na malalasing ako at 
mahirapan mag drive pauwi pag sa labas pa uminom. 

"kuya naman, walang boys dito hahahaha" sabi ni Kat. 

"ok na dito friend, kakahiya naman kay kuya Bogs sinundo na nga tayo 
baka pagod pa siya" wika naman ni Carina. 

"and besides, ayan oh, diba boy naman ang kuya mo hihihi" biro ni Carina. 
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Natawanan ang magkaibigan at parang masaya sila at payag nang dito 

nalang maginuman. Di ako kalakasang uminom, tama lang. Lalo na't alam 

kong pwedeng may mangyari e mas enjoy kung sober ako para naman feel 
na feel ko kung sakali. 

Nagpaalam ako na bababa muna upang bumili ng beer sa katabing 

convenience store ng aming building. Ang hipag ko naman ay nagsimula 

nang magligpit ng pinagkainan namin at si Carina at nakita kong nag aalis 
ng kanyang tali sa buhok na tila naiinitan at parang gustong mag shower. 

Pagbalik ko ay dala ko na ang 12 san mig light in can at ilang sitserya para 

mapulutan. Sa loob ng banyo ay dinig na may naliligo. Si Carina pala ito at 

si Katherine naman ay nakaupo sa sofa at hawak ang towel na nagsabing 
maliligo din sya. 

Tumabi ako sa kanya at hinalikan sa mga pisngi. Bahagyang umiwas si 

hipag dahil siya daw ay madumi pa at galing sa duty. Ngunit hindi rin 

nakapagpigil at hinawakan ang aking harapan. Mga ilang saglit din na 

kami'y naghalikan at biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Kaagad 
kaming nagkalas ni hipag at nagkunyaring nanunuod lang ng TV. 

"o ikaw na friend" wika ni Carina paglabas nito ng banyo. 

Alam kong may nakita si Carina sa aming ginagawa ni hipag kanina lamang 

dahil pag bukas mo ng pintuan ng CR ay may salamin dito na matatanaw 

mo ang kinalalagyan namin ni hipag. Kinabahan ako sa mga nangyari dahil 
nga baka nakita ito ni Carina. 

Dahil sa kaba ay hindi na ako tinigasang muli kahit na nakatapis lamang si 

Carina ng tuwalya pag labas ng CR. Napaka puti rin nito at makinis na 

makinis rin ang kutis gaya ng kay hipag. Di alintana ang pagpatuyo nya ng 

buhok at kita ang maputing kili kili na makinis rin. Kabado pa rin ako nang 
sandaling iyon. 

"huy!" gulat sakin ni Carina. 

"kuya Bogs! bakit namumutla ka??" tanong nito sa akin. Ang akala ko ay 

magagalit siya dahil nakatitig ako sa katawan nya. Iba pala ang nasa isip 

nya - ang pamumutla ko, na ang dahilan ay ang baka nakita nga nya kami 
kaninang naghahalikan ni Kat. 

"ah eh..wala nahilo lang ako" palusot ko sa kanya. 
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"di pa nga tayo umiinom hilo kana kuya, hihihi. papasok naman sa room 
nyo kuya bihis lang ako" wikang muli ni Carina. 

Pinatuloy ko sya sa aming kuwarto upang magbihis at ako ay naka upo pa 

rin sa sofa habang si hipag naman ay naliligo sa banyo. Iniisip ko pa rin 

kung may nakita nga si Carina sa amin kanina. Isang malaking gulo ito 

kung ganun nga ang nangyari. Dahil may nakakaalam na ng aming 
sekkreto. 

Lumabas si Carina sa aming kuwarto at nakabihis na ito. Humiram muna 

ito ng damit ni hipag. Mas matangkad ng kaunti si hipag sa kanya pero 

halos kasya naman ang nahiram na sando ni Carina. Yun nga lang ay pag 

umabot siya nat naitaas ang kamay ay makikita mo ang gilid ng kanyang 

maputing suso. Umupo si Carina sa sofa at si Kat ay hindi pa rin tapos sa 
banyo. 

Katahimikan ang bumalot ng sandaling iyon. Ngumingiti lamang si Carina 

pag nagtatama ang aming tingin. Hindi ko alam ang uumpisahang salita 

dahil na rin sa aking iniisip. Lumabas si Kat ng banyo at dumiretso sa 
aming kuwarto upang magbihis. 

"o simulan nyo na kuya yan para makarami" sambit ni Kat habang papasok 
ng room namin. 

Dito ay gumalaw na ako at iniabot kay Carina ang isang can ng sanmig 

light. Ngumiti naman siya pagkaabot ko sa kanya. At ilang saglit pa ay 
lumabas na rin si hipag sa room at nakisalo na sa aming inuman. 

Nagkwentuhan, naglabas ng sama ng loob ang kaibigan ni hipag at 

tawanan. Nakakadalawang lata na ng sanmig ang dalawang kasama ko at 

ako naman ay tatlo. Alam kong madaling tamaan ang karamihan ng babae 

lalo na kung sila'y madalang uminom. At ito'y halata na sa kanila dahil 
mamula-mula na ang kanilang mga pisngi. 

Seryoso ang mga napagusapan namin ng sandaling iyon. Kaya sa aking isip 

ay mukhang hindi ako makakaiskor kay hipag, o maging kay Carina kung 
papalarin.  

"kuya CR lang ako padaan" wika ni Kat sa akin sabay tayo mula sa 

pagkakaupo sa gitna namin ni Carina. Naiwan kaming muli ni Carina sa 
sofa at ngayon ay iba na ang nangyari. 
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"kuya Bogs.." namumungay na matang sabi ni Carina. 

"oh?" sagot ko naman. 

"nakita kita kanina" wika nyang muli at halos matunaw ako sa kanyang 

tingin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang 

sinabi nyang iyon. Tunay ngang may nakita si Carina kanina. Hindi ko na 
alam ang gagawin. 

"o bakit ka namumutla ulit? ahah..kaya pala kanina namutla ka din parang 
nakakita ng multo hihi" sabi nya ulit. 

"it's ok kuya, i understand. Kat is a very pretty girl, besides kiss lang naman 

diba? hihi... I don't intend to make blackmail don't worry kuya Bogs" sabi 
nyang muli. 

Wala pa rin akong masabi nang sandaling iyon at di alam ang gagawin. 

Hindi ko matantsa kung sasakay ba si Carina sa aming relasyong mag hipag 

or magsusumbong siya sa asawa ko or ipagsasabi ba nya sa ibang tao ang 

kaniyang mga nakita. Ang tanging nakakaluwag lang sa akin ay ang sabi 
niyang "kiss lang" ang nakita. 

Humilig sa aking braso si Carina. Nabigla ako sa naging mga aksyon nya. 

Marahil ay tinamaan na siya ng alcohol at nahihilo na. Sabay namang 
lumabas si Kat sa CR at napatingin sa amin ng masama. 

"friend! huy! lasing kana yata. lipat kana sa loob para makatulog kana 
papasok pa tayo bukas" tila pagalit na sabi ni hipag sa kaibigan. 

Nag banyo muna si Carina bago matulog. Si Kat naman ay tumabi sa akin 

sa sofa. Nakataas ang isang kilay at matalim ang titig sa akin. 

"kuya Bogs, i know I'm not your wife, but never ever take advantage of 
Carina. Magagalit si ate sayo nyan" sambit ni Katherine sa akin. 

"I know Kat, and nahilo lang siya kaya bigla siyang nahilig sa akin. And Kat, 
we need to talk seriously" sabi ko naman sa kanya. 

"yeah right, seriously" balik nito sa akin at kinagat ang ibabang labi. 

"goodnight guys, di ko na kaya talaga" paungol ni Carina habang papasok 
ng aming kuwarto. 
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Walang sinayang ng pagkakataon si hipag, bigla itong kumandong paharap 

sa akin at hinalikan ako. Pilit kong pinipigil si hipag upang pagusapan 

namin at sabihin sa kanya na may nakita si Carina kanina, at maaaring 
maulit ito kung magising ang kanyang kaibigan. 

"shut up, kuya shut up!" pabulong nitong sabi sa akin habang humahalik pa 

rin sa akin. "kung nalibugan ka sa kaibigan ko, sa akin mo na ibuhos. I 
know mas sexy ako sa kanya at mas masarap!" bulong muli ni hipag. 

Wala na akong magawa at parang lumakas pa si hipag sa nainom na alak. 

Agad niyang hinubad ang suot na sando at bumuyangyang ang kanyang 

mapuputing suso sa aking harapan. Para naman akong bata na nakakita ng 
cake at sinibasib ko ang pagitan ng kanyang mapuputi at makinis na suso. 

Nakapanty nalang si hipag at tila ang bilis ng pangyayari. Dahil na rin 

siguro gusto na nyang makaraos at baka magising pa ang kaibigan. Inilabas 
na ni Kat ang aking matigas na ari at isinubo na ito ng walang atubili. 

"uhhhmmmm...slurrrrpppp... i missed you already kuyaaa hmmm" ungol ni 
Katherine. 

Saglit lamang na tsinupa ni hipag ang aking ari. Tumayo ito mula sa 

pagkakaluhod sa aking ari at hinubad ang kanyang panty. Makinis pa rin 

ang puki ni Kat. Tila alaga na nya sa pagaahit or pag wax. Hinimas himas 

pa nya ito at dinilaan ang daliri. Napakawild ni hipag ng gabing iyon at 
napakalibog. Tila uhaw na uhaw sa sex si Kat. 

Hinimas muli ni hipag ang aking ari, at inihanda upang siya ay umupo at 
tuluyang ipasok sa kanyang mamasa-masang hiyas. 

"wait Kat, patikim muna" hiling ko sa kanya. 

Kaya bago niya upuan ang aking matigas na ari ay umangat pa siya upang 

maitapat sa aking bibig ang kanyang maputing puki. Tila mas sumarap ang 

pepe ng aking hipag that night. Manamis namis ito at napakabango ng mga 
singit. 

"tama na kuyaaah.." bulong nito at bumaba na sa aking ari. 

"condom Kat nasan" tanong ko sa kanya. 

"wag na kuya, magigising pa si Carina. ok na toh mas masarap" sagot nito 
sa akin at dahan dahan nang umupo sa akin ari. 
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"oooohhhhh hmmmmmmm..sarap mo talaga kuya Bogsss" ungol ni 

Katherine nang maipasok na nito ang aking matigas na ari sa kanyang 
masikip na hiyas. 

Ako naman ay busy sa pag supsop sa mga suso ni hipag. Maputi at makinis, 

mala rosas ang maliit na utong nito. Dalagang dalaga ang tayo ng kanyang 
mga suso na pag nilamas ay hindi pa ganong malambot. 

Sagad na sagad ang puke ni hipag sa akin, parang nasabik siya na ako 'y 

masolo. Sa sarap na nararamdaman ay di ko maalis ang nakita kanina ni 

Carina. Ang pangamba na mabunyag ang aming lihim na pagtatalik. Subalit 

bukod sa pangamba ay bumalot pa rin ang libog lalo na pag naaalala ko ang 

tagpo habang nagiinuman kami. Ang mga gilid ng suso ni Carina na kita 
mula sa maluwag na sando niyang suot. 

"oohhhh kuya, im cumming..hmmmmm" ungol muli ni hipag at bumilis 
ang pag indayog nito sa aking kanlungan. 

"safe ka ba Kat ohhhhmmmm hhmmmm" bulong ko naman sa kanya. 

"no kuyaa... hugutin mo pag lalabasan ka naahhh.. i'll eat your cum kuya 
Bogsss hmmmm" sagot naman nito na paungol pa rin. 

"ayan na kuyaaa ahhhhh..ohhhhh" ungol niyang muli at nilabasan na nga si 
hipag. 

Niyakap ko naman siya at sumubsob sa mga suso niya. Inisip ko na si 

Carina ang katalik ko at naramdamang kong sisirit na ang aking katas. 

Tinapik ko si Kat at huminto ito sa pagkantot, hinugot ang aking ari at 

sinalsal niya ito. Pabilis ng pabilis at itinapat na nya ito sa kanyang bibig. 
Tila alam na nya na lalabas na nga ang aking tamod at isinubo pa niya ito. 

Para aking nakuryente sa kiliting nadama nang muling tsupain ni hipag ang 
aking ari. 

"ahhhmmm oohh Kattt ayan nahhh..." ungol ko at pumulandit ang aking 

tamod sa kanyang dila. Walang alinlangang nilunok ni hipag ang aking 

katas at muling tsinupa ang aking ari na parang nililinis ito. 

"did you liked it kuya?" mapanuksong tanong ng aking magandang hipag. 

"as always.." sabay halik ko sa kanyang pisngi at labi. 
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Naglinis si Kat sa CR upang maghanda na ring matulog at ako naman ay sa 

sofa ngayong gabi. Narinig ko ang kaluskos sa room namin, muli akong 

kinabahan dahil baka gising si Carina kanina habang nagsesex kami ni 
hipag. 

Nang lumabas si hipag at papasok na sa room ay ngumiti pa ito sa akin. 

Pinatay ko ang ilaw at matutulog na sana ako nang bumukas muli ang 

pintuan ng aming kuwarto. Madilim ang paligid dahil kapapatay ko palang 

ng ilaw. Dumaan ang lumabas ng room at alam kong si Carina ito, dahil sa 
amoy na naiwan at pamilyar na halimuyak ng kanyang pabango. 

Nag CR si Carina at hindi ko alam kung kanina pa siya gising upang mag 

CR at hinintay lang kaming matapos mag sex ni hipag or kagigising lang 
niya talaga.  
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CHAPTER 15 

 
Madaling araw ay naalimpungatan ako dahil sa may humihimas ng aking 

ari. Unti unti naman tumigas ito dahil sa malambot na kamay na nakahwak 

dito. Madilim at hindi ko maamoy dahil sa lamig ng aircon ay sinipon ako, 
kung si Kat ba ito o si Carina, pero sa loob ko ay sana si Carina ito. 

Nang hahawakan ko sana ang mga kamay na humihimas sa aking ari ay 

nabigla ako at nahinto sa pagpigil ko sana nang bigla nitong isubo ang 

aking ari. Malambot ang mga labi at mainit ang hininga nito habang 
umuungol sa pag subo. 

"uhmmmmm... ohmmmmmm.." ungol nito. 

"shhhhh...just enjoy.." bulong nito sa akin. 

Hinawakan ko ang suso ng babaeng tsumutsupa sa aking matigas nang ari. 

Sa pagsapo ko sa malusog na suso nito ay nakasigurado akong si Katherine 

ang babaeng ito. Sa dalas na naming magtalik ay halos kabisado ko na ang 
kanyang katawan. 

Medyo nanghinayang ako nang si Kat pala ang nagsubo ng aking ari na 

akala ko ay si Carina. "pero teka, nasaan si Carina??" sabi ko sa aking isip. 

Pinahinto ko saglit si hipag at tumayo ako sa sofa upang buksan ang ilaw sa 
sala. 

"Ang aga mo yata nagising Kat? Baka magising kaibigan mo at makita 

tayo?" tanong ko sa aking magandang gising na hipag. Alas 5 na ng umaga 
ng time na yun. 

"kakahatid ko lang sa baba sa kanya kuya, umuwi na siya at papasok pa kasi 
kami mamaya" paliwanag ni Kat. 

"pwede pa isa pa kuya Bogs? solo naman na natin tong unit e, hihihi" 

dugtong muli ni Kat na may paglalambing na boses. Kapag nagsalita si 

hipag ng ganoon ay talaga namang 99% akong hindi na makakatanggi dala 
ng libog at pantasya sa katawan ni hipag. 
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Humiga akong muli sa sofa at pinabaligtad ko siya, gusto kong mag 69 

kami. Umayon naman si hipag sa aking nais at isinubong muli ang aking ari 

at ako nama'y hinalikan at dinilaan ko muna ang singit at paligid ng puki ni 
Katherine. 

Pinatigas ko ang aking dila at tila pinasok sa puki ni hipag. Napapaungol 

siya pag ginagawa ko iyon. Habang himas ko ang tumbong na makinis ni 

Kat ay nakababa naman ang aking isang kamay sa kanyang isang suso at 

hawak ko din ito. Umangat saglit si hipag upang hubaring tuluyan ang suot 

na pang itaas at nadiin lalo ang kanyang puke sa aking mukha. Tila 

nagustuhan ito ni Kat at parang umindayog pa na parang ang aking dila ang 
titi na pumapasok sa kanyang hiyas. 

"hihihi ang sarap din pala nito kuya Bogs hihi" biro nito sa akin.  

Pinaalis ko din si hipag sa ganung posisyon dahil di na ako makahinga. 

Humarap siya at pumatong na sa akin. Hindi ko na hinanap ang condom at 

alam kong gusto na ni Kat ang wala nito dahil talaga namang mas masarap 

at damang dama namin ang paglalapat ng aming mga ari pag walang 

condom. Dumapa siya sa akin at hinalikan ako sa aking mga labi. 

"kuya Bogs ipasok ko na?" malambing na bulong ni Kat sa akin at siya na 
mismo ang nagtutok ng aking burat sa kanyang basang puke. 

"ohhhhhh...so big...kuyaa..." ungol ni Katherine habang pumapasok sa 
kanyang hiyas ang aking titi. 

Damang dama kong muli ang hindi nakakasawang katawan ng aking hipag. 

Ang maputi at makinis niyang katawan. Pantay ang puti nito at mas 

makinis ang kutis sa bandang suso nya. Mabagal ang pagkantot ni hipag 

gaya ng aming gawi dahil mas dama namin ang pag baba-taas ng aming ari. 

Umangat ng konti si hipag mula sa pagkakadapa at itinukod ang mga 
kamay sa aking dibdib. 

Nakatitig sa akin si Kat habang marahang nangangabayo. Magaling na rin 

gumiling si hipag gaya ni misis, hindi ko alam kung tinuruan din nya ito. 

Nilamas kong muli ang mga suso ni Kat at napapikit ito sa sarap na 
nararamdaman. 

"ohhhhhhhhh hmmmmmmmm" ungol ni hipag.. "so great kuya...i love it 
hmmmmmmm" 
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"kuya doggy tayo pleasee hmmmmm" hiling nito sa akin. 

Umangat si Kat at nahugot ang aking matigas na ari mula sa kanyang 

naglalawang puki. Lumuhod siya sa sofa at ipinatong ang kamay sa 

sandalan ng sofa. Itinutok ko naman ang aking ari sa kanyang puke at 

ipinasok ko itong muli. Hinanap ko din ang mga malambot na suso ni 
hipag, hinimas ko ito at umungol muli si hipag. 

Sa mga ungol palang ni hipag ay talagang malilibugan ka na. Lalo na pag 

lumilingon sya sa akin habang kinakantot ko siya mula sa likod. Iniangat ko 

naman si hipag, parang standing spoon position namin. Dito ay hawak ko 
pa rin ang kanyang isang suso at dinidilaan ko ang kanyang leeg at batok. 

Ibinaba ko naman ang isang kamay ko upang hanapin at laruin ang mga 

tinggil ni hipag. Nang matagpuan ko ito ay nanginip si hipag at 

napasabunot sa akin. Mas lumakas ang ungol ni hipag habang kinakantot 

ko siya sa likuran ay hinihimas ko naman ang kanyang munting mani. Alam 

kong malapit ng marating ni hipag ang orgasmo. Kabisado na namin ang 
rhytm ng aming katawan at di nga ako nagkamali. 

"o kuya Bogs, malapit ana akooo hmmmmmm" ungol muli ng aking 
magandang hipag. 

Binilisan ko naman ang pagkiliti sa kanyang mani at di ko inasahang 
mabilis nilabasan si Katherine. 

"ahhhhhhhh oohhhh kuya naman huuuuuuuu" sigaw na ni hipag. "grabe ka 
ang sarap kuya! whew!" patuloy na wika ni Kat. 

Kahit na nilabasan si hipag ay patuloy pa rin ako sa pagkantot sa aking 

hipag. Alam niya ito na hindi din ako pwedeng mabitin. Nang tinapik ko si 

Kat ay automatic nang huhugutin nito ang aking ari sa kanyang hiyas upang 
abangan ang aking katas ng kanyang bibig. 

"hmmmmm Kat..yan nahhh" ungol ko sa kanya. 

Sinimot muli ni hipag ang aking tamod. Hindi na siya napapaitan dito kahit 

na uminom kami kagabi gaya noong panahon na una kaming nagtatalik. 

"thanks kuya Bogs!" sabay halik sa aking pisngi ni hipag. 

Nang umagang iyon ay inihatid ko din ang magandang hipag ko sa hospital 

kung san siya nagtatrabaho bilang nurse. Para talaga kaming bagong 
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magkasintahan sa loob ng sasakyan at kung malinaw lamang ang tint ng 

aking kotse ay makikita talaga ng mga tao at tiyak na maghihinala sa mga 
kilos namin. 

Matapos kong maihatid si Kat ay si misis naman ang tinungo ko upang 

sunduin galing sa night duty. Makabalik kami ng condo ay kumain muna 

siya at nagkwentuhan kami. Nabanggit ko din sa kanya na maghahanap na 

din ako ng trabaho dahil matumal na ang projects ngayon bilang isang 

freelance architect. Hindi pumayag si Angel sa aking balak dahil wala daw 

magbabantay sa aming anak. Ngunit bilang isang lalake ay kaylangan ko 

din ng regular na trabaho at dahil na din sa nauubos na ang aking ipon 
mula Singapore. 

Pumayag din si misis nang sabihin kong kahit part time lang ako basta may 

company na sure na magbibigay sa akin ng projects. At isa pang dahilan ay 
sinabi kong kukuha nalang din kami ng yaya para sa aming anak. 

Nakatulog na si misis matapos maligo. Hindi na kami nakapagsex that 

morning dahil alam ko din naman na pagod pa siya galing duty. Ganito ang 

naging takbo nang aming buhay ng ilang buwan at nagsimula na din akong 
maghanap ng trabaho. 

Ang naging setup ay medyo mahirap din sa akin. Umaga ay ihahatid ko ang 

aming anak sa school, ihahatid si Kat sa duty, susunduin si misis galing 

night duty, magiinternet para sa job hunting, magsesex kami ni misis bago 

sumundo sa bata, iiwan ko ang bata sa byenan upang tumungo sa job 
interview. 

Medyo dumalang ang aming threesome ni hipag at misis. Pero parehas ko 

naman silang natitikman ng solo na hanggang ngayon ay ang alam ni misis 

ay gumagamit kami ng condom ni Kat. Si Carina naman ay hindi na 
napupunta sa unit namin. Yun ang aking kaba pa rin hanggang sa ngayon. 

Isang araw ay nagtungo ako sa Ortigas area upang magpa-interview. 

Matapos ang interview ay pumunta muna ako sa Megamall upang mag 

miryenda at maglibot na rin. Isang di inaasahang pagkakataon ang 
nangyari nang may kumalabit sa akin sa loob ng mall.  

Isang babaeng nagpatigas ng aking ari noong sandaling iyon. 
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CHAPTER 16: 
Ang May Hawak ng Alas 

 
Magkahalong kaba at libog ang namutawi sa aking sarili nang sandaling 

nilingon ko kung sino ang kumalabit sa akin habang naglalakad ako sa loob 

ng Megamall. Hindi pa man ako lumilingon ay isang pamilyar na amoy ng 

pabango ang humalo sa hangin. Tama nga ako, si Carina ang babaeng 
kumalabit sa akin at may ari ng pabangon humalimuyak. 

"kuya Bogs!" bati ni Carina sa akin. 

Hindi ako kaagad nakapagsalita dahil para akong nakakita ng artista. Huli 

kong nakita si Carina na naka porma ay noong isang gabing gumimik sila ni 

Kat. Puro kasi white nursing uniform ang suot niya kapag kami'y nagkikita. 

Ngayon ay kakaiba, Sleeveless na tops, leggings, at naka-ponytail ang 

buhok niya. Hubog na hubog ang katawan ni Carina sa kanyang suot. Isang 
babaeng talaga namang lilingunin ng sinumang lalake sa loob ng mall. 

"do i know you?" sagot ko kay Carina. 

"huh? a ganon?" masungit na sagot ni Carina at sabay irap. "hahaha joke 
lang! iba kasi itsura mo mas gumanda" bawi ko naman sa kanya. 

Naka lipstick kasi siya that time na hindi nya nilalagay kapag naka nurse 

uniform. Nagkumustahan kami dahil halos isang buwan din siyang hindi 

nadaan sa aming condo upang dalawin si Kat. Hindi naman ako 
nagtatanong kay hipag tungkol sa kanya dahil baka iba ang isipin ni hipag.  

Nag-hiwalay na pala si Carina at ang kanyang BF 2 weeks ago. Kaya hindi 

siya nakakadalaw kay Kat ay yun yung time na nagkakalabuan sila ng BF 

nya. At ngayon ngang hiwalay na sila ay nag eenjoy naman daw siya bilang 

isang single. Kumislap ang mga mata ko ngunit naalala ko naman ang 

nakita niya noon. Pinawisan at namutla akong muli kahit na malamig sa 
loob ng mall. 

"kuya?" tanong ni Carina? 

"may sakit ka ba? halika nga" sabay lapit ni Carina at hipo sa aking noo. 
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"wala parang nahilo lang ako" palusot ko. 

Napatigil at tumingin ng seductive si Carina sa akin. 

"hmmm, ah naalala ko na kuya. I know why, hihihi" wika ni Carina. 

"don't worry kuya, safe sa akin yung sikreto mo hahaha" sabay tawa ng 
malakas ni Carina. 

Tutal ay nakita naman na ni Carina at may alas na siyang hawak ay 

naglakas loob na akong tanungin kung ano talaga ang nakita nya upang 
lumuwag na din ang aking loob. 

"Carina look, I don't know where to place myself. What did you actually 
saw?" tanong ko sa kanya na seryosong mukha. 

"wala yun kuya, kiss lang naman e. Gaya ng sabi ko dati kiss lang naman." 
sagot ni Carina. 

"I guess someone have to treat me a snack, hahaha blackmail ba kuya?" 
patuloy nito. 

Hinawakan ako ni Carina sa aking mga kamay. Tumitig na parang 

nangaakit. Hindi ko maiwasang tumingin sa cleavage niya na sumisilip 

kapag siya ay gumagalaw. Nang makita niya akong nakatitig sa kanyang 

cleavage ay yumuko siya upang tignan kung ano ang tinititigan ko. Pag 
yuko ay tumingin ulit sa akin at parang masungit ang tingin. 

"c'mon kuya, let's go i'm starving na kanina pa ako paikot-ikot dito sa mall" 
seryosong wika ni Carina. 

"teka san tayo pupunta?" tanong ko naman sa kanya. 

"oh? diba ililibre mo ako? hihihi" sagot niyang muli sa akin. 

Wala akong magawa dahil may alas na hawak si Carina, besides ililibre ko 

lang naman siya ng miryenda para na rin mahigpitan ang takip ng sikreto 

namin na siya namang hawak at alam ngayon ni Carina. Tumungo kami sa 

isang italian fastfood kung saan pizza ang specialty. Talaga nga namang 

sinusulit ng babaeng ito ang advantage nya. Sa akin naman ay ok lang dahil 

makakasama ko at masisilipan siya. 

Sa loob ng fastfood ay umupo kami at hinintay ang order ng pagkain. 

Bahagyang binabalot ng katahimikan ang aming kwentuhan dahil na din sa 
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aking kaba na hindi lang iyon ang nalalaman niya. Bestfriend sya ni hipag, 
maaaring nagkukwento rin ito lalo na pagdating sa sex. 

"ok lang ba talaga kuya? sorry ha nablackmail kita, wag ka sanang bumawi 
hihi" birong muli ni Carina sa akin. 

"Look Carina, natukso lang ako talaga kaya ko ginawa yun. Like what 

you've said, kiss lang nothing else" sagot ko sa kanya. Nagsinungaling na 

ako at lumusot para kung sakaling i-tsismis nya ito ay ok lang. Kung 

magsumbong man ito kay misis ay di naman siguro ganoon ang ikagagalit 

ni misis dahil alam naman nyang may permit kami ni Kat galing mismo sa 

kanya. Ang ikagagalit lamang ni Angel ay ang actions namin ni Kat kung 
bakit nakita kami ni Carina at hindi kami nag-iingat. 

Tinawag na ng waiter ang aming number at kinuha ko ang aming order. 

Nagsimula kaming kumain, nagkakahiyaan pa kami ngunit dahil na rin 
siguro sa gutom ay nauna nang sumubo si Carina. 

"hmmmm ang sarap ng libre hihihi" birong muli ni Carina. 

Habang kumakain kami ay pilit kong inilalayo ang usapan tungkol sa amin 

ni Kat. Ilang ulit ko din ipinaliwanag na walang nangyari sa amin at si Kat 

din mismo kako ang nag sorry dahil nadala lang din siya sa sitwasyon. 

Bahagya akong nakahinga ng maluwag nang umayon naman ni Carina sa 
mga alibi ko. 

    "oh well, maganda din naman ang friend ko, madami ngang umaaligid     
sa kanya sa hospital pero parang ayaw yata mag BF ng gaga" wika ni  

    Sa isip isip ko 'y hindi talaga mag bo-boyfriend si Kat dahil nag      eenjoy 

siya sa piling namin ni misis. Napangiti ako sa naisip       kong iyon. 
Napansin ito ni Carina at akmang kukurutin nya ako. 

"uuy..siguro kaya ayaw mag BF ni Kat e ikaw siguro gusto nya    noh? 
hahaha" biro ni Carina. 

  "shhhh ano ka ba, kala ko ba ok na yun? inilibre na nga kita e."    

"hmmm ito na ba yun? hmmm pag iisipan ko. siyempre di lang one shot 
ang libre mo  
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   isip ko 'y mukhang gagatasan ako nitong babaeng ito. Pero ok lang at     

masosolo ko siya at malay ko ba kung makaka score ako sa kanya. Binago 
kong muli ang usapan. 

"bakit ikaw wala pang kapalit BF mo?" tanong ko sa kanya. 

"well, mas enjoy pala ang single, like any other girl said, magagawa ko kung 
anong gusto ko" nakangiting sagot ni Carina. 

Halos 4 years sila ng ex BF niya. Naisip ko rin na sa loob ng 4 years na iyon 

ay baka nagsawa na itong lalake. Pero napatingin muli ako sa cleavage ni 

Carina, hindi naman ito mukhang laspag. Halos kasing laki ito ng suso ni 
Kat. Parehas na maputi at makinis, at maganda ang tayo nito. 

Nahuli na naman ako ni Carina na napatingin sa naka buyangyang na 

cleavege niya. Bilang isang babae ay parang nagalit siya at nagyaya nang 
umalis. 

"lika na kuya? may lakad ka pa ba?" wika nito. 

"ah eh... wala na, san ka pa ba magpapalibre?" biro ko naman. 

"hay naku sabi ko naman sayo sa ibang araw naman. Kala mo ha." balik 

nito sa akin. 

"ikaw ba san ka pupunta pa? magkikita ba kayo ni Kat? haha" patuloy nya. 

"kaw talaga, naku kung di ka lang bestfriend ng hipag ko e pina kidnap na 
kita. uuwi na ako, sasabay ka ba?" alok ko sa kanya. 

Tumango lang si Carina at sumabay sa akin patungong parking area. Nasa 

talyer pa rin daw kasi ang kanyang kotse. Nang marating namin ang 

kinalalagyan ng kotse ko ay pinag buksan ko pa siya ng pintuan upang 

sumakay. Na-appreciate naman niya ito ang binalikan ako ng magandang 
ngiti. 

"wow kuya your such a gentleman, my ex doesn't do that anymore during 

our last few years of relationship" wika ni Carina. "kaya siguro na-inlove 
sayo si Kat haha" patuloy nito. 

"oops sorry, sige di ko na babanggitin ulit, promise! hihi...basta pag nagkita 
tayo ulit e ililibre mo ako ha?" parang batang sabi sa akin ni Carina. 
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"Actually kuya di pa rin ako naka recover, lalo na ng gawin mo yung 

pagbubukas sa akin ng pinto ng kotse. A simple act of being ang gentleman. 
Haay...kelan kaya ako makakatagpo ng ganun?" wika niyang muli. 

"uuy ang bata nagda-drama...Libangin mo lang muna ang sarili mo. 

Darating din yang lalake sa buhay mo" sagot sa kanya na parang isang kuya 

na nagpapayo sa kapatid. Habang nasa traffic pauwi sa amin ay para ko 

talagang GF si Carina that time. Di ko maiwasang tigasan kapag 

napapatingin ako sa cleavege ni Carina, lalo na pag nai-aangat ito ng suot 
na seatbelt. 

"sana kuya makatagpo din ako ng kagaya mo, mabait at may dating hihi" 
sambit nito sa akin. 

"nambola ka pa...ihahatid na nga kita sa inyo" biro ko naman. Galing kasing 

Megamall ay mauunang madaanan ang aming condo, mga 15 minutes pa 
bago sa kanila. 

Habang daan ay gusto ko sanang mapagusapan namin or mapunta ang 

topic sa sex, kahit joke lang about sex. Pero parang nahihiya ako sa kanya. 

Kuntento naman na ako sa cleavage nya. Maganda kaya ang nipples nya? 

pink kaya ito gaya ng kay hipag? Ito ang mga naiisip ko nung oras na iyon 
na patuloy na nagpapatigas sa aking ari. 

Napapansin ito ni Carina, ang pagsulyap ko sa suso nya. Pero parang gusto 

pa nya itong ipakita dahil di man lang niya ito inaayos. Laking maynila din 

siya at siguro 'y liberated ika nga.Naitanong ko sa kanya kung bakit sila 

nagkahiwalay ng BF niya. Sumagot naman siya at ikinweto ang ilang 
detalye. 

"well, two months ago sinabi nya sa akin na gusto na daw nyang 
magkaanak" sagot ni Carina. 

"then of course tumanggi ako, kasi nga di pa ako ready. Saka diba dapat 
una kasal?" patuloy nya. 

"e diba nabanggit mo na nagsesex naman kayo, buti di ka niya binuntis 
talaga?" tanong ko. 

"yun na nga, after that time, kung mag sex man kami e puro may condom 
na just to be sure, hindi nya nagustuhan ito" sagot niyang muli. 
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"e masarap naman talaga pag walang suot e haha" biro ko sa kanya at sabay 
kurot nya sa aking tagiliran. 

"ayun, dahil lang dun nagkalabuan na kami. Mababaw though, pero worth 
it kasi lumamig na din ako sa kanya." wika niya ulit. 

Madami kaming napagusapan at kahit sex na ang usapan ay parang hindi 

naiilang si Carina sa pagkwento nya sa akin. Nagsimula lang daw silang 

mag sex after 2 years ng relationship nila. So meaning, kung halos 4 years 
sila e halos isang taon lang pala siyang nagalaw ng BF nya. 

"ah kaya pala sexy ka pa rin" biro ko. 

"hmmp! kaya pala panay sulyap mo dito!" sabay kurot ni Carina at nguso sa 
suso nya. 

"sorry naman di ko naman maiwasan kasi naman yang suot mo oh" 

paliwanag ko. Ngumiti naman si Carina pero medyo inayos na ang suot. 

Nakita kong medyo namula ang mga pisngi nya, senyales na nag-blush siya 
sa sitwasyon. 

"manyak mo kuya Bogs! hihi kung di ka lang mabait sa akin." biro nitong 

muli at sabay turo sa kanto. Itinuro sa akin ni Carina ang street kung 

nasaan ang bahay nila. Nang malapit nang bumaba ay inalok pa ako ni 

Carina na bumaba muna. Tumanggi na ako dahil baka may makakita pa ay 
mag isip ng kung ano. 

"thanks kuya for a wonderful snack and conversation..kahit na halos 
malusaw ang suso ko kakatingin mo hihi" wika niya. 

Nagulat ako sa sinabing iyon ni Carina. Pero kahit ganun sinabi nya ay 

nakayuko siya at nakasilip sa akin sa loob ng kotse habang nagsasalita at 

nagpapaalam. Parang lalo niyang ipinapakita ang malulusog niyang suso sa 
akin at tila nang aakit. 
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CHAPTER 17: 
The Interview 

 
Bumalik na ako ng condo at sakto namang pagtawag ni misis, gising na siya 

at naghahanda na sa pag duty ngayong gabi. Napalusot ko naman na 

madaming nagpapainterview kaya natagalan ako sa Ortigas at natraffic na 
rin. 

Matigas pa rin ang aking ari hanggang dumating ako sa parking area ng 

building. Nasa isipan ko pa rin ang picture ng mga malulusog at maputing 

cleavage ni Carina. Sa isip ko 'y nalibugan din siguro siya sa aming 
kwentuhan kanina. Napailing nalang ako at nagtungo sa elevator. 

Pagdating ko 'y naroon na pala ang bagong yaya ng aming anak. Nalungkot 

ako nung una dahil hindi ko na solo ang condo, pero buti nalang at hindi 

pala stay-in ito. Bale ang usapan nila ni misis ay parang on-call lamang 
siya. Natuwa ako sa paliwanag ni misis at ipinakilala naman ako sa yaya. 

Matapos ang maagang hapunan ay naghanda na si misis para pumasok. 

Medyo nanghinayang ako kasi ang balak ko sana ay mag quickie kami dahil 

sa libog na iniwan sa akin ni Carina kanina lamang. Sa kotse ay pinagbigyan 

naman ako ni misis, pero handjob lang dahil naka uniform na sya at baka 
malukot pa daw. 

Matapos maihatid ay sinundo ko naman si hipag at masaya ito nang ako 'y 
makita. Tila may magandang balita siya nang sumakay sa kotse. 

"kuya Bogs! sunduin natin si Carina, nagtext sya sakin ngayon lang" wika ni 
hipag. 

Kinabahan ako sa sinabi nyang iyon. Nagsumbong kaya si Carina kay 
hipag?  

"e magpapainom daw kasi para tuluyan na siyang maka move-on" sagot 
naman ni hipag. 

"e diba may pasok ka bukas? magagalit ate mo pag nalamang di ka papasok 
dahil lang lasing ka." sagot ko naman. 
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"hmm, edi konti lang? sige na kuya para naman sa friend ko e, promise 
konting inom lang ako, gusto mo kayo maglasingan hehe" biro ni Kat. 

Sinabi ko sa kanya na may interview ulit ako bukas sa Ortigas kaya di ako 

pwede magpuyat. Pero sa lambing sa akin ni Katherine ay napapayag din 

ako pero sabi ko ay hindi pwede magpuyat. Pero sa loob ko 'y gusto ko 
kasing masolo si Kat upang mailabas ko ang init ng aking puson. 

Narating namin ang bahay nila Carina, at nagkunwari din akong di ko alam 

ang way papunta dito. Lumabas si Carina ng gate at napatitig na naman 

akong muli sa kanya. Naka short-shorts sya at spagetti strap lang. Sumakay 
si Carina sa likurang upuan. 

"hi kuya Bogs! musta kana? sorry ha naistorbo ka namin ni Kat, now lang 

naman e, thank you hihi" bati sa akin ni Carina. Tila ang mga sinabi nya ay 

gustong iparating sa akin na ngayon lang kami nagkita. Di nya siguro 
binanggit kay hipag na nagkita kami kanina sa mall. 

"nakaka bored kasi dito sa bahay, puro internet lang at TV. sa facebook 
naman puro friend ng ex ko ang nakikita ko haay" patuloy ni Carina. 

Dito ay naintindihan ko ang gusong palabasin ni Carina. Ayaw talaga 

niyang malaman ni Kat na galing siya sa mall at nagkita kami. Nang 

tanawin ko siya sa rearview mirror ay kumindat nalang siya sa akin. Ano 
kaya ang balak nitong si Carina? isip ko. 

Dumaan muli kami sa isang convenience store upang bumili ng alak. Sa 

loob ng tindahan ay maliwanag ang ilaw at kitang kita ko ang mapuputi at 

bilugang hita ni Carina. Pumasok muli ang libog sa aking katawan at 

parang lalabas ito sa aking tumitigas na ari. Umakyat na kami sa aming 

unit at nagsimulang maginuman. Kwentuhan ang dalawa at ako'y nakikinig 

lang. Girltalk, tila hindi alintana na may lalaki silang kasama. Mabilis 
nilang naubos ang dalawang can ng sanmig light. 

"o tama na yan, may pasok ka pa bukas Kat" paalala ko kay hipag. "kuya 

naman, pag pinatulog mo si Kat wala na akong kakwentuhan?" sagot ni 
Carina.  

Tila yumuko pa ng bahagya sa lamesa si Carina habang nagsasalita at eto na 

naman ang kanyang mga cleavage. Tumigas ang aking ari noon din, pero 

hindi nila ito kita dahil sa lamesa. Nagbukas pang muli ng isang can si 
Carina at tumanggi na si Kat at nagpaalam na mag babanyo. 
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"so i guess no choice kana kuya Bogs? samahan mo na kasi ako uminom.." 
malambing na wika ni Carina sa akin. 

"may interview pa kasi ako bukas, di pwede mapuyat" sabi ko naman. 

Tinaas ni Carina ang kilay na tila nagsasabing may alas nga pala siyang 

hawak. Napangiting aso lamang ako sa reaksyon nya. Lumabas si Kat sa CR 

at nagpaalam na matutulog na dahil pagod na rin siya galing sa duty. Ako 

naman ay walang magawa at sinamahan na rin si Carina at nagbukas din ng 
isang lata pa ng alak. 

Kung tutuusin ay gusto ko rin makainuman si Carina, sino ba naman ang 

aayaw sa isang maganda at seksing kainuman. Lalo na ang suot ay maikling 

shorts na halos kita na ang tumbong pag tumuwad, at ang mga malulusog 

nitong suso pag yumuko. Pero di ako pwedeng mag take advantage, pag 

nahuli kasi ako ni hipag ay isusumbong ako kay misis. Isang malaking 

pagkakamali pag nagkaganoon dahil nagtiwala na nga si misis sa amin ni 
Kat, dadagdagan ko pa ng isa pa. 

"sana minsan kuya yung inumang gagapang talaga pauwi hihi" biro ni 

Carina habang umiinom. 

Hindi na nagbabanggit si Carina tungkol sa blackmail nya sa akin. Maganda 

ito. Ilang minuto pa ay naubos na rin ni Carina ang alak na hawak. 

Sinabihan ko na din siya na tumabi na kay Kat at dito nalang ako sa sofa 
matutulog. Bukas nalang din siya umuwi sa kanila at gabi na. 

Sumanggayon naman si Carina at nag CR na din. Paglabas ay nagpaalam na 

matutulog na. Sa mga ngiti nya ay nagpapasalamat sya sa pag accomodate 

namin. Di nya alam ay libog na libog ako sa kanya habang kami'y umiinom. 
Inalalayan ko siya patungong pintuan ng kwarto. 

"thanks ulit kuya Bogs...gentleman mo talaga." pasalamat ni Carina. 

"o baka sabihin mong manyak ha? ikaw tong may suot na ganyan" sa libog 

ko ay di ko mapigil ang mga sinabi ko. Sa halip na magalit ay kinurot 

nalang ako ni Carina sa tagiliran at pumasok na sa kwarto. Humiga na din 
ako sa sofa at natulog. 

Kinabukasan ay ang akala ko ay madaling araw aalis si Carina, na sana'y 

makaka-score na ako kay hipag bago siya pumasok. Hindi ganoon ang 
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nangyari, nakabihis na si hipag at si Carina naman ay naghihilik pa. 
Dumating ang yaya ng bata at inasikaso dahil papasok na rin sa school. 

Nang ihatid ko si hipag ay sinundo ko na din si misis. Kinabahan ako dahil 

aabutan nyang natutulog si Carina sa condo. Oo nga at inimbita siya ni Kat, 

pero ano ang iisipin ng asawa ko na ganung nakahiga ito sa kama namin at 

ang suot ay maiksing damit. Bahala na sabi ko. Pero sinabi ko din kay Angel 

na naginuman kagabi ang magkaibigan. Hindi naman nagalit si misis at 

tinanong kung nasaan ang yaya. Sinabi ko naman na pumunta na kanina 

dun at inihatid na ang anak namin. Kinuha na rin kasi ni misis ng service 

na maghahatid para di na rin ako gaanong gahol sa oras lalo na kapag may 
trabaho na akong muli. 

Pagpasok ng unit namin ay parang nabunutan ako ng tinik dahil wala na si 

Carina sa unit. Inayos pa nito ang kama namin na parang walang natulog. 

Nang naliligo si misis ay nag text sa akin si Carina, "kuya tnx h? s uulitin 

=)" text niya sa akin. Di na ako nagtaka kung san nakuha ni Carina ang 
number ko. 

Matapos makaligo ni misis ay nagpaalam na akong aalis na dahil male-late 

na ako sa interview ko, umayon naman si misis at sinabi ko nalang sa kanya 

na mamaya ako babawi sa kanya. Kahit may anak na kami ni misis ay very 
active pa rin at regular ang aming sex. 

Bumyahe na ako patungong Ortigas muli para sa interview. Sa daan ay 
nagtext ulit si Carina.  

"kuya, sma me syo s ortgas, bord tlg me d2 s haus e, nkaleave kc ako k lng 

b?" text niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit kahit na male-late na ako ay 

inihinto ko ang kotse upang bumalik patungo kila Carina. Tinawagan ko 
siya upang siguruhing siya nga ang nagtetext. 

"hello? o kuya Bogs! nakaalis kana ba? pasabay naman oh please?" sabi ni 
Carina. 

"ok lang, paalis pa lang ako nung nagtext ka sige papunta na ako dyan" 
sagot ko naman. 

Namangha ako sa aking nakita pag labas ng gate nila Carina, naka fitted 

shirt at maong pants na fit rin ang suot ni Carina. Siguro ay ayaw na nitong 

magpamanyak sa akin kaya ganon ang suot nya ngayon. Pero kahit balot na 
balot ay halata pa rin ang tayog ng kanyang mga suso at umbok ng pwet. 
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"thanks kuya Bogs! lika na?" bati ni Carina sa akin. 
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CHAPTER 18: 
Mabuting Usapan 

 
Sumakay si Carina sa aking kotse at ako nama'y di pa rin maalis ang 

pagkatingin sa magandang dalaga. This time ay simple ang porma ni 

Carina, naka ponytail ang buhok, walang make-up, naka lip gloss lang sya 

na natural at walang kulay. Ang damit naman niya ay simpleng body fit na 

dark puti at medyo bakat ang itim na bra pag malapitan. Slim jeans naman 
ang pang ibaba niya, pero the usual, pabango na naman niya ang lightblue. 

"pasensya na kuya Bogs ha, sira pa rin kasi car ko. Sige mamaya ako naman 
mag libre sayo ng snack" wika ni Carina habang isinusuot nya ang seatbelt. 

"it's ok Carina, my pleasure. saka baka di tayo makapag snack may 
interview pa ako di ko alam until what time yun" sagot ko naman. 

"ah ganun ba? uhm anyway just text me nalang if maaga ka makatapos, you 

have my number naman diba?" sagot ulit nya. 

"o sige, uhm Carina, wag ka sana basta nag tetext ng medyo sweet baka 
mabasa ni misis" seryoso kong sagot. 

"alin sweet dun? nagpasalamat lang naman ako sayo diba? sorry naman" 
paliwanag nya. 

"kasi baka ano isipin ni misis, may smiley pa kasi e hehe" biro ko naman. 

"feeling mo naman! haha" kinurot na naman ako ni Carina. Hindi naman 

masakit ang kurot niya, malambing na kurot ito at ang mga kuko nya ay 

hindi naman mahaba, sa katunayan ay may manicure pa ito na kakulay ng 

damit nya, dark blue. Magandang pagmasdan dahil maputi ang kutis ni 
Carina. 

"buti naman inayos mo na ang suot mo?" tanong ko sa kanyang may ngiti. 

"hmm, oo kasi baka manyakin mo na naman ako hihi" biro nitong sagot sa 
akin. 

"ayan na naman, ako na naman ang manyak" sagot ko naman. 
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"huuu si kuya nagtatampo? haha...ako na nga mag treat sayo mamaya dahil 
sinabay mo ko papunta Megamall" balik niya sa akin. 

"bakit ba kasi ang mga lalake laging dun nakatingin?" tanong niya. 

"saan? dyan sa ano mo?" sagot ko sa kanya. 

"yup kuya..saka naakit ba kita? haha joke lang! meaning kayang kaya ko 

pala maka-akit ulit ng lalake hahaha ang bad ko na kuya!" masayang tawa 
ni Carina. 

"ano ka ba, kahit di mo ipakita yun sa ganda mo e madaming maaakit sa 
iyo" sagot ko sa kanya. 

"wushuuu, nambola pa.. bait mo talaga kuya kaya love na kita as my 
bestfriend's kuya hihi" sagot muli ni Carina. 

Masaya kaming nagbolahan sa loob ng kotse patungong Ortigas. 

Wholesome pero minsan ay nahahaluan talaga ng sex jokes pero walang 

malisya kay Carina. Kita sa kanyang mga mata na masaya na siya at hindi 
maitago na tuluyan na niyang nalimutan ang ex BF nya. 

Nakarating kami sa megamall at duon na din ako nag park dahil lalakarin 

ko nalang sa likod ang building na pupuntahan ko. Nagpaalam kami sa isa't 
isa at siya naman ay pumasok na ng mall. 

"bye kuya Bogs! thanks ulit and sana makabalik ka maaga para mailibre 
kita" paalam sakin ni Carina. 

Tumungo ako sa pupuntahan kong interview at habang naglalakad ay 

tumunog ang aking CP at isang message ang natanggap ko galing kay 
Carina. 

"kuya tnx ulit, ok lng nmn cguro txt ako kc la k nmn sa condo hehe, agahan 
mo kuya pra nmn mkabawi ako syo plz?" text niya sa akin. 

Tumawag ako sa kanya upang sagutin ang text niya. First time kong 

marinig ang boses nya sa phone. Parang malambing talaga siya magsalita at 
libog na naman ang naramdaman ko kaya sinabi kong sige at bibilisan ko. 

Matapos ang interview ko na tumagal lamang ng halos 30 minuto ay 

naglakad muli akong pabalik sa Megamall. Masaya ako dahil nagustuhan 

ako ng nag interview at malamang na matanggap ako. Hindi ko 

nakalimutang itext ang aking asawa at naalala ko ding itext si hipag. "si 
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Carina!" sigaw ko sa aking isipan. Tinawagan ko siya upang alamin kung 
nasa Megamall pa rin siya. 

"hello kuya?" pabulong nitong sagot. "sige kita tayo sa may cyberzone" 
pabulong nya ulit na sagot. 

Hindi ko na naitanong kung bakit pabulong siyang magsalita. Nagtungo 

ako sa cyberzone kung san nya sinabi. Malayo pa lang ay kitang kita ko na si 

Carina. Talagang umaangat ang kagandahan nya kahit na maraming tao. 

Para akong makikipagmeet sa aking GF noong time na iyon. Kumaway ako 
sa kanya. 

"o kuya musta interview? ang bilis yata" tanong nito sa akin. 

"oo nga e, sabi ko naman sayo malakas ka sa akin e" sagot ko naman. 

Niyaya nya ako at inakay na parang bata papunta sa fastfood na kakainan 

namin. Napansin kong nagiging at home na sa akin si Carina. Hindi siya 

nahihiyang hawakan ako at makita ito nang ibang tao. Marahil ay sigurong 
ganoon talaga siya sa mga kaibigan. 

Habang naglalakad ay may mga lalaking napapatingin sa amin. Proud 

naman ako bilang isang lalake na may kasamang magandang babae. 

Inakbayan ko si Carina para inggitin ang mga kolokoy. Hindi naman ito 
inalis ni Carina at napatawa lamang. 

"aba at feeling mo GF mo ako kuya hihi" wika ni Carina. Alam niyang 

pinagtitripan ko ang mga lalake kanina. Nagtawanan lamang kami. Subalit 

di na nya inalis ang kamay ko sa balikat nya kahit malayo na kami sa mga 
lalake. Hindi ko rin naman ito inalis. 

Kumain kami at ikinwento ko sa kaniya na matatanggap na ako sa pinag 

applyan ko. Naitanong ko din kung bakit siya bumubulong kanina. Nasa 
loob pala siya ng sinehan at tinawanan ko ito. 

"hahaha, ikaw mag isa nanuod ng sine? awkward naman nun" biro ko sa 
kanya. 

"hay naku, hindi ko kasi ako sinamahan e" sagot naman ni Carina. 

"e pwede pa naman maaga pa" biro kong muli. 

"talaga kuya? tara! gusto ko din panuorin yung kay Angel at Aga" masayang 
sagot ni Carina. 
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"are you serious? i'm just kidding Carina" sagot ko naman. 

Medyo nasimangot si Carina sa sinagot kong huli. "pinapaasa mo naman 
ako kuya eh" malungkot nyang boses. 

"sorry di ko alam seseryosohin mo, tara ubusin mo na yan at manuod na 

tayo. Wag kana malungkot ako naman mag treat sayo sa sine ok? smile na" 

bawi ko sa kanya. Napangiti ko siya at lumabas muli ang dimples ni Carina. 

Palabas ng kainan ay hinawakan na naman ni Carina ang aking kamay 
papunta sa sinehan. 

Halong kaba ang naramdaman ko dahil baka may makakita sa amin na iba 

ang kasama ko bukod sa misis ko. Pero nagpaubaya nalang ako upang 

makapagpasaya na din sa kaibigan ni Katherine. Hindi na ako bumili ng 
kakainin sa loob ng sinehan dahil busog na kami sa miryenda namin. 

Sa loob ay seryoso sa panunod si Carina, nadadala siya ng drama ni Angel 

Locsin at Aga Mulach. Matapos isang oras sa loob ng sinehan ay humilig sa 
akin si Carina. Gininaw sya at humawak din sa aking braso. 

"kuya ok lang? maginaw eh" bulong ni Carina. Naamoy ko ang hininga ni 

Carina na hindi halatang kumain kanina lang dahil sa bango nito. Napansin 

ko din na parang lumuluha ang mata nito dala na din siguro ng 

pinapanood. Hinimas ko ang kamay nya upang ipaalam na ok lang humilig 
siya sa braso ko. 

"wag mo seryosohin, pelikula lang yan..." wika ko sa kanya. 

"e parang totoo din kasi kuya" sagot ni Carina sa akin. Sakto namang 

pinakita ang eksena noon na magsesex si Angel Locsin at Aga, kaya natawa 
ako. 

"alin ba yan totoo? haha kaw ha!" wika ko sa kanya. 

"hahaha" tawa ni Carina. "shhhh kakahiya sa katabi natin ang ingay natin" 
dugtog nito. 

Habang nagsex scene sa palabas ay napansin kong humigpit ang hawak ni 
Carina sa aking braso. Biniro ko syang muli dahil dito. 

"bakit mo ako pinipiga? hehe...namimiss mo siguro BF mo noh?" biro ko sa 

kanya. Pinalo ni Carina ang braso ko nang sinabi ko iyon. Umangat siya at 
bumulong muli sa akin. 
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"manyak moh kuyah.." pabulong niyang sinabi sa akin. Ang bango talaga ng 
hininga niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa paghilig sa aking braso. 

"ako pa manyak? e ikaw nga nakakamiss haha" biro kong muli. 

"e ano naman??" sagot niya at this time ay pinalo na nya ang tiyan ko. Sa 

pagkakayakap niya sa aking braso ay sumasagi ang isang suso nya sa aking 
braso. Dito na nagsimulang tumigas ang aking ari. Napansin itoni Carina. 

"now look who's getting into the movie! hahaha" sabay turo ni Carina sa 
nakabukol sa aking harapan. 

"at least i have a wife to have it"sagot ko sa kanya. 

"hmp dahil diyan nagaway kami!" sabay palo ni Carina sa nakabukol kong 

ari. Nagulat ako sa ginawa nya. Dahil kasi sa sex ay nagaway at naghiwalay 

sila ng ex nya. Sa pagkakapalo ay parang natauhan si Carina at nabigla din 
sa inasal. 

"ay sorry kuya hihi...ikaw kasi eh" sabay himas nya sa aking tiyan at 

mahigpit na yumakap sa aking braso upang i-express ang pagso-sorry niya. 

Lalong tumigas at parang pumintig pa ang ari ko dahil lalong nadiin ang 
mga suso ni Carina. Parang naka higa na ngayon sa aking dibdib si Carina. 

"sorry na kuya Bogs...mwah!" nagulat ako ng bigla akong halikan ni Carina 

sa aking pisngi. Para sa kanya ay pagso-sorry lamang ito ngunit sa akin ay 

libog ang dumapo. Kinurot ko si Carina sa tagiliran nya. Ang ulo nya ay 

nasa dibdib ko na at niyakap ko na rin siya. Malambot ang katawan ni 

Carina. Pero hindi ko sigurado kung tinatamaan na din ng libog ang 
babaeng ito kaya play safe muna ako. 

Magkayakap kami hanggang matapos ang palabas. Inenjoy ko ang 

pagkakataon na madama ang suso ni Carina. Lumabas kami ng sinehan na 

parang walang nangyari. Niyaya na nya ako sa parking area upang umuwi 

na. Wala na din naman akong lakad. Sa kotse ay tahimik pa rin si Carina. 
Pinalamig ko muna ang aircon kaya hindi muna ako umalis. 

"kuya Bogs thanks and sorry kanina ha hihi" sambit ni Carina. 

"lagot ka pinalo mo!" biro ko sa kanya. 
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"sorry na nga e...please?" malambing na sagot ni Carina. Habang hinimas 

na naman nito ang braso ko. Tumigas muli ang alaga ko at nakita ito ni 
Carina. 

"next time use a bigger pants kuya, mukhang masikip yan e hahaha" sabay 

turo nya sa matigas kong harapan. Sa pagbibiruan ay tuwang tuwa si 
Carina. Hindi ko inaasahan ang sumunod nyang sinabi. 

"kuya can i kiss you?" wika nito. 

"ha?? diba kiniss mo na ako kanina?" sagot ko sa kanya. 

"no kuya, like what you did with Kat..." sagot niya sa akin. 

Hindi na ako makasagot dahil bigla na lamang sumunggab si Carina sa 

aking mukha at hinalika ang aking labi. Napakalambot ng mga labi niya. 

Mabangong hininga at bahagya din sumging muli ang suso ni Carina sa 

aking braso. Marahang humalik si Carina at pinabayaan ko lang. Pero 

napansin kong inilabas niya ang kanyang dila, dahilan upang lumaban na 
ako ng halikan.  
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CHAPTER 19: 
Ilatag na ang Baraha 

 
Tuluyan na ngang nadala kami ng sitwasyon ni Carina, napayakap ako sa 

kanya habang naghahalikan kami. Sa di inaasahang pagkakataon ay 
tumunog ang aking CP. "langya naman o, ngayon pa??" sabi ko sa isip ko. 

Nagkalas ang aming mga labi, napasandal muli si Carina sa upuan ng kotse 

at parang natulala. Nang silipin ko kung sino ang nagtext sa akin ay parang 

nainis ako sa nakita. Isang advertisement lamang ito ng network. 

Napabugtong hininga ako at hindi naman din tinanong ni Carina kung ano 
or sino ito. 

"I'm sorry Carina, pinabayaan kita. I took advantage of your weakness..." 
sambit ko sa kanya habang tulala pa rin sa upuan. 

"uhm, it's ok kuya Bogs, ako naman nag initiate e, I should be the one to say 

sorry." sagot naman nito. 

Katahimikan muli ang bumalot sa loob ng kotse. Binasag niya ito nang 
muling nagtanong. 

"am i a good kisser kuya? hihi curious lang ako" tanong ni Carina sa akin. 

"of course you are!" sagot ko naman. Napangiting muli ang magandang 
kaibigan ni Kat at humarap muli sa akin. 

"did you feel it kuya?" tanong niyang muli sa akin. 

"ang alin?" nagtatakang tanong ko naman. 

"kunyari ka pa kuya! hihi...my breast of course! i know nadama mo kanina 

sa loob ng sinehan kasi gumagalaw ang braso mo...no worries, i enjoyed it 
too" prankang paliwanag ni Carina. 

Napaka-naughty rin pala ng kaibigan ng aking hipag. Di mo iisipin na may 

libog din pala siya na akala mo anghel pag casual na pagkikita. Wala akong 

naisagot sa mga sinabi niya at parang uminit ang aking mukha. Namumula 
ako alam ko at di ito pinalagpas ni Carina. 
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"haha si kuya Bogs manyak talaga hihi..." biro nitong muli. 

"naku ikaw nga nagdikit e, kasalanan ko ba? hehe" matapang kong sagot sa 
kanya. 

"e bakit namumula ka? haha!" biro na naman nito sa akin. 

"honestly kuya, sorry kung sa 'yo ko naibubunton ang init ng katawan ko. 

Namimiss ko din naman kasi ang BF ko kahit pano pagdating sa sex. 

Ngayon ko lang kasi naeexplore ang sarili ko at hindi ko gaano naipadama 
sa ex ko." paliwanag ni Carina na walang takot at hiya. 

"i know may asawa kana, at posibleng masira ko ang family mo kuya, but 

then lumakas lang ang loob ko lalo sa mga nakita ko sa inyo ni Kat." 
dugtong niya. 

Dito ay nawala ang pamumula ng mukha ko at pagtingin ko sa salamin ng 

kotse at namumutla naman na ako. Tumitig akong muli sa kaibigan ni 
hipag upang pakinggan ang susunod na sasabihin. 

"yes kuya, i saw it. all of it, i'm sorry" wika nya. 

Parang dumilim ang paligid at di ko alam kung anong palusot ang gagawin 

ko. Totoong nakita nga niya ang lahat gaya ng pagdududa ko noon pa lang. 

Gising nga siya at napanuod kung pano ko kantutin ang kanyang bestfriend 
na si hipag. 

"and to be clear kuya Bogs, i am not blackmailing you. i just need your help. 

I know you can do it to me too, please kuya?" malambing na tanong ni 
Carina. 

Liberated si Carina, alam kong no strings attached kapag pinatulan ko sya. 

Nandito na at naipit na ako sa sitwasyon. Kahit sinabi nyang hindi 

blackmail ito ay pwede pa rin niya itong gamitin laban sa akin kung 
sakaling tumanggi ako sa libog niya. 

"Tutal Carina nandito na tayo, naglatagan na tayo ng baraha at 
nagkasubuan na, may magagawa pa ba ako?" tanong ko sa kanya. 

"di ko pa nga naisusubo e, haha!" birong tugon nito. Sabay tapik sa aking 

hita. Medyo nawala na ang aking kaba nang magbiro na siya. Pero alam 

kong libog na libog na din ang dalaga dahil kita ko na di mapakali ang mga 
hita nya. Tila iniipit ang kanyang puke siguro'y basa na rin. 
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"di ba effective mga pang se-seduce ko kuya?" tanong nitong muli. 

"hindi eh, mahina" biro kong sagot sa kanya. At dahil sa sinabi kong ito ay 

tila nachallenge si Carina, dahilan upang dakmain ang aking harapan. 
Napabusina pa ako sa gulat ko. 

"a ganun?? eto kuya di pa ba effective?? ha??" tila nanunubok na tanong ni 
Carina at sinimulang piga-pigain ang aking ari. 

Unti unting tumigas ang aking ari sa ginawang pag hawak ni Carina sa 
aking harapan. Nang bumukol ito ay nagulat pa si Carina. 

"ay! nagalit?? haha! so i am effective! hihihi" masayang sabi nito. 

Hinawakan ko ang kamay ni Carina at hinalikan muli. Sa isip ko'y nag 

decide na akong sakyan ang gustong mangyari ni Carina. Marahan naglapat 

ang aming mga labi, napakalambot ng mga labi ni Carina. Ilang saglit pa ay 

hinanap muli ng isang kamay niya ang aking nakabukol na ari. Tila 
sinusukat niya ang haba nito. 

"uhmmmm... hmmmmmm" ungol ni Carina. 

"wait Carina, are we gonna do this here?" tanong ko sa kanya nang kumalas 

ako sa halikan namin. 

"what this? kissing and touching lang naman diba? aha! gusto mong 
makaiskor na noh?  

hihihi" sagot ni Carina sa akin. Napaka-pilya talaga ng batang ito. 

Parang napahiya pa ako sa sinabi ni Carina at baka ganun nga lang ang 

gusto nito. Nagkatitigan kami at parang nang aasar pang ngiti ang binalik 
niya habang patuloy ang pag kapa sa akin ari. 

"e bakit hawak hawak mo pa yan kung kiss lang pala?" biro ko naman. 

"so? edi hawakan mo rin sa akin? hihi" pilyang sagot na naman ni Carina. 

Pagkasabi niya nito ay naghalikan kaming muli. Marahang halikan din ang 

tipo ni Carina, ayaw din nya ng laplapan talaga. Umungol na naman habang 
sinisipsip ko ang kanyang laway. 

"kuya you want to fuck?" diretsahang tanong ni Carina sa akin. 

"of course! wait joke lang ba ito?" sagot ko sa kanya. 
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"i'm serious kuya Bogs." sagot nito at akmang bubuksan na niya ang aking 

zipper. Pinigilan ko siya dahil baka mahalata ng guard ng mall na matagal 
naka-on ang kotse na bawal sa parking area. 

"wait Carina, not in here, right now i really wanna have sex with you too but 
not in here." paliwanag ko sa kanya. 

"ok let's get out of here" wika nito. 

Umayos kami sa pagkakaupo at ibinaba ko ang handbrake upang umatras 

na. Pababa ng parking ramp ay medyo may pila na sa parking exit upang 

ibigay ang ticket. Habang naka pila ay humawak na naman si Carina sa 
aking hita. 

"i'm so excited kuya" wika nito. 

Pagkalabas ng parking building ay iginilid ko ang sasakyan at nagtanong sa 

kanya. Hindi ko kasi alam kung  saan ko siya dadalhin. Sa condo ay 

natutulog si misis, sa bahay naman nila'y tiyak na may tao saka nakakahiya 
naman babae na nga nagyaya mag sex e sa kanila mo pa kakantutin. 

Hinawakan ni Carina ang aking pisngi at malambing na nagsalita. 

"Let's go pasig kuya..." nakangiting wika ni Carina.  

Nagalak ako sa mga sinabi ni Carina. Matagal na panahon na rin kasi akong 

di nag momotel. Naisip ko din na maraming alam pala itong si Carina. 

Mabilis kong tinungo ang daan papunta sa Pasig kung saan tabi tabi ang 
mga motel na pangalan pa ng mga bulaklak. 

Tumitingin ako sa oras at baka abutin ako ng hapon. Ihahatid ko pa si misis 

sa duty nya. Pero nawawala ang aking kaba kapag hinahawakan ni Carina 

ang aking nakabukol na ari. Pangiti ngiti lamang siya habang ginagawa ito. 
Libog na libog na si Carina.  

Biniro ko pa siya na di ako magaling at wag mag expect, pero di siya 
naniwala dahil nakita daw niya papano ko pinaungol ang hipag ko. 

Nakarating kami sa lugar kung saan naroon ang mga motel. Di ako 
makapili kung saan maganda, may mga promo pa ang mga ito. 

"we don't have much time kuya, try here" sabay turo ni Carina sa isang 
motel. 
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Pag pasok ng compound nito ay sumalubong ang attendant. "sir ilang oras 
po?" wika nito. "mabilis lang, short time" sagot ko naman. 

"mabilis lang? hihi"biro ni Carina. Napangiti rin ang attendant sa narinig. 

Itinuro niya at sinundan kung saaan binuksan ang garage door. Ipinasok ko 
ang sasakyan at sinara muli ng attendant ang garage door. 

"ready?" tanong ko sa magandang kaibigan ni hipag. 

Tumango lamang si Carina at bumaba na kami ng kotse upang umakyat 

patungo sa room. Habang paakyat ay pinaliwanag ko din sa kanya na sana 

ay sikreto lang namin ang mangyayari. Ngumingiti lamang siya at 
tumatango upang sumagot. Hinawakan ni Carina ang aking kamay. 

Pagpasok sa loob ng motel ay umupo muna si Carina. Tinabihan ko naman 

siya at hinawakan ang kamay. Parang first time na magkakantutan na mag 

syota ang eksena sa loob ng motel. May kaba at tahimik kaming muli. 

Hinalikan ko siyang muli at tumugon din naman siya sa gusto ko. Ilang 
saglit ay kumalas siyang muli sa aming halikan at nagpaalam. 

"kuya shower muna ko" wika nito. 

"oh sure Carina. take your time" sagot ko naman. 

Inilapag ni Carina ang shoulder bag niya sa lamesang maliit at kinuha din 

ang puting towel. Pinagmamasdan ko siya mula sa likod at humarap sa 
akin. Sa mga titig pa lang niya ay nangaakit talaga. 

"sabay ka kuya?" malambing na anyaya nito. 

Natulala ako sa tanong ni Carina dahil nagsimula na siyang maghubad. Eto 

na at nasa harapan ko na ang magandang kaibigan ni hipag. Hinubad niya 

ang pang itaas na damit at tama nga ako, maputing maputi at makinis ang 

buong katawan ni Carina. Tumigas muli ang aking ari at nakita ito ni 
Carina. 

"oh tigas agad ah? hihi" biro nito. 

Hinubad nya naman ang pang ibaba niya at nagulat ako sa nakita. Naka 

bikini panty lang si Carina. Kitang kita ko ang tambok ni Carina. Makinis at 

bilugan ang kanyang mapuputing hita. Lalong nakalibog sa akin ay ang 
pedicure niya sa paa. Maputing paa at dark shade na pedicure. 

"una na ako kuya ha? ako nalang muna para suspense hihi" wika ni Carina. 
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Gusto ko nang magsalsal nang sandaling iyon sa libog na nararamdaman 

ko. Pumasok si Carina sa banyo at binuksan ko naman ang TV upang 

manuod muna habang naghihintay. Ilang minuto ang lumipas at naisipan 

kong maghugas na din ng aking ari upang walang masabi si Carina pag 
tsinupa nya ako. 

"tagal ka pa ba Carina? naiihi na ako" palusot ko. 

"pasok ka lang, bukas yan kuya" sagot nito. 

Natuwa ako sa narinig. Pumasok ako at patay na ang shower, nagpupunas 

nalang si Carina ng basang katawan. Umihi naman ako at biglang lumabas 

si Carina sa shower area. Hinawi niya ang shower curtain at nagulat sa 

nakita. 

"ay! ang laki naman kuya! hihihi" bulalas ni Carina. 

Nakita niya ang aking ari habang ako'y umiihi. "ang daya mo talaga! puro 
ikaw nakakahawak at nakakakita!" sagot ko naman sa kanya. 

"don't worry kuya Bogs, you'll have a piece of me in a while" malambing na 
wika ni Carina. 

Pagkatapos umihi ay sinabong at hinugasa ko na din ang aking ari. Hindi 

ko na isinuot muli ang aking pantalon at lumabas na nakatapis lang. Si 

Carina naman ay nakaupo na sa kama at nagpapatuyo ng buhok. Tinabihan 
ko siya at inakbayan. 

"you're pretty Carina." wika ko sa kanya. 

"bola ka pa, eto na nga at magsesex na tayo hihi" sagot nito. 

Naghalikan kaming muli, kinapang muli ni Carina ang aking ari na 

tumitigas nang muli. Hinalikan ko na si Carina sa leeg at batok this time. 
Napaungol siyang muli sa aking ginawa. 

"uhhhhhmmmm oooohhhh..." ungol ni Carina. 

Inalis ko ang nakatapis na towel sa katawan ni Carina. Kitang kita ko na 

ngayon ang seksing katawan niya at ang malusog na suso nito. Makinis ang 

buong katawan ni Carina, maliit ang nipples na mala-rosas din ang kulay. 
Magkakulay sila ni hipag ng utong, magkaibigan nga sila. 
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Niyakap ko siya at dinama ang kanyang mga suso sa aking dibdib. Kahit 

bagong paligo ay mainit ang katawan ni Carina. Inalis na rin ni Carina ang 
aking tapis at natagpuan na ang aking ari. 

"wow this is really great! kaya pala enjoy si friend! hahaha" wika ni Carina. 

Sinalsal ni Carina ang aking ari habang ako naman ay busy sa paghalik sa 
kanyang malambot na labi. 

"kuya you want me to give you a head?" taonng ni Carina. 

Tumango lang ako at bumaba si Carina sa aking ari upang ito'y isubo. 

Nakaupo ako sa kama at si Carina ngayon ay nakayuko na sa aking ari. 
Ilang saglit pa ay nadama ko na na isinubo na ni Carina ang aking ari. 

Malambot na mga labi at nilalaro pa ng dila nito mula sa loob ang ulo ng 

aking ari. Umuungol pa siya habang nageenjoy sa pagtsupa sa akin. 

Hinihimas ko naman this time ang kanyang pwet. Hinimas ko ang buong 

katawan ni Carina at ni isang butlig ay wala akong nadama. Alagang alaga 
ni Carina ang katawan. "napaka tanga ng ex ni Carina" wika ko sa sarili. 

"can i eat you too Carina?" tanong ko sa kanya at ipwinesto ni Carina ang 

puwitan sa aking mukha, alam niyang gusto ko ang 69 position. Humiga 

ako mula sa pagkakaupo at hinalikan muna ang hita at at singit ni Carina. 

Napakabango ng area ng katawan niyang iyon. Tila may hininga rin ang 

kanyang puke na mabango ang amoy. Manipis ang bulbol ni Carina na 

galing sa pagkakaahit. Patubo pa lamang ito at ideal pa na himurin ang 
kabuuan. 

"oooohhh shhhhhhhhiiiiit...ang sarrrapp kuya!" ito ang reaksyon ni Carina 

nang sinimulan kong dilaan ang medyo basa nang hiyas ni Carina. Halos 
makagat ni Carina ang aking ari dahil sa reaksyon at kiliti. 

Bumawi siya at parang nag deepthroat pa ito. Baba-taas ang bibig nya sa 

aking ari habang ang kamay niya ay nilalaro pa ang akin itlog. Ang mga 
suso naman ni Carina ay nakalapat sa aking tiyan dahil sa aming position. 

"sluurrrppp hmmmmmmm..." ungol ni Carina. 

"kuya i wan't you inside...please..." hiling ni Carina. Tumigil ako sa pag kain 

sa kanyang pepe. Umalis sa pwesto si Carina at bumaba ng kama. Di ko 
alam kung ano ang gustong gawin nito. 
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"wait lang kuya" sagot nito. 

Nagtungo sa lamesa si Carina at binuksan ang bag, tila may hinahanap. 
Parang nataranta ito sa nakita niya. Ngumiti lang siya at tumingin sa akin. 

"kuya ok lang ba?" tanong ni Carina. 
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CHAPTER 20: 
OK Lang 

 
"Kuya ok lang ba?" 

Nagtaka ako kung ano ang tinatanong ni Carina. Unti unting lumambot ang 

kanina lamang ay matigas kong ari. Kinabahan ako sa tinanong niya. 

Maaring may nagtext, may nawawala, o ano pa man. Nang makita ni Carina 
na lumalambot na ang aking titi ay lumapit sya sa akin. 

"oh? bakit nawalan ng gana?" sabi ni Carina at muli niyang sinalsal ang 

aking ari. Habang ginagawa niya ito ay humalik si Carina sa akin. Hindi ko 

na naitanong kung ano ang nakita nya sa bag niya. Muling tumigas ang 
aking ari. 

"o ayan na, he's back hihihi...bakit parang kinabahan ka kuya?" tanong ni 
Carina. 

"sabi ko lang naman kanina e kung ok lang" dugtong nito. 

Napapikit ako sa sarap ng pagsalsal ni Carina. Pagmulat ko ay nakita ko na 

naman ang kanyang malulusog na dede. Ang mga mala-rosas na nipples 
niya ay nakatayo na, senyales na libog na libog na din siya. 

"kuya ok lang ba kako? wala kasi akong dalang condom..." wika ni Carina. 

Yun pala ang hinanap nya sa kanyang bag. Natandaan ko na nuon ay nakita 

ko ito sa bag niya nang maiwan niya ito sa aming condo. Laging handa si 

Carina, pero this time ay kaya siguro wala na siyang dalang condom ay 
hiwalay na nga sila ng ex niya. Saan nga naman niya ito gagamitin. 

"ah eh..ikaw ok lang ba sayo?" sagot ko sa kanya. 

"well, you and my friend did it without any..hihi.." malambing na sagot ni 
Carina. 

Nagkasundo kami at muling isinubo ni Carina ang aking matigas na ari. 

Tila tigang na tigang sa titi si Carina. Sanay na sanay si Carina sa pag tsupa, 

ito lang kasi ang ibinibigay niya sa kanyang ex noong nagsisimula pa 
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lamang sila. Totoo naman ito dahil kaninang kinain ko ang hiyas niya ay 

parang puke ito ng bata. Maputi at makinis ang paligid. Hindi kulubot ang 
mga labi ng pepe niya at mabango. 

"game na kuya?" tanong ni Carina nang inalis mula sa pagkakasubo ang 
aking ari. 

Tumango ako at umangat naman siya mula sa pagkakayuko sa aking 

harapan. Bago pumatong si Carina sa aking tarugo ay humalik pa ito sa 
aking leeg at dibdib. 

"gosh i am really having sex with you kuya Bogs..." pabulong na sabi ni 
Carina. 

Hinawakan nya ang aking ari at itinutok sa kanyang puke. Dahan dahang 

ibinaon ni Carina ang aking burat sa kanyang puke. Napangiwi pa siya na 

ito'y sumagad na. Hindi agad umangat si Carina, pinagtagal niya ang 

pagkakabaon ng aking titi sa kanyang puke. Mainit init ang loob ng 

kanyang hiyas, kahit basang basa na ito ay masikip pa rin, halatang hindi 
gamit na gamit ng kanyang ex. 

"kuya it feels so good...ohhhhh" ungol ni Carina. 

"ang sarap mo rin Carina...hmmmmmm" balik ko naman.. 

"kuya hold my breasts...eto na lamasin mo na yung dating sinisilip mo lang 
hihihi" hiling ni Carina. 

Hinawakan ko ang malusog na dede ni Carina. Malambot ito na matigas. 

Suso talaga ng isang dalaga. Maputi at makinis ito. Nang simulan kong 

lamasin ng marahan ang mga suso ni Carina ay nagsimula na rin siyang 

umindayog. Dahan dahan ang kaniyang pagkantot. Dinadama din nya ang 
bawat ulos niya at bahagyang tumutulo na ang katas niya sa aking puson. 

"oohhhhhh...ahhhhh...hmmmmm" ungol muli ni Carina. 

Dumapa siya sa akin at sinalubong ko naman ang kaniyang mga suso ng 

halik. Ang dating sinisilip at pinagnanasahang mga dede ng kaibigan ni 

Katherine ay eto ngayon at nasa mga dila ko na. Sinupsop ko ang mga 
munting nipples ni Carina. Papalit-palit ako sa magkabilang dede ni Carina. 

Habang nagkakantutan kami ay nagbubulungan kami. Parang trash talking 

kung tutuusin. Sinasabi din niya sa akin na mas masarap daw ako sa 
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kanyang ex dahil mas malaki daw ang aking ari. Hindi ko naman siya 

ikinumpara sa aking asawa at kay hipag dahil sadyang parehas silang lahat 
masarap at maganda. 

"kuya Bogsss...hmmmmmm..ohhh...change tayoohh..." hiling ni Carina. 

Paghugot ni Carina sa aking ari ay nakita kong may puti sa shaft ng aking 
ari. Nilabasan na nga si Carina kanina pa. Biniro ko naman siya dahil dito. 

"ay nakakahiya hihihi" wika nito. 

Humiga si Carina at ibinuka ang mga hita. Ako ngayon ang nasa ibabaw at 

kitang kita ko ang puke nyang nakapagitan sa makinis at maputing singit. 

Sa gigil ko ay dinilaan ko itong muli pati ang mga singit nya. Napasabunot 
si Carina sa akin at umungol muli. 

"ooohhh kuya stop it! ahhhhh...just enter me nahhh pleaseeee" makaawa 
niya sa akin. 

Sinunod ko naman ang maladyosang dalaga sa aking ilalim. Sinabunutan 

niya ang sarili at muli kong nasilayan ang mga maputi ring kilikili ni 

Carina. Makinis din ito at pantay ang kulay. Itinutok ko ang aking matigas 
na ari sa naglalawang puke ni Carina. 

Ipinalupot naman niya ang mga binti sa aking likuran. Nilamas kong muli 

ang kanyang malulusog na suso habang patuloy ang pagkantot sa kaibigan 
ni hipag. Walang humpay sa pag ungol si Carina. 

"kuya come here closer..." muling hiling ni Carina. 

Dumapa ako sa kanya at hinalikan niya akong muli. Habang naghahalikan 

kami ay nagsasalita din siya. Parang nagkukwentuhan kami habang 
nagkakantutan. 

"kuya, Kat ate your cum right?" tanong sa akin ni Carina. 

"yeah why? you want it too?" sagot ko naman. 

"definitely! i want all of it..ahhhhh...gawin mo sa akin lahat kuya..kung 

pwede nga sana e mas lamang pa kay Kat hihihi" wika ni Carina habang 

nageenjoy sa aming kantutan. 

Napayakap ng mahigpit si Carina ng lalabasan na pala siya. Halos 

makalmot ang likod ko at parang iniipit ang aking ari sa loob ng kanyang 
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puke. Bahagya kong binilisan ang akin pagkantot at nagustuhan din ito ni 
Carina. Bumulong sa aking si Carina at hinalikan ako sa leeg. 

"kuyaah Bogs...ayan nahhhh ahhhhhhh hmmmmmmmm" ungol nito. 

Lalong uminit ang loob ng puke ni Carina nang siya ay labasan na. Niyaya 

ko siya na mag dog style kami. Pero tumanggi siya at umibabaw nalang 

muli sa akin. Saka nalang daw yun kasi gusto daw niya magkadikit ang 

aming katawan habang nagkakantutan. Gusto niyang nakalapat ang 
kanyang mga suso sa aking dibdib. 

Mga ilang saglit pa ay naramdaman ko nang malapit na akong labasan. 

"kuya sabihin mo pag malapit kana...i wanna taste your cum..." bulong ni 
Carina. 

Sinabi ko naman na malapit na ako at umangat na siya upang abangan ang 
akin katas.  

Sinalsal niya ito at dinilaan muli. Parang bata na nagaabang ng kendi si 
Carina. Sabik  

"ahhhhhhh...cumming naahhhh" ungol ko at biglang isinubo ni Carina ang 

ulo ng aking ari habang ang nasa labas na bahagi ay sinasalsal pa rin  

"ummppppp..slurrrpppppp..." ungol ni Carina nang nilabasan na ako at 
simutin nya ang lumabas na katas sa aking ari. Matapos malinis ang  

   aking ari sa pamamagitan ng pagdila niya ay tumabi sa aking si      Carina 
at humiga sa aking dibdib. 

"that was good kuya..am i right?" malambing na wika ni Carina   habang 
hawak muli ang aking matigas pa rin ari. 

  "yes Carina. Thanks ha.. Dati pantasya lang kita. Ngayon    natupad na" 
sabi ko naman. 

    "oh common kuya Bogs, alam ko naman na lagi mong sinisilip ang suso 

ko pag nasa condo tayo, pero ako nga din dapat ang mag thank you kasi 
pinagbigyan mo rin ako" sagot   naman niya. 

Mga ilang minuto din kaming nagkwentuhan. Pinaalala kong muli sa kanya 

na sikreto lamang ito. Bumulong pa siya na sana maulit. Natuwa naman 
ako pero mahirap  
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yatang maulit dahil sa schedule, pero kung papalarin e bakit hindi. 

"kuya gusto ko pa sanang isang round e, kaso we have no time, so we better 
have another day for this ha hihihi" biro nito. 

Naligo kaming sabay at halikan na lamang ang naganap dahil sa 

pagmamadali. Nangako na rin ako sa kanya na ulitin na din dahil bitin ang 

isang round lang. Makatapos maligo ay sabay din kaming nagbihis. 

Pinagmasdan kong muli ang magandang katawan ni Carina lalo na ang mga 

dede nyang napakaputi. Ngumingiti lang siya pag nakikita akong nakatitig 
sa kanya. 

"tara na kuya?" wika ni Carina at tumango naman ako upang buksan na ang 

pintuan pababa sa garage ng motel. 

Umuwi na kami at nagkwentuhan pa rin habang nasa traffic. Lalong naging 

panatag ang loob ni Carina dahil sa nakantot ko na siya. Sa isipan ko 'y sana 

hindi na muna mag BF muli si Carina. Kasi kapag nagka BF na siya ay 

malamang mawala na ako sa eksena. Napaka selfish ko pero sayang din, iba 
pa rin ang alindog ni Carina. 

Dumating kami sa kanilang bahay at pinilit akong bumaba muna ngunit 

tumanggi na ako dahil hahanapin na ako ni misis. Pumayag naman siya at 
humalik muli sa akin. Humalik sa aking labi at nagpaalam. 

"bye kuya Bogs..Thank you talaga..see you again" nakangiting paalam ni 
Carina. 

Bumalik na ako sa aming condo upang ihatid si misis at ibalita na rin na 

malamang magkatrabaho na akong muli, pero sa Ortigas na at hindi sa 
Makati na dating pinagtrabahuhan ko. 

"hi babe! how's your day?" bati ni misis pag pasok ko ng unit. 

"hi babe, everything went great. Magkakawork na ako!" masayang bati ko 

sa kanya, na lingid sa kaalaman niya ay may iba ding dahilan ang aking 
tuwa. 

Hindi na kami nakapag sex ni misis that night bago ko siya naihatid dahil 

kulang na rin sa oras. Di rin naman siya nagtaka kung bakit hindi ako 

namilit kahit quickie lang gaya ng nakagawian namin bago siya pumasok. 
Inihatid ko si misis sa hospital at dumiretso na ako kay Kat naman. 
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Nagpark na ako dahil wala pa si hipag sa labasan, marahil ay baka toxic siya 

ika nga. Mga 15 minutes ang lumipas ay tinawagan ko na siya upang alamin 
kung matatagalan pa ba siyang lumabas. 

"hello? uy kuya Bogs! sorry ha, napasarap kwentuhan namin ni Carina 

hihi..baba na din kami" sagot ni Kat sa CP. Ano kaya ang pinaguusapan ng 
magkaibigan? Ito ang tanong sa aking isip nung oras na iyon. 
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CHAPTER 21: 
Ang Lihim 

 
Nag missed call si hipag at hudyat para ako'y tumungo na sa labasan ng 

hospital upang isakay sila. Mula sa kotse patungong labasan nila ay 

napukaw na agad muli ang atensyon ko ng kaibigan ni hipag. Tila mas 

angat ang kagandahan ngayon ni Carina kesa kay hipag. "Blooming" si 

Carina, dala ito marahil ng sex namin kaninang hapon lamang. Si 
Katherine naman ay "hagard" gawa naman ng galing sya sa duty. 

Ganun pa rin ang tema ng suot ni Carina, disenteng disente, di mo akalaing 

mahilig sa titi. Naka puting blouse na medyo fit at maaaninag mo ang iti na 

bra pag malapitan. This time ay naka shorts na naman si Carina. Kahit gabi 
na ay maputing maputi pa rin ito kapag nasinagan ng ilaw mula sa poste. 

"hi kuya Bogs! sorry ha napasarap usapan namin ni friend hihihi" bungad 
ni Kat at sabay sakay sa kotse. 

"kuya sabay na natin si Carina ha" dugtong nito. 

"hi kuya Bogs! pasabay ha?" bati naman ni Carina na tila walang nangyari 
sa amin kanina. 

Sumakay ang dalawa at tahimik ang loob ng sasakyan. Binuksan ko ang 

stereo para mabasag ang katahimikan. Ayoko ding mahalata nila kung bakit 

ako tahimik. Iniisip ko kasi kung ano ba ang pinaguusapan ng dalawa. 

Tsismis ba ito? o baka naman naikwento na ni Carina ang sex namin kanina 
lang? 

"kala ko nag extend ka ng duty, nakipag tsismisan lang pala" wika ko na 
medyo seryoso. 

"kuya Bogs naman, mainit ulo mo? hihihi...ngayon lang kami uli nagkita ni 
friend e..sorry po" sagot ni hipag. 

"may nanliligaw daw kasi sa kanyang bago hihihi" sabi ni Kat. 
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"ha??" nabigla ako sa nasabi ko na parang nagselos ako. Kaka sex lang 

namin kanina e may nanliligaw na agad? O ako ang tinutukoy nito? 
Naguluhan ako. 

"i mean, diba kaka break nyo lang ng ex mo nagpapaligaw kana agad?" 
palusot ko. 

Tumingin ako sa rearview mirror at nakatingin si Carina mula sa likurang 

upuan. Itinaas pa nito ang isang kilay na parang nang aasar. Di ko alam 
kung ano ang balak ng magandang kaibigan ni hipag. 

"nanliligaw pa lang naman hihihi" matipid na sagot ni Carina. 

"dapat piliin nyong mabuti ang gusto nyo, siguraduhin nyong liligaya kayo" 

pabiro kong payo sa dalawang dalagang kasama ko. Nagtawanan lang ang 

dalawa na parang alam ang tinutukoy ko. Sa isip ko'y duda pa rin ako kung 
naikwento na nga ni Carina ang naganap kanina sa amin. 

"daan ka ba muna sa condo o diretso na sa inyo Carina?" tanong ko sabay 
tingin sa salamin. 

"diretso na ako kuya, baka dumalaw yung manliligaw ko e hihihi" sagot ni 
Carina. Kahit di ko GF si Carina ay parang may selos akong nararamdaman. 

Dumiretso kami sa bahay nila Carina at nag beso-beso ang dalawa upang 

magpaalam. "thanks kuya Bogs sa pag hatid, see you guys!" masayang 
paalam sa amin ni Carina at pumasok na sa gate ng bahay nila. 

Tahimik akong nagmaneho pabalik ng condo. Si Kat naman ay halos 
maghilik na sa pagod at nakatulog agad sa upuan ng kotse. 

"Kat dito na tayo gising na" Hinipo ko ang pisngi ni hipag upang magising. 

Mukhang pagod na pagod si hipag, parang di ako makakaiskor sa kanya 
ngayon gabi. Pero di bale, solve naman ako kay Carina. 

Hindi na nakakain si Kat, nakatulog na ito sa sofa sa sobrang pagod. Hindi 

na rin siya nakapag bihis ng pambahay. Ako naman ay walang magawa at 

nakakahiya naman sa kanya kung gigisingin ko pa upang makipagsex lang. 
Binuksan ko na lang ang laptop ko at nag facebook. 

Nang iopen ko ito ay naka auto log in pala. Account ni hipag ang nabuksan. 

Sinilip ko si Kat at tulog na tulog ito naghihilik pa. Hinanap ko kung naka 
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online din si Carina, sakto at online nga siya. Nagpanggap akong si Kat 
upang i-chat ang kaibigan niya para alamin ang pinag usapan nila kanina. 

Me: sis! musta gising ka pa? 

Carina: hi friend, bakit di ka pa tulog? kala ko pagod kana? 

Me: nawala antok ko e, nagshower kasi ako. ano ginagwa mo? 

Carina: (is typing a message...) 

Medyo matagal bago sumagot si Carina. Kinabahan ako. Nagring ang CP ni 

hipag mula sa bag niya. Naglog-out ako agad at isinara ang laptop. Natapos 

ang ring ng CP ni hipag ay tulog pa rin siya. CP ko naman ang nag ring, 

patay, si Carina ang tumatawag. Malamang ay sinisiguro niyang si Kat nga 
ang ka chat nya. 

"he-hello? Carina? napatawag ka?" sagot ko. 

"hi kuya Bogs, si Kat pwede makausap? di sya sumasagot e" tanong ni 
Carina. 

Huling huli na ako. "uhm, natutulog na siya e" sagot kong muli. 

"hihi, kaw talaga kuya Bogs, kala mo maiisahan mo ako ha? alam kong 

hindi si Kat yung ka chat ko, never nya akong tinawag na 'sis' noh...kaw 

talaga. wala ka bang tiwala sa akin kuya? hindi ko naman sasabihin ang 
nangyari sa atin e." paliwanag ni Carina. 

Wala akong naisagot kaagad. Matalinong babae talaga si Carina. "i'm sorry 

Carina, i didn't mean to do it, naabutan ko lang bukas FB nya" sagot ko sa 
kanya. 

"can you go here kuya?" malambing na wika ni Carina. 

"uhm, si Kat pano pag nagising malalaman wala ako? malalaman ni misis at 
ano ipapalusot ko dis-oras na ng gabi?" sagot ko ulit. 

"uhm ok, ako nalang pupunta dyan" sabi ni Carina. 

"no no, sige sunduin nalang kita, pero dito na lang tayo in case magising si 
hipag e makikita nya ako ok lang?" wika kong muli. 

"ok then, wait kita ha? ok bye kuya" binaba na ni Carina ang CP. Di ako 

mapakali sa sabik, gusto ko sana talagang makaiskor at mailabas ang init 
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ng puson ko, pero nagisip din ako kung bakit gusto akong kausapin ni 
Carina. Pumunta ako sa kanila upang sunduin siya. 

Nakasando lamang si Carina nang lumabas ito ng gate nila. Sando at 

pajamang manipis. Bakat na bakat ang hubog ng puwitan ni Carina sa suot 
na pajama. 

"hi ulit kuya Bogs!" bati ni Carina at sumakay na sa harapang upuan. 

Pinaandar ko at habang daan pabalik sa amin ay tinanong ko siya san gusto 
magpunta or kung kumain na ba siya. 

"kala ko ba sa unit nyo? dun    nalang sige, baka magising nga si friend e 
para wala nang sabit" paliwanag ni Carina. 

Dumating kami sa condo at pagpasok ng unit ay wala na si Kat sa sofa. 

Dinig mula sa banyo ang agos ng tubig. Naliligo si Katherine. Tumuloy 
kami ni Carina at umupo siya sa sofa kung saan nakahiga kanina si hipag. 

"gising na pala si Kat e"  parang dismayadong boses ni Carina. Parang 
gusto din niyang  makaisa sa tingin ko. 

"ano ba kasi sasabihin mo? di mo pa     sinabi sa phone kanina?" tanong 
ko ka Carina. 

Bago niya masagot ang tanong ko ay     lumabas si Kat mula sa CR.  

Nagulat kaming dalawa sa nakita. 

"Kat??" bati ni Carina sa kaibigan. 

"oh friend nandito ka pala?" sagot naman ni Kat. 

Hindi alam ni Kat ay wala siyang tapis, nasa buhok niya ang towel at 

nakapanty lamang siya at walang bra. Nabigla din ako sa nakita at tumigas 

ang aking ari. Ang alam siguro ni Kat ay ako lang ang tao kaya ok lang na 
lumabas sya ng banyo na walang suot. 

"would you mind covering that? may lalaki dito o?" masungit na bati ni 
Carina sa hipag ko. 

"ay sorry, wala kasi kanina si kuya Bogs" dali daling nagtakip ng suso si 
hipag at dumiretso sa room namin. 

Napailing si Carina sa nakita. Buking na buking kami na kampante talaga si 
Kat na maghubad kahit na sa harapan ko at kahit na kasama si misis. 
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"ano ba yang hipag mo kuya" napailing na wika ni Carina. 

Kahit na magpalusot pa ako sa nakita ni Carina ay tiyak na hindi rin ito 

maniniwala dahil alam niyang nakasex ko na rin si Katherine kaya ganun 

na lamang na kahit hindi ito mag damit sa loob ng condo e ayos lang. 
Napangiti nalang ako sa kaibigan ni hipag. 

"tumigas yata yan kuya" pabulong na sabi ni Carina sabay nguso sa aking 
nakabukol na harapan. 

"sorry naman" sagot ko sa kanya. 

"ano na yung sasabihin mo sakin?" tanong ko muli sa kanya. 

"wala...gusto lang kita makita.." malambing na sagot ni Carina. 

Natawa lang ako sa sinabi ni Carina. Lumabas naman si Kat sa room 

matapos magbihis. Nakasando na din ito at shorts, wala pa ring bra at 

bakat ang utong nito. Hindi ko na tinitigan at baka mapansin lang ako ni 
Carina. 

"Friend, napadalaw ka? at nagpasundo ka pa kay kuya ha?" tanong ni Kat 
sa kaibigan. 

"e malakas ako kay kuya Bogs e, hihi...yayain sana kita gumimik e" wika ni 
Carina. 

"alam mo namang pagod na pagod ako e, next time nalang sis" sagot naman 
ni hipag. 

Natawa lang ako sa palusot ni Carina, dahil paano namang gigimik e 

nakapang tulog din siya na suot. Nagpaalam na din si Carina at tumayo na 

din ako upang ihatid muli si Carina. Hindi na din sumama si Kat sa amin 
dahil sa sobrang pagod. 

Pababa ng elevator papuntang parking ay tinanong ko siyang muli kung 
ano talaga ang gustong sabihin ng personal. 

"ganito kasi kuya, pinalabas ko lang na may nanliligaw sa akin, yun din ang 

sinabi ko kay Kat. para naman di tayo mabuking kung sakaling magkikita 

tayo hihi" paliwanag ni Carina. Mababaw pero may punto ang reason ni 
Carina. 
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"ang problem e gusto daw makita at makilala ni friend kung sino nga 

nanliligaw sa akin." patuloy nito. "pero sinabi ko na saka nalang baka 
maintimidate o baka agawin pa niya haha" 

Pagsakay ng kotse ay si Carinan naman ang nagtanong, "kuya, ganun ba 
talaga si Kat? ayos lang na maghubad sa harap mo?" tanong niya. 

"hindi naman, ngayon lang siguro dahil alam niyang kami lang ang tao sa 
unit." sagot ko naman. Tumango lang si Carina. 

"Sayang gising pa pala si friend, hmmm" sabay himas ni Carina sa aking 
hita. 

"Can we do it here? sige na Carina kanina pa kita iniisip e...nakakaadik ka!" 
di ko na napigilan ang aking libog at hinalikan ko si Carina. 

Napaungol si Carina sa ginawa ko. Sa loob ng sasakyan ay tila may hamod 

sa mga bintana sa init ng nagaganap. Inalis kaagad ni Carina ang suot na 

pangitaas at ibinaba lamang ang pajama. Nilamas kong muli ng marahan 

ang bilugang makinis na dede ng kaibigan ni hipag. Sinupsop kong 

halinhinan ang mga mapupulang nipples niya. Napakabango talaga ng 
katawan ni Carina. 

Hinagilap naman kaagad ni Carina ang aking ari. Sinalsal niya ito at 
humalik muli sa akin. 

"kuya let's do it nah...i'm horny na rin ehh...ohhhh" ungol ni Carina. 

Malakas ang loob ko na gawin na din sa parking ang kantutan namin dahil 

alam kong wala namang rumorondang guwardya madalas sa aming 

parking. Hinubo ko na din ang suot kong shorts at ibinaba ang upuan ng 
kotse. Dumapa si Carina at tila gustong dog style ang position namin. 

"hurry kuyahhh...i'm wet naman nahh.." hiling ni Carina. Hindi na rin siya 

naghanap pa ng condom. Lalo akong nalibugan dahil sa pagkakatuwad niya 
ay nilalamas din niya ang sariling dede at nakalingon sa akin. 

Itinutok ko ang aking matigas na ari sa kanyang basa nang hiyas. 

Tumatama ang puson ko sa matambok na puwet ni Carina. Nilamas lamas 
ko naman ito upang madagdagan ang kanyang libog. 

"oh yes kuya uhmmmmmm...slowly kuya...i want slow penetration...ohhhh" 
ungol muli ni Carina. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

136 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

Ilang saglit pa ay lumakas pa ang ungol ni Carina. Pawisan kami sa loob ng 

kotse. "ayan na ko kuya Bogss...ohhhhh" nilabasan na si Carina at medyo 
binilisan ko na din ang pagkantot sa kanya. 

"hugutin mo kuya hah...uhhmmmmm di pwede sa loob..." hiling nito sa 
akin. 

Hinugot ko ang aking ari mula sa puke ni Carina at ipinutok ko sa ibabaw 

ng puwetan niya. Pinunasan ko ng tissue ang katas at itinaas naman na ni 
Carina ang suot na pajama. 

"how was it kuya? are ok now? hihi" biro ni Carina at namumula pa ang 
mga pisngi. 

Naghalikan kaming muli ng ilang saglit bago pinaandar ang kotse upang 

ihatid na siya sa bahay nila. Habang daan patungo sa kanilang lugar ay 
nakangiti lang si Carina. 

"ok ka lang ba Carina?" tanong ko sa kanya. 

"yes kuya i'm good...thanks again!" sabay kurot nito sa aking tagiliran. 

Bago bumaba ng kotse ay naghalikan kaming muli. Sabik na sabik kami sa 

isa't isa. Nilamas kong muli ang mga suso ni Carina. Gustong gusto ko 

talaga ang malusog at makinis na dede niya. Ibinaba ko pa ang neckline ng 
sando niya upang halikan muli ang nipples niya bago kami maghiwalay. 

"manyak ka talaga kuya hihihi" biro pa ni Carina. 

Halos ayaw ko nang matapos ang gabi na iyon. Hindi rin naman ako 

nagsasawa kay hipag at kay misis. Marahil bago lamang si Carina kaya mas 

lamang ang pagnanasa ko sa kanya ngayon. Bumalik ako sa condo na abot 
tenga ang ngiti.  
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CHAPTER 22: 
Tagtuyot 

 
Tatlong araw ang lumipas ay hindi kami nagkita ni Carina. Nalungkot at 

nanabik ako siyempre sa kaibigan ni hipag. Hindi ko naman siya hinanap 

kay Kat dahil baka makahalata ito. Kay misis ko naibuhos ang libog ko na 

para sana kay Carina. Medyo nagtaka din si misis sa pagiging sabik ko sa 

sex kapag kami ang magkasama pero hindi naman niya ito binigyan ng 

kahulugan. Ang alam nya lang kasi ay hindi na rin kami nakakapag sex ni 

Kat dahil sa pangit na schedule. Sa pagkatanggap ko kasi sa trabaho sa 

Ortigas ay minsan overtime at hindi ko nasusundo si Kat at paguwi ko 
naman ay tulog na ito katabi pa ang aming anak. 

Minsan ay nasisisi ko pa ang trabaho ko dahil tumutumal ang sex life ko. 

Hindi ko naman maitext or matawagan si Carina dahil baka sabihin naman 

niya na parausan ko lang siya. Makalipas ang apat na araw mula ng magsex 
kami ni Carina sa parking, isang magandang balita ang nangyari. 

"babe, may conference pala kami sa Tagaytay bukas, isa kasi ako sa napili 
na kasama sa delegation" wika ni misis. 

"gano ka naman katagal dun babes? alam mo namang di ako tatagal na 
wala ka" bola ko pa sa kanya. 

"3 days lang yun babes, don't worry, ibibilin kita kay sis hihi" sagot naman 
ni Angel sa akin at sabay halik sa labi ng mariin. 

"o sige babes, iingat ka dun ha, balik ka agad kasi laging pagod si Kat galing 
duty kaya wala rin hehe" wika ko naman. 

Sinampal pa ako ni misis matapos ang sinabi kong iyon, pero sampal na 

lambing lang naman. "libog mo talaga...hihi, yung bata ha wag mong 
pababayaan" bilin pa ni misis. 

Kinahapunan ay tumungo ako sa hospital na pinagtatrabahuhan ni hipag. 

Araw ng Linggo ay walang pasok kami at noon ko lang din masusundo si 

hipag buhat ng magkatrabaho na ako. Nasabik din ako dahil naisip ko na 
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maaaring makita ko si Carina kung parehas sila ng duty ni Kat. Ngunit mali 
ang aking inakala. 

"hello Kat? pauwi kana ba? papunta na ako dyan sunduin daw kita sabi ni 
ate mo" sabi ko sa telepono. 

"hi kuya Bogs! sakto lang tawag mo pababa na ako sa lobby wait kita dun 
thanks! bye kuya" sagot ni Kat. 

Pababa na siya? walang kasama si Kat. Wala malamang si Carina. Pero di 

bale, may permit naman na kaming muli na makapagsex ni hipag galing 

kay misis. Pagpasok ng compound ng hospital ay nakita na ni Kat ang kotse 
at tumayo sa upuan sa lobby. 

"kuya! long time no sundo ah? hihi" bati ni Kat. Tumingin pa ako sa 

kanyang likuran at nagbaka-sakaling kasama niya si Carina. Wala talaga. 
Sumakay si Kat sa kotse at palabas ng gate ay pinatigil ako ni Kat. 

"kuya wait lang, tabi mo muna saglit, di na ako makahintay e" hiling ni Kat. 

Itinabi ko naman ang kotse at nagtaka ako kung bakit, at kung ano ang di 
mahintay ni hipag. 

"kuya na miss kita ha, pa kiss nga!" wika ni Kat sabay halik sa aking labi. 

Sumabay naman ako sa halikan at nagsimulang umungol si Kat. Hinanap 

din pala ng maganda kong hipag ang aking presensya, di ko naman 

maiwasang hindi hawakan ang mga dede ni Kat habang kami'y 

naghahalikan sa loob ng sasakyan. Tinted ito at hindi basta basta makikita 
ang loob. Ngunit ilang saglit pa ay may kumatok sa bintana. 

"kuya Bogs?" wika ng kumatok sa labas. Dali daling nag ayos ng sarili si Kat 

at ako naman ay nabigla sa nakita. Mula sa loob ng kotse ay makikita ko si 

Carina na pilit inaaninag ang loob ng kotse. Binuksan ko ito upang batiin 
siya. 

"uy Carina! kumusta?" bati ko sa kanya. 

Nakataas ang kilay nito nang makita na nasa loob din si Kat. "uhm, ok lang. 

Nakita ko kasi naka park ka dyan e di ka naman dati pumapark dyan. hi 
friend!" bati naman niya sa hipag ko. 

"kala ko inihatid kana nung boylet mo?" wika hipag. 
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"pinauna ko na at may emergency daw sa kanila, e may kukunin pa ako sa 

taas. Sino hinihintay nyo dito?" tanong muli ni Carina na parang 

nagdududa. Pero sa malamang ay alam ko ang iniisip ni Carina. Parang 
nagseselos ang tingin nito sa akin. 

"parang nasira kasi ang aircon kaya itinabi ko muna" palusot ko. Tumaas 

muli ang kilay ni Carina. Nakatitig naman ako sa mala-anghel na mukha 
niya at tila lalo siyang gumaganda kapag ganito ang ginagawa. 

"halika na friend sabay kana sa amin, kunin mo na yung naiwan mo sa taas" 
anyaya naman ni Kat sa kaibigan. 

"uhm, ok lang ba?" Parang duda pang sagot ni Carina. "bilis na friend!" 

sagot muli ni Kat. Parang inirapan pa ko ni Carina bago tumalikod at 

tumungo na hospital upang kuhanin ang naiwang gamit. Sinundan ko 

naman siya ng tingin at inaninag ko ang puwitan niya na matambok mula 
sa puting uniporme. 

"bakit parang ang suplada ng friend mo ngayon?" tanong ko kay Kat. 

"baka dahil sa boylet nya?" sagot naman ni Kat. "di kaya nakita ang halikan 
natin kanina?" dugtong ko. 

"hindi naman siguro" kampanteng sagot ni Kat. "boylet? yun ba yung 
manliligaw niya? BF na nya ngayon?" tanong kong muli. 

"sabi niya e parang MU lang, hindi pa daw ganoon ka seryoso" sagot ni 
hipag. 

"e ikaw, kelan?" tanong ko kay Kat at hinawakan ko ang isang hita niya. 

"hmmmmm, kuyaaaaa...sa hawak mo palang e di na ako mag bo-boyfriend 
hihihi" malanding sagot ni hipag. 

Ilang saglit pa ay naputol ang kwentuhan namin ng dumating na si Carina. 

Sumakay sa likurang upuan. "guys sorry ha, naghintay pa kayo sa akin" 

wika nito. Sinilip ko naman siya sa salamin ng kotse. Medyo umiwas siya ng 
tingin ng magtama ang aming mga mata. 

Habang daan ay nagkukwentuhan ang magkaibigan, hindi naman ako 

makasabat dahil puro tunggkol sa duty nila ang usapan. Gusto ko sanang 

tanungin ang tunggkol sa "boylet" ni Carina ngunit pinigilan ko. Masaya na 

rin ako ng gabing iyon dahil sa nakitang kong muli si Carina kahit na 
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medyo suplada siya. Tila lalong gumanda si Carina sa aking paningin at 

nagsimulang bumukol ang aking ari sa patuloy kong pagiisip sa kaibigan ni 
hipag. 

"musta kuya Bogs? mukhang busy ka na sa work mo ah di mo na kami 

nasusundo ni Kat hihi" biglang tanong sa akin ni Carina nang maputol ang 
usapan nila ni hipag. 

"sorry naman, kaylangang magtrabaho e" sagot ko naman. Tumingin akong 

muli sa rearview mirror at nakataas pa rin ang isang kilay niya na tila 

nagdududa pa rin. "ikaw nga yata ang busy sa bagong BF mo eh?" biro ko 
naman sa kanya. 

"aba? at may tsismis na agad? friend ha, kinukwento mo pa kay kuya 

Bogs?" tila masungit na namang sabi ni Carina sa hipag ko. "close talaga 

kayo" dugtong pa nito. Nang sinabi ni Carina ito ay natahimik ako at hindi 

na nagbiro. Parang pikon si Carina that night and parang gusto din niyang 
isiwalat ang mga sikreto namin ni Kat, o maging ang sa amin. 

"ay friend sorry...tinanong kasi niya eh" sagot naman ni Kat. 

"no friend, no need for you to sorry. Si kuya Bogs ang tsismoso! haha! ilibre 
mo ako ulit dahil diyan!" bawi ni Carina. 

"ilibre ulit?? nailibre kana ba ni kuya Bogs?" nagtatakang tanong ni Kat sa 
kaibigan. 

"uhm, oo nung inihatid niya ako, kape lang naman" palusot naman ni 

Carina. Alam kong nadulas si Carina at muntik na niyang masabi 
malamang na nanuod kami ng sine dati. Napahinga ako ng malamim nun. 

Tumabi ako sa bangketa ng harapan ng bahay nila Carina. Bago bumaba ay 

nagpaalaman na ang magkaibigan. "friend san ka bukas?" tanong ni hipag 
kay Carina. 

"wala dito lang siguro sa bahay, di ko naman aasahan yung mokong na yun" 
sagot ni Carina at tinukoy ang boylet nya. 

Dayoff pala ng dalawa bukas. Nanghinayang ako at may pasok ako. Pero 

sabi ko sa sarili ayos lang dahil wala naman si misis, magbabasakali akong 
pansinin muli ni Carina, kung wala edi kay hipag. Napangisi ako sa naisip. 
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"huy! tawa ka pa dyan!" wika ni Carina. Akala niya ay siya ang 
pinagtatawanan ko. "may utang ka pa sa akin ha!" dugtong nito. 

"kelan ko naman babayaran?" may double meaning ang tanong ko sa 
kanya. 

"kung kelan mo gusto kuya Bogs, basta bayaran mo ha" this time ay 

lumambing muli ang boses ni Carina. Matapos ang biruan namin ay 
bumaba na siya at nagpaalam na sa amin. 

Umuwi naman kami ni hipag sa aming condo at sa parking area ay di na 

makapaghintay muli si hipag. Halikan kaming muli. Naalala ko ang tagpo 

sa parking area. Ang tagpo kung saan nagkantutan kami ng kaibigan ni 

hipag. Tumigas ang ari kong muli sa naalala at hinipo ito ni Kat. 

"i miss this kuya...uhmmmmm" ungol ni Kat at pilit inilalabas ang aking 
matigas na ari.  

Magkaibigan talaga ang dalawa, parehas na gustong magpakantot sa loob 

ng sasakyan. Pero sumagi din sa aking isip na baka naman nag ko-compare 

ang dalawa at gusto i-try ang ginawa ng isa't isa. Baka mamaya e magyaya 
naman si hipag sa motel. 

"Kat, we can't. Maaga pa oh, may umiikot pang guwardya mahuhuli tayo." 
sagot ko naman. 

Medyo maaga pa ang gabi kumpara sa pagniniig namin nuon ni Carina sa 

mismong parking area ng condo namin. At isa pa ay naghihintay ang aming 

yaya na "stay-out" na naiwang nagbabantay sa aming anak. Kaya't pinigilan 
ko ang kalibugan ni hipag at nagtungo na sa aming unit. 

"promise mo kuya ha, papaligayahin mo ako tonight?" wika ni Kat habang 
nasa elevator kami. 

Pagpasok ng unit ay kinausap ko muna si yaya bago umuwi. Ibinilin ko na 

bukas pagkasundo sa aming anak sa school nito ay kila biyenan na muna 

dumirestso dahil di ako sure kung may overtime ba kami para hindi na siya 

naghihintay ng matagal. Pumayag naman ito. 

"kuya ha, gusto mo talagang walang istorbo? hihihi" biro pa ni Katherine sa 
akin. 
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Matapos maghapunan ay dumiretso si Kat sa banyo upang maligo. 

Nagpahinga naman ako sa harap ng TV. Sumagi na naman sa aking isip ang 

sinabi ni Carina kanina - na bayaran ko daw ang "utang" ko sa kanya. 

Tuwing naaalala ko ang dalagang iyon ay tumitigas talaga ang aking ari. 

Nakatatak na sa aking utak ang mga malulusog at maputing dede ni Carina. 

Lalo na noong time na sinisimsim ko ang mga ito, kakaiba ang amo'y niya 
kesa sa aking asawa at kay hipag. 

Hindi naman sa hindi mabango ang dalawang magandang babae sa buhay 

ko, ngunit sadyang kakaiba ang amo'y ni Carina. Kaaya-aya ito, hindi 
nakakasawa, at oo, hinahanap-hanap ko na. 

"ready na kuya Bogs?" tanong ni Kat matapos lumabas ng banyo. 

Naka panty lamang si Kat at walang bra na suot, ang tuwalya ay nasa buhok 
niya. Naibaling ko ang libog na para kay Carina sa aking hipag. 

"lika ka nga dito...maganda kong hipag..." malambing kong utos kay Kat. 

Lumapit si Katherine sa akin. Nakaupo ako sa sofa at siya naman ngayon ay 

nakatayo sa aking harapan. Niyakap ko si hipag at inamoy-amoy ang puke 

niya sa suot na panty. Pagtingala ko naman ay makikita ang matayog na 

anggulo ng kanyang mga makinis na suso. Pinababa ko sya ng kaunti upang 
mahagkan ko ang mga ito at sumunod naman siya. 

"ohhhh kuya Bogssssss..." ungol ni hipag habang ang aking mukha ay nasa 

pagitan ng kanyang mga dede. Ang isang kamay ko naman ay busy sa pag 
lamas ng isang dede ni hipag. 

Hindi na talaga mapigilan ang libog na nararamdaman ng aking 

magandang hipag kaya't inapuhap na niya ang aking ari upang isubo ito. 
Niyaya ko syang mag 69 muli ngunit ayaw daw niya. 

"ako na muna ang magtatrabaho, enjoy ka lang kuya" wika ni Kat at 
bumalik muli sa pag tsupa sa aking ari. 

Hinubo na ni Kat ang kanyang puting panty, nakatingin lang siya sa aking 

habang nakaupo sa bandang ibaba ko at sinasalsal ang aking ari. Gusto na 

agad ipasok ni hipag ang aking burat sa kanyang lagusan upang matugunan 
na ang libog na kanina pa namumutawi sa kanya. 

"ok lang ba kuya? insert ko na?" parang batang tanong ni hipag at tumango 
na lamang ako sa kahilingan nito. 
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Ipinasok ni hipag ang aking matigas na ari sa kanyang medyo basang puke. 

Nang maisagad niya na ito ay hindi muna siya umangat muli, bagkus ay 

gumiling giling siya. Habang nasa kaloob-looban ng kanyang puke ang 

aking titi ay hinihimas pa niya ang kanyang isang dede, ang isang kamay 
naman niya ay nakatukod sa aking dibdib. 

Napakasarap talaga ni hipag, ito ang lamang niya kay misis at kay Carina, 

ang masikip na puke. Dahil na rin siguro sa ako pa lamang ang 

nakakapasok dito, kumpara kay misis na may anak na, at kay Carina na 

dating may BF. Mga ilang minuto niyang ginawa ang pag giling at damang 
dama ko ang init ng kanyang hiyas. 

Tumunog ang CP ni hipag na nasa lamesita lamang. Tinanaw niya ito upang 

makita kung sino ang tumatawag. Hindi ako nagkamali sa inisip, si Carina 

daw ito. Sa halip na hugutin ang aking ari ay inabot na lamang ni hipag ang 

CP sa katabing lamesita at sinagot ang CP niya. Maaaring ayaw niyang 

maistorbo ang ginagawa namin at gusto din makausap si Carina. Ano kaya 
ang balak ni Kat? 

"hello friend? o bakit ka napatawag?" wika ni Kat habang patuloy pa rin sa 

pag kantot sa akin. Mabagal lang naman ang pag ulos ni Kat kaya't hindi 
maririnig ng kausap sa CP ang ginagawa namin. 

"bakit di ka ba sinundo? sa una lang yata magaling yung lalaking yon eh" 
wika ni Kat. 

Hinawakan ko ang mga suso ni hipag at nilamas lamas. Napapapikit 

lamang siya at kumakagat sa labi upang hindi mapa ungol. Sa pag ulos 

nyang marahan ay sumabay naman ako ng kantot. Parang napangiwi pa si 

hipag sa aking ginawa. Dahil dito ay saglit na tumingin sa akin si Kat at 
nanlaki ang mga mata. 

"wait lang friend ha, speaker phone kita" sambit ni Kat kay Carina sa 
phone. 

Ibinaba ni Kat ang CP sa lamesita at patuloy na kinausap si Carina. Kinurot 
pa ako nito dahil sa ginawa ko kanina. 

"ano ba ginagawa mo friend at naka speaker phone pa ako?" tanong ni 
Carina sa kabilang linya. 
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"kumakain kasi ako friend, di ko mahawakan mabuti e" palusot naman ni 
Kat. 

"baka naman nandyan si kuya mo marinig tayo?" wika ni Carina. 

"wala nasa CR pa" sagot muli ni hipag. 

Patuloy kami sa pagkakantutan ni hipag habang naguusap sila ni Carina sa 

phone. Ako naman ay sarap na sarap sa masikip na puke ni Kat. Naisipan 

kong muling salubungin ang pag baba-taas ni hipag sa aking ari, upang 
asarin siya. 

"san ba lakad natin bukas friend? wala naman magawa dito sa bahay, may 

lakad ba kayooh ni boylet mo" wika ni Kat. Tagumpay ang ginawa ko, 
medyo napaungol si Kat at sabay sampal sa aking braso. 

"friend? are you ok? bakit parang umungol ka?" nagtatakang tanong ni 
Carina. 

"huh? anong ungol?" palusot ni hipag. Nanlaki na naman ang mata ni hipag 
na parang sinasabing wag ko nang ulitin. 

"narinig ko e, parang nung nagfinger tayo dati hihihih" sagot ni Carina. 

"sira ka talaga!" balik ni Kat. 

Napatitig ako kay hipag sa narinig. Nagsabay sila magfinger? kelan? 
Umiling-iling lang si Kat bilang reaksyon sa aking narinig. 

"sige na sis, maghugas pa akong pinagkainan ko saka lalabas na si kuya 
Bogs sa banyo" paalam ni Kat. 

"wait sis, i have an idea. Can i go there nalang instead? wala din naman 

yung boylet ko, let's watch DVD nalang? ok lang kaya kay kuya Bogs na sa 
sofa ulit siya matulog hehe" wika ni Carina sa kabilang linya. 

"uhm, ok sige ask ko na din si kuya mamaya pero malamang pumayag yun, 
sige na friend bye na muna" sabay patay ni Kat sa CP. 

Bakit kaya biglang gustong mag sleepover na naman ni Carina dito? Di kaya 

dahil narinig niya ang ungol ni Kat kanina? Malamang kung pamilyar kay 

Carina ang ungol ni Kat kanina ay alam nyang may ginagawa kami kaya 
gusto niyang pumunta dito sa condo. 
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"ikaw kuya ang sama mo! kung nabuking tayo ni Carina lagot tayo kay ate 

hmp!" masungit na wika ni Kat at binilisan na nito ang pagkantot sa ibabaw 
ko. 

Dumapa sa akin si hipag at patuloy parin ang pagkantot nito, nakalapat 

ngayon sa aking katawan ang malulusog at makinis na dede ng aking hipag. 

Hinalikan naman niya ako sa aking labi. Napakabango talaga ni hipag lalo 
na't bagong paligo ito. 

Ilang saglit pa ay lumakas pa ang ungol ni Kat at parang nilabasan na siya. 
"ooooohh kuyaaaaa you're sooooo goooodddd ahhhhhhh" ungol nito. 

"tell me if you're cumming na rin ha?" patuloy niya. 

Nang malapit na akong labasan ay tinapik ko si hipag. Akala ko 'y 

huhugutin niya ang aking ari mula sa kanyang puke, hindi pala. Sa halip ay 

bumilis ang pag kantot niya, at humawak muli sa kanyang maputing dede 
at nilamas niya ito. 

"you can come inside me ngayon kuya, i'm safe don't worry...i wanna feel 
your cum inside me ohhhhhhh" bilin ni hipag. 

"ayan na Kat....oohhhhhhh" ungol ko naman. 

Nang ako'y nilalabasan ay ibinaon muli ni Kat ng sagad ang puke sa aking 

titi. Gumiling giling ito gaya kanina. Halos mamulikat naman ang aking paa 

sa pag-iinat habang inilalabas ko sa loob ng puwerta ni hipag ang aking 
katas. 

Dumapa si hipag sa akin muli at humalik ng malambing. Damang dama ko 

ang malambot na katawan ni hipag na nasa aking ibabaw at ganun din ang 

init ng pinaghalong katas namin sa loob ng kanyang puke. Matagal din 
kami sa ganung posisyon at ninamnam ang sarap ng pagse-sex. 

Tumunog ang doorbell, nagulat kami at dali-daling nag ayos ng sarili. Sa 

taranta ay pumasok na si Kat sa room namin upang magbihis, at ako 

naman ay dumiretso muna sa banyo upang hugasan ang tamod na tumulo 

sa akin. 

"wait lang..." sigaw ko sa pintuan. Alam kong si Carina ito, kaya't nag shorts 
nalang ako at walang brief, nakahubad lang ako. 

"o Carina! pasok ka..." bati ko sa kaibigan ni hipag. 
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Tumingin muna si hipag sa aking likuran at hinanap kunyari si Kat. 

"kuya si Katherine?" tanong nito. 

Sinabi kong nasa room at nagbibihis lang, pumasok naman si Carina, pero 
nakataas ang kilay nito na parang naghihinala sa aming ginawa ni hipag. 

"maupo ka muna dyan Carina wait mo lang si Kat" wika ko kay Carina, ako 
naman ay bumalik sa CR upang hugasang mabuti ang malagkit kong ari. 
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CHAPTER 24: 
Hindi Magpapatalo 

 
Habang nasa loob ako ng CR ay nagiisip pa rin ako ng alibi ko kung 

sakaling magtanong si Carina. Alam kong alam ni Carina na may ginagawa 

kami kanina dahil sa narinig na ungol ni Kat sa phone habang kausap siya. 

At isa pang dahilan ay ang sitwasyon ngayon na wala si misis sa unit at 
maging ang aming anak. 

"hi friend! o ano ba dala mong DVD?" bungad ni Kat sa kaibigan. 

"eto pili kana" sagot naman ni Carina. 

Lumabas ako ng CR, sinadya kong hindi na magbrief para makita ko kung 

ano ang magiging reaksyon nino man sa kanila. Pero ang puntirya ko ay si 

Carina. Titignan ko kung hanggang saan nya kayang pigilin ang libog. Si 

hipag ay alam kong medyo di na ito papansinin kasi nga ay katatapos lang 

namin. 

"hi girls, mukhang may pagkakaabalahan kayo ngayong gabi ah?" bati ko sa 
kanila. 

"nonood lang kami ng DVD kuya, wanna join?" alok naman ni hipag sa 
akin. 

Paglabas ko palang ng CR ay napatitig na si Carina sa aking harapan. 

Nahalata na nya siguro na wala akong suot na brief noon. Pero saglit 
lamang siyang tumitig dito at nagkunyaring namimili ng DVD. 

"baka may papabili kayo? baba ako saglit dyan sa 7-eleven" wika ko sa 
kanila at pumasok muna ako sa room upang magdoble na lang ng pantalon. 

"friend bili tayo ng chips? o maiwan kana lang dito i-ready mo na yan" si 
Carina ang nagsalita. 

Pumayag naman si hipag sa sinabi ni Carina. Mukhang may balak talaga ito 

at gusto akong masolo. Tumungo si Carina sa kanyang bag upang kumuha 

ng pera at ako nama'y binuksan ko na ang pintuan. Naglakad kami papunta 
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sa may elevator at medyo ilang saglit pa bago ito makarating sa floor 
namin. 

"kumusta kana Carina?" bati ko sa magandang kaibigan ni hipag. 

"sighhhh..hindi ok.." nakasimangot na sagot nito. 

Para kaming nagaaway na magsyota. Hindi ako nagsalitang muli at 

bumukas na ang elevator. "after you..." sabay turo ko sa kanya na mauna 

nang pumasok sa elevator. Ang pagiging "gentleman" effect ko ang 
nagpangiti muli kay Carina. 

"hmp! bakit ganyan ka..." sabay marahang kurot ni Carina sa aking 
tagiliran nang sumara na ang elevator door. 

"bakit ba napakabait mo kuya Bogs?? and it is turning me on and on...and 

hindi ako papayag na si Katherine lang ang masasarapan!" sambit nitong 
muli. 

"huh? what do you mean?" sagot ko naman. 

"kuya Bogs, alam mo bad liar ka. Hindi ka marunong magpalusot e. Alam 

kong nagsesex kayo ni friend kanina nung kausap niya ako sa phone! at 

hindi ako papayag na ako e mabitin lang!" paliwanag niyang muli. 

Magaling talagang makiramdam itong si Carina. Kung siya siguro ang 

asawa ko ay hindi ako makakapagtago ng anumang lihim. Hinalikan ko siya 

sa loob ng elevator. Hindi naman siya tumutol at bahagya pang napaungol 
ito. 

Pabalik sa taas ng building ay dala dala ko ang six-pack na beer. Ako na din 

ang nagbitbit ng tsityeryang binili ni Carina. Sa elevator muli ay naging 

tuso si Carina. Kami lang ang sakay nuon at ang mga kamay ko ay may 
hawak parehas. Sinapo ni Carina ang aking ari. 

"at ito, magsuot ka lagi ng brief! nakakalibog ka alam mo ba yun??" sabay 
lamas ni Carina sa aking ari at unti unti itong tumigas. 

"oh please stop it Carina..." wika ko naman. 

Nang pumasok kami sa unit ay nakaupo na si hipag sa sofa. Pinatay ni Kat 

ang ilaw upang parang sinehan daw ang dating. Niyaya naman ako ng 

dalawa na samahan sila sa panunuod. Ako ay nakaupo sa tabi ni Kat at si 

Carina naman sa kabilang side niya. Kapag sumusulyap ako sa kaibigan ni 
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hipag ay parang naiinis na naman siya dahil hindi niya ako katabi. Parang 
nagseselos siya kay Kat. 

Lalong nagselos si Carina ng bahagyang nahilig sa akin si hipag. Itinaas pa 

niya ang mga paa sa bean bag. Nakita ko na naman ang mga mapuputi at 
makinis na hita ni hipag.  

Napansin naman agad ito ni Carina. Alam niyang tumitingin ako sa hita ni 
hipag. Kaagad namang nakaisip si Carina ng paraan. 

"friend pause mo muna, peram naman ng shorts mo papalit lang ako 
medyo mainit itong pants ko e" palusot ni Carina at umirap pa sa akin. 

Pumasok si Carina at nagpalit sa aming room. Nang maiwan kami ni hipag 

ay di na ako nag aksaya ng panahon at nilamas ko kaagad ang kanyang mga 

suso. Alam kong medyo nalibugan din siya sa mga sex scenes kanina sa 
palabas. Friends with benefits ang pamagat nga pala. 

   Kaagad pumiglas si Kat nang marinig na bumukas na ang pintuan. 

Namangha ako      sa nakita. Si Carina ngayon ay naka shorts na rin. Ang 

pinili pa nitong       isuot ay yung medyo maiksi talaga. Pagdaan nito sa 

harapan ng TV ay tila kita na ang pisngi ng pwet niya. Mukhang nangaakit 
din si Carina sa mga ginagawa. 

Parang nakapang bahay nalang si Carina. Parehas na sila ni hipag na naka-

sando lamang, si hipag nga lang ay walang suot na bra. Napansin din ito 

agad ni Carina dahil mga ilang minuto pa lang sa pagkakaupo ay tumayo 

itong muli upang mag CR daw. Paglabas ng CR ay tama ang aking       

hinala. Inalis din ni Carina ang kanyang bra. Mas bakat ang utong    ni 
Carina dahil gaya ng sabi niya kanina ay libog na libog na siya. 

     "kuya Bogs, penge naman ng beer?" hiling ni Carina. 

Tumungo naman ako sa ref upang pagbigyan ang kahilingan ng magandang 

dalaga. Pagbalik ko ay umusad si Carina ng upo. Si hipag ngayon ay nasa 

dulo na ng sofa, si Carina naman ay nakaangat ang dalawang paa sa sofa 
kung saan may space pa sana para ako ay maupo. 

"ay wala nang bakante?" pabiro kong wika sa kanila. 

"ay sorry kuya Bogs, dito ka nalang oh" sabay baba ni Carina ng mga paa. 

Magaling talaga itong si Carina. Planado ang galaw. Si hipag naman ay 
walang kamalay malay sa mga binabalak ni Carina. 
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Iniabot ko kay Carina ang isang beer at kaagad naman niya itong ininom. 

Matapos ng ilang tungga ay ibinaba niya ito sa lamesita at inabot naman 

ang plastic na may lamang mga sitserya. Alam kong sinadya ni Carina na 

yumuko. Tagumpay naman siya dahil kitang kita ko ang malusog na dede 

niya. Napahawak pa siya sa aking hita nang bumalik sa pwesto. Si hipag 
naman ay busy sa panunuod. "kuya pulutan oh.." alok sa akin ni Carina. 

Natapos ang isang palabas, nagpaalam si Kat na iihi lang at magsalang na 

daw ng isa pang palabas. Pagkasarang pagkasara ng pintuan ng CR ay 
sumunggab agad si Carina sa akin. 

"uhhmmmm kuya Bogsssss...bakit ganito ang hirap naman..." bulong ni 

Carina habang kami'y naghahalikan. Muli ko na namang nahagkan ang 

malalambot na labi ng kaibigan ni hipag at naamoy ang mabangong 
hininga niya na may halong amoy ng alak. 

Ilang sandali pa ay bumalik na din sa pwesto si Carina, alam nya na lalabas 

na si hipag sa CR. Isinalang niya ang isang DVD na hindi na pinili. Si Kat 

naman ay napatitig sa aking nakabukol na ari. Nagsalita si Kat na walang 
boses, sumenyas at naintindihan ko ang sinabi nito. "wala ka bang brief??" 

Tumango lang ako at umupo na rin si Kat sa aking tabi. Ngayon si Carina 

naman ang walang mauupuan. Hindi naman ito pumayag at mabilis na 
nakaisip ng paraan. 

"o ano ito? nagbayad ako dito a bakit wala akong upuan?" biro nito at 

pinatabi kaming dalawa ni hipag. Ngayon ay nakagitna na ako sa kanila. 

Hindi ko malaman kung saan ako hihilig, parehas na mabango ang aking 
katabi. Ang naging problema ko ay ang nakabukol sa aking harapan. 

Ayos lang ito kung tutuusin. Parehas ko nang nakantot ang dalawang 

babaeng katabi ko. Ngunit ang problema ay si hipag. Hindi alam ni hipag 

na nakantot ko na ang maganda nyang kaibigan. Kapag pinabayaan ko lang 

na bumukol ang aking ari ay magiging kumplikado para sa kanilang 

dalawa. 

Kinuha ko ang isang unan sa sahig at ipinatong ito sa aking harapan. 
Kaagad napansin ito ng dalawa. 

"hihihi" halos sabay na tawa ng magkaibigan. 
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"ayan mag brief kasi, alam mo namang babae ang kasama mo, saka wag 
papadala sa pelikula" wika ni Kat. Muling nagtawanan ang dalawa. 

Nabigla ako sa sinabi ni Kat. Si Carina naman ay patuloy ang pagtawa. 

Parehas ngang nakatingin ang dalawa sa nakabukol kong ari kanina pa. 
Wala naman akong naisagot sa mga biro nila. 

"girls manuod na nga lang kayo..." tangi kong sagot. 

Sa pangalawang DVD ay ganun pa rin ang tema, sex love story. Kaya hindi 

na muling lumambot ang matigas kong ari. Bawat eksena ay minsang 

naguusap ang dalawa. Ako naman ay nasa gitna pa rin nila. May 

pagkakataon pang iniaabot ni Carina kay Kat ang kinakaing chips. Dahil 

dito ay sumasagi ang kanyang suso sa aking braso. 

"kat kawawa naman si kuya Bogs, mabibitin kasi wala si ate Angel hahaha" 

tusong wika ni Carina. "paano pala sila nagaano e nandito ka?" tanong ni 
Carina muli. 

"hindi ko nga alam eh, siguro pag may duty ako hahaha" sagot naman 
nitong si hipag. 

Lantaran na ang usapang sex dahil na rin sa palabas. Akala ko ay 

maghihinala itong si Carina na magkasalo si Angel at Kat sa akin. Gustong 

gusto kong tirahin si Carina nung gabing iyon. Lalo na ng siya'y humilig din 

sa aking braso. Parang sinehan ang tagpo. Gustong gusto kong lamasin ang 

mga dede ni Carina subalit tiyak na makikita ito ni Kat. Alam siguro ni 

Carina na pinagmamasdan ko ang cleavage niya at ito 'y humalukipkip pa 
upang lalong umangat ang mga suso. 

Natapos muli ang palabas, halos dalawang oras akong tinitigasan at bitin na 

bitin. Gusto ko nang makipagsex kanino man sa kanila. Itong si Carina rin 

ay ganun ang nararamdaman. Si hipag naman ay walang imik, marahil ay 
solve na sa aming kantutan kanina. Nagyaya nang matulog si Kat.  

 

 

 

 

 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

152 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

CHAPTER 25: 
Magaling na Plano 

 
"sunod ka nalang friend ha?" wika ni Katherine sa kaibigan na nagpaiwan 
pa sandali upang ubusin ang beer. 

Kapag nagoovernight si Carina ay tinataon nilang wala talaga si misis. Alam 

naman ito ng aking asawa at ok lang sa kanya dahil walang kasama si hipag. 
Sa ganoong pagkakatao naman ay automatic na sa sofa ako natutulog. 

Pumasok na si Kat sa room namin. Alam kong nagpaiwan si Carina upang 

masolo din niya ako. Pero ang problema ay kung saan ko siya pwedeng 

kantutin. Napangiti ang kaibigan ni hipag nang isara na ni Kat ang pintuan. 

Solo na namin ang sala na ang pintuan ng kuwarto ay katabi lamang. Maliit 
lang ang unit namin, 1 bedroom. 

"hmmm...so kuya, ganun na lang ba yun? uubusin nalang ba natin ang 

beer? hihi" pabulong na wika ni Carina. First time kong makakantot si 

Carina na nakainom kung sakali. Kung tutuusin ay mas gusto ko pang 

makipagsex ng nasa ulirat dahil mas dama ang sensasyon at libog. Pero 

kung si Carina ang kaharap mo kahit anong sitwasyon ay tiyak na hindi na 
makakatanggi. 

"this is so difficult Carina, baka magising si hipag?" wika ko naman. 

"so what? does it matter? e nagsesex din naman kayo? malay mo makijoin 
si friend..hihi" tusong sagot ni Carina. 

Lalong tumigas ang aking ari sa suhestyon ni Carina. Threesome with 

Carina ang Kat. Maganda sana ang balak ni Carina ngunit ang naisip ko ay 

ang maaaring kalabasan ng pagtatalik naming tatlo. May rules kaming 

sinusunod ni Katherine, at ito'y ang rules ni misis. Si hipag lamang ang 

pinayagang makatalik ko bukod sa kanya. Pero ito'y depende na lamang kay 

hipag na lumalabag din naman sa aming batas - ang makipagsex na wala 
akong condom. 

Dumikit muli si Carina sa akin, inakbayan ko naman siya at dinama ko ang 

lambot ng katawan niya. Tahimik pa rin si Carina, siguro ay nagiisip kung 
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ano ang gagawin upang maisakatuparan namin ang init ng laman ng isa't 

isa. Galing sa pagkakasandal sa akin ay humiga na si Carina sa aking 
kandungan, ang isang kamay ko naman ay idinantay ko sa kanyang tiyan. 

"kuya Bogs, let's do it here na? or sa banyo? or anywhere? please??" hiling 

ni Carina. Desperado na sa libog ang kaibigan ni hipag. Wala na siyang 

maisip na paraan. Ako naman ay hindi ko maiwaksi ang maaaring 
pagsusumbong ni Kat. 

Nakahiga pa rin si Carina sa aking kandungan ay hinimas himas ko na ang 

kanyang makinis at maputing hita. Sobrang libog na ang bumabalot sa 

katawan ni Carina kaya't nilamas na rin niya ang sariling dede. Niyuko ko 

siya at hinalikan. Hindi talaga nakakasawang halikan ang dalagang ito dahil 

sa malalambot niyang labi at maging ang mabangong hininga. Ipinasok ko 

na din ang aking kamay sa ibaba ng kanyang shorts. Basa na nga talaga ang 
kanyang puke at mainit init pa ito. 

"ohhhhh...that's more i like it kuyaaaa..." pabulong na ungol ni Carina. 

"shhhhh..." bawal ko naman sa kanya baka kasi magising si Kat. 

Nakabukas pa rin ang TV ngunit mahina naman ang volume nito upang 

marinig namin kung lalabas si Kat sa room namin. Mainit ang foreplay 

namin ni Carina. Tumagilid pa ito at nakaharap na ngayon sa aking tiyan at 

ari. Kinagat kagat pa niya ang mga ito, sinapo ko naman ang kanyang 

puwitan sa aming posisyon. Nagtatalo pa rin sa aking isipan ang 

mangyayari kung makita man kami ni hipag. Pwede rin namang kausapin 

sya ni Carina as her friend, ngunit kung pwede nga iyon ay sana ginawa na 
niya kanina pa. 

Ibinaba ni Carina nang bahagya ang aking boxers, isinubo ang ulo ng aking 

ari. Sabik na sabik si Carina at tila parang mahabang panahong hindi 

nakatikim ng titi. Malakas ang loob ko dahil kung bumukas man ang room 

namin ay hindi kaagad makikita na subo ni Carina ang aking ari. Parang 

natutulog lamang siya sa ganong posisyon. 

"slurrrrpp..uhmmmmm" ungol ni Carina. 

Napapatingala ako sa sarap ng pagtsupa ni Carina. Habang nilalamas kong 

muli ang mga suso ni Carina ay may narinig kaming kaluskos sa room. 

Natigilan ako sa paglamas dahil sa narinig ngunit si Carina ay tila walang 
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narinig. Tinapik ko pa siya upang warningan ngunit dinedma lamang niya 
ako at parang lumakas pa ang ungol. 

"slurrprpp...uhmmmmmmm oh kuyaaaa just relax" marahang wika ni 
Carina at patuloy pa rin sa pagtsupa sa aking ari. 

Lumakas ang kaluskos at pinigil ko na talaga si Carina sa pagtsupa sa akin. 
Sakto namang bumukas ang pintuan. Patay. Sabi ko sa sarili. 

"Kuya Bogs, nagtext si Ate, bilhan mo daw ng vitamins si baby...anu yan?" 
gulat ni Kat habang binabasa ang text sa CP. 

"kunin mo na nga itong friend mo Kat, nalasing na yata e." palusot ko 
naman na parang walang nangyayari. 

Nagtulug-tulugan si Carina pero ang pagkakahiga nya sa aking hita ay 

nakaharap siya sa aking puson. Parang binuhusan ako ng tubig nun pero di 

naman kaagad lumambot ang aking ari. Ginising ni hipag si Carina at 

kunyaring naalimpungatan ito. "kuya sorry ha nakatulog ako sa iyo" palusot 
pa ni Carina. 

Nagtungo ang dalawa sa room at bumalik si Kat sa pintuan. Kinabahan ako 

sa muling paglabas ni Kat. Pero isasara lang pala niya ang pintuan pero 
kinausap din ako. 

"kuya Bogs, dyan ka muna ulit sa sofa ha? hihi" paalam ni Kat. 

Pinawisan ako ng malamig at parang napako ako sa sofa sa naganap na 

muntikan na kaming mahuli. Pero ako nama'y first time na nabitin ng isang 

dalaga. Magsasalsal na sana ako, pero mas gusto kong makaraos sa 

pamamagitan ng sex. Iniligpit ko muna ang kalat sa lamesa at uminom ng 

malamig na tubig. Nagisip ako. Gisingin ko kaya si hipag? tutal legal naman 
kami, pero kapag ginawa ko iyon ay tiyak na gigising din si Carina. 

Nakapagdesisyon ako at dahan dahang binuksan ang pintuan ng kwarto. 

Patay ang ilaw at ang TV sa sala at tanging ang lamp shade lamang ang 

nakabukas. Nang masilip ko ang loob ng kuwarto ay namangha ako sa 

aking nakita. 

Kumislot at parang gustong kumawala ng aking ari sa nakita. Si hipag ay 

nakapikit ngunit nakanganga na parang nasasarapan, at si Carina naman ay 

nilalamas ang mga suso ng aking hipag. Nakapatong ang isang binti ni 

Carina sa hita ni hipag habang humahalik ito sa leeg. Hindi ko akalaing 
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ginagawa nila iyon, marahil bago ko pa makantot si hipag at sa tagal na 
nilang magkaibigan ay naexplore na nila ang sekswalidad ng isa't isa. 

Pigil na pigil ang mga ungol ni hipag, si Carina naman ay patuloy ang 

pagromansa sa kaibigan. Dahil na rin siguro sa nabitin siya kanina ay kay 

Kat na lamang niya ibinuhos ang libog. Paano naman ako? Inisip kong 

sumali, pero nagdalawang isip ako. Baka magulat sila at matakot o ano pa 
mang maging reaksyon na dahilan upang lalong hindi matuloy. 

Sa maliit na siwang ng pintuan ay pinanuod ko muna ang ginagawa ng 

dalawa. Hindi ko akalain na kaya pala nilang gawin ang girl to girl action. 

Ganun din kaya si hipag at si misis pag wala ako? Maraming tanong sa 

aking isip, kasama ang libog. Ilang minuto pa ang lumipas ay itinaas na ni 

Carina ang sando ni hipag, walang anu ano ay sinupsop nya agad ang 

nipples ni Kat. Habang ang isang kamay naman ay abala sa paghimas sa 
puke ng aking magandang hipag. 

Parang napako ako sa aking kinatatayuan ng bumaba si Carina sa hiyas ni 

hipag. Nakatalikod ngayon mula sa aking posisyon sa siwang ng pintuan si 

Carina. Ibinaba niya ang shorts ni Kat at nagsimulang kainin ito. Ang pwet 

naman ni Carina ay nakatuwad at kitang kita ko naman ang katambukan 

nito mula sa sinag ng ilaw sa lampshade. Gusto ko nang pasukin at itutok 
ang aking ari mula sa likuran ni Carina. 

"ohhhhhhh...." ungol ni Kat at napatigil akong muli. 

Napasabunot si hipag kay Carina, nasarapan marahil sa pagdila nito sa 

kanyang puke. Ibang klase talaga itong si Carina, lalake o babae ay kayang 

paligayahin. Umangat muli si Carina at tumungo sa mga dede ng aking 

hipag, umangat muli at hinubad din ang pang itaas na sando. 

Napakagandang pangitain ang gabing iyon, yun nga lang ay kailangan ko 
talagang makaraos. 

Dumilat si hipag, bahagya kong isinara muli ang pintuan upang di ako 

makita ni hipag na nakipagpalit ng pwesto sa kaibigan. Si Kat naman ang 

kakain ng puke ni Carina dahil hinubad na rin niya ang shorts ng kaibigan. 

Hindi ko maaninag ang puke ni Carina dahil kakaunti lang ang ilaw. 

Tumuwad si Kat upang ilapit ang bibig sa puke ng kaibigan. Dahil sa 
pagkakatuwad ay nakita ko naman ang puke ng aking magandang hipag. 
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"ohhhhhh that's gooood my frienddd...." ungol ni Carina na tila inilakas pa 

upang siguro ay marinig ko. Ibinukas kong bahagya ulit ang pintuan. 

Kitang kita ko ang pagkain ng puke ni Carina ni hipag, nang tignan ko 

naman ang mukha ni Carina upang makita ang reaksyon ay nabigla ako sa 
nakita. 

Nakatingin sa pintuan si Carina, at parang alam niya na nanunuod ako. 
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CHAPTER 26: 
Matalik na Kaibigan 

 
Binuksan ko pa ng kaunti ang pintuan dahil alam kong nakatalikod si hipag 

at busy sa pagkain ng puke ni Carina. Si Carina naman ay napapatingin sa 

pintuan kung saan ako ay nanunuod at sinasadya pa niyang ilakas ang 

ungol upang akitin ako. Amoy na amoy ko sa maliit naming kuwarto ang 

halimuyak ng mga pawis nila. Ang mga amoy ng mga hiyas nilang sa 
ngayon siguro ay basang basa na. 

"ohhhhh Kat your'e a good licker uhmmmm" ungol muli ni Carina. 

Habang hinihimod ni hipag ang hiyas ni Carina ay siya namang paghimas 

nito sa sariling puke. Mula pagkakatuwad sa gitna ng mga hita ni Carina ay 

naaninag ko na ng bahagya ang puke ni hipag, ipinapasok niya ang sariling 

daliri. Libog na libog ako sa aking napapanuod ng gabing iyon, na di ko 

lubos akalain na nangyayari pala talaga sa mga kababaihan bukod sa mga 
palabas lamang sa DVD. 

"friend i need a cock" wika ni Carina na medyo mahina pero dinig ko pa rin. 

Napahinto si hipag sa pagkain sa puke ni Carina at umupo ito sa bandang 

tabi ng hita ng kaibigan, nakatalikod pa rin siya sa pintuan. Tila nagiisip 

kung ano ang gagawin sa kahilingan ni Carina. Habang nagbubulungan sila 

ay patuloy naman si Kat sa paglamas sa dede ng kaibigan. Hindi ko 

maintindihan ang mga sinabi ni hipag kay Carina. Pero si Carina, na alam 

kong alam niya na nanunuod ako ay medyo inilakas ang sinasabi upang 
marinig ko. 

"friend wala akong maaasahan sa boylet ko ngayon e, di ko sya feel talaga" 
wika ni Carina. 

"can i taste your kuya instead? hihi" pabirong sabi ni Carina kay Kat. 

Tinapik ni Kat ang suso ni Carina dahil sa nasabi ng kaibigan. Napatakip na 

si Katherine sa bibig niya ng medyo nalakas ang salita nito. "gaga ka talaga" 

sabi ni Kat. Ako naman ay naghihintay pa rin sa pintuan at nakasilip sa 

awang. Sa tagal ko doon ay medyo nangawit ako at di sinasadyang 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

158 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

maitukog ko ang isang kamay sa pintuan dahilan upang makalikha ito ng 
tunog. 

"hala!" gulat ni hipag at sabay hagilap sa kanyang sando. Si Carina naman 

ay walang reaksyon, nagtakip lamang ito ng kumot, pero hindi 

nagmamadali. Pinanindigan ko na ang pagkatulak sa pintuan at pumasok 
nang tuluyan. 

"oh gising pa pala kayo, kukuha lang ako ng kumot...teka bakit gising pa 
nga ba kayo?" tanong ko sa dalawa, ako pa ngayon ang parang masungit. 

"wala lang kuya Bogs..." malambing na tinig ni Carina. 

Kumuha ako kunyari ng kumot sa aming cabinet at dahan dahan ang aking 

mga galaw para matagalan ako sa loob, para hintayin na rin ang reaksyon 

ng dalawa. Parang walang balak magsalita sa kanila. Si Carina na ang 
bumasag sa katahimikan bago ako lumabas. 

"kuya sorry maingay ba kami? si friend kasi e ang kulit hihihi" wika ni 
Carina. 

Parang nahiya naman si hipag sa sitwasyon at nakahawak pa rin sa sando 

niya na nakataki lamang sa harap niya. "magdamit ka nga Kat at baka 

masipon ka pa" biro ko naman kay hipag. Lumabas ako at hinatak ang 

pintuan pero di ito nakasara. Sa tingin ko 'y nagkakahiyaan ang dalawa, 
pero alam kong bitin sila parehas. 

Humiga akong muli sa sofa, ang aking ulo ay nasa side kung saan nandoon 

ang pintuan ng room namin. Kung may sumilip man ay di ko mapapansin 

kaagad. Hinimas ko ang aking ari, may lumabas sa pintuan at hindi naman 

ako tumigil dahil alam kong kung sino man sa kanila ang lumabas ay ok 
lang. 

   niya sa akin. "kuya Bogs samahan mo naman kami sa     muli. 

    Kat ang nagsasalita. Kita sa mga mata ni Kat ang     bago tumayo ay 

hinawakan ko muna ang leeg niya at  aking labi sa kanya. Hinalikan ko si 

Kat, nalasahan ko   ng puke ni Carina sa bibig ng aking hipag. Napaungol     

aming halikan, hindi na siya nagalinlangan na baka    kami ni Carina, 
marahil ay desidido na siya na "i   share" ako kay Carina. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

159 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

   Halos ala una na ng madaling araw nun, kumalas si Kat   sa aming 

halikan. Tumitig sa aking mga mata. Kahit lampshade lamang ang ilaw ay 
aninag ang makinis at mala- 

anghel na mukha ng aking hipag. Kumagat pa ito sa kaniyang labi bago 
magsalita. 

"kuya lika sa loob, samahan mo kami" wika ni Kat. Dito ay halos 
pumalakpak ang aking tenga. Alam ko na ang kanilang balak. 

Pumasok kami sa kuwarto at inabutan ko si Carina na naka-kumot pa rin. 

Alam kong wala itong suot na anuman sa ilalim ng kumot na iyon. Isinara 

ni Kat ang pintuan at ako naman ay nakaupo na sa bandang paanan ni 

Carina. Si hipag naman ay umikot upang sa tabi ni Carina umupo. Makikita 

sa mga mata ni Carina ang galak at sa wakas ay makakantot na naman siya. 

Akala ko ay hindi na matutuloy dahil wala na maisip na diskarte kanina si 

Carina. Yun pala ay paliibugin muna nya si hipag sa pamamagitan ng girl to 
girl action. Ginagawa kaya nila ito matagal na? 

"kuya dito ka sa gitna namin oh" sabay usog ng kaunti ni Carina. 

"nakakahiya naman sa inyo" palusot ko kunyari. 

"kuya may sasabihin daw si Carina sa iyo" nahihiyang wika ni Kat. 

Napataas ang kilay ko sa sinabi ni hipag. "ano ba yun" tanong ko naman. 

Itinaas muli ni Carina ang isang kamay na parang niyaya ako upang tumabi 

sa kanila. Sumunod naman ako. Amoy na amoy sa aming kama ang 

pabango ni Carina na kumapit na sa kumot. Humiga ako sa gitna ng 
dalawang dalaga. 

"nakita mo ba ginagawa namin kanina ni friend kuya?" tanong ni Carina. 

"huh? alin?" pakunyari ko. 

"huuu...kunyari ka pa..i know you saw us eating each other!" prankang 
sagot ni Carina. 

"ah eh yun ba? sorry naman...di ko sadya kukuha lang naman ako ng 
kumot" palusot kong muli. 

"friend sure ka ba?" tanong ni hipag sa kaibigan. 
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"ikaw na kasi magsabi friend, at home ka naman kay kuya diba?" sagot ni 
Carina. 

Kinurot ni hipag ang kaibigan, nagsabihan na nga pala talaga ng sikreto ang 

isa't isa. Alam na din kaya na kinantot ko si Carina? Alam nadin kaya ito ni 
misis? Parang nablanko akong muli nang sandaling iyon. 

"kuya kasi, si Carina nakita pala tayo nagsesex the other night...she wants 

to have some din..." wika ni Kat sa akin. Sinabi na pala ni Carina ang mga 

nakita niya. Ngunit mautak itong si Carina. Ang alam ni hipag ay hindi ko 
pa nakakantot ang kaibigan. 

"hala...e di pa ba kayo solve sa kainan nyo kanina? hehe" biro kong balik sa 

kanila. 

Tinapik ako ni hipag sa tiyan at dumantay na siya. Ipinatong ni Kat ang 

isang hita sa aking harapan. Ang mukha naman niya ay nasa aking dibdib 

na ngayon. Si Carina naman ay tumagilid upang harapin si Kat. Nagusap pa 
ang dalawa. 

"iba pa rin kasi kuya Bogs kapag tunay na titi ang ka sex hihihi" wika ni 
Carina. 

"kuya ok lang ba? Carina is my bestfriend naman. ok lang kaya kay ate?" 
tanong ni Kat. 

Sinabi ko sa kanila na matinding sikreto lamang namin ang mangyayari 

nuong gabing iyon. "kuya maganda ba ako?" wika naman ni Carina sa 

pagputol ng aking sinasabi sa kanila. "oo naman.." sagot ko dito. "mas 

malaki dede ni Katherine sa akin eh" dugtong nito at parang nilamas ang 
sariling dede. 

"kuya kiss mo nga si Kat..hihi" wikang muli ni Carina. 

Tuso itong si Carina, nagkunyari na lamang ako at maging siya na kunyari 

ay hindi pa kami nagkantutan dati. Tumitig ako kay hipag at marahang 

hinalikan ang mga labi nito. Umungol muli ang magandang hipag ko at ang 

hita nya na nakapatong sa aking harapan ay iginalaw niya na tila ikinikiskis 
sa aking ari. 

"sarap naman nyan..." sabi ni Carina. 
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Kumalas si hipag at tumingin sa kaibigan. "friend ikaw nga, don't be harsh 

ha!" wika ni hipag kay Carina. Hinawakan pa ni Carina ang aking pisngi at 

akoy sinimulang halikan ng dalaga. Natikman ko na naman ang malambot 

na labi ni Carina. Napansin ni Kat na tumitigas na ang aking ari kaya't 

hinimas na niya ito mula sa labas ng aking shorts. Hindi makagalaw ang 

aking mga kamay dahil ginawa itong unan ng dalawa. Huminto sa paghalik 

si Carina sa akin at bumaba sa aking dibdib. Hinalikan at dinilaan ni Carina 
ang isa kong nipple. 

"kayo nga girls mag kiss?" hiling ko sa kanila. Kaagad namang nagharap 

ang dalawa at nagtawanan pa bago maglapat ang kanilang labi. 

Napakaganda ng tagpo, dalawang babae sa aking harapan ang 

naghahalikan. Nang umangat si Carina ay bahagyang nahila ang kumot na 

takip sa katawan. Lumabas ang isang dede ni Carina, napatigil sila sa 
halikan. 

"ay! hihihi" nahihiyang tawa ni Carina. Ibinalik ni Carina ang tapis na 

kumot. Natawa naman si Kat sa nangyari. Umupo si hipag at hinubad ang 

suot na sando. "friend o, para di ka maasiwa, maghubad na rin ako" wika ni 

hipag. Muling humiga si Katherine sa aking dibdib at nadama ko ang 
mainit na katawan at ang malambot na suso ni hipag. 

Si Carina naman ay bahagyang iniangat na rin ang isang paa at ipinatong sa 

aking harapan. This time ay medyo maluwag na ang aking mga braso. 

Naigalaw ko na ang mga ito at tinungo ang ibaba ni Carina. Hinimas ko ang 

puwitan niya sa ibabaw ng kumot. Si hipag naman ay ang tagiliran kung 

saan bahagyang nasasagi ang isang dede niya. Tig isa ng nipple ko na 

dinidilaan ang dalawa. Tigas na tigas ang aking ari at parang bakal na 
gustong pumutok ang loob. 

"ano ba friend, hubad na sabi e..." sabay hablot ni Kat sa tapis na kumot ng 
kaibigan. 

"ay! hihihi...kakahiya kasi ang liit ng boobs ko" wika ni Carina. Hindi 

naman maliit ang boobs ni Carina, lumiliit lamang ang tingin niya dito 

dahil sa suso ni hipag na mas malaki sa kanya. Kung mag isa lang niya ay 
malaki din naman ito. 

"it's ok Carina, di naman maliit ah? pahawak?" lambing ko sa kanya. 
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Hinawakan ko ang isang dede ni Carina mula sa pagkakayakap ko sa kanya. 

Nilamas kong muli ang malambot at makinis na dede ni Carina. Nilaro laro 

ko pa ang maliit nitong nipple. Napaungol ang dalaga, matapos akong 

halikan sa aking leeg at dibdib ay sila naman muli ang naghalikan. Si hipag 
ay hawak pa rin ang aking ari at hinihimas ito. 

Ilang saglit pa ng kanilang halikan ay nagtinginan muli ang magkaibigan. 

"ready friend?" tanong ni Kat kay Carina. Lingid sa kaalaman ni hipag ay 

natikman na ni Carina ang aking ari. Pero sinakyan na lamang ito ni Carina 

upang di na magkaroon pa ng isyu. Tumango si Carina at ngumiti rin sa 
akin. 

"wow kuya Bogs...swerte talaga ni ate Angel sa iyo..saka ni Kat hihihi" gulat 
na sambit ni Carina nang ilabas ni Kat ang aking ari. 

Sinalsal ito ni Kat, habang nakatitig si Carina na parang naglalaway na ay 

nilamas kong muli ang mga suso niya. Nakaupo na ngayon ang dalawa at 

ako pa rin ay nasa gitna nila na nakahiga. Hinanap ko ang lagusan ni 
Carina. Pinigilan pa niya ako. 

"wait kuya Bogs! nakikiliti ako! hihihih" palusot ni Carina. Alam kong 

nagkukunyari lamang siya dahil hindi naman siya nagrereact ng ganoon 

kapag kaming dalawa lamang. Busy si hipag sa pagsalsal sa aking ari. Si 
Carina naman ngayon ay humihimas na din sa aking hita. 

Ilang saglit pa ay yumuko na si hipag upang tsupain ako. "go friend! hihi" 

cheer pa ni Carina. Napaunat ang aking binti sa sarap ng pagtsupa ni hipag. 

Si Carina naman ay muling bumaling sa akin. Nagngitian lamang kami at 

nagkaintindihan na. Tumungo sa aking mukha si Carina at hinalikan ako. 

Sinapo ko naman ang dalawang dede nito at ungol lamang ang ibinalik. 

Magkayakap kami ni Carina at si hipag naman ay patuloy ang pagtsupa sa 
akin. 

"can i suck your nipples Carina?" hiling ko sa kaibigan ni hipag. 

Umangat namang bahagya si Carina upang maitapat ang dede niya sa aking 

bibig. Nilaro ko pa ng aking dila ang mga ito na siyang inilakas naman ng 
ungol ni Carina. 

"friend lika dito..." anyaya ni Kat sa kaibigan. 

Tumungo si Carina upang tsupain ang aking ari. 
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CHAPTER 27: 
Sa Piling ng Dalawa 

 
Tila nabitin pa si Carina sa pagdila ko sa kanyang nipples ng tawagin siya ni 

Kat upang tsupain din ako. Tumungo naman ang kaibigan ni hipag, hawak 

pa rin ni Kat ang aking matigas na ari at marahan pa itong sinasalsal. 

Parang isang bata si hipag na magbibigay ng kinakaing ice cream. 
Magkabilang gilid ko ang pwesto ng dalawa. 

"ohhhhh girlssssss so goodddd..." sambit ko ng isinubo na rin ni Carina ang 

aking burat. Hawak ni Kat ang shaft ng aking ari at si Carina naman ay 
subo ang ulo. 

"eat my kuya's cock my friend..hihihi" biro pa ni Kat. 

Nakapag threesome na din kami dati, yun nga lang ay si misis at si Kat ang 

kasama ko. At nuon ay si Kat ang tila estudyante ni misis, pero ngayon ay 

parang si Katherine na ang nagmamando sa kaibigan. Mainit-init pa ang 

bibig ni Carina at pinapatulo pa ang laway sa aking ari. Binitawan ni Kat 

ang aking ari, ipinaubaya na niya ito sa kaibigan at siya namang hawak din 
ni Carina at siya na ang sumalsal dito. 

"friend dyan ka muna ha..." wika ni hipag. 

Pumunta si hipag ngayon sa akin, nakipaghalikan at kinuha pa ang aking 

isang kamay upang ipahawak ang kaniyang malusog na dede. Sinunod ko 

naman ang nais ng aking magandang hipag. Habang busy si Carina sa 

pagtsupa sa akin ay kahalikan ko naman si Kat. Matapos ang ilang saglit ay 

bumitaw na si Kat sa aking labi, ipinwesto ang puke sa tapat ng aking bibig. 
Bale parang nakaupo siya ngayon sa aking mukha at nakaharap kay Carina. 

"kuya Bogs eat me please...." hiling ni hipag. 

"i told you friend, kuya is very good...hmmmmmmm...ohhhh...." ungol ni 

Kat nang ilabas ko ang aking dila at inilapat sa kanyang lagusan. Huminto 

naman si Carina sa pagtsupa sa aking ari at nakipagusap pa kay Kat habang 
sinasalsal naman niya ang aking ari na tigas na tigas. 
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"kuya Bogs should eat my pussy too friend! hihihi" biro naman ni Carina. 

Malibog ang dalawang babae na kasama ko. Si Carina naman ay di na rin 

sinabi kay hipag na nagsex na kami at hindi rin niya pinapahalata na sanay 

na siya sa piling ng isa't isa. Halos igiling naman ni Kat ang kanyang 
beywang sa aking mukha dahil sa sarap ng pagdila ko sa kanyang puke. 

"kuya Bogs do you have a condom?" tanong sa akin ni Carina nang tumigil 
sa pagtsupa sa akin. 

"kuya Bogs should we put some or not? ohhhhhhh" tanong ni Kat habang 
kinakain ko pa rin ang kanyang puke. 

"ano ka ba friend, pano makakasagot si kuya Bogs e nakalapat yang pepe 
mo sa bibig nya hihihi" dugtong naman ni Carina. 

Umangat si hipag at umupo sa tabi ng aking ulo, nagtinginan ang dalawa at 

nagtawanan na naman. Ako naman ay bahagyang pinunasan ko ang aking 
bibig mula sa katas na naiwan ng puke ni hipag. 

"so...ok ba friend?" tanong ni hipag sa kaibigan. 

"shall we?" tanong naman ni Carina. 

Nakangiti lang ako that time na naguusap sila at nagtatawanan din. 

Hinihimas himas pa ni hipag ang aking dibdib habang nakikipagusap kay 

Carina, si Carina naman ay tila ayaw bitiwan ang aking matigas na ari, 
patuloy ang pagsalsal nya dito. 

"kuya Bogs gagamit pa ba tayo ng condom? mas masarap ang wala diba? 

hihihi" tanong muli ni hipag sa akin. "kayo? whatever you want ladies..." 
sagot ko naman. 

"eat Carina's pussy first, ok lang ba friend ako muna pumatong kay kuya?" 
sabi ni Kat. 

"uhm..kakahiya, patubo na hair ko sa pussy e hihihi" sagot naman ni 
Carina. 

Sa isip ko'y mapagkunyari talaga itong si Carina, kung GF ko siguro siya ay 

mahirap mahuli kung nagloloko ito. Nagpalit naman ng pwesto ang dalawa. 

Tumabi sa akin si Carina na ang pwesto ay ang kanyang suso ang nakatapat 

sa aking mukha. Idinikit ko naman ang aking pisngi sa malambot at 
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maputing dede ni Carina. Dinama ko ang kalambutan at kakinisan ng mga 
ito habang hinimas naman niya ang aking ulo. 

"actually friend this is our 2nd time tonight to have sex hihihi" bulalas pa ni 

Kat na tila iniinggit ang kaibigan. Lingid sa kaalaman niya ay alam din 

naman ni Carina ang nangyari. Matapos magsalita si hipag ay dahan 

dahang umupo na siya sa aking ari na hinawakan pa niya upang igabay 
papasok sa kanyang basang lagusan. 

"hmmmmmmmmmuhmmmp..." igik pa ni hipag nang nasa gitnang bahagi 
na ng aking ari ang naipasok. 

Hinawakan ko naman ang singit ni Carina, napadiin siya sa aking mukha 

nang gawin ko iyon. Hinimas-himas ko ang paligid ng kanyang puke. 

Masarap himasin ang buong katawan ni Carina actually, malagatas kasi ang 

kulay niya at makinis na makinis. Pwera pa ang foot fetish ko, na meron sa 

kanila. Maputing mga paa at daliri, ang mga kuko na may pedicure na dark 

colored. Minsan ay ginawa ko na kay misis ang kainin ang mga daliri sa 
kanyang paa noong wala pa kaming anak sa isang bathtub sa motel. 

"ooohhhhh... ahhhhhh...common friend..don't be shy..." wika ni Kat habang 
gumigiling at baba-taas sa aking ari. 

"kuya be gentle ha? may kiliti ako e..hihihi" hiling naman ni Carina at 
akmang umangat na upang itapat ang puke sa aking mukha. 

Pinaharap ko siya kay hipag, ngayon ay magkaharap sila - si Kat sa cowboy 

position at si Carina sa aking mukha. Bago ko naman dilaan ang mamula-

mulang puke ni Carina ay sinimsim ko muna ang tumbong niya. Halos 

parehas ng kutis ang tumbong ni Carina at ang kanyang mga suso. 

Pinayuko ko si Carina ng bahagya upang bumuyangyang ng husto ang puke 
niya. 

"ohhhh kuya stop it! hihihi" wika ni Carina. Hindi ko pa man dinidilaan si 

Carina sa puke ay ito na ang sinabi niya. Nilaro ko muna kasi ang kanyang 

mani, mabango ang singaw ng puke ni Carina. Parang laging bagong hugas, 
kaya naman hindi na ako nagaksaya ng panahon ay dinilaan ko na rin ito. 

Masarap rin naman ang puke ni Kat, masikip talaga ito bilang isang dalaga. 

Dahil dito ay kay Carina ko naman naibubuhos nag libog na binibigay sa 

akin ni hipag. Lalo kong sinisipsip ang puke ni Carina kapag gumigiling 
naman si hipag sa aking ari. 
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Busy ako sa pagkain ng puke ni Carina ng marinig ko na naguusap na 
naman sila habang nagpapakasarap sa aking ibabaw. 

"friend come closer..." tinig ni Carina. Naghalikan ang dalawang dalaga sa 

aking ibabaw. Inapuhap ko naman ang mga suso ni Carina ngunit nagulat 

din ako ng makapa ko na may isa pang kamay duon, kamay ito ni hipag na 
nilalamas din ang suso ng kaibigan. 

Mapusok ang naging tagpo, malibog talaga ang aking hipag ganun din ang 

kanyang magandang kaibigan. Bumilis ng konti ang pagkantot sa akin ni 

hipag, senyales ito na na siya. Ako naman ay nagpigil dahil gusto ko ring 
mapaligaya si  

palit na tayoohhhh ulit ahhhhh...i wanna cum on kuya Bogs' mouth ungol 
na hiling ni Kat. 

naman kaagad ang kaibigan at umahom mula sa pagkakaupo sa aking 

Mabilis namang pumalit si Kat at nagsabi pang "kuya ikaw naman kumain 
ng cum ko ha? hihihi". 

   di ako makahinga sa pag giling ni Kat sa aking mukha,    nalasahan ko ang 

medyo matamis na katas ni hipag. Mainit-init    ito at malagkit. Sinipsip ko 

naman ito mula sa kanyang mamula     mulang hiyas at makinis na singit. 
Halos araw araw nag aahit     ng bulbol si hipag. 

    Si Carina naman ay hindi pa niya ipinapasok ang aking ari,     hawak niya 

itong muli at sinasalsal ng marahan. Matapos     labasan si hipag ay 

umangat siya at hinalikan ako. Nilasahan     niya ang sariling katas na 

naiwan sa aking mga labi. Nagkatinginan naman kami ni Carina at 
napangiti siya. 

"my turn? hihi" tusong wika ni Carina. Isinubo muna ni Carina ang aking 

ari. "wow friend ang tamis ng katas mo dito ah hihihi" biro pa nito ng 

malasahan niya ang naiwan sa aking ari. Pumwesto si Carina sa 

pagkakaupo. Tumigil naman si Kat sa paghalik sa akin upang tignan ang 
kaibigan habang ipinapasok ang aking titi sa kanyang puke. 

Mabilis naibaba ni Carina ang sarili dahil sa madulas na nitong hiyas. 

Mainit init din ang loob ng puke niya gaya ng kay hipag. Ngunit lamang 

talaga si hipag sa sikip ng puke. Pero magaling si Carina sa muscle control. 

Alam niyang sobrang dulas ng loob ng kanyang puke kayat iniipit niya ang 
aking ari. 
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"gosh friend..your kuya is so big ooohhhhh" ungol ni Carina. Napatawa lang 

si hipag sa sinabi ni Carina. Nakahiga si hipag sa aking tabi habang 
umiindayog si Carina sa akin.  

Hinawakan ko naman ang isang kamay ni Carina upang hatakin siya at 
mapadapa sa aking dibdib. 

Naglapat ngayon ang aming katawan, gaya ng aming nakagawian kapag 

nagtatalik kami dalawa lamang. Hindi naman nagtaka si hipag at sa halip 
ay hinalikan pa nito ang kaibigan sa isang pisngi. 

Damang dama kong muli ang malambot at makinis na katawan ni Carina. 
Bawat ulos niya ay napakasarap habang sapo ko ang kanyang puwet. 

"friend can kuya cum inside me?" tanong ni Carina. 

"no no no...we should be sharing! hihihi" sagot ni Kat. Medyo nadismaya si 

Carina pero tama nga naman siya dahil dapat ay magkasalo sila sa lalabas 
sa aking katas. 

"wait nilabasan kana ba friend?" tanong ni Kat muli. 

"oo kanina pahh ahhhhh nung kinakain palang ako ni kuya Bogs hihihi" 

sagot at ungol naman ni Carina. 

Niyakap ko ng mahigpit si Carina, gustong gusto ko kasing magkalapat ang 

aming katawan na sa tingin ko'y gusto rin niya. Halos mapiga ko naman 
ang tumbong niya upang ipahatid na ako ay lalabasan na. 

Madaling hinugot ni Carina ang aking ari, si Kat naman ay mabilis ding 

tumungo sa aking ari. Sinalsal ito ni Carina, si hipag naman ay hinalikan pa 

ang aking puson. Pinabayaan na ni hipag na tsupain akong muli ng 

kaibigan. Ilang saglit pa ay niabasan na ako, pumulandit pa sa mukha ni 

Carina ang unang putok. Halinhinang dinilaan at sinimot ng dalawang 
magandang dalaga ang aking katas. 

"oohhhhhhhh ahhhhhhh" ungol ko. 

"wow kuya ang dami hihihi" wika ni Carina. Si hipag naman ay patuloy ang 
pagdila dito. 

Umangat ako at hinalikan ko si Carina. Matapos ay si hipag naman. Tanda 

ng pasasalamat sa kanilang ginawa sa akin. Tumayo si Kat at nagyaya na 
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magshower na kami upang makapag pahinga na. Tumungo kami sa shower 
at sabay kaming tatlong naglinis ng katawan. 

Sa loob ay masaya ang dalawa. "hindi kana pala nagaahit friend hihi" biro 

ni Kat sa kaibigan. "e wala naman kasing bumibisita dito nowadays, pwede 
siguro ngayon meron na hihihi" sagot naman ni Carina. 

"loka, di pwede ito lagi dahil si ate ay tiyak na itatakwil ako nun" sagot 
naman ni Kat. 

Nagsabunan naman kami, sinabon ko ang katawan ng dalawa. Una ay si 

Kat lamang ang aking sinasabon, pero kinuha ang isang kamay ko ni Carina 

na parang nagselos pa. Tumigas muli ang aking ari sa mga ginagawa ko at 

napansin ito ni Carina. Kinuha nya ito at sinabon din na dahilan upang 
lalong tumigas ang aking ari. 

"tara na friend..." wika ni Katherine. 

"uhm friend ok lang ba isa pa kami ni kuya? tutal nakadalawa ka naman na 
e hihihi" wika ni Carina. 

Gusto talagang masolo ako ni Carina. Napangiti lamang si hipag at kinuha 
ang towel upang patuyuin ang katawan. 

"kaw friend ha...siya sige pakibilisan lang ang pagkantot sa kuya ko hihihi" 
paalam ni Kat at lumabas na ng banyo. 

Nakasaklay ang dalawang kamay ni Carina sa aking leeg at nakatitig ito sa 

aking mga mata. Ang matigas kong ari naman ay nakatutok sa kanyang 
tiyan. 
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CHAPTER 28: 
Bawal na Pwede 

 
"so finally kuya, solo na kita, legally - by your sister in law..." nakataas pa 
ang kilay ni Carina habang sinasabi ang mga ito. 

Hindi na isinara ni Kat ang pintuan ng banyo matapos niya kaming iwan ni 

Carina sa loob. Wala naman ng kaso iyon dahil nagpaubaya na si hipag 

upang maka isang round pa kami ni Carina. Kinuha kong muli ang sabon at 

kinuskos sa aking mga kamay. Ipinahid ko sa malambot na katawan ni 

Carina ang bula habang siya naman ay nakahawak pa rin sa aking leeg at 
nakatitig. 

"I am not expecting that I can go this far kuya Bogs..." wika ni Carina. 
"magaling ka kasi Carina, you always had a good plan" sagot ko naman. 

Binuksan muli ni Carina ang shower at dumapo sa amin ang maligamgam 

na tubig. Hinimas kong muli ang malambot at makinis na katawan ni 

Carina upang mapalis ang mga bula. Mula naman sa pagkakahawak ni 

Carina sa aking leeg ay nagdikit ang aming hubad na katawan at 

magkayakap na kami. Kasunod nito ang senswal na halikan naming dalawa. 

Ngayon ko pa lang nakasabay sa shower si Carina, hindi kami nagsabay 
maligo nuong naghotel kami dati. 

Dahil sa tubig mula sa shower ay lalong naging makinis at madulas ang 

katawan ni Carina, damang dama ko ang nipples niya na nakadikit ngayon 

sa aking dibdib. Ang aking ari naman ay hinawakan niya ng isa niyang 

kamay at sinalsal itong muli. Ilang saglit pa ay bumaba na si Carina at 

lumuhod sa akin. Habang sinasalsal sa harap ng kanyang mukha ang aking 
ari ay pasulyap-sulyap din siya sa akin. 

"guys bilisan nyo naman dyan, wala ako kasama dito hihi" wika ni hipag 
mula sa labas ng banyo. 

Malambing talaga si Carina, parang di lang sex ang gusto. Kita sa kanyang 

mga mata ang saya kapag magkalapat ang aming mga katawa. Naghalikan 

kaming muli sa ilalim ng tubig mula sa shower. Naramdaman kong 
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tumatayo na din ang mga nipples ng dalaga dahil na rin siguro sa tubig, 
ibinaba ko naman ang aking bibig dito upang sipsipin ito na parang bata. 

"ooooh kuya nakikiliti ako hihihi" wika pa ni Carina nang simulan kong 

dilaan ang nakatayong nipples ni Carina. Pinagpatuloy ko naman ito upang 

tuksuhin na rin siya at napasabunot naman sa aking buhok ang kaibigan ni 
hipag habang subo ko ang nipple niya. 

"kuya let's do it quick, nakakahiya kay friend hihihi...we have another time 
naman diba kuya?" sabi sa akin ni Carina. 

Matapos kong dilaan at sipsipin ang mga nipples ni Carina ay tumayo 

akong muli at akmang itututok ko na sana ang aking ari sa puke niya ay 

pinigilan nya ako. Lumihis kami sa shower at bumaba naman siya sa aking 
ari. 

"padulasin ko muna kuya Bogs, masakit pag tubig lang e.." sabay subo ni 

Carina sa aking ari. Kakaiba ang alindog ni Carina noong oras na iyon dahil 

siguro sa "wet look" na noon lamang din namin nagawa na mag sex sa loob 
ng banyo. 

Mga ilang sandali ay tumayo na si Carina mula sa pagtsupa sa akin. "so 

what do you want? doggy? hihihi!" biro pa nito sa akin. Tumango nalang 

ako sa gusto niya at tumalikod naman siya. Bago ko itinutok ang aking 

matigas na ari ay hinimas ko muna ang mga tumbong ni Carina, di ko rin 

napigilang ibaba ang aking mukha dito at sinupsop ko hanggang sa 
kanyang puke. Nalasahan kong muli ang katas ni Carina. 

"ohhhh shhhhhhhhiiiiiit...ang sakit kuya Bogs....ahhhhhh" napangiwi si 

Carina. Tila di sanay sa ganung position. May mga babae talagang di 

ganong sanay sa dog style. Hindi ko na itinuloy ang pagpasok ng aking ari. 

Iniharap ko siya sa akin at niyakap. Naawa ako sa kanya at tila parang ayaw 
ko siyang masaktan. 

"oh sorry Carina sorry..." niyakap ko siya. "enter me nalang kuya just the 

normal way..sorry ha?" wika naman nito. Namumula pa ang mukha niya 

tanda ng sakit na nadama. Standing position kami ngayon. Mabilis naman 

pumasok ang aking ari sa ganitong position. Nakayakap siya sa akin at ang 
isang paa ay nakataas sa toilet seat. 

"sorry din Carina ha? ahhhhh... any position basta masarap sa iyo ay ok sa 
akin" sabi ko sa kanya. "bolero! hihihi" sagot naman niya. 
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Habang naghahalikan at kinakantot ko si Carina ay salo ko naman ang 

kanyang tumbong, pinipisil ko pa ito at lalong lumalakas ang ungol ng 

kaibigan ni hipag. Wala na akong marinig mula sa labas, nakatulog na 

siguro si hipag. Ilang saglit pa ay humingal na siya ng mabilis at tanda na 
lalabasan na siya. 

"i'm cumming kuyaaaa ahhhhhh" ungol ni Carina, pagkasabi naman niya 

nito ay hinugot kong bigla ang aking ari at tumungo sa kanyang puke. 

Kinain ko ang puke ni Carina habang siya ay nilalabasan. Nanginig ang 
buong katawan ng dalaga at muling sinabunutan ang aking buhok. 

"kuya pano ka? di ka pa tapos diba? i don't want that, halika" wika ni 

Carina at lumuhod upang muling isubo ang aking ari. Talagang malilibugan 

ka sa mga wika at lambing ni Carina. Masusing tsinupa ni Carina ang aking 
ari, halos masamid pa nga siya kapag sinusubukang i-deep throat ito. 

"ayan na Carinahhhhh uhmmmmmm..." ungol ko at sumirit muli ang aking 

katas sa kanyang mainit pang bibig. Halos pinagain ni Carina ang aking ari 
upang simutin ang lumabas kong tamod. 

Matapos ang aming second round ni Carina ay nagbanlaw na kami at 

nagpatuyo ng katawan. Nakaakbay pa ako sa kaibigan ni hipag nang 

lumabas kami ng banyo. Mas malambing na si Carina ngayon kesa sa aking 
magandang hipag. Sinamantala ko naman ang mga sandaling iyon. 

Basa basa pa ng kaunti ang buhok ni hipag ay nakatulog na ito. Napagod 

din si hipag dahil naka dalawang round din siya. Pumwesto naman kami ni 

Carina sa kama, ako sa gitna nilang dalawa. Naupo muna kami sandali sa 

headrest ng kama upang matuyo ang aming buhok. Habang nakaupo sa 

kama ay hinimas ko pa ang mga pisngi ng aking hipag na napansin naman 
ni Carina. 

"mahal mo talaga sis in law mo noh?" tanong ni Carina. 

"oo naman" sagot ko. 

"pano ako kuya? pano kung mainlove ako sa iyo?" seryosong tanong niya sa 
akin. 

"ha?? hindi pwede alam mo yan diba?" sagot ko muli. 

"hihihi di kana mabiro! hahaha...ikaw nga yata naiinlove sa akin e hihihi" 
biro naman nito. 
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Liberated talaga itong kaibigan ng aking hipag. Nakakumot lang kami ng 

mahiga at matulog. si hipag ay nakapanty lamang at walang bra. Kami 

naman ni Carina ay walang saplot. Hindi ko alam kung sino ang yayakapin 

sa kanila. "kuya hug me naman..pag nakatulog na ako e pwede kana kay 
friend" hiling ni Carina. 

Pinagbigyan ko si Carina at tumagilid ako sa direksyon kung nasaan siya. 

Magkaharap kami at ang hininga niya ay naaamoy ko. Nagpulupot naman 

ang aming mga hita sa ilalim ng kumot. Kahit kakatapos lang naming 

magsex ay tumigas muli ang aking ari. Hindi naman ito pinalagpas ni 
Carina. 

"ano ito??" sabay hawak niya dito. "kuya rest na muna tayo..may bukas pa 
hihihi" wika ni Carina. 

Pano ako mahihimasmasan e dalawang magandang babae na walang damit 

ang katabi ko sa kama. Humalik si Carina sa akin. Sinabayan ko siya at 

tumagal din ang aming halikan habang nakahiga. "kuya sleep na tayo i'm 

tired na talaga" hiling ni Carina. Humalik itong muli at humilig na sa aking 

dibdib. Ilang minuto pa ay nakatulog na din si Carina, gaya ng sabi niya, 

pwede ko na raw yakapin si hipag dahil tulog na siya. Pero hindi ko na ito 

nagawa dahil minsan ko lang naman mayakap si Carina e lubusin ko na. Si 
hipag naman ay palagi kong kasama. 

Kinabukasan ay wala ang dalawa sa aking tabi. Lumabas akong bigla dahil 

wala ang dalawang magandang dalaga sa aking tabi nang ako'y magising. 

Wala din sila sa sala. Kinuha ko ang aking CP upang tawagan sila pero may 
message akong nareceive. 

"sir papasok po ba kayo today? may ide-demo sana akong material para sa 

building na project nyo -Jean" ito ang text na nabasa ko. Si Jean ay isang 

building materials supplier agent, promo girl kung baga sa supermarket, at 

oo maganda ito at sexy na natural sa ganoong industry upang makaakit ng 
kliyente. 
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CHAPTER 29: 
Ang Ahente 

 
Hindi ko binura ang message ng ahente, tinawagan ko si Kat upang alamin 

kung nasaan sila. Nag ring lamang ng ilang ulit at walang sumasagot, ganon 

din ang kay Carina. Nasaan kaya ang mga ito? tanong ko sa aking sarili. 

Tinawagan ko naman si misis na nasa tagaytay, "hello babes! musta kana 
dyan? how's my sister din? hihihi" masayang bati ni misis sa akin. 

Halos 15 minutes kaming nagusap ni misis sa phone. Na miss ko din ang 

aking asawa na original na nagpapalibog sa akin. Nahiga akong muli sa 

kama matapos kausapin si misis at muli kong naamoy ang naiwang 

halimuyak ng dalawang babae na katalik ko kagabi. Nakatulog ako at 
magising ay 10am na. Wala pa rin ang dalawa. 

Naligo na ako at nagdesisyon na pumasok upang i-meet ang ahente. Sa 

parking ay matagal akong nagmuni-muni bago umalis. Pumasok kasing 

muli sa aking isipan ang nangyari sa amin ni Carina at Kat kagabi. 

Napapangiti ako at kumikibot naman ang aking ari kapag naaalala ko iyon. 
Tumingin akong muli sa aking CP upang tignan kung may nagtext. 

"sir, d2 napo ako s ofice nyo, sbi po e wait ko dw kyo thnx - Jean" basa ko sa 
text sa akin. 

Medyo makulit talaga itong si Ms. Jean, natural sa isang ahente. Natural 

din namang malambing itong makipagusap at parang nanliligaw talaga sa 

mga arkitekto upang makakuha sila ng orders. Tumungo ako sa aming 

opisina at wala pa rin talagang text ang dalawa. Naibaling ko naman ang 

aking imahinasyon sa akinh ahente. Maganda rin si Ms. Jean, medyo maliit 

nga lang ito pero ang mga dede nito ay talaga nga namang mapapalingon 

ka. Mas malaki ito kesa sa aking hipag at maging kay Carina. Pero sa tingin 

ko'y kasing laki lamang ng kay misis. Pero nagiging mas malaki ang dede ni 

Jean dahil na rin sa kanyang height at isa pa ay dalaga pa ito kaya 
siguradong hindi ito dahil sa panganganak. 
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Dumating ako sa parking, tumunog ang aking CP at sinagot ko ang tawag. 
"hello kuya? nasaan ka?" tinig ni Kat ang sumagot sa kabilang linya. 

"edi nandito sa office..iniwan nyo ako e..san ba kayo galing?" nagtatampo 
ko pang tinig. 

"nag jogging lang kami kuya sa MOA, sorry ha di namin nasagot tawag mo 
kanina...uwi kana please?" malambing namang sagot ni Katherine. 

Sinabi kong tatapusin ko lang ang aking meeting dahil naka leave naman 

talaga ako ngayon. Mukhang may laban kami ng aking hipag at ang 

kaibigan nito kaya naexcite naman ako. Umakyat na ako sa aming office at 

naabutan ko si Ms. Jean sa lobby at naghihintay. Sexy ang suot nito, di ko 

maiwasang mapasulyap sa kanyang cleavage na tila gustong kumawala ng 
mga dede nito. 

"hi sir! dito ulit ako kukulitin kita hihi" bati nito sa akin. 

Niyaya ko siya sa aming conference room at nagsimulang i-present ang mga 

produkto nila. Halos tumagal ng 20 minuto ang pag demo ni Ms. Jean. 

Matapos mag demo ay nagkape muna kami sa loob upang pagusapan ang 

project ko na pwedeng mga products nila. Habang nagkukwentuhan ay tila 

sinasadya pa Jean na ipakita ang cleavage niya. Halos nakapatong ang mga 

niya sa conference table kaya't kapag may inaabot sa mesa ay bumibilog 
ang mga dede niya. 

Natural ito sa mga ahente, sa dinadami dami ng mga sales agent ay rin ako 

sa mga suot nila, pero syempre may mas lamang sa kanila at si Ms. Jean. 
Mas malaki kasi ang dede niya kumpara sa ibang ahente. 

"sige just give me 2 days at ire-recommend ko ito sa owner ng bahay na 
ginagawa namin" sabi ko sa kanya. 

"thank you sir! ang bait mo talaga" sagot naman niya. 

"pasalamat ka kasi cute ka hehe" biro ko naman. 

"naku e madaming mas magandang sales agent dyan noh kayo sir bolero!" 
sagot ni Jean. 

Nagayos na ng gamit at nagpaalam na rin siya. Sabi ko ay sabay na kami 
dahil uuwi na din ako. 

"bakit sir? di kayo papasok today?" tanong nito. 
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"naka leave ako actually, nahiya lang ako sayo kaya ako pumunta dito. 
Malakas ka sa akin eh" bola ko naman. 

"naku nakakahiya naman pala! hihihi...sir tutal wala ka naman pala pasok e 
treat nalang kita ng coffee para naman makabawi ako sa inyo" alok nito. 

"suhol ba ito? hehe...hmmm teka, o sige pero madali lang ha, may 
naghihintay kasi sa akin sa bahay" sagot ko naman. 

Nagtungo kami sa Starbucks sa gilid ng Megamall. Tinext ko naman si Kat 

na medyo magtatagal ako. Sa Starbucks ay nagkwentuhan kami ni Jean, 

hindi rin naman nalayo sa topic tungkol sa construction. Naikwento naman 

niya na kapag na-approve ng owner yung materials niya ay malaking tulong 

sa kanya dahil gusto daw niyang lumipat ng condo. 

"sige gagawin ko ang lahat para sa iyo" sabi ko naman. 

Napangiti itong si Ms. Jean sa aking sinabi. Naitanong ko din na kung bakit 
wala ba siyang BF. Namula itong si Jean at sinabing wala daw nanliligaw. 

"bakit kayo sir ilan na GF mo? hihi" tanong nito. 

"may asawa na ako Jean, saka isang anak" sagot ko naman. 

"ay talaga? hindi halata sir hihi! akala ko binata ka pa" wika ni Jean. 

"naku baka may makakita sa atin e magalit pa asawa mo sir" dugtong nito. 

Sinabi kong hindi naman ganun kadali magalit si misis, at alam niyang 

ganito ang aking trabaho na di maiwasang makipagmeeting sa labas. 

Natuwa naman si Jean sa aking sinabi. Malapit nang maubos ang kape 
namin ay nagtext muli si hipag. 

"kuya, tgal ka p b? alis n muna kmi ni Carina my tignan lng kmi s mall" text 
niya. 

Masarap kausap si Jean kaya't sinabi ko nalang kay hipag na sige at mag 

mall na muna sila. Huli na ng maisip ko na baka dito sia sa Megamall 
pumunta. Kaya't inaya ko nalang si Jean sa ibang lugar. 

"Ms. Jean may lakad ka pa ba? gusto mo puntahan na natin yung project at 
nandoon yung owner, para ma-approve na yung sayo" wika ko. 

"oh sure sir! thank you sir ha?" sagot naman nito. 
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Tumungo kami sa parking ng building namin at sumakay sa kotse. 

Pagsakay ni Jean sa kotse ay nakita ko na naman ang cleavage niya. 

Sinasadya kaya niya ito? Nagseatbelt siya at lalong bumilog ang mga suso 
niya. Namula ang mukha ni Jean ng may makita sa sahig ng kotse. 

"sir may naiwan ka pa oh hihihi" biro nito. 

Nahiya naman ako sa nakita ni Jean. Condom ito na hindi naman gamit. 

Malamang ay nalaglag sa glove compartment ng buksan ko ito dati. 

Pupulutin ko ito pero inunahan ako ni Jean. Hinawakan pa ng dalawang 
daliri at tinitigan. Napangiti itong muli at iniabot sa akin ang condom. 

"sorry ha?" tanging naisagot ko sa kanya. 

Parang na asiwa si Jean dahil sa nakita. Humalukipkip ito kahit hindi 

maginaw. Pinaandar ko naman ang kotse at nagtungo na sa aming project 
sa may Greenhills lang. 

"o bakit di ka makakibo?" tanong ko sa kanya. May lakas ako ng loob dahil 
sa superiority ko sa kanya. 

"ako nga dapat mahiya sa nakita mo e" wika kong muli. 

Hindi pa rin kumibo si Jean at ngumiti lamang pag nagtatanong ako. 

Nakarating kami sa site at tyempong nandoon din ang may ari. Binati pa 

ako ng aking foreman at kumindat na parang nabilib sa kasama kong 
babae. 

"balik sa trabaho guys..." wika ko dahil halos lahat ng gumagawa ay 
nakatingin sa dede ni Jean. 

"Ms. Jean sorry ulit, nakalimutan kong sabihin na pag nasa site ka e dapat 
di ganyan ang suot mo" sabi ko kay Jean. 

"its ok sir, sanay na ako hihi" sagot nito. 

Kinausap ko si Mr. Chan tungkol sa materiales na pwede naming ikabit sa 

kanyang bahay. Makalipas ang ilang minuto ay masaya kong ibinalita kay 
Jean na approve na ang kanyang produkto. 

Bumalik kami sa kotse upang di na rin siya pag pyestahan ng mga 
buwitreng manggagawa. Doon ay hindi na niya maikaila ang saya. 
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"thank you sir talaga! thank you!!!" bulalas ni Jean. Napayakap naman ito 

sa aking braso sa saya niya. "ay sorry sir! masaya lang ako hihihi" sabay upo 
ulit ng maayos ni Jean. 

Tinanong ko siya kung san ang lakad niyang muli. Sabi niya ay sa office na 

muna nila upang ireport ang order at magpapunta ng mag eestimate sa site. 

Di maipinta ang galak at tuwa ng babaeng ahente, nakapagbiro na itong 
muli. 

"sir bakit may condom dito sa car mo? hihi" biro nito. 

"e san ba ginagamit ang condom?" sagot ko naman. 

Namulang muli ang kanyang mga pisngi. Hindi naman maputi si Jean, 

katamtaman lang ito at hindi naman maitim. Pinay na pinay ang kutis. Pero 

halos di mo pagmamasdan ang mukha niya dahil talagang mapapako ka sa 
kanyang cleavage. 

"sir i-treat kita ulit next time ha? wag ka tatanggi! hihi" masayang alok nito. 

Tumango lang ako at nagpaka-propesyunal at di ko pinahalatang tinigasan 

ako sa pagkakayakap niya kanina sa aking braso. Bahagya ko kasing nasagi 
ang suso niya. 

"mag BF kana kasi para malaman mo kung san ginagamit yan" biro kong 
muli. 

"hmp! di naman kaylangan ng BF para gamitin yan hahaha" tusong sagot 
nito. 

"saka kaylangan ba talaga yan? hahaha" dugtong nito at tila at home na sa 
pagbibiro tungkol sa sex. 

Inihatid ko siya sa kanilang office na di rin naman kalayuan. Nagpaalam 

siya at yumuko sa bintana ng aking kotse. "bye sir! see you again ha! and 

thank you very much talaga" paalam ni Jean. Napatingin naman ako sa 

kanyang cleavage muli, pero this time ay nahuli niya akong nakatingin dito. 

Yumuko siya upang tingnan ang sariling dede at lumingon muli sa akin at 
nakataas ang kilay. 

Tumalikod siya palayo ng kotse at ako naman ay namangha sa reaksyon 

niya. Paano ba ito? wala sa condo ang dalawang dalaga ko, libog na libog 
ako. 
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CHAPTER 30: 
Muling Pag-aabot 

 
Humiga ako sa aming sofa nang marating ko ang aming condo. Nasa isip ko 

pa rin ang mga cleavage ni Jean. Gaya ito ng nangyari noong akitin ako ni 

Carina. Yumuko sa bintana ng kotse at ipinakita ang cleavage. Di ko alam 

kung parehas sila ni Jean. Nakatulog ako sa sofa matapos kumain ng 
tanghalian. 

Pagmulat ng aking mata ay hawak hawak ni Jean ang aking ari. Nabigla ako 

sa nakita. Sinasalsal ni Ms. Jean ngayon ang aking ari na kanina lamang ay 

pinakita ang cleavage. Napapikit ako sa sarap lalo na nang isubo niya ang 

aking ari. Sanay na sanay pala si Jean sa pagtsupa. Marahil may naging BF 
na rin ito. 

"huy!" wika nito. 

Dumilat akong muli. Si Carina ang may hawak ng aking ari. Panaginip pala 

ang nakita ko kanina. Tsinupa pala ako talaga ni Carina habang natutulog 
ako at ang akala ko ay si Ms. Jean ito. 

"ikaw kuya ha! bakit matigas ang ari mo e tulog ka? siguro nagsesex ka sa 
panaginip noh? ang libog mo talaga hihihi!" wikang muli ni Carina. 

"kanina ka pa ba? si Kat?" sagot ko. 

3:00 pm na at dumating na din pala sila, si Kat ay nasa banyo at si Carina 

pala ay nakitang matigas ang aking ari kaya't sinalsal niya ito habang ako ay 

tulog at nananaginip na tsinutsupa ni Jean. Di ko naman na sinabi kay 
Carina ang napanaginipan ko. "ituloy mo nalang yan" wika ko sa kanya. 

"mamaya na at mag miryenda muna tayo kuya hihihi" sabay balik ni Carina 
sa aking ari sa loob ng pantalon ko. 

Lumabas si Kat sa banyo, at tumungo sa mesa upang ihain ang uwing pizza. 

"kuya snack na tayo halina kayo" wika ni hipag. 
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Napangiti naman itong si Carina at inakay pa ako patayo. "yan kuya mo 

friend hanggang panaginip e tinitigasan haha ang manyak talaga" biro ni 
Carina. 

"tse!" sagot ko naman. Hindi pala alam ni hipag na sinalsal ako ni Carina 

kanina lamang. Nabigla pa ito nang sabihin ko kay Carina na nabitin ako sa 
pagsalsal niya. 

"aba nag banyo lang ako e naguumpisa na pala kayo!" tampong sagot ni 
Kat. 

"no friend, nakita ko nga kasing matigas ang harapan ni kuya, inilabas ko 
ito at sinalsal ko lang" paliwanag naman ng kaibigan. 

Mukhang dito matutulog muli si Carina, may dala itong bag bukod sa 

kanyang shoulder bag. Talagang lulubusin niya ang wala ang aking asawa. 

Paano na kaya pag dating ni misis? mamimiss ko na naman ang alindog ni 

Carina. Pero alam ko namang gagawa at gagawa pa rin ng paraang ang 
kaibigan ni hipag o maging si hipag siguro ay ganun din. 

Tinawagan kong muli si misis matapos kumain habang nagkukwentuhan 

ang magkaibigan. Narinig naman ni misis na may kasama si Kat at sinabi 

kong si Carina iyon. Sinabi ko pang baka lalabas mamaya ang dalawa at ako 
naman ay sa condo lang. Nagsinungaling na naman ako kay Angel. 

"kuya san tayo mamaya? dito? hihi" wika ni Kat. 

Naalala ko ang panaginip ko, "teka  bago ang lahat e tapusin sana muna ang 
di natapos ni Carina" biro ko sa kanila. 

"ay di ako kasali?" malambing na wika ni hipag. 

Nilapitan ko si hipag at hinalikan ko saglit. "ano ka ba? e ikaw ang gusto 
ko" sabay taas ko ng kilay kay Carina. 

"hey...sorry naman kung nabitin kita hahaha.." wika ni Carina. 

Kami ni hipag ang magkatabi sa sofa, inakbayan ko naman si hipag at 

hinalikan ko siyang muli. Nilamas ko ang isang dede niya at nagustuhan 

naman ito ng maganda kong hipag. "kuyahhh...nandyan si Carina e..." tila 
gusto ni hipag na solo niya ako. 

Hindi ko alam kung nagiingitan lang ang dalawa. Galing sa kusina ay 

tumungo na rin si Carina sa amin. Inilabas naman ni hipag ang aking ari na 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

180 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

tumitigas na rin. Sinalsal niya ito habang hinahalikan ko siya at nilalamas 
ang isang suso. 

Ilang saglit ay naramdaman kong ibinaba ang aking pantalon. Lumingon 

ako at si Carina pala ang nagalis nito. Wala nang suot pang itaas si Carina 

that time, nakabuyangyang na ang malusog na dede ni Carina sa aming 

harapan ni hipag. Napatitig naman ako dito at parang sinampal pa ako ng 
mahina ni hipag at humalik muli. 

Hawak pa rin ni hipag ang aking ari, pero tsinupa na ni Carina ito at ako'y 

napaungol lamang sa sarap. Kumalas sa aming halikan si Kat upang 

hubarin ang pang itaas, siya din mismo ang nagtulak sa aking ulo upang 

sipsipin ang kanyang malusog at makinis na suso. Naalala kong muli ang 

cleavage ni Jean, pero mas namutawi ang itsura ngayon ng suso ni hipag na 
maputing maputi at mabango. 

"kuya dog style tayo?" alok sa akin ni hipag. ang naunsyaming dog style 

namin kagabi ni usap ang dalawa tungkol dito dahil parang hipag sa 
kaibigan na hindi magawa dahil masakit  

Pinatayo ko naman si Carina mula sa pagkakaluhod galing sa pagtsupa sa 

akin. Hinimas ko pa ang mga suso niya at hinalikan din. Yumuko si hipag at 
hinimas ang sariling hiyas at nakaabang na sa aking ari upang pasukin siya. 

"oohhh kuya thats sooo good ahhhhhh" ungol ni hipag. 

Napatingin lamang si Carina. "siguro friend mas malalim ang puke mo 

hahaha" biro pa ni Carina. Halos tumirik ang mata ni Kat sa pagkantot ko 

mula sa likod. Lumapit naman sa akin si Carina upang ipalamas ang 
kanyang mga dede. "kuya hawakan mo breasts ko" hiling pa nito. 

Naka dog style kami ni Kat at si Carina sa aking gilid na kahalikan ko na. 

Ilang saglit pa ng kantutan namin ni hipag ay hinugot niya ang aking ari. 

"friend ikaw try mo ulit, masarap promise!" wika ni hipag. Sumunod 

naman si Carina, tumuwad sa sofa at inihanda ang puke. Pero kung 

tutuusin ay mas gusto ko pa din ang kaharap at kayakap si Carina habang 

kinakantot. Mas dama ko kasi ang malambot at makinis na katawan niya 
pag ganon. 

"masakit kuya talaga..." wika ni Carina. "ang laki kasi nyan!" dugtong pa 
nito. 
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Pumwesto naman si Kat sa mukha ni Carina. Ipinakain niya ang puke sa 

kaibigan at ginawa naman ito ni Carina. Napa aray si Carina nang i-try ko 

muling ipasok at isagad ang aking ari sa kanyang puke. Napasubsob pa siya 
sa puke ni hipag nang masaktan. 

"kuya stop na masakit" hiling ni Carina. Sinunod ko naman siya at umupo 

na sa sofa. Nagkakainan pa rin ang dalawa. "kuya wait lang hihi" sabi ni 

Carina. Maya maya pa ay tumirik na ang mata ni hipag senyales na 
nilabasan na siya gawa ng pagkain sa kanyang puke ni Carina. 

"ako nalang sa ibabaw as we liked before" wika ni Carina. Pumatong sa akin 

at umupo sa aking ari si Carina. Magkaharap na kami at dinama ang 

katawan niyang sariwa. Si hipag ay isang dulo ng sofa at dinadama pa rin 

ang orgasmo. Kami naman ni Carina ay Naghahalikan pa habang 

gumigiling siya sa aking kandungan. "kuya cum inside me ha?" hiling pa ni 

Carina. Sinimsim kong muli ang mga makinis na suso ni Carina. Dinilaan 
na parang wala nang bukas hanggang sa ako'y labasan sa loob niya. 

Hindi naman na nagalit si Kat na labasan ako sa loob ng puke ng kaibigan. 

Alam din naman niyang safe si Carina kaya hindi na kumontra. Nang ako 

ay labasan ay hindi muna umalis sa pagkakaupo sa aking ari si Carina, 

dinama namin ang init ng aming katas at ako'y patuloy pa rin sa paghalik at 
paglamas sa kanyang maputing dede. 

Natapos ang aming "first round" bago sumapit ang gabi. Naka hubo't hubad 

kaming tatlo sa loob ng aming unit. Parang nasa paraiso ako that time pero 
yun nga lang ay dalawa ang aking eba. 

Kinagabihan ay parehas ang nangyari, threesome. Parehas na masarap ang 

dalawa. Nakadalawang round pa kami noong gabing iyon at feeling ko ay 

tuyot na ang aking punlaan. Natulog kaming wala paring suot na kahit ano. 

Magkakayakap kami sa aming kama at ang init lang ng aming katawan ang 
aming kumot sa lamig ng aircon. 

Kinabukasan ay araw ng pag dating ni misis. Napagkasunduan namin ni 

hipag at Carina na sikreto nalang namin ang naganap nitong nakaraang 

araw. Hapon pa daw makakarating si misis mula Tagaytay. Kumakain kami 
ng umagahan ay tumunog ang aking CP, si Ms. Jean ito. 

"sir naka leave ka pa rin ba?" text ni Jean. 
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CHAPTER 31: 
The Project 

 
Nagpaalam si Carina na uuwi na raw upang magpahinga at para na rin 

hindi na abutan ni misis at baka mabuking pa kami. Hindi naman na 

nagpahatid si Carina at ikinalungkot ko rin ito. Siya na din ang nag decide 
upang hindi na rin magduda si hipag na nagsesex kami dati pa man. 

Nagpapahinga ako at naalala ko ang nagtext sa akin, si Ms. Jean. Na-

approve na kasi yung order na materials sa kanya at tiyak na malaki ang 

kumisyon niya dito. Naipangako din nya na ililibre nya ako dahil naging 

daan ako upang aprubahan ito ng aking kliyente. Nireplyan ko siya upang 

kumpirmahin na available ako ngayon. Kusa kong nagawa iyon, siguro ay 

may pagnanasa na rin ako sa ahente. Nagpaalam ako kay hipag na nakahiga 
pa sa kama at puyat din. 

"kuya are you sure sa office ka?" duda sa akin ni hipag. Medyo nainis pa ako 
dahil nagdududa na ang aking magandang hipag. 

Tinawagan niya si Carina, sinabing siya naman ang tatambay sa kanila 

dahil aalis din ako. Hindi naman ako tanga upang hindi ma-analyze na 

sinigurado lang ni Kat na hindi kami magkikita ni Carina. Mukhang 

masama pa pala ang nangyaring threesome namin dahil sa "selos" ni hipag 

sa kaibigan ay bantay sarado kami ngayon at maaaring di na kami 

makapagtalik ng solo. Pero ganun pa man ay alam kong gagawa at gagawa 
ng paraan si Carina upang mapagbigyan ang init ng kanyang katawan. 

"hello Ms. Jean?" tinawagan ko si Jean habang palabas ako ng parking ng 
building. 

"hi sir! na-cancel kasi yung isang product presentation ko sana ngayong 

umaga, naalala kita eh may utang pa nga pala ko sayong lunch, ok lang ba 
sir?" wika niya. 

"o sige ba, dadaan lang ako sa site then kita tayo, san ka ba manlilibre?" 
sagot ko naman. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

183 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

Napagkasunduan nalang namin na sa Robinson's Galleria magkita at doon 

na din mananghalian. Pumayag na din ako upang maiba naman at kung 

sakali mang mag mall ang dalawa, Kat at Carina, ay tiyak na sa Megamall 

sila at iwas intriga. Mag aalas-10 ng umaga ay natapos ang meeting namin 

sa site. Dumiretso na ako sa Rob upang hintayin si Ms. Jean, sakto namang 

nag text siya at sinabing nauna na pala siya doon dahil nainip na siya sa 
isang opisina na pinuntahan niya. 

Nagkita kami sa isang restaurant at kakaibang Jean ang nakita ko, 

conservative ang suot niya unlike sa naunang suot niya kapag may demo sa 

opisina. Kung dati ay malalim na neckline na halos kalahati na ng kanyang 

suso ang kita ay ngayon ay simpleng body fit lang. Kapareha nito ang 

skinny jeans na uso sa mga kababaihan. Ganun pa man ay hubog pa rin ang 
malusog niyang dede sa kasuotan. 

Parang freeday ko that time dahil si misis ay hapon pa ang uwi at ang 

dalawang babaeng kasex ko kagabi ay iba ang pinagkakaabalahan. Kahit na 

lagi akong tinatawag na "sir" ni Jean ay naging panatag naman na ang loob 

nito sa aming kwentuhan habang kumakain. Nakakapagbiro na din siya at 
galak na galak sa mga biruan namin. 

"sir di ko talaga alam na may asawa at anak na kayo dati, kala ko binata 
talaga kayo hihihi" biro pa nito. 

"ikaw talaga, na close mo na nga yung deal at kumita kana nambobola ka pa 
rin" wika ko naman. 

"siguro maganda asawa mo sir noh?" tanong pa nito. 

"siyempre naman, di naman ako pipili ng hindi maganda at of course 

magaling" namula si Jean sa aking sinabi. "magaling magalaga" dugtong 
ko. Natawa naman siya. 

"kaya siguro iniwan ako ng ex ko e di ako 'magaling'" sabi naman niya na 
medyo sumimangot. 

Noon ko lang nakasama at nakaharap ng matagal at malapitan itong si Ms. 

Jean. Magaling ang marketing director ng company nila dahil talaga 

namang mapapa oo ka kahit anong ialok nilang produkto. Simple lang siya 

pero sa isang angulo ay may hawig kay Ann Curtis, dahil sa labi niyang 

"pouty" ika nga. Kulang man siya sa height (siguro ay flat 5 feet lang) ay 

bawi naman niya sa lusog ng kanyang hinaharap. Naitanong kong muli sa 
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aking isip kung bakit may lalaking umiiwan sa mga ganitong babae. Siguro 
ay sa ibang aspekto sila nagkukulang. 

"hindi ka ba magaling?" tanong ko sa kanya. Wala akong intensyon o 
malisya sa aking tanong ngunit siya na mismo ang nag open. 

"san ba sir? sa ganun?" nahihiya pa nyang tanong at halatang namumula 
ang mga pisngi niya. 

"haha, kahit san mo gusto sagutin basta san magaling" biro ko naman. 

Hindi naman daw siya nagkulang sa pagaalaga sa kanyang ex BF, lagi daw 

niya ito inaasikaso at bigla nalang daw nanlamig sa kanilang relasyon. Nag 

live-in na nga daw sila upang maibigay na niya ang lahat ngunit napasama 
pa ito dahil parang nasakal daw ang dating nobyo niya. 

"kahit nga anong posisyon ginawa ko na hahaha" malakas na tawa nito at 
nakuha nang magbiro ng green. 

"wala naman sa posisyon yan e, nasa performance sabi nga" hindi man 

deretsahan ang aming mga biruan ay alam naming sex ang pinaguusapan 
na namin. Sinakyan ko lang ang trip niya at naghintay kung ano ang balak. 

"makakakita ka rin, nang magaling din hahaha" biro kong muli. 

"naisip ko nga sir minsan talaga kung ako ba may problema" wika naman 
niya. 

Matapos ang aming lunch ay nagyaya pa siyang mag kapeng muli, 

pampababa daw ng kinain. Di naman ako tumanggi dahil wala naman 

akong hinahabol na oras. Pero sumagi rin sa isip ko ang aking hipag at 

kaibigang si Carina. Ano kaya ang ginagawa nila ngayon? Napangiti lang 
ako at napansin ito ni Jean habang hinihintay namin ang order na kape. 

"o bakit napangiti ka sir?" tanong nito. "wala naalala ko lang yung hipag ko, 
wala pa  

  "bakit nga pala ang simple lang ng suot mo ngayon?"      tanong ko sa 
kanya. 

e, alam mo naman sa office nyo lang ako nagsusuot ng kaso taken kana pala 
haha" biro nito sa akin. 
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ang order naming kape, nagkwentuhan pa rin kami kung ano        pero 

napansin kong di maiwan ang topic sa ex BF nya o       tungkol sa paghandle 
ng relasyon. 

    "sir pag may project ulit tawagan nyo lang ako ha?" hiling  

"walang problema basta lagi kang magdedemo sa office      hehe" biro ko 
naman. 

    Hindi naman na offend si Jean sa mga pahaging ko,    tinetesting ko din 

kung hanggang saan ang tolerance niya sa libog. Ako na ang nagsimula, 
tutal open naman na siya. 

"sorry kahapon pala, di ko maiwasang mapatingin dyan sa ano mo"  

    Namula muli si Jean, "ah e, oo nga sir napansin ko nga" sagot naman  

niya. 

"kaya ba conservative ang suot mo ngayon?" tanong ko ulit. 

"di naman sa ganon, kung naoffend ba ako e yayayain pa kita dito or 

makikipagkita pa ba ako sayo sa tingin mo? hihi" sagot naman niya. "saka 

ok lang yun, tinulungan mo naman ako sa deal sa client mo sir, saka di mo 
naman nahawakan hahaha" birong muli ni Jean. 

Napakibot ang aking alaga sa binitiwang salita niyang iyon. Medyo may 

pagka-naughty rin pala ito. Pero di ko alam kung "marketing strategy" 

lamang niya ito or sadyang malibog din si Ms. Jean. Sabi nga ng iba, kung 

open sa ganitong mga topic ang isang babae ay hindi sila ganon sa totoong 

sex, ganun din ang tahimik lang pero pagdating sa kama ay parang wala 
nang bukas kung makakantot. 

"mukha ba akong manyakis? hahaha" biro ko sa kanya. 

"hindi naman gaano, hahaha, ano ba ito nakakahiya na yata sir?" sagot 
niya. 

"pero seriously sir, being a married man, essential ba talaga ang sex lalo na 

kahit busy kayo?" nabigla ako sa tanong niya. First time ko narinig sa kanya 

ang salitang sex. 

"ha eh, oo naman. Kung gaano kayo ka-active nung GF-BF palang e dapat 
ganun din kahit na tatlumpu na ang anak nyo" sagot ko naman. 
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"do it everytime, kung saan may pagkakataon, sa kusina, sala, even sa kotse 
hahaha" biro kong muli. 

Napangiti lamang si Jean sa mga biro ko, naisip kong baka sobra na ito at 

bulgar na para sa kanya. Kaya't nagyaya na ako na maghiwalay na kami 
baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya na di niya magustuhan. 

"no its ok sir, no offense taken. actually enjoy nga ako kausap ka kasi 
nakakapulot ako ng advice" wika naman niya. 

Umorder pa siya ng isa pang kape at tila ginanahan siya sa aming topic. 

Tumingin ako sa oras upang hindi ako mabitin sa paguwi. Alam kasi ni 
misis ay leave ako talaga. 

"talaga sir you did it anywhere? hihihi sorry sir ha personal na" tanong niya 
na parang batang naghihintay ng sagot. 

 "oo naman, ganun kami ka active haha! uy wag mo ipagkakalat ha di na 
kita bibigyan ng deal haha" wika ko naman. 

"sir naman, kahit ano gagawin ko basta madami tayong project!" masayang 
sagot nito. 

Sa isip ko'y muling umatake ang libog, "kahit ano" daw ay gagawin niya. 

Pero mas lamang ang pagiisip ko bilang isang propesyunal kaharap ang 
isang ahente. 

"sir tara na?" wika niya. "saan?" tanong ko naman. 

"di ba sa ortigas ang way mo sir? taga sta. mesa ako e baka pwedeng maki 
sabay?" hiling nito sa akin. 

Di naman ako tumanggi at isinabay ko si Jean. Nagtungo kami sa parking 

area at as usual, ako ang nagbukas ng pintuan ng kotse para sa isang 
babaeng pasahero. 

"this is my second time on this car sir" wika niya pag upo at pagsuot ng 
seatbelt. 

"ha?" tanong ko naman. 

"so...dito pala naganap yung isang fight niyo? hahaha!" bulalas ni Jean.  
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CHAPTER 32: 
The Deal 

 
Medyo nabigla ako sa mga biro ni Jean, mukhang tinatablan na siya ng 

libog sa katawan. Ang mga tanong niya ay di ko agad nasagot ng 

deretsahan. Nagdalawang isip ako at nag alinlangan sa babaeng kasama ko 

ngayon. Di kasi ito gaya ni hipag, na si misis mismo ang nagpresinta upang 

aking makatalik. Di rin siya gaya ni Carina, na bestfriend ni Katherine at 

matagal nang kakilala. Si Ms. Jean ay isang estranghero para sa akin, isa 

lamang siyang tipikal na marketing agent ng isang produkto na ginagamit 
namin sa mga projects. 

Noon pa mang ako'y binata pa lamang ay nakatikim na din ako ng gaya ni 

Jean, ginagamit ang katawan upang maging "suki" sa industriya. Pero noon 

iyon, binata pa ako. Hindi ko naman makaila ngayon na nalilibugan din ako 

sa katabi ko sa kotse. Kahit na hindi revealing ang suot niya ngayon ay 
hubog pa rin at halatang malaki talaga ang mga dede ni Jean. 

"ah sorry sir, i got too personal" wika ni Jean muli nang hindi ako 

nakasagot sa tanong niya kanina lamang. Tila nahiya siya sa mga 
binitiwang salita. 

"its ok Ms. Jean" sagot ko at ngumiti lang ako. 

Naisip ko na tutal nagtanong na din siya ng personal sa akin at tungkol pa 

ito sa sex ay samantalahin ko na rin ang sitwasyon. "so pwede pala ganung 
mga tanong hehe" biro ko pa sa kanya. Napangiti lang din siya sa sinabi ko. 

"kelan na kayo nag hiwalay nung ex mo?" casual kong tanong sa kanya. 

"uhm, why sir? mga 8 months na yata" sagot naman niya. 

"so matagal nang walang rasyon yan?" biro kong muli. 

"ha?" pagtataka niya sa aking tanong. "...ah! kaw sir ha! i get it.." dugtong 

niya nang malaman ang aking tinutukoy. Napatapik din siya sa aking hita 
nang sabihin niya ito. 
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"do i need to answer that sir?" tanong pa ni Jean. "its up to you" wika ko 
naman. 

"well, alam mo sir, di naman kaylangan may BF to have it hihihi!" 
matapang na sagot ni Jean. 

Tama ang hinala ko, nagbibiro man o hindi si Jean ay tiyak na mahilig din 

ito sa sex. Di pa kami umalis ng parking pero nakabukas na ang makina at 

nasa loob lamang kami nagkukwentuhan. Dineretsa ko na ang sumunod 
kong tanong sa kanya. 

"you mean regular ang rasyon mo?" tanong ko sa kanya. 

"not that regular as in every other day, every week, or so sir...teka, bakit 
napunta sa akin ang topic? hihi" sagot niya. 

"ah eh, hehe, curious lang ako, kasi sa ganda mo e wala ka pang BF ulit" 
sagot ko naman. 

Mas maganda daw ang single, siguro ay nadala siya sa past BF nya. Sinabi 

din niya na ngayong single siya ay walang nagbabawal kung ano man ang 

gusto niyang gawin sa anumang lugar at oras. "ikaw sir, naka ilang GF ka 
naman before ka nag asawa?" tanong niyang muli. 

"uhm ilan? alin ba yung seryoso?" biro ko naman. "hahaha! sabi ko na nga 
ba e, playboy ka pala sir!" wika niya. 

"alam mo sir, nung una kong punta sa office nyo crush na kita e, hahaha 
gosh nakakahiya! pero yun pala may asawa kana" prankang wika ni Jean. 

Nahiya naman ako sa mga sinabi ni Jean. Napangiti lang ako at tumingin sa 

kanya. Namumulang muli ang mga pisngi ng dalaga marahil dahil sa 
inamin niya. 

"ayos lang yun Jean, crush lang naman e. flattered naman ako haha...kaya 

ba sexy ang mga suot mo palagi? at ngayong alam mo na na may asawa ako 
e nagbalot kana ng husto?" sagot ko naman. 

"di naman noh, may demo sana ako kanina diba? eh di ko kasi feel yung 

isang engineer din sa isang kumpanya, buti nga na cancel e" sagot niya. "e 
bakit ako di ba ko manyak? haha" biro kong muli. 
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"naku, hindi gaano! haha kahit na panay ang silip mo dito" sabay nguso sa 

matayog niyang mga suso. "sige next meeting natin sexy ulit suot ko hihi" 
dugtong niya. 

"no its ok, mas maganda nga yung tago e, para may pagkain naman ang 
imagination ng nakakakita" wika ko naman. 

"imagination ka dyan! pagnanasa kamo sir! hihihi" sagot niyang muli. 

"sir pag may project ulit ha, sana yung mas malaki para makapag down na 
ako sa lilipatan kong condo" biglang iba ng topic ni Jean. 

Sabi ko ay pagiisipan ko, medyo nasimangot naman siya sa sinabi ko. 

Dalawa kasi ang hawak kong project, yung isa ay malapit na rin sa stage 

kung saan kakaylanganin na ang produkto nila Jean. "syempre bibigyan ko 
din naman ng chance yung ibang supplier" biro ko pa. 

"ay ganun...sad naman...akala ko sa akin kana kukuha ulit" malungkot na 
tinig ni Jean. 

"di porke maganda ka at crush mo ako e sayo na lahat hehe" biro kong 
muli. 

"hmp! nagpapataas ka yata ng suhol sir e! hihihi" wika nito. "si Mr. John 
yung kukuhanan mo sa isang project mo noh?" pahabol niya. 

Yung John ay ang dati niyang kasamahan, at ngayon ay nasa isang 

kakumpetensyang kumpanya nila. "sir naman eh...sa akin ka nalang 

kumuha..please??" hiling pa ni Jean. "wala ka namang mapapala dun lalaki 

yun hahaha" biro pa niya. Inisip ko tuloy kung ano ba ang mapapala ko kay 

Jean. Medyo bumukol ang aking ari sa naisip. Napansin kong napatingin 
din dito si Jean. 

"sige sir, kumpetensya pala ha, gagawa ako ng paraan" napakagat pa sa labi 
si Jean sa nasabi niya at muling napasulyap sa nakabukol kong harapan. 

"ano tara na?" yaya ko at iniatras ko na ang kotse upang umuwi na. 

Habang daan pauwi ay paulit ulit pa rin si Jean sa pagkumbinsi sa akin 

upang ibigay muli sa kanya ang isang project. Ako naman ay napapangiti 

lamang at laging sinasabing pagiisipan ko. Napapakurot naman siya sa akin 

tuwing nagkakabiruan kami. Sabi ko pa na hinay lang sa pagkurot at baka 

magpasa e makita pa ni misis, araw araw kakong nag uusisa sa katawan ko 
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iyon. Napapakagat labi lamang si Jean tuwing nag bibiro ako tungkol sa 
sex. 

Huminto ako sa tapat ng apartment nila Ms. Jean. Pagbaba niya ay sumilip 

muli siya sa bintana ng kotse upang magpaalam. Napatingin muna ito sa 
kanyang dede, pero this time ay walang kitang  

cleavage dahil sa konserbatibong suot niya. 

"ay wala pala hihi...so pano sir? thanks sa pag hatid ha..sana sa akin mo na 

ibigay yun..please??" hiling muli ni Jean. "pagiisipan ko nga" sagot ko 
naman. 

"hmp! just wait and see sir! hihihi" tila nang aakit pang sagot niya. 

Tumalikod si Jean patungo sa apartment nila at hindi ko namang 
maiwasang sipatin ang kanyang matambok na pwet. 

Paguwi ko sa condo namin ay naabutan ko si Kat sa sala, nanunuod ng TV. 

"hi Kat! o bakit kala ko lumabas kayo ni Carina?" tanong ko kay hipag na 
naka shorts at maluwag na t-shirt lang ang suot. 

"hi kuya Bogs, kakauwi lang dadating daw pinsan niya galing province" 
sagot ni hipag. "si ate what time ang dating niya?" tanong nitong muli. 

Sinabi ko na baka 6pm pa, alas 4 na nung time na yun. Tinabihan ko siya sa 

sofa. "how's my beautiful sis in law?" paglalambing ko sa kanya. "ok lang 
kuya, still pretty hihihi" sagot niya. 

"kuya we still have 2 hours before dumating si ate Angel" wika ni Kat. Alam 

ko na ang iniisip at gustong mangyari ni Katherine. Hindi ko naman binigo 

si hipag, kaagad na akong umaksyon at hinimas ang mga dede niya sa 

ilalim ng suot na maluwag na t-shirt. Wala na namang bra si Kat that time 

at malaya kong nalaro ang malusog niyang dibdib habang hinahalikan ko 
siya. 

Muli kaming nagniig noong hapong iyon at minsang sumasaging sa aking 

isipan ang ahenteng si Jean. Halos tumagal ng 40 minutes ang aming 

pagtatalik ni hipag, napakasarap talaga ng aking magandang hipag. Ang 

maputi at makinis niyang kutis mula ulo hanggang paa ay di nakakasawang 

dilaan. Pwera pa ang malambot at malusog na mga suso na may mamula-
mulang mga nipples. 
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Ang aming pagtatalik noong hapong iyon ay hindi ganon ka intense. 

Nandoong nagkukuwentuhan pa kami habang ako'y nakaupo sa sofa at si 

hipag naman ay nasa aking kandungan at kumakantot o gumigiling. Parang 

regular lang na kwentuhan pero nakapasok ang aking ari sa kanyang puke. 
Masarap din pala ang ganun, di ka pa pagod. 

"kala ko kuya naka leave ka? san ka ba galing kanina?" tanong sa aking ni 
Kat habang pinupunasan niya ang puke. 

"e kaylangan daw talaga, sa site naman ako hindi sa office" sagot ko naman. 

Sigurista talaga itong si hipag, ayaw niyang makaisa si Carina nang hindi 

nya alam at hindi sya kasama. Yumakap pa sa akin si hipag habang 

nagpapahinga kami. muli kong nadama ang malambot at makinis na 
katawan ng aking magandang hipag. 

"kuya do you have plans on having sex with Carina just the two of you?" 
tanong na seryoso ni Kat. 

"ha? ang alam ko e kaya lang tayo nag threesome e dahil may permiso mo 

as her friend, and most of all, dapat hindi dahil alam nating magagalit si ate 
mo" palusot ko kay hipag. 

Tumango na lamang si Kat at muling humalik sa aking pisngi at umidlip sa 
aking kandungan. 

Halos hapunan na ng dumating si misis galing tagaytay, may dala na siyang 

pagkain at kaagad kaming kumain sabay sabay ni hipag at misis. Ang aming 

anak naman ay nasa biyenan ko pa dahil school break naman nila ngayon 

buwan. Lagi naman namin itong dinadalaw tuwing hapon pagkatapos ng 
trabaho. 

"sis puntahan mo naman yung pamangkin mo kila nanay, sabihin mo 

nandito na ako at dito na muna matulog" utos ni Angel sa kapatid. Medyo 

nasimangot naman si Kat sa utos ng aking misis, parang selos ito at alam 
niya ang balak ni misis na masolo ang unit namin. 

"eh pahatid naman kay kuya..." hiling pa nito. "mag tricycle ka nalang, 

tapos pahatid ka kay tatay pabalik dito..sige na sis..you had your kuya for 3 
days naman na...its my turn" paliwanag naman ni misis. 

Tumungo si Kat sa bahay ng magulang upang sunduin ang pamangkin. 

Kahit pagod si misis ay siya na mismo ang humatak sa akin matapos 
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maisara ang main door ng condo. Naka isang round lamang kami dahil 

pagod na din daw siya, ganun din naman ako dahil sinabi ko rin sa kanya 

na nag sex din kami ng kapatid niya kanina lamang. Naintindihan naman 
ito ng aking mahal na asawa. 

Habang hinihintay namin si Kat at ang aming anak ay may nagtext sa akin. 

Si Jean ito, pero ang naka save na phone entry niya ay "supplier [brand x]" 

upang mabasa man ni misis ay hindi na magduda. Alam niya din kasi na 
parang mga model ang mga babaeng marketing agent. 

"sir pwd bukas k n i-demo ung pra s isang prject m?" text ni Jean. 
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CHAPTER 33: 
The Demo 

 
Kinabukasan ay pumasok na ako sa opisina, si Kat ay inihatid ko rin. Si 

misis naman ay mamayang gabi pa at naiwan siya kasama ang aming anak. 

Isang regular na working day para sa amin. Naalala ko ang text kagabi ni 

Ms. Jean. Nagkasundo kami na mga 10am na siya mag demo. Wala naman 

akong gaanong workload this week, puro site supervision na kasi ang aking 

task. Nagkakape ako ng pumasok ang isang secretary at sinabing nandoon 

na daw sa lobby si Ms. Jean. Sinabi kong papasukin na sa conference room 
at doon nalang kami. 

"good morning sir!" nakangiting bati ni Ms. Jean. Simple lang ang ganda 

nitong si Jean noong araw na iyon. Muli ay hindi sya nakasuot ng sexy 

noong araw na iyon, bagama't simpleng white na blouse at maong pants na 

skinny. Pero nahalata ko naman agad ang itim na bra niya dahil sa tayog ng 
kanyang mga dede. 

"o start na at pupunta pa ako sa site" seryoso kong sagot sa dalaga. 

"wow ang serious ni sir Bogs..." malambing naman na sagot niya. "pwede 

ba sir sumama para makita na rin kaagad ng client mo yung product?" 
taonng naman niya. 

"di pwede e, sa akin muna then pagiisipan ko pa kung pwedeng ipakita sa 
owner" paliwanag ko. 

Tila napa simangot ang dalaga sa seryosong sinabi ko. Ako naman ay 

tinetesting ko ang dalaga kung hanggang saan ang kaya nitong pang aasar 

ko. Halos tumagal lamang ng 30 minuto siyang nag demo at naupo muna 

siya sa isang upuan sa conference room. Ako naman ay kinumpirma ko sa 

text kung nasa site na ang owner upang i-meet ko. 

"so wait mo nalang kung ma-approve ito ng owner, text nalang kita ha?" 

seryoso ko muling sagot sa kanya. Pero sa aking loob ay gusto ko siya 
talagang magtagal. Titignan ko kung hanggang saan ang pamimilit niya. 
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"ay ganun sir? bakit dati ang dali? hihi.." wika niya..  "ah alam ko na sir, 

baka pwede daan na muna tayo sa greenhills, i'll treat you again for lunch, 
yeah advance suhol ko na sir" prangkang sabi ni Jean. 

Kahit anong pagsusungit ko sa ahente ay hindi ko naman ito matiis, kasi 

naman ay may dating talaga ang babaeng ito. Nagpaalam ako sa mga 

naiwan sa opisina at nagtungo sa parking area. Kasabay ko si Ms. Jean at 
napapayag na din ako na sumama syang muli sa site. 

"sir nag demo na ba si John?" tanong niya habang patungo kami sa site. 

"nagtext sa akin, baka mamayang gabi e mag meet kami, dyan sa sosyal na 
resto" biro ko naman. 

"ay ganun?? ang daya naman, bakit off hours na kung mag meet kayo? 

that's not fair! saka kaya ko naman tapatan ang expensive resto na yun ah?" 
masungit na sagot nitong si Ms. Jean. 

"oh relax ka lang..ikaw talaga, di ka na mabiro. syempre bibigyan ko pa rin 

siya ng chance baka sabihin e may ibinibigay ka sa akin kaya ikaw ang agad 
napili ko..alam mo naman yun diba" paliwanag ko. 

Habang nasa traffic ay di maputol ang pag kumbinsi sa akin ni Jean. 

Nandoong humihimas na siya sa aking hita at pakurot kurot din minsan. Di 
ko naman maiwasang di tigasan s mga ginagawa nitong si Jean. 

"please sir please??..ay!" nagulat pa siya nang nadunggol ang area kung 
saan nandun ang bahagyang matigas kong ari. 

Alam kong alam niya na ang ari ko ang nasagi niya. Namula ang dalaga at 
natahimik. 

"hindi pa nga nakikita ng owner e papayag na ako? wait ka nalang , eto na 

nga kasama kana, and i don't normally do this to an agent" paliwanag kong 
muli sa dalaga. "oh bakit natahimik ka?" dugtong ko sa kanya. 

"ah eh wala sir, thanks sir at isinama nyo ako" wika niya at namumula pa 
rin ang dalaga. 

Napansin ko ding parang naiihi siya dahil di mapakali ang mga hita nito na 
iniipit pa. 
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"are you ok? naiihi ka ba?" tanong ko sa dalaga. "walang magandang CR sa 

site, alam mo naman puro barako ang nandoon at hindi malinis ang CR 
nila." 

"sige sir sa nearest gas station baka meron" sagot naman niya. 

"saka ok pala ang suot mo walang kita hehe" binati ko ang suot niyang 

blouse at pants. naman sir makita kung gusto mo hihihi" biro nito sa akin.  

din ako sa sinabi nyang iyon at tila umigtad muli ang aking sa narinig. Ano 

kaya ang kulay ng nipples ni Jean? malambot o na kaya ang mga dede niya? 

Nag aahit kaya ito ng bulbol? Ito ang tanong na sumagi sa aking isip na 
nagpatigas ng aking ari. 

sabay tapik muli ni Jean sa aking hita at itinuro ang gas      na nadaanan 

namin sa Ortigas Ave. "ok ka lang ba sir? joke lang yun sir sorry!......pero 
pwede rin hahaha" masayang wika na     naman ni Jean. 

"aba wag mo akong subukan Jean pumapatol ako hahaha" biro ko naman 

na may halong katotohanan. "pero walang epekto kahit makita ko pa yan sa 
deal natin sa project hehe" pahabol ko pa. 

"ayos lang sir, crush naman kita e remember?" sagot niya. Tila nanunubok 
talaga itong si Jean. 

Nagpark ako sa gas station at madali siyang bumaba upang  

    mag CR. Naghintay lang ako sa loob ng kotse at nagmunimuni. Inayos      

ko na din ang aking ari upang kapag tumigas muli ay nakaayos ito      at 

hindi masakit. Bumalik si Jean sa kotse ilang saglit ang      nakalipas. 

Napansin kong naka alis ang isang butones ng blouse niya at tila 
naghilamos pa dahil sa basa ang buhok nito malapit sa noo. 

"ok ka na?" wika ko sa kanya. 

"ok na sir..let's go?" sagot niya. 

"san mo gusto?" biro ko naman. "kahit san mo ako dalhin sir ok lang hihihi" 

pabiro din niyang sagot. Hindi ko na alam tuloy kung biro ba or seryoso ang 

mga sinasabi ni Jean. Pero natutuwa naman ako at naging kumportable na 
siya sa mga ganung biro. 

"baka dalhin kita sa motel e makita mo hinahanap mo?" biro kong muli. 

"oh sure...dare me..hihihi" sagot niyang muli. 
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Aba at talagang palaban itong dalagang ito sabi ko sa isip ko. Sakto namang 

may isang motel malapit at on the way sa site na pupuntahan namin. 

Malamang ay makikita nya ito at sakto ang magiging biro ko sa kanya na 
aakalain niyang imo-motel ko talaga siya. 

"oh nakalimutan mo yatang ibutones yan?" tanong ko sa kanya at sabay 
nguso sa bandang leeg kung saan naroon ang butones na naka alis. 

"ikaw sir ha, pati detalye ng suot ko naoobserbahan mo ha..." wika niya 
pero di naman siya nagalit. 

Inayos niya ito at habang inaayos ay bahagyang naaaninag ko ang cleavage 

niya. Mas maputi ang dede niya kumpara sa kutis ng kanyang mukha. 

Marahil ay puro out of office ang work nya kaya di maiwasang umitim. 

"ayan sarado na..wala kana makikita! hihihi..." pabiro nito muling sabi sa 
akin. 

Pagliko sa isang kanto ay matatanaw na ang malaking signboard ng isang 

medyo sikat na motel. Napatingin sa akin si Jean at nalingon ko naman 

siya, namula na naman ang kanyang pisngi at parang natuyuan ng laway. 
"really??" tanong niya sa akin. 

"o akala ko ba dare?" sagot ko naman. "gosh i can't believe this! hahaha" 
wika niya muli. 

Napakagat pa sa labi si Jean habang papalapit na ang kinaroroonan ng 

motel. Napahawak siya sa aking kamay habang hawak ko ang kambyo ng 

kotse. Hindi ko naman ito inalis at naramdaman ko pang medyo 

namamawis ang palad niya. Malambot din ang kamay ni Jean, hindi ko 

iginalaw ang aking kamay upang di siya maasiwa. Alam kong kinakabahan 
ang dalaga. 

"oh lagpas na?" pagtataka nito. Sa isip ko'y tila handa talaga itong si Jean 
na makantot ko at that place at that time. 

Mga ilang building ang nalagpasan namin at dumating din kami sa project 

site na isang apartment building. Napabugtong hininga pa siya nang makita 
ang construction. 

"nakakainis ka sir! hahaha" bulalas nito nang makita niya ang site at 
nalaman na ginudtaym ko lang siya. 
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"i got you this time! hahaha" wika ko sa kanya. 

Gigil na gigil si Jean sa panggu-gudtaym ko sa kanya. Ako naman ay tawa 

lang ng tawa, at napansin kong nakahawak pa rin sa kamay ko ang kamay 

niya. "uhm, pwede mo na alisin Jean..." wika ko at itinuro ko ang kamay 
niyang nakahawak sa akin. 

"ay sorry sir..hihi..na carried away lang ako hahaha" sagot naman nito. 

Nagpusod si Jean ng buhok bago kami bumaba ng kotse. Mainit kasi sa 

labas at magtatanghali na. Habang ipinupusod naman niya ito ay di ko 

mapigilang  mapatitig sa mga dede ng dalaga. Lalo itong lumaki dahil sa 
pagkakataas ng kanyang kamay habang nagsusuklay. 

"tara na?" wika ko sa kanya. "san na naman?" sagot nito. "e san pa ba? edi 
dyan sa site...ikaw talaga" biro kong muli. 

Ipinakilala ko si Jean sa may ari at iprinisinta nya ang produktong 

materiales. Natuwa naman ang may ari pero hindi ito 100% na payag na 

gamitin ito sa kanyang building. Pinalabas ko muna saglit si Jean upang 

kausapin ang may ari. Matapos ang ilang minuto ay lumabas na ako at 
kasunod ko ang may ari na nagpaalam na din. 

"so? ano na sir?" pagtatanong ni Jean. "pagiisipan pa daw" sagot ko sa 

kanya. Pero ang di niya alam ay pumayag na ito. Pirma ko nalang ang 
hinihintay upang ma order ito kay Jean. 

"ay ganun..." malungkot na wika ni Jean. "tara na" yaya ko sa kanya. 

Hindi na nagtanong si Jean dahil sa lungkot, sumakay nalang siya agad sa 

kotse na mahaba ang mukha. "kain muna tayo lunch Jean? ako na magtreat 
sayo para wag kana malungkot" paglalambing ko sa kanya. 

Tumango lamang ang dalaga at talagang hindi maipinta ang mukha. 

Nagmaniobra ako at natanaw kong muli ang motel na nadaanan namin. "oh 
tuloy na tayo?" biro ko sa kanya. 

"hmp! wala naman e, di naman na approve ang deal..." malungkot pa ring 
wika ng dalaga. 

"e pano kung pumayag na?" seryoso kong sagot. 

"edi papayag na ako" wika niya. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

198 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

"are you serious Ms. Jean?" tanong ko ulit. 

"i really need the money sir e, alam mo naman sitwasyon ko, anyway, sana 
pumayag siya" wika nitong muli. 

Lumagpas na ang motel at nagdecide akong ilibre siya ng lunch sa 

greenhills. Malungkot pa rin ang dalaga kaya't di ko na ito matiis. 

"look, wag kana malungkot. pumayag na yung may ari at sayong sayo na 
ang project. cheer up!" masaya kong balita sa kanya. 

Halos di mailarawan ang itsura ni Jean that time, galing sa pagsimangot ay 
napangiti itong muli at kinurot ako at tinampal ang aking hita. 

"nakakainis ka talaga sir! i hate you! i hate you! hahaha" masayang wika ni 
Jean. 

"oh pano yan lagpas na yung motel? hihihi" mayabang pa nitong hamon. 

"alam mo, di naman ako ganun, just to give you the advantage e magte-take 

advantage naman ako sayo, lalo na sexually. if you have the right product, 
you win the deal" professional kong sagot at paliwanag sa kanya. 

Napabilib si Jean sa aking speech, at tumango lamang. Muli siyang nag 

thank you at masayang masaya hanggang sa marating na namin ang 

Greenhills. Halos mayakap niya ako sa galak at sumaging muli ang dede 

niya sa aking braso. Nadama ko for the first time ang malusog na suso ni 
Jean.  

Puro pasasalamat ang naririnig ko sa dalaga hanggang sa restaurant kung 
saan naghihintay na kami ng order. 
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CHAPTER 34: 
Wag mo akong subukan 

 
Habang kumakain kami ni Ms. Jean ng tanghalian ay pinagmamasdan ko 

siya, hindi makaila ang saya sa kanyang mga mata. Habang tumatagal 

titigan ang dalaga ay lalong gumaganda, hindi ko alam kung paghanga ito o 
sadyang libog lang talaga. 

Seryosohin kaya niya ang sinabi ko sa kanya na hindi ako magte-take 

advantage sa kanya? "so matutuloy ka na sa pag downpayment sa bago 
mong condo?" tanong ko kay Jean. 

"oo sir, kung di dahil sayo sir hindi ko matutupad ang isa sa mga pangarap 

ko, thank you talaga sir, di ko alam pano kita papasalamatan, alam kong 
ayaw mo na akong i-motel hahaha" biro pa nito sa huli. 

"aba e kung mapilit ka bakit hindi haha" sagot ko naman sa kanya. Matapos 

kaming kumain ay nagtungo kami sa malapit na Starbucks gaya ng 

nakagawian namin pagkatapos kumain. Kahit tanghaling tapat ay 
nagkakape. 

Umupo kami kung saan konti lang ang katabing customers, nag kwentuhan 

muli. "Jean pano kung di pa pala aprroved talaga yung deal? magagalit ka 
ba?" tinanong ko siyang muli. 

Napataas pa ang kilay nito sa nasabi ko. "naku sir wag naman ganyan ang 

biro, di maganda yan" sagot nito na parang kinakabahan. "kung hindi pa 

talaga aprub e hahatakin na kita talaga dyan at yayayain sa pinakamalapit 

na motel para lang ma close mo yung deal para sa akin sir! even in your car! 

hahaha" ganito ka desperada ang dalaga pero alam kong may kahalong biro 

ito. Ang ipinagtataka ko ay parang kumportable na siyang magbiro ng 

ganoon sa akin. Inisip ko din na kung sakaling siya ang gumawa ng unang 
hakbang ay kung pababayaan ko nalang ba siya o mag reresist ako? 

"sir ok na ba talaga yung deal? o do i need to do something else?" tanong 
niyang muli. 
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"don't worry Jean, matutupad naman pangarap mo" sagot ko. "alin doon 
sir? ang condo o ang matikman ka haha" biro nitong muli. 

"ikaw ha nakakarami kana.." sagot ko sa kanya. 

"e ikaw nga dyan sir ang nakarami! kala ko talaga kanina papasok tayo dun 

sa motel! hahaha" wika ni Jean. 

Talaga nga palang inasahan niya na imo-motel ko siya. Napaisip akong 

muli sa susunod kong sasabihin. Kung sasamantalahin ko na ba o 
pababayaan ko lang siya. 

"anong nakarami? wala nga ako makita hahaha!" biro kong muli kay Ms. 
Jean. 

"pwede pa naman makita haha! ano ba ito, papatayin siguro ako ng misis 
mo sir pag nakita ako" biro din sa akin ni Jean. 

Natapos ang kapehan namin at nagdecide kami na maghiwalay na, pero 

nag insist ako na ihatid ko na din siya tutal e alanganin na kung babalik pa 

ako sa opisina. Pumayag naman ang dalaga at nagtungo kaming muli sa 

sasakyan. Pabalik sa kotse ay nakahawak pa siya sa aking isang braso na 

parang si Kat pag malambing. Di ko naman na ito pinigilan dahil wala 
namang ibang tao maliban sa guard na nakabisikleta. 

"mag take advantage na ako sayo sir kasi baka matagal pa ulit tayo 
magkita" wika nito. 

"ay ayaw mo na kumuha ng project?" tanong ko naman. "di naman sa 
ganun sir hihi, sana sa akin na lahat ng projects mo haha" dugtong nito. 

Binuksan ko ang kotse, sumakay kami at hindi muna umalis. Pinalamig ko 

muna ang aircon upang swabe ang biyahe. Tumunog ang aking CP at may 
nag text, dalawang message ang natanggap ko. 

"kuya pasundo mmya h? thnx! mwah!" text ni hipag sa akin. 

Binuksan ko naman ang isang mensahe matapos mag reply kay Kat. Text 

ito ng kliyente na nameet namin kanina. "Arch., pkidagdgan m nga ung 

order nung product knina, illgay ko din s bahay ko thanks" ito ay ipinakita 

ko kay Jean. Halos himatayin si Jean sa nabasa. Ngayon ay nasiguro na 
nyang sure deal na ang order sa kanya. 
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"how can i ever thank you sir Bogs?! pwede isa lang?" wika nito at bago pa 

ako nakasagot ay bigla siyang lumapit sa akin mula sa pagkakaupo sa 

passenger seat ng kotse. Humalik siya sa aking pisngi at malapit sa aking 

labi. Dumiin naman sa aking braso muli ang kanyang malulusog na dede. 

Naamoy ko ang hininga ni Jean, halos parehas sila ng hininga ni Carina. 
Parang bagong inom ng gatas na sanggol. 

Namumula pa siya nang bumalik sa upuan. Parang nahihiya na parang 

tuwang tuwa ang dalaga. "ikaw ha take advantage ka hahaha" biro ko 
naman. 

"eh sir kulang pa nga yun, sa laki ng naitulong mo sa akin" wika nito. 

"kulang? ano pa ba?" pakunwari kong tanong. 

Walang ano-ano ay lumapit muli si Jean. Pipigilan ko sana siya this time 

pero hinawakan niya ang aking kamay. Humalik muli si Jean sa aking labi 

this time. Malambot ang mga labi niya at masarap ding humalik. Nagtagal 

ng bahagya sa paghalik si Jean, matapos ay bumalik muli sa kanyang 
kinauupuan. 

"yun lang pala, kala ko naman kung ano" biro ko sa kanya. Tila na-
challenge na si Jean at kumagat sa labi niya. 

"do you really want more sir?" hamon nito sa akin. 

Tinitigan ko lamang siya. Napatitig din ako sa mga suso nya at alam niyang 

nakatingin ako doon. Para kaming mag duduwelo, naghihintayan kung sino 

unang bubunot at magpapaputok. Siya na ang naunang umaksyon. "here, 
its all yours sir!" sabay bukas ng butones ng kanyang blouse. 

Bumuyangyang ang malaking dede ni Jean. Sa itim na bra ay nangibabaw 

ang kanyang makinis at maputing dede. Nakabukas ito hanggang sa ibaba 

bago sumapit sa pusod. Naglapit ang aming mukha at naghalikan, nadala 

na din ako ng libog at lumaban ng halikan. Masarap ding humalik si Ms. 

Jean dahil na rin siguro sa kanyang experience sa ex BF. Humawak na ako 

sa malusog niyang dede, malambot ito pero hindi na ganun katigas na gaya 
ng dalagang suso ni Kat at Carina. 

"uhmmmmm..." ungol ni Jean. 

Hinagilap na rin ni Jean ang aking nakabukol na ari. Piniga-piga niya ang 

aking matigas na ari sa loob ng aking maong na pantalon. Ako nama' y 
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patuloy ang paghimas sa kanyang malulusog na dede pero naka bra pa rin 

siya. Gusto ko sanang hubarin ang bra ni Jean upang mahawakan at makita 

ko ang nipples niya ngunit ayaw niya dahil baka makita daw ng guard na 
rumoronda. 

"uhmpppp...uhmmmmm" patuloy na ungol ni Jean habang nageenjoy sa 
aming halikan at lamasan. Ilang saglit pa ay tumawag si misis sa aking CP. 

Patay! sabi ko sa sarili. Tila may radar ang mga babae lalo na ang asawa 

kung ano ang ginagawa ng asawa nila. Tinapik ko siya at umalik naman 
kaagad dahil narinig din niya ang ring ng CP. 

"hello babes?" sagot ko kay Angel habang si Jean ay nagbubutones ng 

blouse. Bakas pa ang laway nito sa paligid ng labi, matapos mag butones ay 

hinawakang muli ang aking ari na matigas parin. Piniga niya itong muli 

habang kausap ko si misis sa telepono, hindi naman siya gumagawa ng 
anumang ingay na maaaring marinig ni misis. 

Tumawag si Angel sa akin dahil gusto daw niyang "umisa" bago pumasok 

mamayang gabi. Pumayag naman ako at sinabing papauwi na ako dahil 

galing akong site. 

"ok bye babes" paalam ko at pinatay ang telepono. 

Hindi ko matatangihan ang aking mahal na asawa lalo na sex ang hiling 

niya that time. Narinig naman ni Jean ang lahat ng usapan namin at alam 

niyang hindi siya uubra sa asawa ko. Humingi naman ako ng paumanhin 
dahil kapwa kami nabitin. 

"uhm, i think wrong time ito hehe" wika ko kay Jean. 

"yeah i know, sorry sir ha, nadala lang ako, ang pogi mo kasi hihihi" sagot 
ni Jean. 

Napangiti ako sa sinabi ni Jean. Siguro ay dahil sa favor na ginawa ko sa 
kanya ay gusto na rin niyang bigyan ako ng something na masarap. 

Muling naglapat ang aming mga labi at naghalikan, this time ay hindi na 

total "french kiss", bagkus ay isang marahang halikan upang madama ko 

ang mala-Ann Curtis niyang labi. Hindi ko na mahawakan ang kanyang 

suso dahil nakabutones na ang kanyang blouse. Ngunit sya na mismo ang 
nag suggest. 
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"sir hold my breasts ulit if you like, pauwi naman na ok lang malukot yan" 
wika niya. 

Dahil dito ay hinawakan kong muli ang dede ni Jean ngunit sa labas nalang 

ng blouse niya. Feel pa rin ang kalakihan ng mga ito kahit na may damit. 

Malambot ito at talagang malaki. Siguro ay gusto na rin talaga ni Jean 

magparaya ng kanyang katawan that time. Libog na libog siya noon sa loob 

ng kotse. Marahil alam din niya kung saan lulugar ay hindi siya nagpumilit 
makipagtalik. 

Nakuntento na lamang kami sa lamasan at halikan noong hapong iyon. Sa 

isip ko'y bihira ang ganitong sitwasyon na magpapalamas ang isang 

magandang dalaga sa isang hindi naman kaanu-ano. Nabitin man ako'y ok 

na rin dahil nahawakan at nalamas ko naman ang kanyang mga dede na 
dati'y sinisilip ko lamang. 

Idinaan ko si Jean sa kanilang apartment at nagpaalam sa kanya. Masaya 

ang dalaga batay sa kislap sa kanyang mga mata. Nagpasalamat din ako sa 

ginagawa niyang pakikipaghalikan sa akin. Umuwi ako at nagmadali upang 
ituloy ang libog sa aking asawa. 

"may araw ka rin" sabi ko sa isip ko at umalis na ako upang umuwi.  
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CHAPTER 35: 
Si Mokong 

 
"babes?" tawag ko sa aking asawa pag pasok ko ng unit namin. Narinig 

kong bukas ang shower sa banyo. "babes patapos na ako..wait lang" sagot 
niya. 

Umupo ako sa sofa upang maghintay, naalala ko ang halikan namin ni 

Jean, mabuti na rin palang tumawag si misis dahil kung nai-motel ko pala 

si Jean ay talagang mabibitin ako at baka mabuko pa ni misis. Napaisip pa 

rin ako kung masarap kaya si Ms. Jean? Tinira na din kaya siya ng ibang 

arkitekto o enhinyero? O siya talaga ay nagpapatira para maka kuha ng 
deal? 

"babes! natutulala ka dyan?" gulat ni misis sa akin at natauhan naman 

akong bigla at sumagot din. "oh babes, wow ang bango naman..nagtext kasi 
si Kat, nagpapasundo mamaya, sabi ko e ihahatid pa kita" palusot ko. 

"naku tag-libog na naman ang magaling kong kapatid hahaha" wika ni 

misis na parang natuwa pa. Lumapit sa akin si misis at kumandong sa akin, 

dito ay hinubad niya ang tapis na towel at bumuyangyang ang kanyang mga 
dede sa aking mukha. 

Ang dede ni misis ay malaki kumpara sa kapatid niya o maging kay Carina, 

pero halos kasing laki ito ng kay Jean. Pero syempre, mas maganda ang 

dede ni misis kay Jean, bagamat di ko pa nakita ang nipples ni Jean ay alam 

kong mas mapula ang kay misis dahil sa puti at kinis ng kanyang kutis 
kumpara kay Jean na morena. 

Naramdaman ni misis na tumigas na ang aking ari kung kaya't hindi na siya 

nagatubiling bumaba dito at tsupain ako. Nagmamadali si misis dahil 

papasok pa siya, nandoong mabilis siyang bumaba taas sa aking ari. 

Siguro'y may napanuod o nabasa si misis kaya't ganun na lamang ang libog 

niya noong time na iyon. Dati kasi ay hindi naman mahilig talaga si Angel 

sa quickie, gusto nya ay yung talagang lanta kaming dalawa matapos mag 
sex. Hindi naman na ako nag-object sa gusto ng aking asawa. 
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Pumatong na din siya sa akin habang nakaupo pa rin ako at unti-unting 

pumasok ang aking ari sa puke ni misis. Iba pa rin talaga ang "sariling akin" 
pag dating sa sex. Saktong sakto kung baga ang aking titi sa kanyang puke.  

"babes ilabas mo sa mouth ko ha?" hiling ni misis. Tumango naman ako at 
bumalik sa pag sibasib sa mga dede ng aking asawa. 

Ilang saglit pa ay mabilis na nilabasan si Angel, halos manginig din ang 

katawan niya habang nilalabasan. Bumilis din ang pagindayog niya upang 
ako naman ay sumunod na labasan. 

Umangat si Angel upang saluhin ng ng kanyang bibig ang aking katas. 

Sinimot niya ito at nagtaka pa bakit ang daming lumabas. "babes bakit ang 

dami? hihihi kala ko nag sex kayo ni Kat?" biro pa niya sa akin. Sinabi ko 
naman na basta sa kanya ay di ako natutuyan. 

Bumalik si misis sa banyo upang mag toothbrush, nag hilamos muli at 

nagbihis na ng kanyang uniporme. Naghugas na rin ako at nagpalit na ng 

shorts na panglakad. Nagtext si Kat at tinawagan ko naman na baka ma-

late ako dahil ihahatid ko pa ang ate niya, sumangayon naman si hipag at 

maghihintay nalang daw sa cafeteria ng hospital kasama si Carina. 

Wow makikita ko na naman si Carina, sabi ko sa isipan ko. Pero pilit 

bumabalik ang itsura ni Jean sa aking isip. Ang fact na nakipaghalikan na 

siya sa akin ay hudyat na papayag din siya talaga kung sakaling yayain ko 
itong makipag kantutan. 

"babes lika na, alam kong pagod kana sa work tapos pinagod pa kita sa sex 

hahaha, kaya pag kasundo mo kay Kat e magpahinga kana" bilin ni misis na 
tila sinasabing wag na muna akong makipag talik kay Kat. 

Hindi ko naman araw-araw tinitira ang aking hipag, kung kelan lang niya 

gusto. Ika nga e di pwedeng puro adobo ang ulam araw araw. Tumungo 

kami sa kotse at inihatid ko na si misis sa hospital niyang pinapasukan. 

Mabilis akong pumunta naman kay hipag upang makauwi na kami dahil 

nakaramdam na rin ako ng pagod, kahit na wala naman ako gaanong 
ginawa sa trabaho kanina. 

"Kat baba na kayo dito na ako sa parking" wika ko kay Kat sa phone. Alam 

kong kasama niya si Carina kaya't medyo nag ayos din ako ng sarili upang 
magpapogi din. 
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Nakasandal ako sa upuan ng matanaw kong naglalakad na ang 

magkaibigan patungo sa akin at napansin kong may isa pa silang kasama, 

at lalaki ito. Nasa tabi ito ni Carina kaya alam kong ito siguro ang 
manliligaw ni Carina. Parang nagselos ako sa nakita ko at napasimangot. 

"hi kuya Bogs! pasabay naman daw sila Carina at boylet niya ok lang ba?" 
bungad ni Kat. 

"hi kuya Bogs! pasabay ulit ha?...ah siya nga pala si RC po kuya" pakilala ni 

Carina sa kasamang lalaki. Tumango lang ako at pa-suplado effect. 
Napansin ito ni Carina at Kat. Sumakay sila sa kotse at pinaandar ko na ito. 

Katahimikan ang bumalot sa loob ng kotse taliwas sa dating ambience pag 

kaming tatlo lang ang magkakasama. Ako na din mismo ang naunang 

nagsalita, "Carina siya na ba yung bago mong BF?" tanong ko sa kaibigan ni 
hipag. 

"naku hindi kuya, nakisabay lang ito at walang pamasahe! hahaha" sagot ni 
Carina. 

"siya yung nanliligaw kuya Bogs" bulong naman sa akin ni Kat. Napataas 
din ang kilay ni hipag dahil naghinala din siya na nagseselos ako. 

Sa isip ko'y may makaka-kantot nang iba kay Carina, ako nga na hindi niya 

kaanu-ano e nagpakantot siya yun pa kayang nanliligaw na. Pero ang 

kunsyensya ko naman ay parang bumulong na hindi ko rin naman pagaari 

si Carina, buti nga at natikman ko rin siya, hindi lang isang beses. Mahirap 
man tanggapin ay kibit balikat nalang ako sa sitwasyon. 

"kuya labas tayo minsan ok lang?" wika nitong si Carina mula sa likod. 

Tumingin ako sa rearview mirror at nakatingin siya sa akin, inirapan ko 

siya at sumagot lang ako. "busy ako at pagod sa work e, baka di ko kayanin 
gumimik" wika ko. Parang nadismaya ang dalawang dalaga sa sinagot ko. 

"tayo nalang Kat ayaw sumama ni kuya hihihi" dugtong ni Carina. 

Binawalan ko naman agad si Katherine. "magpaalam ka muna sa ate mo 
ha" warning ko sa aking hipag. 

Nahalata ng dalawa lalo na ni Carina na masungit ako that night. 

Kinabahan din ako dahil baka lumabas nga itong dalawa at kasama ang 

mokong na si RC ay magsalo silang muli sa iisang titi. Alam kong posibleng 
mangyari iyon dahil sa lawak ng pagiisip ng dalawa. 
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"bye kuya Bogs! ingat kayo pauwi ha" paalam ni Carina. Bumaba na rin ang 

mokong na si RC kila Carina. "o dyan ka din ba nakatira?" biro ko sa lalake. 

"ay hindi kuya, ihahatid ko lang si Carina, malapit lang din naman ang 

house namin mag jeep nalang ako mamaya salamt din" paliwanag nitong si 
RC. 

Sa loob-loob ko'y makakaiskor itong si RC kay Carina, swerte niya dahil 

matitikman din niya ang maputi at makinis na dede ni Carina, maging ang 

masikip na puke nito na walang bulbol at maputi ring singit. Kinumbinse 

ko nalang ang aking sarili na nauna naman ako kesa sa mokong na yun. 
Hindi ko na tinignan si Carina at umalis na kami ni hipag. 

"hmmmmm..my kuya...nagseselos? hahaha" biro ni Kat sa akin nang pauwi 
kami sa condo. 

"ano?? bakit ako magseselos e fuck buddy ko lang naman siya hahaha" 
palusot ko. 

"huuuuu kunyari ka pa..hindi ko naman sasabihin kay ate e! hahaha" 
birong muli ni Kat. 

Sa parking ng condo ay hinalikan kong bigla si hipag bago kami bumaba. 

Ibinuhos ko ang gigil na para kay Carina sana. Parang gumanda kasing lalo 
ang dalaga at naging blooming. 

"kala ko ba pagod ka kuya? hihihi" wika ni Kat. "bakit kiss lang naman? 
haha" sagot ko. 

Mula sa elevator ay bumaba ako sa lobby ng building. Nagpaalam ako na 

bibili lang ako ng beer at mauna na si hipag at ihanda na ang hapunan. 

Isang di inaasahang tagpo ang naganap ng ako'y pabalik na ng unit. Nakita 
ko si Jean galing sa lobby. 

"Ms. Jean?" wika ko sa kanya. 

"sir Bogs! wow i didn't expect na magkikita tayo dito!" sagot niya. 

Sa building din pala namin ang condo na sinasabi niyang lilipatan niya, 

pero sa kabilang tower, dito kasi sa lobby namin ang admin ng condo. Tila 
mapaglaro talaga ang tadhana, inilalapit ang tukso sa akin. 

"sir patingin naman ng unit mo?" hiling ni Jean. "naku hindi pwede kasi 

puro lalaki ang kasama ko nakakahiya sa yo" palusot ko, pero ang totoo ay 
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baka makita niya si hipag na wala na namang bra o panty na naglalakad sa 

loob gaya nung nangyari dati sa amin ni Carina. "next time nalang" sabi ko 
pa. 

"o sige sir uuwi na din ako, hopefully next month maging magkapitbahay 
na tayo hihihi" paalam ni Jean at tumalikod na. 

Paakyat sa elevator ay medyo nakangiti ako dahil sa nakita. Magiging 

magkapitbahay kami ng isa sa magandang material supplier namin. 

Maganda ba ito dahil malapit lang siya o magiging masama dahil maaring 
madaling mabuko ni misis. 

Pagpasok ng unit namin ay nakahanda na ang hapunan namin ni hipag. 

Siya naman ay nag hubad na ng uniporme, kumain kami na naka bra 

lamang si hipag, nainitan daw siya at maliligo naman daw siya matapos 
kumain. Tama lang talaga na hindi ko pinatuloy sa unit si Jean. 

Kaunti lang ang nakain ko that night at humiga na agad sa kama instead sa 

sofa na dating ko nang nakaugalian. Naliligo si Kat ay nag internet muna 

ako sa laptop habang naka higa sa kama. Sinilip ko ang facebook profile ni 

Jean. Public ang mga photos nito at nag browse naman ako sa mga ito. 

Binuksan ko ang album niyang "bora 2011", malamang ay last summer lang 

ito. Namangha akong muli sa mga nakitang larawan. Bilog na bilog ang 

mga suso ng ahente, sanay na sanay sa pagsusuot ng two-piece. Dahil dito'y 

tumigas muli ang aking ari. Ganun din ay binuksan ko ang page ni Carina. 
Ang mala anghel na mukha ng kaibigan ni hipag ay talagang nakakaakit. 

Naisip ko kung umuwi na kaya ang mokong na si RC or nagkakantutan na 

sila ngayong sandaling ito? Bumukas ang pintuan sa banyo, kaagad ko 

namang isinara ang window ng FB at binuksan ang amazon.com upang 

kunyaring naghahanap ng mabibili. Pumasok si Kat at nakapanty lamang 

ito, kumportableng nagpapatuyo ng buhok sa aking harapan kahit na 

walang bra. Hindi ko naman maiwasang tigasan sa ganda ng katawan ni 

hipag. 

"kuya Bogs pagod ka ba ngayon talaga?" tanong ni hipag. "oo eh, gusto mo 
ba?" sagot ko sa kanya. 

"naku wag na kuya, i know nag sex kayo ni ate kanina bago mo ako 
sunduin, kakahiya naman sa iyo" paliwanag ni Kat. 
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"e baka libog na libog kana hehe" biro ko sa kanya. 

Tumabi sa aking si hipag sa kama, parang siya ang aking substitute wife pag 

may pasok ang aking asawa. Sinabi niyang ok lang bukas nalang ng umaga 

kami mag sex. nagkwentuhan lang kami bago matulog, pero naghalikan din 

naman kami paminsan minsan. Kasi naman ay di ko mapigilang hindi 
malibugan sa babaeng katabi ko sa kama na walang suot na pang itaas. 

"kuya gusto mo BJ nalang kita?" wika pa nitong si hipag. Hindi ko alam 

that night kung bakit wala akong gana makipag sex pero tumitigas naman 

ang aking ari tuwing mahahawakan ko ang katawan ng aking hipag. Siguro 

ay dahil sa selos kanina kay Carina o sa pagiisip ko sa aking ahente sa 
opisina na si Jean. 

"wag na Kat, tommorow morning nalang ok lang?" sagot ko sa kanya. Hindi 

naman kinakitaan ng pagkadismaya si hipag. Ibinaba ko ang laptop sa gilid 

na lamesa at naghanda ng matulog. Niyakap ko si hipag, naghalikan pa 

kami bago matulog at konting lamasan. Nakatulog si hipag na nakatalikod 

sa akin at ako naman ay sapo ko ang isang dede ni hipag at naka dantay ang 
isang hita ko sa katawan ni Kat. 
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CHAPTER 36: 
Hahanap-hanapin Ka 

 
Nagising ako mga 3am upang umihi, mahimbing pa rin ang tulog ng aking 

magandang hipag. Napansin ko din ang pagtayo ng kanyang nipples dahil 

na rin siguro sa lamig ng aircon. Matapos umihi ay uminom ako ng tubig at 

napamuni-muni. Bigla na lamang pumasok sa aking isip ang isang bagay. 

Pumasok akong muli sa room at nahiga, kinuha ko ang aking CP sa tabi ng 
aking unan. 

"how's ur nyt?" text ko. 

Hindi ko alam kung bakit naisipan ko siyang i-text, considering na 

madaling araw na at maaaring tulog na si Carina. Basta itinext ko lang siya, 

marahil selos nga ang naramdaman ko dahil alam kong kasama niya yung 

mokong na lalake. Pero alam ko din sa sarili ko na selos bilang isang FUBU 
at hindi bilang isang iniirog. 

Hindi ko na inasahan na magrereply si Carina, kaagad ko na rin binura ang 

sent items upang walang ebidensya ng pag-aalala sa magandang kaibigan 

ng aking hipag. Nakatulog akong muli at bandang alasais ng umaga ng muli 
akong magising dahil sa sarap na naramdaman. 

This time ay alam kong totoo ang nangyayari, may tsumutsupa sa akin at 

ito'y si hipag. Nabitin kasi siya kagabi dahil sa aking pagtanggi dala ng 

aking pagod. Umagang umaga ay napakatigas ng aking ari. Parang batang 

humihimod ng ice cream ang aking hipag sa aking ari nang imulat ko ang 
aking mga mata. 

"uhmmmmm...slurrrrrppp...hmm" ungol ni hipag. 

"good morning Kat...ohhhh" bati ko sa kanya. 

Ngumiti lamang si Katherine at nagpatuloy sa pagtsupa sa akin. Ginantihan 

ko naman sya sa pamamagaitan ng paghimas sa makinis niyang dede. 
Nilaro laro ko ang mga nipples niya at nagustuhan din niya ito. 
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"kuya lick me please..." hiling ni Kat at pumosisyon na kami ng 69. Muli 

kong natikman ang maliit na puke ng aking hipag. Dinilaan ko rin ang mga 

singit niya na pantay ang kutis sa kanyang mga hita. Ungol at pang gigigil 
ang umalingawngaw sa loob ng condo namin noong umagang iyon. 

Matapos ang mainit na foreplay ay kaagad pumatong si hipag sa akin at 

ipinasok ang aking ari sa kanyang masikip na puke. Habang nagtatalik 

kami ay pumapasok pa rin sa aking isipan ang kaibigan niyang si Carina. 

Ano kaya ang meron sa babaing iyon at laging nasa aking isipan. Maganda 

naman ang aking asawa, mas masikip naman ang puke ni hipag, ano ang 
meron sa kanya? 

Mabilis din ang pagtatalik namin noong umagang iyon dahil alam niyang 

susunduin ko pa si misis mula sa duty at ako nama'y didiretso na sa office. 

Kumain kami ng agahan at nagayos ng sarili, sabay na rin kaming naligo 
pero di na kami nag round two noon. 

"kuya mauna kana, dadaan nga pala si Carina dito ngayon, ok na kasi yung 
car niya may service na kami hihi" balita ni Kat. 

Napaisip naman ako sa sinabi ni Kat. Kung may sasakyan na si Carina ulit 

ay lalong mapapalayo na kami sa isa't isa. Matatandaan na kaya kami 
naging close ay dahil kasabay siya palagi ni hipag kapag aking sinusundo. 

"sige Kat alis na ako, ingat kayo ha" paalam ko sa aking hipag at humalik sa 
kanyang malarosas na pisngi. 

Sa loob ng elevator ay nagiisip pa rin ako. Pero nakapag desisyon na rin ako 

sa aking isipan na talagang di pwedeng maging permanente ang aking 

sitwasyon ngayon. Kahit si Kat ay hindi pwedeng habangbuhay na pwede 

kong katalik. Dadating din ang panahon na mai-inlove siya at magaasawa. 
Tanging ang aking asawa lamang talaga ang makakasama ko habang buhay. 

"kuya!" nagulat pa ako sa sigaw ng isang dalaga. Si Carina ito. Si Carina na 

pilit ko nang kinakalimutan. "bakit tulala ka?" tanong pa niya nang 

makasalubong ko sa lobby ng aming condo. "ha? ah e, puyat lang hehe, 
nandun si Kat naghihintay sa iyo" sagot ko naman. 

Halos ayaw kong titigan si Carina. Ngunit talagang kakaiba ang kanyang 

alindog. Naka uniporme siya ng nurse, nakapusod ang buhok at mala 

anghel na mukha. Napayuko na lamang ako pag nahuhuli niya akong 
tumitingin sa kanyang katawan. 
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"susunduin mo si ate? sige kuya ingat" wika nitong muli. 

Isa pang pagkakamali ko ay bakit nga pala ako bumaba sa lobby? and 

parking ay nasa basement. Tadhana nga naman, mapaglaro talaga. Dahil 

sumara na ang elevator ay naghagdanan na lamang ako patungong parking. 

Hindi naman nagbanggit ang kaibigan ni hipag tungkol sa text ko kaninang 
madaling araw. Bahala na, sabi kong muli sa aking isipan. 

Matapos kong masundo ang aking asawa at maihatid siya sa aming condo 

ay dumiretso na ako sa aming opisina. Regular working day para sa akin. 

Siguro ay kaylangan ko talagang mag pahinga sexually. Dahil nung 
nakaraang linggo ay talaga namang halos maubos ang aking semilya. 

"sir, may envelope para sa inyo" bungad ng secretary ng aming kumpanya. 

Tumungo ako sa aking kwarto at nag kape muna. Binuksan ko ang envelope 

at invoice pala ito na kaylangang pirmahan. Mula ito kay Jean. Kay Jean na 
kahapon lamang nalasahan ko ang mga labi. 

Pinirmahan ko ang invoice at ibinalik na rin sa loob ng envelope. Hindi ko 

muna sana ito pipirmahan dahil syempre gusto kong muling masilayan ang 

magandang ahente. Nag ring ang telephone sa opisina ko, "hello good 
morning" bati ko. 

"sir pasensya na ha, ipinadala ko nalang ang invoice, may pinapuntahan 
kasi si boss sa laguna ngayon" wika ni Jean sa kabilang linya. 

"ah ok lang Jean, walang problema, pakuha mo nalang din dito 

napirmahan ko na" sagot ko sa kanya. Tila professional ang transaction 
namin at ibinaba ko na ang phone. 

Naisip kong "when it rains, it really pours", pero sa kalagayan ko ngayon ay 

"tagtuyot" na. Hindi na rin ako umasa kay Jean na makasama siya muli, 

siguro ay hanggang halik lang talaga. Pero nagpalamas din siya ng dede sa 

akin at humawak din siya sa aking ari, so maaaring matuloy pa. Ito ang mga 
kuro-kuro sa aking isipan ng umagang iyon. 

Tumungo ako sa site matapos ang tanghalian at dumiretso nalang sa condo 

upang magpahinga. Naabutan ko namang natutulog ang aking asawa. 

Ganito ang naging routine muli ng aking buhay. Lumipas ang dalawang 

linggo at regular na ganoon din ang nangyari. Tanging kami na lamang ni 

misis ang regular na nagtatalik. Si hipag naman ay natitikman ko rin kapag 

hindi siya pagod. Hindi ko na binabanggit ang pangalan ni Carina sa kanya. 
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Si Jean naman ay parang nawalang bula at hindi ko naman siya tinawagan 
o tinetext, baka kasi sabihin niya na interesado talaga ako sa kanya. 

Isang gabi matapos kong ihatid si misis sa duty, isang di inaasahang 

pagkakataon na naman ang naganap. Sa dalawang linggong tigang ako sa 

sex, sex sa ibang babae, at regular na routine sa araw araw ay nabago rin 
ang eksena. Akala ko ay magiging boring na ang aking buhay noon. 

Sa parking area ng condo ay may tumawag sa akin mula sa kalayuan. 

"sir Bogs!" wika ng babae. Matagal tagal bago ko namukhaan ang babaeng 
tumatawag sa akin. Si Ms. Jean ito. 

"wow nabuhay ka?" biro ko sa dalaga. 

"na miss mo ba ako sir? hehe" sagot naman nito. 

Nakalipat na pala si Jean sa kanyang condo. Sa kabilang building ito kaya't 
nagtaka rin ako bakit nandito siya sa parking area. 

"talagang sinwerte lang sir, nabigyan ako ng kotse ng company namin dahil 
madalas naman talaga ako sa labas ng office" paliwanag nito. 

At dito daw siya nakakuha ng parking sa aming building dahil may kaibigan 

din pala siya dito at ipinahiram ang slot sa kanya ng kaibigan niyang nasa 
abroad. 

"Sir sorry ha, di kita nakausap at nakipagkita ng matagal, baka akalain mo e 

nakalimutan na kita. halika muna sa unit ko sir dun kana mag dinner ok 
lang ba?" anyaya ni Jean. 
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CHAPTER 37: 
Bitin na Bitin 

 
Medyo nagdalawang isip pa ako bago sumama kay Jean. Wala naman 

akong gagawin that night dahil si Kat ay kasabay nang muli ni Carina dahil 

gawa na ang kanyang sasakyan. Pero paano na kung sakaling dumaan ang 

magandang kaibigan niya sa aming unit? Isinangtabi ko na lamang ang 
pagnanasa kay Carina, tutal may BF na siguro sya. 

"sir pagpasensyahan mo na ang unit ko ha, di naman ako arkitekto gaya 

mo, kaya pangit lang hihi" wika ni Jean habang naglalakad kami patungo sa 
tower 2 ng condo. 

Tahimik lang ako at tumatango o umiiling lang ako kapag nagtatanong si 

Jean. Pero sa loob ng elevator paakyat sa kanyang unit ay madaming tao. 

Nasa harapan ko si Jean at dahil sa medyo may kaliitan ang height ng 

dalaga ay nasisilip ko ang malulusog na dede niya dahil sa maluwag din ang 
neckline ng suot na damit. Dito nagsimulang ganahan ang aking kalibugan. 

Hindi pa rin ako nagsasalita at kunyaring hindi ko kakilala ang dalaga dahil 

baka may makakita sa akin na kilala pala ako, at magka-issue pa. Tahimik 

lamang ako habang nageenjoy sa magandang tanawin, at dahil dito'y 

tumigas ang aking ari. Hindi ko naman akalaing habang ako 'y tinitigasan 

ay bahagya akong naitulak ng isang bata sa aking likuran dahilan upang 

madunggol ng kaunti ang likuran ni Jean. Hindi naman siya nag react dito 
dahil alam niyang dahil sa likot ng bata kaya ako nagalaw. 

Ilang floor pa ang nadaanan ay may sumakay at bumaba rin, palit lang 

kungbaga. Kakatitig ko sa cleavage ng dalaga ay nasasagi ng likod niya ang 

aking matigas na ari, ilang beses pa ay napahawak siya sa aking hita na tila 

sinasabing "alam ko ang ginagawa mo sir". Napadiretso ang aking tingin at 

nagpatay malisya lamang, pero pag tingin ko naman sa pintuan ng elevator 
na medyo may kakintaban ay nakatitig pala sa akin si Jean. 

Ngumiting aso na lamang ako at siya nama 'y napataas lang ng kilay. 

Narating namin ang floor kung saan nandoon ang kanyang unit. 
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Naglalakad kami sa hallway ay binago ko na ang usapan upang hindi na 
niya maalala ang pang mamanyak ko kanina sa kanya. 

"kelan ka pa nakalipat?" tanong ko kay Jean. 

"last week lang sir" sagot naman niya. 

Narating namin ang pintuan niya, hinagilap ni Jean ang susi sa kanyang 

bag at napatingin na naman ako sa kanyang malusog na dede. Mas maliit 

ang unit niya kesa sa amin, ito'y "studio type" lang. Malinis at kaaya-aya at 

halatang babae ang nakatira. Ibinaba ni Jean ang bag sa kanyang sofabed, 

napansin ko namang may iniipit siya sa ilalim ng unan na tila ayaw ipakita 
sa akin. 

"sorry sir ha, magulo ang unit ko. maupo muna kayo dyan initin ko lang 
yung ulam" wika niya sa akin. 

Sa isip ko'y paano kayang magbibihis ito e wala namang kwarto, ah sa 

banyo siguro. Kinuha ni Jean ang microwaveable na lalagyan at ininit ito, 

pagka-set ng timer ay tumungo sa cabinet niya at kumuha ng damit. Para 

akong supervisor na kita lahat ang galaw ng dalaga habang nakaupo ako sa 

dining chair niya. "sir wait lang ha, bihis lang ako pawis na e hihi" paalam 
nito. 

Napako ako sa aking kinauupuan at nagmasid, puro girl magazine ang nasa 

ilalim ng lamesita, mga junk foods sa itaas ng ref, flatscreen tv sa pader, 

ilang pares ng gamit sa kusina. Ngunit ang naalala ko ay ang isang bagay na 

itinago niya sa ilalim ng unan. Natukso akong alamin kung ano iyon, tatayo 

na sana ako at tutungo sa sofabed pero nabulilyaso ng bumukas ang 

pintuan ng banyo. Naaktuhan akong tatayo ni Jean, tumayo nalang akong 
tuluyan at nagkunyaring gagamit na rin ng banyo. 

"buti tapos kana, pa-CR naman" wika ko. "sure sir, pero teka sir linisin ko 

lang" bago pa man siya makabalik sa CR ay pinigilan ko na at sinabi kong 
lalabas na kaya't napilitan siyang papasukin ako. 

"ay nakakahiya sir..." wika ni Jean. "ok lang Jean" sagot ko naman. 

Isinara ko ang pintuan. Kaya pala nahihiya ang dalaga ay dahil sa mga 

panty niyang nakasampay sa loob ng banyo. Mga bagong labang panty na 

malapit na matuyo. Matapos akong umihi ay naghilamos ako sa lababo 

niya, dito ay napansin ko ang isang bra. Nagiisa lamang ito na nakasabit sa 
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likuran ng pintuan. Nilapitan ko ito at naamoy ko ang tipikal na amoy ng 

isang balat ng dalaga. Marahil ito ang ikinahihiya ni Jean kanina. Pero 
naisip ko rin na malamang walang suot si Jean na bra. 

"ding!" tunog ng microwave paglabas ko ng CR. Nagready na rin siya ng 

plato at baso sa lamesa. Ang suot ni Jean ngayon ay t-shirt na pambahay na 

lamang, fit ito at akin namang tinitigan upang alamin kung wala na nga siya 
talagang bra. 

Normal sa mga babae ang magalis ng bra matapos ang isang mahabang 

araw ng trabaho upang makaluwag sila, ngunit ang di pag suot nito habang 

may bisitang lalake ay hindi normal, lalo na hindi ko siya kaano-ano. 

Siguro'y iniisip niyang nalamas ko naman na ang kanyang suso at 
nahalikan na niya ako kaya't at home na rin siya. 

"let's eat na sir?" wika niya. "sir? let's eat na..." ulit pa nito at ako'y parang 

natulala. "hay naku si sir! haha teka at maglalagay na ulit ako baka di ka 
makakain ng mabuti" biro niya. 

Nahuli na naman niya kasing nakatitig ako sa kanyang malulusog na dede, 

de-color kasi ang t-shirt niya kaya't di ko maaninag ang kinaroroonan ng 

kanyang nipples. "ay sorry naman, may naalala ang ako" wika ko naman na 
kunyaring di ko natitigan ang suso nya. 

"ano naman? sana ako naalala mo hihi" biro nitong muli. "sir ok lang ba 
baka hanapin ka ni misis mo?" tanong nito. 

Sinabi kong pang gabi ang duty ni Angel, at ang hipag ko lang ang kasama 

ko sa unit. Medyo nagtaka pa ito sa sinabi kong hipag ko ang kasama ko 

ngayon. Matapos kumain ay tumungo muli si Jean sa ref upang ilabas ang 
desert na ice cream. Di man ako mahilig dito ay kumain na rin ako. 

"kumusta naman sir, may project ba bago? hihi" tanong niya sa akin. 

"yumaman kana nga sa akin eh hehe, pag meron sayo na kaagad" bola ko 
pa. 

Habang kumakain ng ice cream ay tila gininaw itong si Jean, lumamig na 

rin kasi ang aircon sa unit niya mula ng kami'y pumasok. Dahilan ito upang 

tumayo ang kanyang nipples. Tama nga ako na wala na siyang suot na bra, 

pero ang ikinabilib ko ay kung hindi bumakat ang nipples ni Jean, ay hindi 
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mo mahahalatang wala siyang bra dahil sa tindig ng kanyang mga dede. 
Mahinay ang galaw niya kaya naman di rin ito tumatalbog. 

"oh san ka na naman nakatingin sir?" biro na naman ni Jean. "dont tell me 
may naalala kana naman" dugtong nito. 

Napayuko ito at napansin din ang sariling nipples niya ay tayo na pala.  

Namulang muli ang mga pisngi ng dalaga at napangiti na lamang. "ang 

ginaw   noh?" wika niya, sabay halukipkip ng mga braso upang takpan ang 
utong. 

Walang sofa si Jean, sofabed lamang, dahil sa studio type lang ang    

kanyang unit. Ang TV niya ay nasa tapat din ng sofabed niya. "san mo nabili      
sofabed mo?" tanong ko at akmang tatayo na sana ako upang umupo doon. 

"sir madumi bed ko hihi dito ka nalang!" bawal niya sa akin. "di naman 
madumi ah?" sagot ko. Wala namang dumi talaga sa sofabed niya, tanging  

       ang bag niya at ilang unan lamang ang naroon. 

Parang nabigla siya nang tumuloy akong umupo doon at napaupo rin siya.    

Hiyang hiya ang dalaga sa pagkakaupo ko, ako nama'y ayos lang    at 

nagtataka kung bakit ayaw niya akong paupuin doon. Siguro    ay dahil sa 

itinago niyang bagay sa ilalim ng unan, na kung    saan mas malapit ako 
kaysa sa kanya. 

   "sir dun nalang tayo sa dining please??" hiling nito. "mas    comfortable 
dito e" biro ko naman. 

Wala nang magawa si Jean, kaya't napilitan siyang i-divert ang atensyon 

ko. Hinawakan niya ang aking hita, tila nang akit at itoy nama'y aking 

nagustuhan. Nagkatitigan kami at dagliang naglapat ang aming mga labi. 

"uhmmmmmmmmm...." ungol ng dalaga. Halos manibago din ako sa labi 
ni Jean na halos dalawang linggo ang nakaraan ay natikman ko. 

Sinamantala ko na ang pagkakataon upang mahawakan ang mga malusog 

na dede ng aking ahente. Noong una ko kasi itong nahawakan ay nakabra 

pa siya. This time, may t-shirt man siya ay nadama ko pa rin ang lambot at 

lusog ng suso ni Jean. Marahas ang aming halikan. Sabik na sabik ang 

dalaga at ito'y aking sinabayan na lamang. Sanay kasi ako sa halikan namin 
ni Angel, ni hipag, at maging ni Carina na marahan at senswal. 
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Hindi ako pinigilan sa paglamas sa mga dede niya, patuloy ang aming 

halikan nang ibaba ko ang aking kamay upang ipasok mula sa ibaba ng 

kanyang t-shirt upang hawakan nang tuluyan ang kanyang mga dede. 

Napakalambot ng loob, damang dama ko na ngayon ang malulusog at sa 

tingin ko'y makinis na dede ng dalaga. Nilaro ko ang galit na utong ni Jean 

na dahilan upang siya'y ganahan pa. Iginalaw na rin niya ang kanyang 

kamay at tinungo ang aking kandungan kung  saan halos masira ang aking 
zipper sa tigas ng aking ari. 

"malaki sir ito..." tanging sambit ni Jean. Nagkalas ang aming halikan. 

Nagkatitigan kami at ang aking kamay ay hawak pa rin ang kanyang isang 
dede.  
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CHAPTER 38: 
Bitin na Bitin na Bitin! 

 
Matagal kaming nagtitigan ni Jean, katahimikan at libog ang nasa loob ng 

unit niya. Kinakabahan si Jean dahil damang dama ko ang tibok ng 

kanyang puso mula sa pagkakahawak ko sa isa niyang dede. "ok ka lang ba 
Jean?" tanong ko sa dalagang ahente. 

Buo na ang loob ko that time na hindutin ang dalaga, kahit na ang aming 

unit ay nasa kabilang building lamang at maaaring magkaroon ng isyu kung 
sakaling may makakita sa akin na kakilala ni misis. 

"enjoy na enjoy ka sa paglamas dyan sir ah? hihihi" tila pinagmamayabang 

pa talaga ni Ms. Jean ang malusog na dede niya. "teka nga...alisin mo muna 
sir kamay mo.." hiling ng dalaga. 

Pag hugot ko ng aking kamay mula sa loob ng damit ni Jean ay inamoy ko 

pa ito at talaga namang napakabango ng pawis ng suso niya. Hinubad ni 

Jean ang damit pang itaas. Namangha ako sa nakita. Ang malulusog na 

dede ni Jean ay nakita ko na rin sa wakas. Kumislap siguro ang aking mga 

mata noong time na iyon. Ang dede niya ay tipikal na dede ng isang pinay. 
Morena kasi siya at hindi maputi gaya ni misis, hipag, at Carina. 

Ang mga nipples ni Jean ay light brown ang kulay at mas malaki ito ng 

kaunti kay Kat at Carina, ganun pa man ay hindi naman ako napangitan. 

Hindi pantay ang kutis nito, mas maputi ang dede niya at medyo 

kayumanggi na sa bandang leeg. Siguro ay dahil na rin sa madalas nasa 
labas ang dalaga at naaarawan. 

"you have a nice pair Ms. Jean" puri ko sa mga suso niya. 

"well, ipinakita ko yan sayo, at ipinahawak na nga hihi, para sa mga favor 
na ginawa mo sa akin sir..i think you deserved it" wika niya. 

Tila niyugyog pa niya ito at inaya ako upang hawakan muli ang mga dede 

niya. Marahan ko namang hinawakan ang isang dede niya, mainit-init pa 

ang mga ito. Humalik akong muli sa kanyang mga labi habang hinihimas ko 

siya. Muling umungol si Jean, mas malakas this time. Matapos ang ilang 
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saglit ay tinungo ko na ang kanyang mga bundok. Dinilaan ko ang light 
brown na nipple ni Jean, napasinghap sya sa aking ginawa. 

Nilaro-laro ko ito sa loob ng aking bibig at sa pamamagitan ng aking dila. 

Nagustuhan naman ito ng dalaga at hinagilap na niya ang aking ari. Muli 

niyang piniga-piga ito sa ibabaw ng aking shorts gaya ng ginawa niya dati 

na tila tinatantsa ang laki. Matagal ang lamasan naming dalawa. Sinulit ko 
ang mga dede niya. Para akong bata na sabik sa gatas ng ina. 

Tumunog ang aking CP. Talaga yatang pinaglalaruan ako ng pagkakataon. 

Nagkalas kami sa paghahalikan at binitawan ko ang mga dede ni Jean. Siya 

naman ay nakahawak pa rin sa aking matigas na ari habang sinagot ko ang 
aking CP. 

"o bakit?" sagot ko, si hipag ang tumawag. 

"nasan ka kuya Bogs? nandito kami ni Carina sa unit" wika ni hipag. 

Hindi ako maaaring magpalusot kay Katherine. Alam niyang wala na akong 

work sa ganoong oras. Kung magpalusot man ako ay baka sabihin pa ito 

kay misis. Gusto ko mang kantutin si Jean that night ay baka mabitin lang 
kami. Wala akong magawa at nagpaalam sa dalaga. 

"sorry ha, si misis nasa unit ko na e" palusot ko sa kanya. Hindi ko sinabing 

si hipag iyon dahil baka magisip pa ito ng iba kung bakit di ko matanggihan 
ang aking hipag. 

"ok lang sir..bitin ka ba? hihi" sagot naman nito. Tila hindi alinlangan na 

nabitin si Jean. Alam kong itutuloy niya ang libog sa katawan pag alis ko. 

Dahil bago ako tumayo ay inalis ko ang unan na nakatakip sa itinago niya 

kaninang pagpasok namin kanina. Tama ako, dildo ito. Pilya talaga ang 
dalagang ito. 

Nahihiya man ay nagpaalam na ako sa kanya at iniwan kong namumula ang 

kanyang mga mukha. Humalik pa akong muli sa isang dede niya at 
nagpaalam na. 

Sa elevator pababa ay napaisip akong muli, ready na si Jean makipagtalik 

sa akin, bumigay na siya. Tanging pagkakataon na lamang ang hinihintay 

namin. Naiwan pa rin ang amoy ng pawis ng dede ni Jean sa aking mga 

kamay. Sininghot ko ito habang magisa ako sa elevator pababa. Dumaan 
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naman ako sa isang convenience store upang bumili ng kahit ano upang 
ipalusot kay hipag na doon ako pumunta. 

Habang binubuksan ko ang pintuan ng aming condo ay rinig na mula sa 

loob na hindi lang sina Carina at hipag ang nasa loob, may isa pang boses at 

ito'y lalake. Natahimik sila ng ako'y pumasok. Inalok ako ni hipag kaagad 
ng pagkain mula sa isang kilalang fastfood. 

"kuya Bogs kain kana oh, binilhan kita" malambing na wika ni Kat sa akin. 

"tapos na kumain na ko sa baba kanina, tago mo nalang yan" sagot ko na 

medyo masungit at nakatitig pa rin ako sa kaibigan ni hipag na may 

kasamang lalake. Kasama na naman niya si RC, yung kumag. Pero sa halip 

na matuwa ako dahil nakita kong muli si Carina ay tila inis ang 

naramdaman ko. Dahil bakit dinala nila dito sa loob mismo ng aking 
pamamahay ang mokong na kumakantot kay Carina. 

Madaming nabuo sa aking isipan bago ako muling makapagsalita. Naroong 

baka nakantot na rin ng mokong na iyon ang aking magandang hipag. O 

baka naman niyaya nilang makipag "foursome" at kasama ako, yuck sa isip 

ko. Pwede sa akin ang apat pero ako lang ang lalake hehe, pero ang may ka-
eskrimahan e parang di ko kaya. 

"ginagawa nyo na yatang tambayan itong unit" galit kong wika sa kanila. 

Hindi ito narinig ng dalawa dahil busy sa paglalampungan na lalo kong 
ikinainis. Kami ni Kat ay nasa bandang kusina. 

"napadaan lang naman kuya, di naman magtatagal sila" sagot pa ni Kat. 

"alam ba ito ng ate mo?" napataas na ako ng boses sa aking hipag at siya 
naman ay tila tumupi sa aking galit. 

Narinig na this time ni Carina ang aming usapan ni hipag. "kaya lang kita 

pinayagang papuntahin dito si Carina e dahil bestfriend mo siya at kilala ko 

na siya noon pa, pero ang may kasama pang iba e hindi na yata tama" wika 
kong muli. 

"sorry kuya Bogs, aalis na din kami" singit ni Carina. Nagligpit kaagad ang 

dalawa at umalis. Hindi ko kinibo ang magsyota. Alam kong selos ang 

naramdaman ko, pero tama na rin na walang ibang tao dito sa aming 
condo. 
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Binuksan ko ang aking biniling beer at naupo sa sofa, si hipag naman ay 

naligo na. Hindi kami nagkikibuan, alam kong nagtatampo ang aking 

magandang hipag, dahil nakatapis pa siya nang pumasok ng banyo. Dati ay 

malaya siyang naghuhubad sa loob ng aming unit bago maligo. Mukhang 

wala akong sex ngayong gabi. So what? sabi ko sa isip ko. Pwede akong 
kumabila kung gugustuhin ko upang kantutin nang tuluyan si Ms. Jean. 

Matapos maligo si hipag ay lumabas siyang naka t-shirt na, before ay wala 

siyang pang itaas at nakapanty lang matapos maligo. "Kat, halika nga dito" 
wika ko sa kanya. 

"matutulog na ako kuya e" palusot niya. "may sasabihin lang ako, saka basa 
pa yang buhok mo o" sagot ko naman. 

Napilitang naupo si hipag sa sofa at humikbi. "wag ka nang magtampo Kat, 
sorry kung napagalitan kita at napahiya ka sa friend mo" paliwanag ko. 

Tumango lamang siya at malungkot pa rin ang mga mata. Hindi ako sanay 

na ganito ang aking hipag, bihira ko siyang makitang ganito. "mag BF na ba 
yung dalawa?" tanong ko. 

"hindi ko alam e, baka, itanong mo nalang sa kanya" sagot ni hipag. 

"is Carina open to you pagdating sa sex?" tanong ko. 

"what?? what are you thinking kuya? that we are sharing boys? ang sama 
naman ng iniisip mo kuya!" tila mangiyak-ngiyak na mga mata ni hipag. 

"yes you and Carina and me had sex, but that doesn't mean na all the boys 

she have ay pwede rin akong kantutin. kuya bakit ganyan ka??" tuluyang 

umiyak si hipag. Hindi ko na alam ang gagawin at niyakap ko nalang siya 

upang i-comfort. Halos mabasa ang aking damit sa mga luhang pumatak 
mula sa mga mata ni hipag. 

"i'm sorry Kat. I'm sorry" tanging naisagot ko lamang. 

Nang makarecover ay umalis na rin si hipag sa aking tabi, pumasok sa 

room namin at nagsabing matutulog na. Hindi ko na siya sinundan, alam 

kong nasaktan ko rin siya sa aking mga inisip. Sana nga ay hindi siya 

nakantot ng mokong na iyon. Naubos ko ang apat na sanmig in can 
kakaisip noong gabing iyon at nakatulog na lang sa sofa. 
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Kinabukasan ay ginising nalang ako ni hipag, nakabihis na siya at papasok 

na. "kuya wala ka bang pasok? aalis na ako, nasa baba na si Carina" wika 

niya. Medyo na late ako nagising that day. Ok lang naman dahil sa site ako 

naka assign, pero susundo pa ako sa aking asawa. Madali akong naligo at 
nagbihis. Si hipag naman ay nauna nang umalis. 

Sinundo ko si misis, nakasimangot pag sakay ng kotse. "ano ginawa mo kay 
sis babe? babalik na daw siya sa bahay nila nanay" bungad ni Angel. 

Sinabi kong napagalitan ko kagabi, nagsama kasi ng ibang tao sa condo. 

Hindi ko na sinabing tinanong ko si Kat kung nakantot na siya ng BF ni 

Carina. Napatango lamang si misis sa aking mga paliwanag. Hindi ko alam 
kung ano ang sinabi ni hipag sa kanya. 

"paano yan babes, baka nga umalis na sa atin si sis? alam mo, lambingin 

mo lang, wag namang lambing na hindot haha, ligawan mo kunyari" sagot 

ni misis. "ikaw din, ang bait na nga ng kapatid ko at ipinapatikim sa iyo ang 
pepe niya tapos hahayaan mo lang" dugtong niya. 

Ibinaba ko sa tapat ng aming building si misis at dumiretso na ako sa 

construction site. Napaisip akong muli, ligawan ko daw si Kat. Para sa akin 

ay madali lang siguro ito, ang concern ko talaga ay si Carina. Kung tutuusin 

ay siya ang nagawan ko ng kasalanan. Nabastos ko siya sa harap ng mokong 

niyang BF. Uunahin ko munang kausapin si Kat tapos ay si Carina, 
magpapasama ako kay hipag at ibilin na rin na si Carina lang at walang iba. 

"good morning ser!" bati sa akin ng mga nagtatrabaho sa aking project. 

Nagpabili naman ako ng pandesal sa isang manggagawa upang kainin na 
rin namin. 

"ser, kakaalis lang nung chicks ah, yung supplier yata yun hinahanap ka" 
wika ng aking foreman. 

Si Ms. Jean kaagad ang pumasok sa aking isipan. Bakit kaya niya ako 

hinahanap? Kinuha ko ang aking CP at tatawagan ko na sana si Jean upang 

tanungin kung bakit siya napadaan dito, pero bago pa man ako maka dial 
ay may incoming call na agad. 

"hello?" sagot ko. 

"kuya...? hello?" sagot din ng babae. Nabosesan ko siya agad, si Carina. 

"hi Carina, ibang number mo?" tanong ko. 
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"ay hindi, nakitawag lang ako. kuya sorry last night ha?" wika niya. 

"no no, i'm the one who should be saying sorry to you" sagot ko. 

Ang mga sumunod na wika ni Carina ay medyo pabulong na siya, dahil 

paparating na daw si Kat. Lihim ang tawag na iyon sa akin ni Carina, bakit 

kaya? Bago magpaalam ay nagsabi si Carina na i-set ko daw at magkita 
kami uli. Napangiti lang ako sa mga narinig mula sa dalaga. 

Sa halip na tawagan ko si Jean ay inuna ko nang tawagan si hipag. "hello 

Kat?" wika ko. "bakit kuya? may duty ako" sagot naman ni hipag. "sunduin 

kita mamaya ha? wag kana muna sumabay kay Carina" wika ko. Pumayag 

naman si hipag at para nga akong nanliligaw gaya ng sabi ni misis. Maaga 

akong umuwi nang hapong iyon upang maka iskor na rin kay misis at 
masundo na rin si hipag. 
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CHAPTER 39: 
Ang Paniningalang Pugad 

 
"ooohh babe you're sooo gooooodd aahhhhh" ungol ni misis habang 

kinakain ko ang kanyang hiyas. Kahit marami na akong natikmang puke ay 

kay misis lang talaga ang pinakamasarap. Hindi ko alam kung bakit 
manamis-namis ang katas niya. 

Maaga akong umuwi galing site upang makantot ko si misis, ilang araw na 

rin kasing irregular ang aming pagtatalik. Natuwa naman si misis sa aking 

ginawa. Sinabi ko na rin sa kanya na susunduin ko din kasi si hipag 
mamaya pagkatapos ko siya maihatid. 

Matapos ang aming unang round ay sinundan namin agad ito sa banyo. 

Sumama na akong malgo sa kanya, para na rin mabango ako mamaya sa 
pagsundo kay hipag. 

Tsinupa akong muli ni Angel, nakaupo siya sa toilet seat at ako nama'y nasa 

harapan niya. Dinilaan nya ang aking itlog habang pinipiga pa niya ang 

aking puwitan. Matapos ang ilang saglit ay pinatayo ko na siya at kami'y 

naghalikan. Pinatalikod ko siya at ipinasok mula sa likuran ang aking ari. 

Parang dog style kami pero medyo nakatayo siya, ang dalawang kamay niya 
ay nakahawak sa pader ng banyo. 

"ohhhhh babeeee uhmmmmm" ungol niyang muli. Marahan ang pagkantot 

ko sa aking asawa, dinama niya ang bawat pag ulos ko. Sinapo ko naman 

ang kanyang mga dede na madulas dahil sa tubig mula sa shower. Dito'y 
naalala ko ang feel ng dede ni Jean. Magkasing laki sila ng dede ni misis! 

Pero walang tatalo sa aking misis syempre. Ang nipple ni Jean ay light 

brown, ang kay misis ay pinkish, dahil ang lahi nila ay maputi kaya ganun 

din ang utong ni hipag. Pumasok din sa isip ko si Carina, ang naudlot 

naming dog style. Dahil dito ay lalong tumaas ang aking libog upang 
labasan na ako. 
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"babe malapit naaaahhh ooohhhh" wika ko at hinugot ni misis ang 

pagkakapasok ng aking ari sa kanyang pwerta at lumuhod siyang muli 
upang saluhin ang katas ko. 

Masayang masaya ang aking asawa that time dahil nadiligan na naman. 

Maagang nagyaya si misis dahil gusto daw niyang sumama upang sumundo 

kay Kat. Sabi ko ay ako nalang, baka masira ang diskarte kong panliligaw sa 
kapatid niya. Natawa lang si misis at pumayag na ding ihatid na lang siya. 

Nakarating ako sa hospital kung saan nandoon si hipag. Malayo pa lang ay 

natanaw ko na ang dalawa naghihintay. Lumingon ako sa ibang direksyon 

upang siguraduhing wala ang mokong na RC, na malamang makasira na 
naman ng aking araw. 

"hi kuya Bogs! hihihi" masayang bati ni Carina. Si hipag naman ay walang 

reaksyon, nagtatampo pa rin siya malamang. Bakit kaya si Carina ay hindi 
na galit sa akin? 

"sasabay ka ba Carina?" tanong ko. "ay hindi kuya, i guess you need a time 

alone with my friend hihihi" sagot ni Carina at kinurot naman siya sa 

tagiliran ni hipag. Sa loob ko'y sayang naman at gusto ko pa namang 
makasamang muli ang dalaga lalo na't wala ang mokong na lalake nya. 

Nagpaalam na ang aking hipag sa maganda ring kaibigan. Sumakay siya sa 

kotse at pinaandar ko na ito. Tahimik pa rin si hipag. "Kat kain tayo sa 

labas?" suhol ko sa kanya. "ha? eh, wag na kuya, pagod na ako e sa bahay 
nalang" sagot naman nito. 

"uhm ganun ba...nagtatampo ka pa ba Kat?" diretsa ko nang tanong. 

Napatingin lang si hipag sa akin. "aalis ka na daw sa condo?" tanong ko 
muli. 

"kung kinakaylangan, aalis" tipid nyang sagot. "no Kat, don't. sorry kung 

nasigawan kita kagabi, nainis lang ako talaga dahil may kasama kayong 
lalake" paliwanag ko. 

"yun ba? or nagseselos ka sa BF ni Carina?" sagot niya. Wala akong nasabi 
that instance. 

"well oo aaminin ko, ganun din sayo Kat, parang gusto ko sa akin ka lang" 
sagot ko. 
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Napabugtong hininga lang si hipag at tahimik pa rin. Hindi na din ako 

nagsalita nang ilang saglit at biglang ipinatong ni hipag ang isang kamay sa 
aking hita. "sayo lang naman ako kuya e" wika ni hipag. 

Dito ay tila nabunutan na ako ng tinik. Ok na si hipag. "kuya ikaw naka de-

virginzed sa akin, si Carina iba. Kaya wag ka na magselos dun. Di ka pa ba 
kuntento sa amin ni ate?" tila nabigla ako sa mga sinabi ni hipag. 

"no Kat, solb na solb nga ako sa inyo. Oo naging gusto ko rin si Carina, pero 

syempre friend mo sya at nakita na niya tayo kaya pumayag lang akong 

kantutin siya, pero kayo lang syempre ng ate mo ang gusto ko" paliwanag 

ko. "mas maluwag nga pepe ni Carina hahaha" biro ko at napangiti ko na 
rin si hipag at sabay kurot sa aking hita. 

"ang bad mo kuya hihihi! well Carina is moving on and living a regular life, 

like having a BF and soon having a family, ako di ko alam kung makakaya 

kong iwan kayo ni ate" wika ni hipag. Naisip na rin pala niya ang future, na 

someday ay magkakaroon na rin siya ng sariling ka sex. Pero gaya ng sabi 
niya, hindi niya alam kung kelan. 

Narating namin ang condo, naghain ako ng pagkain. Pinagsilbihan ko ang 

magandang hipag ko. Napapangiti lamang siya sa aking mga ginagawa. 

"kuya sana katulad mo ang maging BF ko" wika niya. "bakit di mo ba ako 
BF??" biro ko. 

Matapos kumain ay naghubad na agad ng damit si hipag. Hindi na nga siya 

galit, dahil kagabi ay hindi niya ito ginawa na regular nyang habit. Nang 

akit pa ito at tila nag sayaw sa aking harapan dahilan upang tumigas ang 

aking ari. "namiss mo ba ako kuya? hihihi you'll have some tonight!" wika 

nito at pumasok na sa banyo. Pagpasok ni Kat sa banyo ay excited akong 

naghintay. Matitikman ko na namang muli ang aking magandang hipag. 
Biglang may nagtext sa akin. 

"sir, musta prject m?" text ito ni Jean. Pagkakataon nga naman. 

Safe ang text ni Jean, tungkol sa project. Hindi rin niya alam ang schedule 

ni misis at maganda na yung ganun. Nagpalusot nalang ako kay hipag at 
sinabing may bibilhin lang ako saglit. 

Paglabas ko ay tumawag ako kaagad kay Jean. Mag-isa daw siya, talaga 

naman mag isa siya, at horny. Grabe itong babaeng ito. Siya namang 

pagtigas muli ng aking ari. Bumaba na ako ng elevator at nagmadaling 
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tumungo sa kabilang building. Tinext ko na lang si hipag na bibili lang ako 

ng ihaw ihaw, at alam niyang nasa kabilang kanto ito at maraming 

bumibili, para na rin di makahalata si hipag. Kumatok ako sa pintuan nila 

Jean. Bumukas ang pintuan at pinapasok niya ako. Naka sando lamang ang 

dalaga at halatang libog na libog dahil kagat pa nito ang labi pagpasok ko sa 
unit niya. 

"sir...pwede na ba nating ituloy?" hindi na ako nagsalita, hinalikan ko siya 

at naglapat ang aming katawan. Hindi na ako nagaksaya ng panahon at 
hinagilap ko na agad ang kanyang malusog na dede. 

Nilamas ko ito at inalis ang kanyang sando, bumuyangyang muli ang mga 

suso ni Jean. Hinawakan niya ang aking harapan, ibinaba ang aking shorts 
at inilabas ang aking ari.  

First time itong makita ni Jean, dati ay hinawakan lang niya ito at 
nakapantalon ako. Ngayon ay nakita na rin ni Jean ang aking ari. 

"wow sir, it is really big!" gulat ng dalaga. Hinawakan niya ito ng malambot 

niyang palad. Sinalsal niya ito at tila pinipiga-piga pa. Pinaupo niya ako sa 

kanyang sofabed, sumunod naman ako sa gusto ni Jean. Lumuhod siya at 
sinalsal muli ang aking ari bago niya ito isinubo. 

"aaaahhhhh" ungol ko nang maisubo na ni Jean ang aking ari. 

Magaling tsumupa itong si Jean, dagdag pa ang mala-Anne Curtis niyang 

labi na factor upang maisubo nang husto ang aking ari. Mainit init ang 

bibig niya, sabik na sabik sa titi. Inabot ko naman mula sa pagkakaluhod 

niya ang kanyang dede. Nilaro laro ko ang lightbrown niyang utong. 
Nakashorts nalang si Jean that time, wala na siyang damit pang itaas. 

"slurrrppp uhmmmppppp...uhmmmmm" ungol ni Jean habang ako'y 
kanyang tsinutsupa. 

Nag ring ang aking CP. "tsk! ano ba naman! hihihi" tila na dismayang 

reaksyon ni Jean. Si hipag ang tumatawag, hindi ko ito sinagot, ipapalusot 

ko na lang na naglalakad lang ako sa kalye mamaya. Ngunit, nag text siya 
matapos hindi ko sagutin. 

"punta dw si Carina d2, dagdgan m n buy mo inihaw kuya thnx!" text ni 

hipag. Patay na naman, hindi ko pwedeng kantutin si Jean ngayong gabi. 

Ako din ay nabitin, pero  naintindihan naman ito ni Jean. This time ay 
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nagkasundo kaming mag motel na lang pag working hours para hindi na 
kami mabitin. 

Matapos akong magayos ng sarili ay tumungo na ako sa ihawan, bumili ng 

pulutan. Pabalik ay napaisip akong muli, baka kasama na naman ang 
mokong na BF ni Carina. Tumawag ako kay hipag upang alamin. 

"hello Kat? si Carina lang daw ba pupunta?" wika ko. 

"oo, nandito na ako hahahaha bilisan mo nga kuya Bogs! hihihi" si Carina 
ang sumagot sa CP ni Kat. 
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CHAPTER 40: 
Muntik na Mahulog 

 
Iniwan ko si Jean na bitin, ganun din naman ako. Pero alam ko namang 

magsasariling sikap siya sa pamamagitan ng dildo. Ayoko din naman 

makompromiso ang aking sarili, malamang na pag nabuko ako ni hipag ay 

tiyak na magagalit si misis, na malamang sa hiwalayan na ako kung sakali. 

Nagkasundo naman kami ni Jean na mag motel na lamang upang 

matugunan na rin ang init ng aming katawan sa isa't isa. Ako din naman ay 

gusto kong matikman ang magandang dalaga, subalit hindi na ako 
makakatagpo pa ng gaya ng aking asawa at hipag. 

Nagmadali akong bumalik sa aming unit matapos bumili ng inihaw, isaw, 

betamax, barbeque - tipikal na pulutan. Halos manginig ang aking tuhod 

dahil nilakad ko lang ang kabilang kanto upang bumili nito, ganun din ang 
pagkabitin ko sa pag tsupa ni Jean. 

"hi kuya Bogs!" bungad kaagad ni Carina pagpasok ko ng unit namin. 

Ok na kami ni hipag mula sa kanyang pagtatampo dahil sa napagsabihan ko 

noong isang gabi. Ngunit ano kaya ang ginagawa ni Carina dito? Alam kong 

may duty pa din sila bukas. Simple ang damit ni Carina, plain t-shirt at 

pants. Walang makitang ikakamanyak at ikakalibog ko. Naalala ko tuloy 

ang sinabi ni hipag na nag mo-move on na si Carina at gusto na ng regular 
life. 

"o napadalaw ka?" sagot ko sa kaibigan ni hipag, habang nakatingin si Kat 

sa akin na tila nagseselos na naman sa kaibigan. "na miss kita e haha" biro 
ng dalaga. 

Napaka sexy ng suot ni hipag that night, naka pangtulog na pang itaas at 

naka panty lamang na parang cycling shorts. Sa isip ko'y sana maka iskor 

ako ngayon kahit kanino man sa kanila, or sa kanilang dalawa mismo mas 
maganda. Inilabas ko ang beer sa ref namin at inihain. 

"ang dami mo naman iinumin kuya?" wika ni Carina. 

"bakit di ba kayo iinom?" tanong ko naman. 
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Hindi na daw umiinom si Carina, pero hindi ako naniwala. Noon pa man ay 

mahirap na talagang tantsahin ang babaeng ito. Hindi mo malalaman 

kaagad kung nagbibiro o nagsasabi ng totoo. Inalok ko pa rin siya at maging 
si hipag uminom kahit tig isa lamang. 

"food trip nalang kami kuya hihihi" si Kat naman ang nagsalita. 

Pinagsaluhan namin ang binili kong mga inihaw at ako na lamang ang 

uminom. Habang kumakain ay nagkwentuhan ang dalawa. Parang noong 

una lang, casual na usapan at tila limot na ang aming threesome. Naisip ko 

pa nga na magpalusot nalang para makalabas at bumalik kay Jean upang 
mailabas ko na ang nabitin kong libog. 

"kumusta naman yung BF mo?" tanong ko kay Carina. 

"ayun ok naman, everything is doing great kuya" diretsahang sagot ni 
Carina. 

"nagseselos yan si kuya eh hihihi" bulalas ni Kat at ako nama'y nahiya sa 
sinabi niya. 

"hala! bakit naman ako magseselos!" sagot ko kaagad. 

Nagtawanan ang dalawa, tila may alam na hindi ko alam. Mahirap talagang 

kalaban itong mag bestfriend na ito. Natitigan kong muli si Carina habang 

sumusubo ng isaw, muli akong natakam sa mga mapulang labi niya. Kahit 

na hindi ko masilip ang anumang bahagi ng private parts niya gaya ng dede 

ay bumalik naman sa aking isipan ang huling tagpo na nagtatalik kami. Ang 
mga dede niyang makinis at pati na rin amoy ng kanyang pawis. 

"bakit ka magseselos kuya? BF ba kita? hahaha" sagot ni Carina. "kung 

tutuusin e siya nga dapat ang magselos kasi natikman mo na ako hihihi" 
dugtong pa niya. 

Sa mga salita pa lamang ni Carina ay tila may libog na, sa pagpapaalala pa 

lamang niya ng "tikiman" namin ay kumibot na ang aking ari. Si hipag 

naman ay tila nagmamasid lamang sa amin ni Carina. Napabukas pa tuloy 

ako ng isang lata ng sanmig dahil sa usapan namin. Nakalimutan ko na si 

Jean noong time na iyon, hindi ko na inisip kung nakailang orgasmo ba siya 
sa pamamagitan ng dildo. 

"weh...you mean di pa kayo nagsesex nung mokong na yun?" tanong ko kay 
Carina. 
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"tse! e bakit ba gusto mong malaman? nagseselos ka ba talaga?" wika ni 
Carina. 

Hindi ko na nasagot ang huling tanong ng dalaga. Nabaling kasi ang aking 

atensyon kay hipag. Hinimas kasi niya ang aking mga hita sa pamamagitan 

ng kanyang isang paa mula sa ilalim ng lamesa. Kaharap ko si hipag sa 

dining table at katabi ko naman si Carina. Mukhang tinamaan na ng libog 
itong aking magandang hipag dahil siguro sa usapan namin ni Carina. 

Mabilis kong iniba ang usapan, para na rin hindi kaagad maging horny si 
Kat. Gusto ko kasing makantot si Carina bago si hipag. 

"alam mo ba yang kaibigan mo e aalis na daw dito sa condo?" wika ko. 

"naku e buti kung makaya ni friend yun hahaha! sa libog ni friend e di nya 

kakayanin mag isa" sagot ni Carina. Tungkol pa rin sa libog ang sagot ni 
Carina. Si hipag naman ay napakagat pa sa kanyang labi. 

Umangat pa ng husto ang paa ni hipag at natumbok nito ang bahagi ng 

aking ari. Ibinaba kong pasimple ang aking isang kamay upang hawakan 

ang paa ni hipag. Maganda ang paa ni hipag, alagang alaga niya ito sa 

footspa. Maganda ang mga kuko niya na laging may pedicure na dark 

colored na lalong gumaganda dahil sa maputing kutis nito. Dahil dito ay 

napatingin na din ako sa ibaba upang silipin ang paa ni Carina. Hindi ako 
nabigo dahil naka tsinelas lang siya at makinis din ang mga paa. 

Hinimas ko ang paa ni hipag habang dinudunggol niya ang aking ari sa 

ilalim ng lamesa. Hindi ko alam kung nakahalata si Carina o dedma lang 
siya. 

"alam mo bang nagkukwento si friend about sa mga sex nyo?  

hihihi!" muling biro ni Carina. Hindi naman ito pinansin ni hipag, patuloy 

pa rin siya sa ginagawa. "gosh ang naughty ko na naman!" dugtong pa ni 
Carina. 

Marahil pinipilit talagang magbago nitong si Carina para sa kanyang 

mokong na BF. Pero di niya maitatago ang likas na kalibugan ng katawan 
niya dahil na rin sabi nga niya ay hindi pa siya natitikman ni RC. 

"kahit kiss hindi mo ibinigay sa BF mo?" tanong ko kay Carina. 
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"hindi naman kasi kami mag 'BF' kuya, nanliligaw siya oo pero hindi pa 

kami" paliwanag ni Carina at this time ay tumungo na siya sa ref upang 
kumuha na rin ng beer. 

Maaaring ginanahan na din si Carina kaya't sinaluhan na ako sa paginom. 

Si hipag naman ay tila nag eenjoy sa kanyang ginagawa, bumakat na ang 
mga nipples niya senyales na libog na libog na talaga. 

"you mean the whole time nagpupunta yung mokong na iyon sa bahay nyo 
e nagkukulutan lang kayo?" biro ko pa. 

"hahaha! ikaw talaga kuya! minsan nga naiinis na ako e, ang bagal niya. 

Ayoko naman na ako pa ulit ang mag make ng move baka isipin niya easy 

lang ako. hindi naman diba hihihi" wika ni Carina. 

Napatitig sa akin si Carina nang mapapikit ako sa sarap ng pagmasahe ni 

hipag sa aking ari sa pamamagitan ng kanyang paa. "kuya!" wika pa ni 
Carina. Nagulat akong bahagya sa sinabi ni Carina. 

"san na ba tayo?" sagot ko. "ah sa easy ka lang, well nahirapan din ako 
hahaha!" biro ko naman. 

"pero nagselos ka talaga kuya?" seryosong tanong nito, sabay inom ng beer. 

"oo syempre..." matapang kong sagot. Di ko na inisip kung ano ang 
magiging reaksyon ng aking hipag. 

"aww...ang sweet mo talaga kuya. crush din naman kita talaga diba? pero di 

pwede hihi..but don't worry kuya, ikaw pa lang ang nakakapagpa-orgasm sa 
akin ng wagas hahaha!" wika ni Carina. 

Lalong tumigas ang aking ari sa sinabing iyon ni Carina. Nawala ang selos 

ko sa mokong na lalake niya. Alam kong tine-treasure ni Carina ang 
pagpapaligaya ko sa kanya. 

"di mo ba namimiss iyon?" tanong ko sa kanya. 

"of course na mimiss ko yun kuya...gosh friend your kuya is turning me on!" 
sagot nito. 

Nagkatinginan lamang ang dalawa. Hindi na nakatiis ang aking hipag at 

tumayo na ito sa kinauupuan upang tumungo sa aking pwesto. Pagdaka'y 

kumandong si Kat sa akin, hinalikan ako habang nakahawak sa aking 
batok. 
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"uhmmmmm...." ungol ni hipag. 

Talagang nadala na si hipag sa usapan namin ni Carina. Napatingin naman 

ako sa kaibigan ni hipag habang naghahalikan kami. Tila nagpipigil talaga 

itong si Carina. Pero kahit na, alam kong nalilibugan na rin ito dahil sa 
ginagawa namin ni hipag. 

Hindi nagsasalita si hipag matapos ang halikan namin, nakakandong pa rin 

siya at nakaharap sa akin. Bumaba siya at tinungo ang aking ari. Ibinaba 
ang aking shorts at nagsimulang tsupain ako. 

"ooohh Kat..." sambit ko. 

Tumungga akong muli ng beer at kinausap si Carina. Pinabayaan ko lang 

ang aking magandang hipag sa pag tsupa sa akin habang pinilit kong 

makipagusap muli sa kanyang kaibigan. Nasa ilalim ngayon ng mesa ang 

aking hipag at busy sa pagsubo ng aking ari. Napangiti lamang si Carina sa 
ginawa ng kaibigan. 

"ito talagang si friend di mapigilan! hihihi" biro pa nito. 

"soohh, ano na nga yun? hehehe" wika kong may halong sarap. 

"so inaakit nyo ako ganon? hahaha" sagot ni Carina. 

"bakit naaakit ka ba? kelan ka ba huling nakipag sex Carina?" casual kong 
sagot habang patuloy ang pagtsupa sa akin ni hipag. 

Sinabi ni Carina na ang huli niya ay sa akin talaga, maliban lang noong 

nagsarili sila ni hipag. Napatawa pa ako sa sinabi niyang iyon. 

Napapatingin naman siya sa pagtsupa ni hipag sa akin. Tila natatakam na 
din ang dalaga. 

"my experience with you was great kuya..di ko malilimutan" wika pa ni 
Carina. 

Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot sa sinabi niya. Matutuwa 

dahil alam kong napaligaya ko siya, malungkot dahil sa hindi daw niya 
malilimutan na tila paalam ito na hindi na ito mauulit pa. 

"CR lang ako kuya ha" sumilip pa si Carina sa pagtsupa ni hipag sa ilalim 
bago ito nagtungo sa banyo. 
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Tinapik ko na rin si hipag upang tumayo na, sumangayon naman ito at 

inakay ako sa sofa. Hinubad niya ang panty niya habang ako'y nakahiga sa 

sofa. Pumatong si hipag at ipinasok ang aking ari sa kanyang basa na ring 
puke. 

"ooohhh kuyaaaa...uhmmmmm" ungol ni hipag. 

Kinabayo ako ni hipag nang marahan. Habang ginagawa niya ito ay iniisip 

ko pa rin si Carina. Ilang saglit pa ay lumabas na rin si Carina sa banyo. 
Medyo nagulat pa siya sa nakita. 

"oh gosh..friend talaga..hihi" bungad nito. 

"wanna join friend?" anyaya ni Kat. 

"ow i think i will go home na friend" tila pagiwas ni Carina. 

"sayang yang beer mo, ubusin mo muna" biro ko pa. 

Hindi na ako umasa noong gabing iyon na matitikman ko pang muli si 

Carina. Nandoon na nga't nakikita na nya kaming nagkakantutan ni hipag 

ngunit gusto pa rin niyang umuwi. Tutal ay naibibigay na ni hipag ang 
pangangailangan ko e ok na rin sigurong kalimutan si Carina. 

"well i guess ok lang naman manood ng porn, live! hihihi" biro pa ni Carina 

at pinanood kaming nagkakantutan ni Kat habang siya ay umupong muli at 
uminom ng beer. 
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CHAPTER 41: 
Ang Pagtitiis 

 
Habang nagkakantutan kami ng aking hipag ay nakaupo lamang si Carina 

sa dining area, pinapanuod ang bawat pagindayog ni hipag sa aking ibabaw. 

Gusto ko mang makantot si Carina noong gabing iyon ay parang nawalan 

na ako ng pagnanasa sa kanya dahil sa sarap na ibinibigay ni hipag sa akin. 

Sa isang banda naman ay naisip kong baka trip lang ito ng dalaga, ang 

panuorin kaming nagkakantutan ni hipag. Inisip ko na rin na malamang ay 

basa na rin ang puke ni Carina dahil maya't maya ay iniipit nito ang 
dalawang hita. 

"ooohh kuyaaa ohhh uhmmmmmmmm...." ungol ng aking magandang 
hipag. 

Nakatingin ako sa kaibigan ni hipag habang ako'y sarap na sarap. Nakataas 

lamang ang isang kilay ni Carina habang tumutungga ng hawak na beer in 

can. Hindi ko talaga malaman kung nagpipigil ba si Carina na makipagtalik 
sa akin o ayaw na nya talagang makantot ko. 

"masarap ba friend? hihihi" tila nagbibiro pang wika ni Carina kay hipag. 

"always my friend ahhhhh..." nakangiting sagot ni Katherine. Bumilis ang 
indayog ni hipag at tila nilabasan na siya. 

"ohhhhhh shhhhhhhhh uhmmmmmm!" ungol muli ni hipag. 

Halos mapiga ang aking ari sa loob ng puke ni hipag, tila inipit ito ng 

kanyang hiyas ng siya'y labasan. Napahiga ngayon si hipag sa aking dibdib 
at ninamnam ang sarap ng kalangitan. 

"oh gosh kuya sorry...di ka pa pala tapos hihihi" wika ni Kat sa akin. 

Umangat si hipag sa pagkakahiga sa akin at tuluyang hinugot ang aking ari 

sa kanyang puke. Bakas pa sa aking ari ang malagkit na katas ng dalaga, 

tumungo siya dito upang linisin ito. Sinalsal ni hipag ang aking ari na 
matigas pa rin at malapit nang labasan. 
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"do you mind i'll just give you a bj kuya till you cum?" malambing na wika 
ni hipag. Sumunod lang ako sa gusto ng aking magandang hipag. 

Nagsimulang tsumupa si Kat, dinilaan nya muna nag paligid ng aking ari 

bago niya ito isinubong tuluyan. Napatingin akong muli kay Carina, this 

time ay tinitigan ko na siya. Gusto ko na siya ulit matikman ngunit pa-

suplada effect ang dalaga. Napangiti naman ako nang inumin niyang muli 

ang beer at ubusin ito saka nagtungo kung saan kami naroon ni hipag. "let 
me help you friend..." marahang wika ni Carina. 

Habang tsinutsupa ako ni hipag ay hinawakan ni Carina ang aking itlog. 

Napapikit ako sa sarap, muli na naman kasing nadama ng aking ari ang 

malambot na palad ni Carina. Hinugot ni Kat ang aking ari mula sa 
kanyang bibig at pinagtulungan nilang salsalin ng kaibigan. 

"hihihi patulong naman friend..." wika ni Kat. 

"eto na nga oh..." sagot ni Carina. Akala ko ay tsutsupain na rin ni Carina 

ang aking ari. Sa halip ay sinalsal lamang niya ito, tila nambibitin ang 
dalaga, siguro'y inaasara akong talaga.  

Hinawakan niya ang batok ni hipag upang i-guide muli ito sa aking titi. 

Tama nga, ayaw akong tsupain ni Carina. Tanging ang malambot na palad 

lamang niya ang aking nadarama. Hindi ko naman na siya pinilit, hinayaan 

ko nalang sa ginagawa. Habang tsinutsupa ako ng aking hipag ay hawak 
naman ni Carina ang puno ng aking ari pati ang aking itlog. 

"ahhhhhh uhmmmmmm" ungol ko ng ako'y labasan. Pumutok ako sa loob 

ng bibig ni hipag, halos masamid pa ito nang ako'y labasan. Si Carina 

naman ay binilisan ang pag salsal at piniga-piga pa ang aking ari upang 
simutin ang katas ko. 

Ipinahid pa ni Carina ang tamod na pumatak sa kanyang kamay sa aking 

puson. Gusto kong halikan si Carina that time, at umaasang maka-round 

two sa kanya subalit nagtungo na siya agad sa kusina upang hugasan ang 

kamay. Nagpaalam si Carina sa aking hipag na uuwi na dahil may pasok pa 
nga sila bukas. 

"friend maiwan ko na kayo?" paalam ni Carina. 

"are you sure ok ka lang friend?" tanong ni Kat. 

"yeah i'm ok Kat, no worries..." wika ni Carina. 
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Napako ako sa pagkakahiga sa sofa sa pagod, gusto ko sanang pigilan si 

Carina. Pero hindi ko na nagawa, may nagsasabi kasi sa aking isip na 

hayaan ko na ang dalaga dahil baka may plano na naman ito. "can you still 
drive Carina?" tanong ko sa dalaga. 

"kaya ko naman kuya isang beer lang yun noh hihihi" sagot nito. 
"magpahinga na kayo guys..." dugtong nito at umalis na sa aming unit. 

Nakita ni hipag ang lungkot sa aking mga mata. Tumabi itong muli sa akin 
at hinimas ang aking pisngi. 

"hmmm looks like my kuya is sad...di mo ba nagustuhan ang performance 
ko kuya?" parang bata na tanong ni hipag. 

"no no Kat...you are so great as always" lambing ko naman at hinalikan 
kong muli si hipag. 

Iniligpit ko ang pinagkainan namin at naghugas ng titi sa banyo. Paglabas 

ko'y nakatulog na si hipag sa sofa, binuhat ko naman siya upang ilipat sa 

kama kung saan magkatabi kaming natulog. Nakatulog na rin ako dahil sa 

pagod, bukod sa mga iniisip na kung ano nga ang balak ni Carina at kung 
ano na ang gagawin ko kay Jean. 

"kuya gising na! huy!" ginising ako ng aking hipag. Naka panty lamang siya 

at ang towel sa buhok na halatang bagong paligo. "kumain kana at male-
late ka pa sunduin mo pa si ate" dugtong nito. 

Nagmadali akong kumain upang di ma-late sa pagsundo kay misis. 

Pagkaligo ay naabutan ko nang nakabihis na si Kat at nagpapatuyo na 
lamang ng buhok. "sasabay ka ba kay Carina?" tanong ko sa kanya. 

"hindi kuya e, pero ok lang magtataxi na lang ako, susunduin daw kasi siya 
ngayon nung boylet niya" wika ni Kat. 

"naku e sana ginising mo ako ng mas maaga para maihatid din kita... pano 
yan ok lang ba talaga mag commute ka?" sagot ko naman. 

"ano ka ba kuya, oo naman ok lang ako noh..siya sige mauna na ako,  

magpapakuha nalang ako kay manong guard sa baba ng taxi. bye kuya 
Bogs!" sabay halik sa akin ni hipag. 

Aba at sumusundo na ang mokong kay Carina. Siguro nga'y dapat ko nang 

kalimutan ang dalaga. Alisin na ang pagnanasa sa kanyang maputing 
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katawan at makinis na kutis. Burahin ang larawan sa aking isip ng kanyang 

mala-rosas na nipples at malusog na dede. Ibaon sa limot ang makinis na 

singit at manamis-namis na hiyas. Napabugtong hininga na lamang ako at 
nagtungo na sa parking area ng aming building. 

Hindi ko naman maiwasang sumilip sa parking slot ni Jean, wala na ang 

kanyang kotse at malamang ay pumasok na siya. Naalala ko tuloy ang plano 

namin na mag motel upang matikman na naming lubusan ang isa't isa. 

Pero tila may pumipigil din naman sa aking isipan na wag na itong ituloy, 

tama nga naman, dalawang beses na kaming naudlot sa pagtatalik. Nung 

una'y halikan at lamasan lang, pangalawa'y tsinupa na ako ni Ms. Jean at 

nakita ko na rin ang lightbrown nipples nito. Ngunit ganun pa man ay 
naudlot itong parehas na dapat ay patungo na sa kantutan. 

"babes nasaan kana? hello?" wika ni misis nang ako'y tawagan niya habang 
nagmamaneho. 

"papunta na dyan bakit?" sagot ko naman. 

"wag kana tumuloy, ni-recall ako kasi emergency leave yung duty sana 

ngayon, straight duty na ako pero binigyan din ako ng leave after. 
dumiretso kana sa work mo babes ok lang ako dito" paliwanag ni misis. 

Wala akong nagawa at lumiko na lamang sa isang u-turn upang tumungo sa 

construction site. Sana pala'y napaaga ng tawag si misis, naihatid ko pa 
sana ang aking magandang hipag. 

Namumungay pa ang aking mga mata habang nagkakape sa aking 

lamesang gawa sa pinagtabasan ng plywood sa construction site. Inilapag 

ko ang aking CP sa lamesa upang maghintay. Wala naman akong gaanong 

gagawin ngayon sa site, maliban sa magbabantay ng mga trabahador at 
sasagot sa mga katanungan nila ukol sa aking design. 

Sumapit ang tanghalian, binigyan ko ng pera si foreman upang may 

pagsaluhan kami. Matapos kumain ay nagpaalam ako sa kanila na 

magkakape lang akong muli sa starbucks sa isang kanto at tawagan lang 

ako pag may kaylangan. Habang patungo ako sa kapehan ay nag ring ang 
aking CP. 

"sir! nasaan ka na? busy ka ba?" wika ni Jean sa kabilang linya. 

"uhm magkakape lang bakit?" sagot ko naman. 
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"uhmm wala lang hihih!" wika nito. 

Niyaya ko si Jean magkape, pero di siya daw pwede dahil nasa laguna pa 

siya kung saan naroon ang planta ng kanilang kumpanya. Akala ko'y 

magmomotel na kami, pero nagsabi siyang pauwi na rin ng manila. So may 
pag asa pa, pero nagdadalawang isip talaga ako sa dalagang ito. 

Hinihintay ko ang aking kape at habang nakaupo ay nagring muli ang aking 
CP. "hello?" sagot ko. 

"hi Bogs...hihihi" kakaibang boses ang narinig ko sa kabilang linya. 

"sino to?" tanong ko. Hindi ko mabosesan ang babae na tumawag. Wala 
akong idea kung sino man ito pero mukhang sexy ang boses. 

"i have no time with this" sabay patay ko ng CP. 

Nagtext naman si Jean right after and ito ang laman ng text "sir, mya gbi ok 
k b?" 

Napaisip ako, gustong gusto na marahil magpakantot ni Jean, pero hindi 

talaga pwede. Si Angel at Kat ay nasa condo mamayang gabi. Tinext ko siya 

at sinabi kong hindi pwede dahil sa sitwasyon. Nagreply naman ito na ok 

lang pero try daw niyang makauwi ng maaga para office hours pa rin. 

Tumunog muli ang aking CP, tumatawag muli ang number kanina. "hello? 
who's this please?" sagot ko. 

"hi Bogs...hindi mo na ba ako kilala?" sagot muli ng sexing boses ng babae. 

"just tell me who you are miss" wika ko. 

"or else what? hihihi" biro pa ng babae. "hahaha sorry kuya Bogs! sorry! 

hahaha" si Carina pala ang tumatawag. At nagtagumpay siya sa panggu-
gudtaym. 

"hay nako, iba na naman ang number mo?" tanong ko naman. "yeah kuya, i 
bought this number just for you hahaha" biro pa nito. 

"nasaan ka kuya? i want to see you" hiling ni Carina. 

Nabuhay ang dugo ko bukod sa kapeng iniinom ko that time. "eh diba nasa 
duty ka?" tanong kong muli. 
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Nahilo daw siya kanina sa duty, kaya pinauwi na lang pero ngayon ay 

nakarecover na. Dali dali akong tumungo sa lugar kung nasaan si Carina. 
Nasa bahay lang siya, hindi ko na inisip ang trabaho ko that time. 

"tao po..." sigaw ko sa gate ng bahay nila. 

Nagring ang CP kong muli. "kuya pasok kana lang, naka pangbahay lang 
ako e bukas naman yan" wika ni Carina. 

Para akong sunod sunuran sa magandang dalaga. Ano kaya ang pang bahay 
na suot at di makalabas ang dalaga? 
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CHAPTER 42: 
May Dahilan ang Lahat 

 
"Carina?" ang wika ko ng mahina pagpasok ng bahay nila Carina. 

Malamang ay wala siyang kasama that time dahil ang tahimik ng loob ng 
bahay. 

"dito kuya sa room ko, on your right" sigaw niya mula sa kwarto. Tila 

parang nakikita niya ang mga galaw ko at siya ang naguutos kung ano ang 
susunod na kilos ko. 

Kumatok ako sa bahagyang nakabukas na pintuan ng kwarto niya. First 

time ko actually makapasok sa loob ng kanilang bahay lalo na sa kwarto 

niya. Noong hinahatid namin siya ni Kat ay hindi na kami bumababa ng 

kotse. Itinulak ko ang pintuan dahan dahan at nasilayan ko ang magandang 
dalaga na nakahiga sa kanyang kama. 

Malamig ang loob ng kwarto dahil sa aircon, malinis ang room ni Carina. 

Nakakumot siya at parang may sakit. "what happened?" nagtataka kong 
tanong sa kaibigan ni hipag. 

"parang lalagnatin ako kuya e, salamat nagpunta ka dito" wika niya. 

Nagalak ako sa sinabi niyang iyon, sa halip kasi na ang boylet nya ang 

tawagan ay ako pa ang naisip niya. Lumapit ako sa kama at naupo sa gilid 

niya. Nakita ko sa mga mata ni Carina ang saya ngunit nang hawakan ko 
ang kanyang noo ay mainit-init nga siya, may sinat. 

"ayan, uminom kapa kasi kagabi eh..nakainom kana ba ng gamot?" tanong 
ko din sa kanya. 

"yes kuya Bogs, i just want somebody to be here with me" sagot niya. 

"nasan yang BF mo?" tanong ko muli. 

"kuya...he's not my BF.ok? ang kuya ko nasa out of town e" paliwanag niya. 

Tinanong ko naman sya kung ano ang gusto nya, pagkain o kung ano man. 

Sabi niya sa akin ay wag na kasi nakakain naman na siya. Gusto lang ng 
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dalaga na may kasama at kausap. "si Kat nasaan? saka bakit di kayo sabay 
pumasok? sabi niya sinundo ka daw ng BF mo diba?" tanong ko kay Carina. 

"naiwan si Kat sa hospital, hindi naman pwedeng dalawa kaming mag off. 

Si RC naman hinatid lang ako tapos wala na, nagtaxi nga ako pauwi e" 
paliwanag ni Carina. 

"sana kanina mo pa ako tinawagan, sinundo na sana kita" sabay himas ko 
sa noo muli ni Carina. Mainit pa rin. 

"eh malay ko ba kung kasama mo si ate Angel, ok lang yun kuya, at least 

nandito kana" masayang wika ni Carina. "sana ikaw nalang talaga BF ko 

kuya..." malambing na dugtong ni Carina. Humilig ng higa si Carina sa 

aking hita, inilipat ko naman ang aking kamay sa isang side niya at tinapik 
tapik ang balikat niya. 

"kahit di kita kaanu-ano isang tawag ko lang sayo nandito ka agad kuya.." 
wika pa nito. 

"ok lang yun Carina, alam mo namang malakas ka sa akin e" sagot ko 
naman. 

"kahit na hindi na tayo nagse-sex?" pabiro niyang tanong. "kahit nabitin ka 
sa akin kagabi?" sabay tawa ng dalaga. 

"ano ka? ako nilabasan dahil kay Kat...hahaha ikaw umuwi lang hehe" biro 
ko din naman. 

Nagkatawanan kami at nagkwentuhan halos 30 minutes din, umangat si 

Carina mula sa pagkakahiga at sumandal sa headboard ng kama niya. 

Magkatabi kami ngayon na nakaupo sa kanyang kama. 

"bakit mo natiis Carina?" tanong ko sa kanya na seryoso. 

"alin? yung kagabi? well aminin ko na kuya, sa atin lang ito" wika ni Carina 
at ako nama'y nakinig ng mabuti sa sasabihin niya. 

"Kat and i sometimes fight with that thing, yeah yung threesome natin. And 

worse, yung pagbintangan nyang nagsesex tayo alone. Nagseselos ang sis in 

law mo kuya, pero hindi naman tumatagal ang awayan namin. Alam mo 

mahal na mahal ka ng hipag mo kuya. Kaya ako naman ti-nry ko talagang 
umiwas sa iyo at alam kong napansin mo rin iyon" paliwanag ng dalaga. 

"so?" wika ko. 
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"so yun na nga, pero kahit na may nanliligaw pa rin sa akin ay iba pa rin 

talaga ikaw kuya, gusto ko makatagpo ng gaya mo, bukod sa magaling sa 
kama ay maginoo din hahaha!" biro pa niya. 

"and that's why hindi ako sumali sa inyo kagabi, gusto kong ipakita kay Kat 

na kaya kong hindi makipagsex sa iyo. Pero alam mo kuya, gusto ko parin 

yung dati e. Mas maganda yung setup dati. Yung hindi alam ni Kat. Yung 
nagsesex tayo na tayo lang" wika ni Carina. 

Sa mga paliwanag ni Carina ay muli akong nabuhayan. Akala ko ay hindi ko 

na matitikman ang malaporselanang katawan niya. Ang mga malusog na 

dede na may pinkish na nipples. Ang mabangong hininga niya at malambot 
na labi. 

"you mean ok pa rin tayo?" tanong ko sa kanya. 

"of course!" masayang sagot ni Carina. 

      Sinabi din niyang wag na namin ulitin ang threesome upang di na nila 

pagawayan ni Kat. Matalino talaga itong si Carina, tama ang kutob ko, may 
plano siya. 

"pano yung mokong na BF mo?" tanong ko muli. 

"kuya...HE IS NOT MY BF HAHAHA" bulalas nito. "hayaan mo lang yun 

kuya, front ko lang yun kay friend para hindi magduda sa atin." paliwanag 
pa nito. 

Hinalikan ko si Carina. Halik na may pananabik. Matagal ding hindi ko siya 
natikman, subalit ngayon ay naintindihan ko na ang sitwasyon. 

Mainit talaga ang katawan ni Carina, ang mga labi niya ay parang may apoy 

dahil sa lagnat niya. Pero hindi ito alintana sa kanya at lumaban pa rin ng 
halikan. 

      "uhmmmmm...kuyaaa i missed you ooohhhh" ungol ng magandang 
kaibigan ni  

   Humiwalay sa aming halikan si Carina matapos ang ilang saglit, tinitigan 

nya    akong mabuti. "kuya sorry kung nabalewala kita these past few weeks 
ha, i    hope you understand the situation" wika nito. 

"ok lang Carina, basta masaya ka" sagot ko naman. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

245 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

     Inalis ni Carina ang kumot niya at tumambad sa akin ang kanyang 

maputi at       mabilog na hita. Nakapanty lamang siya at bakat na bakat ang 

katambukan nito sa manipis na panty. "alam ko namiss mo rin ito, sayo 

lang naman to eh, kita mo naman hindi ko pinatikim sa mokong na RC na 
yun hihihi"  

paliwanag pa niya sa akin. 

Hinalikan ko siyang muli ng marahan. Dinama kong muli ang lambot ng 

mga labi niya at hinimas ang mga pisngi. Nakita kong hinihimas niya ang 
sarili, binawalan ko siya. 

"oh wag mong gawin yan, ako na ang bahala dyan" wika ko naman. 

Inilipat ni Carina ang kamay sa aking harapan, hinanap niya ang matigas 

kong ari. Nang matagpuan niya ito ay agad niyang binuksan ang aking 

zipper upang ilabas ang matigas kong titi. Sinalsal ng marahan, damang 

dama ko din ang init ng kanyang makinis na palad. Kahit nilalagnat ang 
dalaga ay ganado pa rin siya sa aming ginagawa. 

"may i?" paalam pa nito at nakangiting tumungo sa aking ari upang ito'y 

isubo. Mainit ang hininga ni Carina, subalit sa sarap niyang tsumupa ay 

hindi ko na ito napansin. Tumigil si Carina sa pagtsupa sa akin nang 

hubarin ko ang suot niyang damit. Isang puting damit na pangbahay na 

maluwag. Walang suot na bra ang dalaga kayat tumambad kaagad ang 
malulusog niyang dede. 

Sinisid ko kaagad ang mga ito. Isinubsob ko ang aking mukha sa pagitan ng 

malusog at maputing dede ni Carina. Maging ang katawan niya ay mainit, 

siguro ay di lang sa lagnat niya kaya siya mainit, kundi na rin sa kanyang 
libog sa katawan. 

"uhmmmmmm uhmmppp ohhhhhh" ungol ko na parang asong ulol na 
noon lang nakatikim ng pagkain. 

Habang nilalaro ko ng aking dila ang isang nipple ni Carina ay patuloy 

naman siya sa pagsalsal sa aking ari. Ilang minuto rin akong nagpakasasa 

sa parteng iyon. Matapos kong lagyan ng mga "kissmark" ang kanyang dede 

ay pinasandal ko siyang muli sa ulunan ng kama. Naglagay ako ng isang 

unan at pinaupo ko siya dito. Alam niyang gusto kong kainin ang mabasa-
basa niyang puke. 
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"kuya be careful baka mabinat ako hihihi!" wika ni Carina. 

"sorry pero di pwede, pinasabik mo ako dito e hehehe" sagot ko naman. 

Sinimulan kong kainin ang puke ng kaibigan ni hipag. Napasabunot pa siya 

sa akin habang kinakain ko ang kanyang kaselanan. "ooohhhh! 

kuyaaaahhha aahhhhhh!" malakas na ungol ni Carina. "mas masarap pala 
pag matagal nabakante hihihi ahhhhh" dugtong pa niya. 

Nilamas ni Carina ang sariling dede habang kinakain ko ang kanyang puke. 

Halos mabasa sa aking laway ang puke niya maging ang maputing singit 

nito. Patubong mga buhok ang nasa bandang itaas ng kanyang butas, 

marahil hindi na naasikasong mag ahit ni Carina pero ayos lamang ito, 

hindi naman kasi balbon ang dalaga kayat hindi ito mala-gubat. 

"ready?" tanong ko sa kanya. 

"ako na ang bahala Carina, just lay down, ako na magtatrabaho..." wika ko 
sa kanya at siya nama'y tumango na lamang at nagpaubaya. 

Itinutok ko ang aking ari sa kanyang mainit-init na lagusan. Ikiniskis ko 

muna ang ulo ng aking sandata bago ko ito tuluyang ipinasok. Marahan ang 

aking sa kanya. Sarap na sarap naman siya at nilalamas na naman ang 

sariling dede. Hinawakan ko ang kanyang mga hita at dinama ang 

kakinisan ng mga ito. Itinaas ko ang kanyang dalawang hita at ipinatong sa 

aking mga balikat. Sagad na sagad ngayon ang aking ari sa loob ng kanyang 
hiyas. 

Hindi ko din natiis at hinalikan ko ang mga paa ni Carina. Maputi ang 

buong katawan niya kayat kahit saan halikan ay ayos lang. Napangiti 
naman si Carina sa ginawa kong iyon. 

"kuya did you know that ikaw pa lang ang nakakantot sa akin on this bed, 
on this room and on this house?" wika pa nito. 

"special ka eh!" dugtong pa niya. 

Ibinaba ko ang mga paa niya mula sa aking balikat at dumapa ako sa 

kanyang ibabaw. Naglapat muli ang aming mga katawan. Pinapawisan na si 

Carina kahit naka-aircon ang room niya. Senyales na din ito na pawala na 

ang lagnat niya. Biniro ko pa siya na kantot lang pala ang gamot sa sakit 
niya. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: CONDO BOOK 3  xSena – Pinoy Sex Stories 

247 PDF made possible by xSena – Pinoy Sex Stories  http://xsena.wordress.com 

"i'm cumming na kuyaahhhh ahhhh make it faster ohhhh" hiling pa ni 
Carina. 

Sinunod ko naman ito at nauna na syang labasan. Mahigpit na yumakap sa 

akin ang dalaga, sumenyas na din ako na malapit na rin akong labasan. 

Sinabi niyang sa labas ko iputok dahil di siya safe ngayon. Sinunod ko 
naman at sa tiyan at mga dede niya pumulandit ang aking katas. 

"aaahhhhhhh!" ungol ko nang ako'y labasan. 

Halos ipunas ni Carina sa buong katawan ang lumabas sa aking tamod. 
Muling naglapat ang aming mga labi at nagsipsipan pa kami ng laway. 

"that was great kuya Bogs!" masaya niyang sabi sa akin habang 
nagpapahinga kami sa ibabaw ng kama. 

Masaya ako noong hapon na iyon. Ang akala ko kasi'y hindi ko na muling 

matitikman ang katawan ni Carina. Nagkasundo kaming maging fubu pero 
sana daw ay wag na akong magselos sa magiging BF nya. 

"kahit may asawa na ako kuya promise ko sayo pwede mo pa rin akong 
kantutin hihihi" ito ang pangako ni Carina. 

Bumili ako ng miryenda sa kalapit na tindahan sa kanila. Pagbalik ko ay 

nakaayos na ang kwarto maging ang sarili ni Carina. Sinabi niya sa akin na 

pupunta daw sa bahay nila si Kat dahil nga alam din nitong wala siyang 
kasama at dadalawin siya. 

Matapos kumain ay madali na rin akong umalis, kung sana hindi pupunta 

ang aking hipag doon ay pwede pa kaming umisa. Pero gaya nga ng sabi 

niya, mas enjoy daw siya pag malayo ang pagitan ng sex. Niyakap ko siya 

imbes na halikan bago ako umalis. Nagbilin pa si Carina na kung ihahatid 

ko daw si Kat sa bahay nila ay wag na akong pumayag para hindi kami 
magkitang tatlo. Pumayag naman ako. 

"sir, dito na ako sa manila" wika ni Jean nang sagutin ko ang tawag niya 
habang pabalik ako ng condo. 
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CHAPTER 43: 
Ang Pangako 

 
Nagtaka ako dahil hindi tumawag sa akin si Kat upang magpasundo, siguro 

ay ayaw din niyang makita ko si Carina gawa nga ng sabi na rin ng kaibigan 

na nagseselos siya kapag magkausap kami ni Carina. Dumiretso ako sa 

aming condo, sa parking area ay hindi muna ako bumaba ng kotse. 

Nagmuni-muni ako at sinariwa ang pagtatalik namin ni Carina kanina 
lamang. 

Tinawagan ko ang aking misis at tinanong kung anong oras ko siya 

susunduin. Sinabi niyang mga 6PM, kung gusto ko daw ay si Kat muna ang 
puntahan ko. Tinawagan ko si Kat, "Kat? papasundo ka ba?" wika ko. 

"kuya wag na, didiretso na ako kila Carina may sakit kasi siya, baka doon na 
din ako matulog pakisabi na din kay ate" sagot ni Katherine. 

Dati ay sa lahat ng lakad niya ay nagpapahatid sa akin ang aking hipag. 

Medyo nanibago ako sa sinabi nyang iyon. Siguro nga 'y nagseselos talaga 

siya. Sa aking isip naman ay ayos lang dahil nagkasundo naman na kami ng 

kanyang kaibigan ukol sa aming sekswal na relasyon. Lumabas na ako ng 
kotse at umakyat sa aming unit. Naalala ko ang tawag ni Jean kanina. 

Tumawag si Jean kanina lamang, sinabing nasa manila na daw siya. Sabi ko 

naman na di ako pwede tonight dahil nga si misis ay naiba ang schedule. 

Nanghinayang din ako dahil kung pumayag ako ay maaaring makantot ko 

na din si Ms. Jean. "palay na nga ang lumalapit" sabi ng tinig sa aking 

isipan. Napailing na lamang ako sa mga naglalarong sitwasyon sa aking 
isipan habang ako'y nasa loob ng elevator. 

Nagshower ako pagdating ko sa aming unit, hindi na kasi ako 

nakapagshower kila Carina kanina. Alas kwatro pa lamang ng hapon at 

dalawang oras pa bago ako sumundo kay Angel. Matapos akong maligo ay 

binuksan ko na lamang ang aking laptop upang mag internet. Inopen ko 

ang FB, nakita ko ang status ni Carina, "fever" ang nakalagay. Nagalala din 

ako dahil baka nga naman bumalik ang lagnat niya, pero sa isang banda ay 
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naisip kong part ito ng palusot niya para walang maghinala na nagtalik 
kami kanina. 

Online siya sa chat pero hindi ko siya kinausap, ganun din siya. Parehas 

kaming sumunod sa aming usapan. 5:30 ng hapon ay umalis akong muli 

upang sunduin ang aking asawa. Alam kong hindi ako makakaiskor sa 

kanya ngayong gabi dahil galing siya sa 16hour duty. Naghanda na lang ako 

ng kanyang makakain at nilinis ang aming kwarto upang makapagpahinga 
siya mamaya. 

"how's your day babe?" tanong ko sa aking asawa habang pauwi na kami. 

"eto pagod..sorry no entry mamaya hahaha" biro pa ni Angel. 

"kay sis ka nalang tonight hihihi" dugtong pa niya. Sinabi kong baka doon 

matulog si Kat kila Carina dahil may sakit daw ang kaibigan. Parang 

nalungkot pa si misis sa aking sinabi. "ok lang babes, pass muna ngayon" 
wika ko naman. 

Hindi alam ni misis na nakaraos na ako sa kaibigan ni hipag. Kahit na mas 

maganda ang aking asawa sa kapatid at maging kay Carina ay iba parin ang 

alindog ni Carina. Si Angel ang original, si Kat ang pinakamasikip, si Carina 
ang paborito ko. Si Jean kaya?  

napangiti pa ako sa mga naiisip ko. 

Hindi naman ito nakita ni misis, nakatulog na kasi siya habang kami ay 

nasa byahe. Ginising ko na lang siya nang kami'y nasa parking na. Kumain 

si misis at naligo pagkatapos. Gusto rin sanang makipagtalik ng aking 

asawa ngunit hindi na talaga kaya ng kanyang katawan. Bago natulog ay 
nagbilin pa siya na tawagan muli si Kat kung uuwi pa at sunduin ko daw. 

Nagpapaantok ako sa harap ng TV ay tumunog ang aking CP. Si hipag ang 

tumatawag, "kuya Bogs, pasundo naman oh, dumating na kasi kapatid ni 

Carina may kasama na daw siya" wika ni Kat. Nagbihis ako at nagtungo sa 
bahay nila Carina upang sunduin ang aking magandang hipag. 

Nagpark ako sa tapat ng bahay nila Carina, tumawag akong muli kay hipag 

upang ipaalam na nandoon na ako at sinabi niyang lalabas na din daw siya. 
9:00pm na noong time na iyon at tahimik na sa street nila Carina. 

"kuya!" wika ni Kat paglabas ng pintuan. Sumilip lang naman si Carina sa 
pintuan, nagtama ang aming mga mata at tumango na lamang ang dalaga. 
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"thanks Kat!" sigaw ni Carina kay hipag habang isinara ang gate. 

"tara na kuya..." wika ni Kat. 

Tinanong ko si Kat about sa condition ni Carina. Wala namang malisya ang 

aking tanong at sinagot naman niya ito. "ok na si friend, bumaba na lagnat 

niya saka may kasama na siya ngayon" paliwanag ni hipag. 

Bago pa man umandar muli ang kotse ay hinalikan na ako ni Kat. Doon 

mismo sa harap ng bahay nila Carina ay hinalikan ako ng aking hipag sa 
loob ng kotse. 

"are you ok Kat?" nagtataka kong tanong. 

"kuya let's have sex here, yes right here and right now" hiling ni Katherine 
sa akin. 

"ano?? alam mo bang public place ito? sa condo nalang if you want not here 
Kat." masungit kong sagot. 

Pinaandar ko ang kotse at umuwi na, habang ako'y nagmamaneho ay nakita 

kong inaalis na ni Kat ang butones ng kanyang uniporme. Di ko alam kung 

anong ginawa dito ni Carina kung bakit di maitago ang libog sa katawan. 

Tinigasan din naman ako sa nakita ko, ang malusog na suso ng aking hipag. 

Tanging ang mga streetlights at ilaw sa car stereo ang sumisinag sa mga 

dede ni Kat. Pinatulan ko naman ang trip ni hipag, nilamas ko ang dede 
niya habang ako ay nagmamaneho. 

"sorry kuya ha, i'm horny right now e hihihi" wika pa ni Kat. 

Bago namin marating ang building ay pinabalik ko na sa kanya ang butones 

ng kanyang uniporme. Sa parking ay muli kaming naghalikan, kahit na si 

Carina ang nasa isipan ko that night ay nasapawan ito ng alindog ni hipag. 

Mas malambing din kasi si hipag kumapara kay Carina, kayang kaya niya 
akong amuin anumang sitwasyon. 

"let's go up na sa unit Kat, doon nalang" sabi ko sa kanya. 

Pagpasok namin sa unit ay naghubad agad ng pang itaas ang aking hipag. 

Mahimbing ang tulog ni misis dahil sa pagod at kami ni hipag ay nasa sala. 

Nilamas at sinimsim ko ang mga dede ni hipag. Mas malaki ang dede niya 
kaysa kay Carina. Pero syempre ay wala itong sinabi sa suso ni Angel. 
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Tahimik kaming dalawa sa aming halikan at lamasan. Tinanong ko si hipag 

kung bakit bigla siyang dinapuan ng libog. "nanuod kasi kami ng porn ni 

friend hahaha" wika ni Kat. "kaya nagpasundo na ako sayo kuya, di ko 
kayang hindi makantot tonight" dugtong pa niya.  

"e sana isinama mo naman si Carina" biro ko pa. 

"tse! ayaw mo na ba sa akin??" masungit na tanong nito. 

Nilambing ko lang si hipag at nakalimutan na niya ang tinanong ko. 

Nagniig kaming muli nang gabing iyon. Nakadalawang round pa kami 

actually, isa sa sala, at sa banyo. Sabi ko pa sa kanya na maagang gumising 

bukas para threesome kami ni ate niya, namiss ko na din kasi silang 

dalawang sabay na kinakantot. 

"kuya pag ba nag BF na ako e magagalit ka?" tanong ni Kat habang kami ay 
nagpapahinga sa sofa. 

Sinipsip kong muli ang isang nipple ni Kat bago ko sagutin ang tanong niya. 

"bakit naman ako magagalit? may nanliligaw na ba sa iyo?" tanong ko 

naman. Wala pa naman daw, pero naisip din niyang malay namin kung 

ganito lang kami forever. "pero kahit na may asawa na ako kuya, gusto ko 

pa rin sex tayo, like what ate did" pangako ni Kat sa akin. Halos kilabutan 
din ako sa magkaparehas na pangako ng magkaibigan. 

Kinabukasan ay nagising akong walang katabi, hindi na natuloy ang 

threesome namin dahil tanghali na kaming nagising, papasok si Kat at ako 

naman ay papasok din. Off ni misis ngayon dahil sa straight duty nya 
kahapon. 

"Bogs, may tumawag sa iyo kanina ahente mo raw, magdedemo yata sa 
opisina nyo kaya bumangon kana dyan" mataas na boses ni misis. 

Natakot ako, bihira akong tawagin ni Angel ng "Bogs". Siguro'y naghinala 

ito dahil sa tumawag si Jean sa akin, pero di naman niya alam na si Jean ito 
dahil wala itong name sa aking CP. 

"lika na Kat hatid na kita" aya ko pa kay hipag. 

"kuya daanan natin si Carina coding yun ngayon e" sagot naman ni Kat. 
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Humalik ako sa aking asawa bago umalis, hindi naman siya galit o anu pa 

man. Regular lang, pero nagtataka ako kung bakit hindi niya ako tinawag 
na "babes". 

Blooming na blooming si Kat noong umaga na iyon, dahil ito sa aming 

pagtatalik kagabi. Excited din ako at makakasabay kong muli si Carina. 
Tumawag si Kat sa kaibigan nang malapit na kami sa bahay nila. 

"hi kuya! pasabay ha?" bungad ni Carina. 

"ok ka na ba Carina? may sakit ka daw a?" tanong ko sa kaibigan ni hipag. 

"ayos na ako kuya, pwede na magwork ulit" sagot niya. 

Humawak sa aking hita si Kat, parang nagseselos na naman. "ang sweet 

naman hihihi" napansin pala ito ni Carina at biniro ang kaibigan. Dati nang 

ganoon si Carina, palabiro at pilya. Para na rin siguro di na maghinala sa 

kanya si Kat. Hindi naman inalis ni hipag ang kamay sa aking hita, itinaas 
pa niya ito malapit sa aking ari. 

Hindi ko naman maiwasang tigasan at pansin agad ito dahil hindi ako naka 

maong pants that time. Napatingin ako sa rearview mirror at nakatingin 

dito si Carina. Napangiti lamang siya at nag concentrate na lang ako sa 
pagmamaneho. 

"papasundo ba kayo mamaya?" tanong ko sa kanila pag baba sa hospital. 

"yes kuya, please" sagot ni Kat. "bye kuya Bogs! thanks ha" wika naman ni 
Carina. 

Nakakatuwang kasama ang dalawang dalaga. Nagseselos ang isa, ang isa 

naman ay tahimik lang na alam niyang pinagnanasahan ko siya. Nakangiti 

akong pumasok, pero nawala ang aking saya nang maalala ko na tumawag 
daw si Jean sa akin at si misis ang nakasagot.  
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CHAPTER 44: 
Ang Kaba 

 
Dumiretso ako sa aming opisina bago tumungo sa site, araw ng pagrereport 

kaya obligadong pumunta muna ako roon. Habang daan ay nagbaliktanaw 

ang mga eksena sa aking isipan. Ang magkasama ang dalawang dalagang 

nakantot ko at nagkakaselosan pa. Haha, tawa ng aking konsyensya. Ngunit 

sa kabila nito'y nasa isang sulok pa rin ng aking isipan ang tumawag kanina 
na si misis ang naka sagot. 

Bihira akong tawagin sa pangalan o palayaw man lang ng aking asawa, at 

alam ng mga kalalakihan na pag tinawag kami sa pangalan at hindi sa 

pangalang pang-irog ay mangamba kana. Ganoon ang aking naramdaman, 

kinabahan. Kaya't nagmadali akong tumungo sa opisina upang tanungin si 
Jean kung ano ang sinabi sa kanya ni misis matapos siyang tumawag. 

Kung tutuusin ay madali lamang magpalusot, tutal hindi ko naman talaga 

nakantot si Ms. Jean, pero ang tiwala ni misis ang mahirap kalaban. Sa mga 
pribelehiyo niyang ibinigay sa akin ay wala na akong hinihiling pa. 

"good morning sir!" bati ng aming security guard, tumango lamang ako 

bilang bati. "ah sir, nandyan na nga pala yung bisita nyo yung ahente" 

dugtong pa ni manong guard. Lalo akong kinabahan dahil totoo ngang may 
tumawag, at may ahenteng naghihintay sa akin. 

Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko, magagalit ba ako o 

maaawa. Bakit naman kasi tumatawag ng madaling araw. Marahan kong 
binuksan ang pintuan ng conference room. Nabigla ako sa aking nakita. 

"good morning sir! nice to see you again!" bati ng ahente. Nakipagkamay sa 
akin at kinamayan ko naman bilang isang professional. 

Nabunutan ako ng tinik sa aking dibdib, napakabuti talaga sa akin ng 

tadhana, na madalas akong paglaruan. Halos hindi na tumibok ang aking 

puso na kanina lamang ay mabilis dahil sa kaba. Ang naghihintay na ahente 
ay si John, ang kakumpitensya sa produkto ni Jean. 
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"o Mr. John, naligaw ka hehe" masayang bati ko. "ano ang balita?" dugtong 
ko pa. 

"sir sorry pala naabala kita kanina, si misis mo yata yung sumagot" sagot pa 

niya. Dito ay nasiguro ko na talaga na hindi si Jean ang nakausap ni misis. 

Pero di pa rin clear kung bakit ako tinawag na "Bogs" ni misis na dati at 
palagi namang "babes". 

"ah wala iyon..." wika kong muli. 

Nagresign na pala si John at ibang produkto na ang ino-offer niya. Wala 

nang kumpetensya si Jean. Nagusap kami at mga isang oras din ang 

lumipas ay natapos ang demo niya. Bumalik muna ako sa aking room 

upang magpalipas ng oras, makapananghali pa naman ako tutulak 

patungong site. At habang nagpapahinga at nakataas pa ang aking paa ay 
nagbaliktanaw ako sa mga nakaraan. 

Hindi ko alam kung bakit nasagi ng aking memorya ang unang 

pagkakataon kung saan natikman ko ang aking magandang hipag. The first 

time na lumapat ang kanyang malalambot na palad sa aking matigas na ari, 

habang siya'y ginagabayan ng aking asawa. Ang unang pagkakataon na 

malamas ko ang maputi at makinis niyang mga suso. Ganun din ang unang 

beses na isinubo ni Katherine ang aking ari sa loob ng kanyang bibig. Ahhh 

ano ito? Naisip ko siguro na dahil sa mga sinabi sa akin ni hipag nito 

lamang nakaraang araw - na paano na kapag may BF na siya. Ang tanging 

nakapagpagaan ng loob ko ay ang sinabi niyang pwede pa rin kaming mag 
sex kahit na may BF o asawa na siya. 

Nanumbalik din ang mga imahe ng katawan ni Carina sa aking isipan. Ang 

malaporselanang kutis ng dalaga na napakasarap dilaan. Ang mga mabilog 

na dede ni Carina na noong una pa'y sinisilip ko lamang. Halos nag 

daydream ako noong oras na iyon, tinitigasan din ako habang ibinabalik 

ang nakaraan. Ang ring ng aking CP ang bumasag sa momentum, "hello 
babes?" sagot ko. 

"Bogs uwi ka nah..." malambing na tinig ni Angel. 

May schedule pa ako sa hapon noong araw na iyon, subalit mukhang 

taglibog ang aking asawa. Dati na niyang ginawa ito, ang tumawag sa akin 

habang nasa oras ng trabaho. Sinabi ko sa kanyang uuwi na din ako pero 
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babalik din sa site dahil kaylangan ako doon. Nagkasundo naman kami at 
tumulak na ako sa parking area. 

Dahil sa libog ko ay iniwan ko ang aking trabaho makantot lang ang aking 

asawa. May pasok na kasi siyang muli mamayang gabi at hindi kami 

nakapag sex nitong nakaraang araw kaya siguro sabik na sabik din siya. 
Tanghaling tapat ay naghahanap ng sex. 

"hi kuya Bogs! kumain kana?" wika naman ni Carina nang tawagan niya 
ako habang nasa traffic pauwi ng condo. 

"uy Carina musta? napatawag ka? baka mahuli ka ni Kat?" sagot ko naman. 

"kuya...you know me naman diba? i don't make things na sasabit ako..ikaw 
talaga" paliwanag naman nito. 

Break time daw niya at hindi naman nya kasama pa si hipag kaya 

nakatawag sa akin. Pero bakit kaya ito tumawag? "napatawag ka?" tanong 
ko. 

"i just want to make sure you are ok my kuya hihihi" malambing na wika ni 

Carina. Ang mga tinig pa lamang niya ay talaga namang nakakalibog na. 

Dumagdag ito sa pagnanasa ko sa aking asawang naghihintay na sa aming 
condo. 

"pauwi ako e, doon na din ako kakain, hehe...alam mo na, tumawag si ate 
Angel mo" wika ko pa. 

"hahahah ang hilig talaga ni ate! i wonder if possible kayang makasama ako 

sa sex nyo hahaha" pilyang tugon ni Carina. Naisip ko din na posible nga ito 

pero sa mababang porsyento lamang. Kumibot muli ang aking ari nang 

isipin ko ang suhestyon ni Carina. Maaaring gagawa ito ng plano upang 
matupad ang pantasya. Why not? sabi ko sa isip ko at napangiti na lamang. 

"babes?" hanap ko sa aking asawa pagpasok ko sa unit namin. "i'm here 
Bogs!" sigaw niya na ang tinig ay nasa kwarto namin. 

Naabutan ko si Angel na nakahiga sa kama, walang saplot at 

nakabuyangyang na agad ang malusog niyang dede. Sinungaban ko kaagad 

bigla ito dahil sa libog. Nilamas ko ang isang dede ni misis at ang isa naman 
ay sinuso ko at nilaro ng dila. 
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"ooohhhh Bogsssssss!" ungol ng aking asawa. Sa madaming nang 
pagkakataon ay muli niya akong tinawag sa aking palayaw. 

"babes?  tanong ko lang, bakit Bogs na ang tawag mo sa akin?" Tanong ko 

sa aking asawa at tumigil ako sa pagsupsop sa kanyang suso pero hawak ko 
pa rin ang isa. 

"hihihi, napansin mo din pala. Well, i find it much sexy than babes hahaha" 
paliwanag niya at hinatak ako upang halikan. 

"i don't know but calling you with your name than our usual endearment 

names arouses me more BOGS hahaha" dugtong pa niya. "it's like having 
sex with a stranger!" pagtatapos niya. 

Medyo nasimangot ako sa idea ni misis. "what?? you have in mind having 
sex with a stranger??" masungit kong tanong. 

"no no Bogs, you don't get it. It's like our first time always. Noong bago pa 

lang ba tayo e babes na tawag mo sa akin? hindi naman diba? and to be 

clear, i don 't want any penis inside my pussy other than you BOGS" 
paliwanag niyang muli. 

Akala ko'y magiging haliparot na ang aking asawa, buti naman at hindi. 

Siniid ko siyang muli ng halik. Kinain ko ng husto ang kanyang hiyas na 

parang "first time" namin. Naalala ko noon ay nahihiya pa siya dahil first 

time din niya sa akin. Una kong matikman ang aking asawa ay halos 
parehas sila ng pepe ni Kat. Masikip at masarap. 

"ohhhhhhhhh" mahabang ungol ng aking asawa. Matapos kong kainin ang 

kanyang basang puke ay dinilaan ko naman ang kanyang mga singit, hita, 

binti, at patungong mga daliri niya sa paa. Iba pa rin talaga ang sariling 
misis ang kinakantot. Alam na alam namin ang ikaliligaya ng isa't isa. 

"Bogs ikaw naman mahiga, i'll do the rest" wika niya. Sumunod ako at 

nahiga sa kama. Nagtaka ako kung bakit bumaba naman siya at tumungo sa 

drawer. Nagulat ako nang ilabas niya ang lotion. Ipinahid niya ang lotion sa 
katawan niya, sa mga malusog niyang suso, sa puson, at sa mga palad niya. 

"ready?" tanong niya. Nakangiti akong tumango at umakyat siya sa kama. 

Makintab ang kutis niya dahil sa lotion na inilagay. Ayos talaga ang aking 
asawa, may bago na namang kaalaman. 
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Pumatong si Angel sa aking katawan, naglapat ang aming katawan at 

damang dama ko ang malulusog na dede ni misis. Nakadapa siya sa akin at 

nagsimulang umulos. Parang ikinaskas niya ang katawan niya sa akin. First 

time ginawa ni Angel ito sa akin, ang body massage, literal na body massage 
dahil ang katawan niya mismo ang pinangmamasahe sa akin. 

Nagtatama ang bukana ng kanyang puke sa ulo ng aking ari kapag 

bumababa siya sa pagkaskas ng katawan. Madulas na ang aming mga 

katawan, matigas na matigas na din ang aking ari, daig pa ang BJ na 
foreplay sa bagong idea ni misis ngayon. 

"i want to enter you na babes, i mean Angel" wika ko sa kanya. 

Bago naman niya ipinasok ang aking titi sa kanyang puke ay pinunasan 

muna niya ito ng kumot, inalis ang naiwang lotion dito saka isinubo muna. 

Itinutok ni Angel ang aking ari sa kanyang puke. Dahan dahang inupuan ni 
misis at dinama ang bawat pulgada ng aking matigas na ari. 

"ahhhhh feels sooo goood Bogsss" ungol niya. 

Umindayog na si Angel, nagenjoy ako sa pagkantot sa aking asawa. Sinalo 

ko ang umaalog na dede niya at nilamas lamas ko ito. Ang naging ritmo ng 

kanyang pag indayog ay napakasarap, baba-taas, giling at ungol. Halos 

labasan na ako sa sarap ng ginagawa niya sa akin. Sinabihan ko siyang ako 

naman sa ibabaw ngunit umiling lamang siya. Siya daw ang boss, at ako'y 

alipin lamang. Natawa nalang ako sa sinabing iyon ni misis. Ang libog 
talaga ng aking asawa. 

Nakatapos kami, hindi na siya humingi ng isa pang round dahil alam 

niyang may appointment pa ako. Nagpahinga kaming saglit sa ibabaw ng 

makasaysayang kama. Gusto ko sana siyang tanungin sa kanyang pantasya, 

dahil siya ay naibigay na nya sa akin ang aking pantasya - ang threesome 

namin ni hipag. Pero natatakot akong marinig ang sa kanya dahil baka 

threesome din ang gusto niya, ngunit sa ibang lalake. Tawagin man akong 

makasarili ay hindi ko yata kayang makitang kinakantot ng iba ang aking 

mahal na asawa. Hindi ko na lang itinuloy ang aking pagtatanong at hayaan 
na lang ang tadhanang tumuklas dito. 

Matapos mag shower ay bumalik na rin ako sa aking trabaho. Masaya kong 

iniwan ang aking asawa. Sa loob ng sasakyan ay naisip kong muli ang 

maaaring pantasya ng aking asawa, subalit di ko pa rin ma-imagine kung 
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pwede nga ito. Sa aking sarili ay ayokong makantot ng iba si misis. At isa 

pa'y kapag tinanong ko siya kung gusto niyang makantot siya ng iba ay baka 
sabihin niyang kaladkarin siyang babae at ma-offend pa. 

Kinalimutan ko na lamang ang ideyang iyon at nakatulong ang pagtawag 

kong muli sa kaibigan ni hipag. Napindot ko na lamang ang aking CP at si 
Carina kasi ang huling tumawag. "hello?" wika ko. 

"mamaya nalang...dito hipag moh" pabulong na sagot ni Carina sa akin. 

Ibinaba ko nalang ang tawag. Ilang saglit ay may tumawag muli sa akin. Si 
Jean. 

"hello?" sagot ko. "sir! mukhang iniiwasan mo ako ha?" wika ng dalaga. 

"ha? saan?" pagtataka ko. "kanina sir sa parking! tinatawag kita e" sagot 
niya. 

Siguro ay dahil sa mga iniisip ko kanina kaya di ko namalayang may 

tumatawag pala sa akin. Tinanong ko siya kung bakit at sabi lang niya na 

yun nga, hindi ko daw siya pinansin. "o kelan ba tayo magho-hotel?" biro 
ko agad sa dalaga. 

"are you sure sir?" sagot niya. 

"ikaw? hindi ka ba nabitin last time we almost did it?" wika kong muli. 

Napatawa na lamang siya at sinabing di daw siya nabitin dahil itinuloy 

naman niya. Alam kong ang dildo niya ang tinutukoy niya. "ay ganun, pano 
naman ako?" sabi ko pa. 

"e kanina sana kaso di mo naman ako pinansin" sabi din niya. 

"are you free after 1 hour?" tanong ko sa dalaga. 

Nagkasundo kami. Di ko alam kung bakit naipilit kong makipagkita kay 

Jean. Kahit na kakatapos pa lang namin magtalik ng aking asawa ay inasam 
ko agad ang makantot ang ibang babae. 
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CHAPTER 45: 
Ang Pagtutuos 

 
Nagkita kami ni Jean sa construction site kung saan ako tumungo. Kainitan 

ng araw ay makikipagkantutan na naman ako sabi ko sa aking sarili. 

Nagtaka ako sa aking nakita, iba ang sasakyan ni Jean at sa passenger side 
siya bumaba. May driver na kaya siya? 

"hi sir!" bati nito nang magkita kami. "ikaw ha ha suplado mo na! hihihi" 
biro pa niya. 

"hindi naman..may kasama ka yata?" tanong ko at itinuro ko ang kotse sa 
labas. 

"ah sir, BF ko nga pala. hihi i took your advice kasi, to have one. Actually 

kaya kita tinatawag kanina dahil nga ipapakilala ko sayo" halos nanlumo 

ako sa paliwanag ng dalaga. May bantay na pala siya at mukhang hindi ko 

talaga matitikman ang magandang ahente. 

"akala ko pa naman makakaiskor na ako sayo" biro ko pa na may halong 
katotohanan. 

"hihihi ikaw talaga sir! na BJ naman na kita e hihihi" pabulong pang sagot 

nito. Parang wala lang kay Jean ang pagtsupa niya sa akin at mukhang di 

big deal sa kanya. "anyway sir, eto nga pala" sabay abot sa akin ni Jean. 

Regalo daw ng company nila dahil sa mga projects na ibinibigay ko nitong 
nakaraan. 

"sir pano? di na ako magtatagal, alam mo na hihihi" sabay kindat pa nito. 

"don't worry sir, magkapitbahay naman tayo" pahabol pa niya. 

Akmang aalis si Jean ay pinigilan ko ito. "may papakita nga pala ako saglit 

sa taas" wika ko. Kunyari ay may ipapakita ako sa taas ng bahay, dinala ko 

si Ms. Jean sa taas kung saan patapos na ang isang kwarto. Sumama naman 
ang dalaga at tila nagtataka. 

Nalibugan na kasi ako ng husto at first time ko itong nadama, at unang 
beses ding may "hinatak" akong babae. 
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"ito nga pala yung room" wika ko sa kanya. Pinakita ko ang isang sample 

unit, apartment ang project ko noon. "gusto mo ng sideline? i-advertise mo 
ito sa mga buyer, parang real state agent kita ok lang?" wika ko pa. 

"oh sure sir, basta ba maganda pursyento ko e" sagot naman niya. 

Natitigan ko ang mga dede ni Jean noon din. Hindi ko na inisip na may BF 

na siya dahil sa isip ko 'y dapat matikman ko na ito bago mahuli ang lahat. 

Nakita niyang nakatitig na naman ako sa kanyang malusog na dede at 
napangiti pa. "sir talaga!" sabi niya. 

Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Sinunggaban ko si Jean at 

lumaban naman ito ng halikan. Alam kong delikado ang aking ginawa, 

maaari kasing may pumasok na trabahador that time. Kumalas si Jean at 
nagtatakang nakatitig sa aking mga mata. 

"sir wait! nasa ibaba lang ang BF ko! i think this is not the right time!" 

pasigaw nitong sagot. "shhhh...we don't have any time left, lagi nalang 
tayong nabibitin" sagot ko naman. 

"sir may BF na ako e, you had your chance before.." sagot ni Jean na parang 
naiiyak na. 

Aminado akong pinalagpas ko ang chance ko dati. Ngunit parang kakaiba 

ang libog sa aking katawan nang malaman kong may BF na siya. Binitawan 

ko si Jean, pinabayaan at hinayaan ko kung aalis na siya. Hindi gumalaw 
ang dalaga, nakatitig pa rin ito. 

"ok sir, since nabitin kita the last time, and alam kong malaki ang utang na 
loob ko sayo..." sagot ni Jean at lumapit sa aking muli. 

Lumuhod ang dalaga, binuksan ang aking zipper at hinawakan ang aking 

ari. Tsinupa ako ni Jean, batid ang kasabikan pa rin ng dalaga dahil sa 

higpit ng kanyang pagkakasipsip sa aking matigas na ari. Ilang segundo pa 
lamang ng pagkakatsupa niya ay tigas na tigas na ang aking ari. 

"sir, just to clarify, BJ lang ang kaya kong ibigay sa iyo this time, sana 

maintindihan nyo po" paliwanag pa ni Jean habang hawak ang aking ari. 

Marahil ay may BF na nga daw ang dalaga kaya't tinanggap ko na lamang 

ano man ang kanyang iniaalok. Umupo ako sa silya at inakay ko ang dalaga, 

sumunod naman siya at nagpunas pa ng pawis sa kanyang noo. 

Nakalimutan ko kasing buksan ang aircon kayat maging ako man ay 
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pawisan na. Pag upo ko palang ay yumukong muli ang dalaga upang isubo 

niya ang aking ari. Nasilip kong muli ang kanyang malaking dede. "Uhm, 
pwede ko pa bang hawakan ang mga iyan?" tanong ko sa aking ahente. 

"sure sir, wag mo lang lukutin ang aking damit. you can do whatever you 
want sa kanila hihi tutal kanina mo pa sinisilip yan" biro pa niya. 

Isinuot ko ang aking isang kamay sa neckline ng suot niyang fit na t-shirt. 

Hinimashimas ko ang malulusog niyang dede, nilaro ko din ang mga 
nipples niya. Napaungol din naman si Jean sa aking ginawa. 

"slurrrpppp uhmmmmpp ohhmmmmmm..." ungol niya. 

Pinatigil ko sandali ang dalaga sa pagtsupa sa akin, pinatayo ko siya at 

ngayong katapat na ng aking mukha ang kanyang dibdib ay inililis ko ang t-

shirt niya. Hindi naman siya tumanggi o nag-object man lang. Kasamang 

tumaas ang kanyang bra at tumambad muli ang kanyang malaking mga 

suso. Muli kong nasilayan ang lightbrown niyang utong, at kaagad ko 

naman itong dinilaan. Napasabunot pa si Jean sa akin nang bahagya kong 
sipsipin ang kanyang mga nipples. 

"sir, tsupain na ulit kita so you could cum...we doesn't have that much time" 

wika ng dalaga na alam kong nasasarapan din sa aking ginagawa at 
maaaring bumigay ng tuluyan. 

Hinawakan ko din ang kanyang matambok na pwet at halos makurot niya 

ang aking batok sa sarap na naramdaman. Gusto kong palibugin ng husto 

ang dalaga upang makipagkantutan na siyang tuluyan noon din sa lugar na 

iyon. Hindi naman nagpapapasok kaagad ang mga tao ko sa ibaba ng kung 
sino kaya't malakas ang loob kong hindi kami aabutan ng BF nya. 

"ohhhhh sirr.....uhmmmmm stop nahhh...." hiling muli ni Jean. 

Siya na mismo ang bahagyang lumayo, bumabang muli at tsinupa ang 

aking ari. Batid naman ang libog niya dahil mas tumindi pa ang kanyang 

pag tsupa. Nakasubo ang aking ari at minsa'y tumitingin pa sa akin upang 

siguraduhing ako'y nasasarapan. May pagkakataon ding sinasalsal nya ito 

at dinidilaan ang aking mga itlog. Hindi ko naman inalis ang aking isang 
kamay sa paglamas ng kanyang mga suso. 

"aahhhh...lapit na Jeannnnn" ungol ko at ako'y tila nanigas ang katawan sa 
sarap ng kanyang pagtsupa. 
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Sa halip na salsalin ay lalong sinipsip ni Jean ang aking ari hanggang sa 

ako'y labasan. Bilib na bilib ako sa dalaga, nilunok niya talaga ang lahat ng 

lumabas sa akin. First time nyang matikman ang aking tamod ngunit di 

alintana ang pagsimot niya dito. Dati kasi'y lagi kaming bitin at di ako 

nakakaraos, ngayon ay naiputok ko na din sa kanya ang aking katas na 

alam kong inasam din niya. Pero bilib din ako sa tibay ng loob nya at hindi 
siya nadala ng libog at nagpakantot sa aking tuluyan. 

"hmmmmmm...taste good! hahaha" biro pa nito habang pinupunasan ang 
paligid ng kanyang bibig. 

" so paid na ako sa first project sir ha! hihihi" biro nitong muli. Nanghina 

ako sa sarap na ibinigay ni Jean sa akin. Kahit na bitin ako dahil ang gusto 
ko sana talaga ay makantot ko siya. Pero ok na rin ito kesa wala. 

Nag-ayos ng damit ang dalaga, magaling din itong si Jean at parang walang 
nangyari sa amin sa loob ng kwartong iyon. 

"so pano sir? i have to go...hope you enjoyed it!" paalam ni Jean sa akin. 

Hindi man lang nagmumog ang dalaga at tuluyan nang umalis  sa 

construction site. Sa isip ko'y sana ay makipaghalikan siya sa BF nya para 

malasahan niya ang aking tamod haha. Kahit na nilabasan ako ay parang 

kulang pa rin ang experience ko kay Jean. Ito ang nagtatalo sa aking isipan. 
Siguro'y may second chance pa naman upang tuluyan ko siyang matikman.  

Mula ng araw na iyon ay parang naging hudyat upang bumalik sa normal 

ang aking araw araw na buhay. Nakuntento na rin ako sa BJ ni Jean pero sa 

isang sulok ng aking isip ay nandoon pa rin ang pagnanasa. Naging regular 

na din ang aming pagtatalik ni Carina, sikretong pagtatalik. Mas madalas 

ko pa ngang makantot ang kaibigan ni hipag kasya sa kanya dahil itong si 
hipag ay naging busy na ring masyado sa kanyang trabaho. 

Bumalik na rin si hipag sa kanilang bahay, kila byenan, pero regular ko 

naman siyang sinusundo dahil sa kahilingan na rin niya. Hindi na kami 

nag-object magasawa sa pagbalik ni Katherine sa bahay nila upang 

maiwasan na rin ang pagdududa ng aking mga biyenan. Kapag 

nagkakasabay naman sila ng day off ay siguradong threesome ang aming 
pagtatalik. 

Lumipas ang ilang buwan (January 2012 na ito) ay sumapit ang kaarawan 

ng aking magandang hipag. Hiniling niyang wag na kaming mag party o out 
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of town, na ipinagtaka naman ni misis. Halos lahat kasi ng birthday niya ay 
puro may handaan, puro out of town sa beach o pool. 

Gabi bago sumapit ang kanyang kaarawan ay nag dinner kaming lahat, 

byenan, bayaw, misis at hipag. Pero naunang umuwi matapos kumain ang 

aking mga biyenan at kasama nilang umuwi ang aking bayaw. Nang 

maiwan kaming tatlo ay nagkakwentuhan kami at muling tinanong ni Angel 
ang kapatid. 

"sis bakit naiba yata ngayon ang birthday mo?" tanong ni misis. 

"ate, may wish sana ako ngayong birthday ko e" sagot ni Kat. 

"siguro time na para mag BF na ako? hihihi" pabiro pa nitong sagot. "good 
then find one sis!" sagot naman ni misis. 

Napatingin pa sa akin ang aking hipag na tila nangaakit. "but before that, i 

want to do something memorable to my birhtday tommorow" wika ni Kat. 
"then what is it?" tanong ni misis. 

Wala naman akong kibo at hinayaan ko lang magusap ang magkapatid. 

"can i have kuya tommorow?" wika ni Kat. Napangiti lamang kaming 
magasawa sa hiling ng kapatid. 

"ano ka ba? you have your kuya Bogs naman na lagi?" sagot ni misis. 

"well oo, but not just like that. I mean baka pwedeng i-motel naman ako ni 

kuya Bogs hihihi, i wanna have him the whole day of my birthday hihihi" 
paliwanag ni Kat. 

"hahaha ikaw talaga sis!" wika naman ni misis. Tutal daw ay may pasok 
naman si misis bukas ay pumayag din siya. 

Pinaliwanag pa ni Kat na bago man lang daw siya mag BF ay masolo niya 

ako, dahil posibleng maging madalang na kaming magtalik pag nagkataon. 

Ako naman sa aking sarili ay medyo nalungkot, ito na kasi ang time na 

matitikman na ng ibang lalake ang aking magandang hipag. Pero ganun 

talaga ang panahon, hindi ko naman asawa ang kapatid ng aking asawa. 
Kung pwede nga lang e bakit hindi. 

"basta dapat makilala ko muna ang manliligaw sayo ha?" bilin ko pa kay 
Kat. 
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Umuwi kaming tatlo at inihatid namin si Kat sa bahay nila byenan. 

Nagkasundo kaming susunduin ko nalang siya bukas pagkatapos kong 

ihatid ang ate niya. Pumayag na din akong mag dayoff na lang upang 
maibigay ko naman ang wish ng aking mahal na hipag.  

Subalit sa yugto ng aking buhay, di ko lubos akalain ang mga susunod na 
pangyayari. 
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CHAPTER 46: 
Dugong Dumadaloy 

 
Naka dalawang round din kami ng aking asawa gabi bago ang kaarawan ng 

aking hipag. Binilin din ni Angel sa akin na lagi kaming mag-iingat dahil 

baka mabuntis ko si Kat. Nagulat ako sa sinabi niyang iyon, ang alam ko 

kasi ay alam ni misis na gumagamit kami ng condom tuwing nagtatalik 

kami ng kanyang kapatid, pero sa warning niyang baka raw mabuntis ay 

marahil alam na din niyang hindi na kami gumagamit ng condom. Siguro'y 

inamin na rin ito ng aking hipag, yung tungkol kaya kay Carina alam na din 
niya? Sana ay hindi. 

Ang alam din naman kasi ni Kat ay ang huling pagtatalik namin ni Carina 

ay yung time na kasama din siya. Hindi alam ni hipag na kinakantot ko rin 

ang kanyang kaibigan nang patago. Madalas din kaming mag motel ni 
Carina. 

"bye babes!" paalam ni misis pagbaba niya ng kotse. Di naman na nya 
binanggit ang tungkol sa pag gamit namin ni Kat ng condom. 

Excited akong bumalik para sunduin si Katherine sa kanila. Hindi ko din 

maintindihan ang aking nararamdaman, halong libog at kaba, maging ang 

pagkalungkot. Pumarada ako sa harap ng bahay nila byenan. Naalala ko 

ang aking nakaraan dito sa bahay na ito. Noong nakatira pa kami ni misis 

dito ay naging makasaysayan din ang kwartong aming tinuluyan. Ang 

kwartong nagmulat sa kanyang kapatid sa mundo ng pagtatalik. Dito ko 

unang natikman si hipag, dito siya na devirginized. Feeling ko tuloy ay 

bumalik ako sa nakaraan, pero this time e si Kat ang aking susunduin at 
hindi si misis. 

Hindi na ako nakapag doorbell, sakto kasing lumabas ang kasambahay nila 

upang magtapon ng basura. Tumuloy na ako at umakyat sa second floor, 

ang first floor nila ay garahe. Alam kong walang ibang tao roon dahil 

nabanggit nila byenan na may byahe sila ngayon sa province upang 

asikasuhin ang business nila. Ngunit ano itong tinig na naririnig ko mula sa 
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kwarto ni hipag? Ang kwarto ni hipag ay ang dati naming kwarto ni misis 
noong kami'y nandito pa. 

"teka lang naman.." ito ang tinig na narinig ko dahil halos pabulong ito. 

Kumatok ako sa pintuan ng room ni hipag. "Kat? nandyan kaba?" wika ko 

sa labas. 

"naku! kuya wait lang!" sigaw ni Kat mula sa loob ng kwarto. 

Ang akala ko ay nagbibihis lamang ang aking hipag. Ilang saglit pa ay 

lumabas si bayaw. "Bogs! wait lang daw nagbibihis pa si Kat, san lakad 

nyo?" tanong ni bayaw. Hindi ako kaagad nakatugon sa tanong ni bayaw, 

inisip ko kung bakit galing sa kwarto ni hipag si bayaw.  Ah siguro'y may 

kinuha lang doon, pero bakit nandoon siya pero nagbibihis si hipag? Hindi 
mawala sa aking isip ang malisya. 

"ah e, magpapahatid daw sa mall" sagot ko na lamang. 

Tumango na lamang si bayaw at pumunta na sa kabilang kwarto. Kumatok 

akong muli upang tanungin si hipag kung tapos na. Bukas ang kwarto kaya 
itinulak ko lamang ang pintuan. "Kat tapos kana?" tanong kong muli. 

"yes kuya let's go?" wika nito. 

Nagtataka pa rin ako kung ano ang ginagawa nila kanina, bakit pabulong 

ang mga tinig na narinig ko kung may kinuha lang si bayaw? bakit parang 

nagmamadali sila? Ayoko sanang malaman ang sagot dahil masama ang 
aking kutob. 

Bumaba kami ng bahay at sumakay ng kotse. Simple lang ang suot ng aking 

hipag, Sleeveless na blouse at fitted na palda. Nakakapang-init ang mga 

mapuputing hita ni hipag. Panay ang sulyap ko dito habang kami'y 

bumibyahe na. Muli namang naglambing ang kapatid ni misis nang 
hawakan niya ang aking kamay sa kambyo habang nagmamaneho. 

"saan mo ako dadalhin kuya? hihihi" malambing na tinig ni hipag. 

"sa langit?" biro ko naman. 

Di ko naman maiwasang tanungin si hipag kung ano talaga ang naganap 

kanina bago ako dumating sa kanila. Inihanda ko ang aking sarili kung ano 
man ang isasagot niya. 
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"Kat may narinig ako e" bungad ko. 

Natahimik lamang ang aking magandang hipag. Inalis ang pagkakahawak 

ng kanyang mga kamay sa akin. Nang gilid ang mga luha niya at 
nagsimulang magsalita. 

"kuya Bogs...si kuya e..kasalanan ko rin naman.. i'm sorry" pautal-utal 

niyang paliwanag. Hindi ko pa rin alam kung ano ang punto niya. "ha?" 
tanong kong muli. 

"si kuya...uhm ano kasi, tsinutsupa ko siya kanina" wika niyang muli at 
lalong tumulo ang mga luha niya. Itinabi ko muna ang sasakyan. 

Inamin ni Katherine na natukso siyang tsupain ang sariling kapatid, 

nagsimula daw ito noong bumalik na siya sa bahay nila. Na miss lang daw 
niya kasi ang aming regular na gawain sa condo kaya niya nagawa ito. 

"e bakit si bayaw di man lang tumanggi??" pagtataka ko. 

"nurse kami kuya, sanay na kami sa mga nakahubad na tao. besides kapatid 
ko naman siya" sagot niya. 

Alam kong dati pa naman ay nagbibihis sila sa kwarto kahit na nandoon 

ang kanilang kapatid na lalaki, si bayaw. Sanay na silang makakita ng ari ng 

lalaki. Pero isang araw daw noong taglibog siya ay di niya napigilang 

hawakan at salsalin ang ari ng aking bayaw. Hindi naman daw tumanggi si 
bayaw basta hanggang salsal lamang, na kalaunan ay naging tsupa na. 

Noong una daw ay wala lang sa bayaw ko, parang doctor lang daw na 

kinikilatis ang pasyente. Pero isang pagkakataon daw ay tumigas ang ari ng 

kapatid niya dahil na din sa pagkakahawak niya. Nagkatinginan daw sila at 

nagkaintindihan, kaya pinagpatuloy na niya ang pagsalsal dito. Naging 

madalas daw ang paghawak niya doon at dumating sa puntong salsalin na 

talaga niya upang labasan. Tsinupa daw niya si bayaw upang lalong mabilis 

labasan gaya ng ginawa niya sa akin noong una niyang hawakan at salsalin 
ang aking ari. 

"oh wag kana umiyak Kat, ok lang yan. tahan na" wika ko sa aking hipag na 
humihikbi pa at nagpunas ng luha. 

"alam ba ito ni ate mo?" tanong ko. 
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"no kuya...hindi. please wag mo na sabihin...hindi ko na uulitin" sagot ni 
hipag. 

Naawa rin ako sa aking hipag that time. Hindi naman na bago sa akin ang 

incest, madalas ko itong mabasa sa mga forum. Pero ang maka-saksi, kahit 

na di ko talaga nakitang tsinutsupa niya si bayaw, ay first time sa akin. 

Mabuti na lamang ay hindi na humantong ito sa pakikipagtalik niya kay 

bayaw. "you want dumaan muna tayo sa amin para makapag ayos ka?" 
tanong ko sa kanya. 

Dumaan muna kami sa aming condo upang maghilamos siya. Nasabi din 

niyang hindi na daw siya nakapagmumog dahil kakamadali kanina. Buti na 

lamang daw ay hindi ko siya nahalikan dahil nilunok din daw niya ang 

katas ni bayaw. Naging maayos naman ang lahat matapos ang ilang minuto. 

Biniro ko pa nga siya, "nalamas ba ni bayaw yang dede mo? nadilaan ba 
niya pepe mo?" biro ko sa kanya. 

"sira ka kuya! hihihi" sagot niya. "pero halos magka-size kayo hahaha" 
dugtong pa nito. 

"buti di mo kinantot si bayaw? hahaha" biro kong muli. "subukan mo Kat 
tapos manuod ako sa inyo hehe" dugtong ko pa. 

Niyakap ako ni Katherine, nagtaka ako kung bakit. "kuya Bogs ikaw ang 

gusto ko e" malambing na tinig ni Kat. Tinigasan ako noon din, lalo na 

noong inisip ko kung paano tsupain ni Kat ang sariling kapatid. "ok Kat, 
gawin mo sa akin ang ginawa mo kanina kay bayaw" utos ko sa kanya. 

Sumunod agad ang kapatid ni Angel, umupo sa silya sa kusina at nakatapat 

ang mukha sa aking pundya habang binubuksan ang aking zipper. "i miss 

you! hihihi" wika ni Kat na parang ang aking titi ang kausap. Agad niyang 

isinubo ito at nagsimulang tsupain. Masarap ang pagtsupa ni hipag ngayon, 
kakaiba. Naturuan siya siguro ni bayaw. 

Hindi ko na pinatagal pa, pinatayo ko si Kat at naghubad kaming parehas 

ng damit. Nagyakap ng nakatayo  at dinama namin ang mainit-init na 

katawan ng isa't-isa. Feel na feel kong muli ang malambot at makinis na 

mga suso ni hipag. Siya naman ay sabik na rin kaya't hinawakan niyang 

muli ang aking ari at itinutok na sa kanyang pwerta habang kami'y 
nakatayo pa lang. 

"kuya kaya mo ba ko buhatin?" tanong pa niya. 
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Natawa ang ako sa gusto ni hipag, ang gusto niya ay buhatin ko siya habang 

kinakantot. May napanuod na naman siguro itong babaeng to. Sinubukan 

namin ang hiling nya, birthday naman niya e. Matapos naman ang ilang 

minuto sa standing position ay siya na rin ang nag request na umupo na 

ako, pagod na rin kasi ako at nangawit. "ako na bahala kuya Bogs" at 
pumatong na sa akin si Kat. 

Habang umiindayog si Kat sa aking ari ay nagkwentuhan din kami gaya ng 

dati. Masarap talagang gumiling itong si hipag, "kuya, ahhhh...masarap ba 

akohhh oohhhhh" tanong niya habang umuungol din. "oo naman 

uhmmmmmmm...ang sikip sikip ng pepe mo ahhhhhh" sagot ko naman. 
"sayo lang yan kuyahhhh sayo lang ahhhhhhh" wika niyang muli. 

Matapos kaming labasan ay isang oras din kaming nagpahinga. Nakahubad 

kaming parehas at magkayakap. Matapos ang pahinga namin ay nagbihis 

na kaming muli. Inilibot ko na lang si Kat sa mall, hindi na kami tumuloy sa 

motel dahil baka daw may makakita pa sa amin. Para kaming mag syota sa 

mall, magkahawak din ang aming kamay at sweet na sweet. Bahala na kung 
may makakita. 

Natapos ang araw na iyon sa isa pang round ng sex namin ni Kat, sa loob ng 

kotse. Kinantot ko siya sa parking ng mall kung saan nanuod kami ng sine. 

Kung dati ay takot kami sa eskandalo e parang mas tumapang pa si hipag 

ngayon. Hindi rin naman nagpatalo si misis, lagi pa rin kasi silang 
naguusap at nagpapagalingan ni hipag pagdating sa sex. 

Hindi naman na daw nasundan pa ang pagtsupa ni hipag sa kanyang 

kapatid, sinabihan ko kasi siya na pag dinadapuan siya ng libog ay tawagan 

lang ako. Wala na ring ibang nakaalam ng sikretong iyon ni hipag. Lumipas 

pa ang ilang buwan, dumalang na rin ang pagniniig namin ni Carina, dati 

ay may schedule pa kami ng kantutan namin, pero nang lumaon ay wala na. 

Pero pag humiling naman ako kahit anong araw at oras ay nakikipagkita 
naman si Carina at nag momotel kami upang mag sex. 

Nagkaroon ng manliligaw si Katherine (April 2012), classmate niya ito 

noong highschool at nagkita sila sa bora noong nagbakasyon kami. Ok 

naman sa akin at tanggap ko na ang sitwasyon, basta ang pinanghahawakan 

ko lang ay ang pangako ni hipag na matitikman ko pa rin siya kahit kelan 
ko gusto. 
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Si Jean naman, halos naibaon ko na sa limot. Nagkikita pa rin naman kami 

sa parking area ng condo, pero hindi na talaga natuloy ang pakikipag sex 

nya sa akin. Nakuntento na ako sa pagtsupa nya sa akin na naulit din ng isa 

pang beses. May BF na rin kasi ang dalaga kaya't di ko na hinangad pang 

makatalik ito. Solb na ako sa tatlong babae ngayon sa buhay ko, sabi ko sa 
sarili ko. 
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CHAPTER 47: 
The Promise 

 
Dahil sa sipag at swerte na rin sa trabaho ay napagdesisyunan na rin namin 

ni misis na bilhin na rin ang katabi naming unit. Bubutasin ang gitnang 

pader, para lumaki ang aming unit. Sinabihan ko din siyang bumili na 

lamang ng isang townhouse na uso ngayon sa manila kung saan pwede 

naming paupahan. Pero siya'y tumanggi dahil mas mahal ang ganoong 
bahay kumpara sa condo na maliit. 

Isang gabi matapos kaming mag sex ni Angel ay naguusap kami habang 
nagpapahinga. Naibalik niya ang sandaling una kong natikman si Kat. 

"babes, kung hindi ko ba inutusang salsalin ka ni Katherine dati 
pagnanasahan mo pa rin ba siya?" tanong niya sa akin. 

"ha?? wala akong pagnanasa sa kapatid mo nun noh hehe..Nagkaroon lang 

noong binuksan mo ang pintuan tungo sa kanyang kalibugan" paliwanag ko 
naman. 

Hinihimas ni Angel ang aking dibdib habang nagtatanong. Tila may 
gustong malaman sa akin. 

"how about yung friend nya? si Carina?" tanong niyang muli. 

"what about her?" balik ko naman. 

"Bogs...alam mo naman ang tanong ko. May katawan din naman yung bata, 
alam kong tinitigasan ka doon noh" wika ng aking asawa. 

Patay. Mukhang nagkwento si hipag sa asawa ko. Nilamas ko ang dede ni 

Angel upang patagalin ang oras bago ako sumagot. Pwede kasing 
nanghuhuli lamang siya or talagang tanong na casual lang. 

"Carina is pretty and sexy din naman honestly. Oo tinigasan ako dati dun sa 

bata nung minsang yumuko siya at nakita ko ang cleavage nya babes" iwas-
pusoy kong sagot. 
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"well nice answer...mas maganda pa dito?" sabay kuha ulit ni Angel sa 
aking kamay at inilapat sa kanyang malusog na dede. 

Akala ko nung gabing iyon ay mabubuko na ako. Pero sa kabilang banda ay 

maaaring nagduda nga si Angel, alam naman natin ang instinct ng isang 

babae. Nakatulog nalang kami noong gabing iyon na hindi tapos ang 
usapan. 

Makaraan ang isang linggo ay nakuha na namin ang unit na katabi namin. 

Medyo may kamahalan ito kumpara sa aming unit na nakuha namin sa pre-

selling stage. May pintura na ang loob ngunit kaylangan pang pagandahin. 

Napagkasunduan din naming mag-asawa na paupahan na lamang muna ito 

dahil di pa naman ganoon kalaki ang aming pamilya. Sinabi ko pang pwede 

kong gawing home office ito habang ang isang kwarto ay paupahan sa isang 
estudyante. 

"sir Bogs! kumusta na!" bati ni Jean sa akin nang mag-abot kaming muli sa 
parking area. 

"hi miss Jean!" bati ko naman. 

"balita ko may project ka? hihi" wika niyang muli. 

Kakaiba talaga ang pang amoy nitong dalagang ito. Sinabi niyang nakipag 

deal siya sa admin ng building namin upang maipasok ang produkto niya sa 
mga projects dito sa condo. 

"hmp...bibitinin mo na naman ako..." biro ko pa sa kanya. 

"hahaha! sir talaga! uhmmm, sige are you free right now?" hamon nitong 

dalaga. 

Hindi naman ako sa office didiretso noong araw na iyon, pwede akong 

pumasok anumang oras. Sumama ako sa dalaga, bumalik kami sa kanyang 
unit. Dito nagsimulang tumigas na ang aking ari. 

"kumusta kana sir?" malambing na tinig na Jean habang sakay kami ng 

elevator. "nasaan na BF mo?" tanong ko naman. "out of town eh, 1 week na 
sir" sagot niya. 

Kaya naman pala matindi ang libog ng dalaga. Tigang marahil sa sex. Ito na 

ang pagkakataong matagal ko din hinintay na minsa'y nabaon na rin sa 
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limot. Binuksan ni Jean ang pinto ng kanyang unit, pagpasok namin ay 
isinara niya kaagad ito at sinungaban niya ako agad sa aking labi. 

"uhmmmmmmm....sir Bogs...ahhhhhh i want you to enter me now!" 
mapangahas na utos ng dalaga. 

Hinubad ni Jean ang blouse at ang kanyang bra. Mabilis na tumambad sa 

akin ang malulusog na dede ng dalaga. Halos ilang buwan ko ring hindi 

nakita ang mga light brown na nipples niya. Walang pinagbago, siguro ay 

hindi ito gaanong nilalamas ng kanyang BF. Daglian ko itong sinupsop, 
habang siya naman ay abala sa pag alis ng aking pantalon. 

"kahit na madalian sir, matikman lang kita at promise di kana mabibitin" 

malambing na wika ni miss Jean. 

Naka hubo na ako at siya naman ay wala nang pang itaas. Tanging ang 

fitted na palda na lamang ang naitira niya na pang corporate attire. Siya na 

din mismo ang nag alis ng panty niya. Para itong isang tagpo sa opisina na 
quickie sex. 

Hinimas ko ang pagitan ng kanyang mga bilugang hita. Napa ungol muli si 

Jean nang dumapo na sa bukana ng kanyang pepe ang aking kamay. 

Mamasa-masa ito at tila handa na upang pasukin. Kagustuhan ko rin ang 

complete sex, yung tsutsupain muna niya ako, tapos ay kakainin ko ang 
pepe nya at matapos ang mga ito ay kakantutin ko na siya. 

Pero tila nagmamadali rin si miss Jean, nagmamadali upang makapasok na 
sa opisina nila or makapasok ang aking titi sa kanyang puki. 

Iginabay ako ni Jean at napaupo ako sa kanyang sofa bed. Pumatong agad 

ang dalaga at itinutok ang aking matigas na ari sa kanyang basang puke. Ito 

na ang pinakahihintay kong sandali na matikman ang maipasok ang aking 

ari sa kanyang puke. Hindi na ako tsinupa ni Jean, ayaw na rin kasi niyang 
mabitin pa akong muli. 

"finally sir..ahhhhhh...feels so good sir Bogs...ahhhh" ungol na paliwanag ni 
Jean. 

"nakantot na din ako ng crush ko hahaha" dugtong pa niya. 

Tinanong ko naman siya kung bakit pumayag na rin siyang magpakantot sa 

akin, dati kasi ay mula noong nagka BF siya ay tila nakalimutan na niya 
ako. 
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"yeah i was wrong sir. pero i love him naman. ang pangit lang e madali 
siyang labasan haha" wika ni Jean. 

Mabilis daw labasan ang BF niya, BJ pa lang niya ay lalabasan na ito kaya 

sa huli'y bitin siya dahil hindi na daw ito muling titigas. Kaya pala hindi na 

ako tsinupa ni Jean, nasanay na daw siya na wala halos foreplay. Pero 
sinabi kong hindi naman ako ganoon. 

"well, maybe next time we should really check in sa motel, para full service 
ang ibibigay ko sayo haha" biro ko pa. 

Nagpatuloy umindayog sa aking kandungan ang dalaga habang naguusap 

kami. Napakalusog talaga ng kanyang pares, siya na rin mismo ang kumuha 

sa aking kamay upang ipalamas ang mga ito. Naging kampante na ang 
dalaga sa akin. 

"oohhh sirrrrrr ayann naaaah ahhhh" ungol ng dalaga at halos mamilipit 
nang siya ay labasan. 

"hihihi! sorry sir i came fast! i'll continue pa rin haha! you can cum inside 

sir safe yan, and besides, first sex natin ito and i want my crush cum to be 
inside me!" sabi niya sa akin at binilisan pa ang pag indayog. 

Gumiling-giling pa si Jean habang ako'y nilalabasan. Ang aking mukha 

naman ay nakasubsob sa malusog niyang mga suso. Mabango rin ang pawis 
ng dalaga, parehas sila ng pabango ni Carina. 

Nagbihis kaming muli at tila masaya ang dalaga noong umagang iyon. "sir 
ha...project..hihihi" bilin niyang muli at sumakay na ng kanyang kotse. 

That same day habang nasa construction site ako at walang ginagawa, patay 

na oras noon, tumawag si hipag. "kuya! miss na kita hihihi!" wika ni Kat. 

Nagusap kami ni Kat na halos tumagal ng 30 minutes. Naikwento niyang 

hindi pa naman daw niya sinasagot ang manliligaw niya pero balak naman 

daw niyang sagutin na. Nasabi din niyang nalipat daw ng ward ang 
kaibigang si Carina kaya't namimiss na din daw niya ito. 

Nagplano si hipag, magkita-kita daw kaming tatlo ni Carina. Nabigla at 

nagtaka din ako sa plano ni Katherine. Dati kasi ay halos si Kat na ang 

tumayong GF ko na istrikto at ni ayaw mapadapuan kay Carina na talaga 

namang nakakalibog ang itsura. Naalala kong muli ang mapuputing hita ni 
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Carina ganun din ang kanyang makinis na dede na may malarosas na 
nipples. 

Wala na rin akong balita halos kay Carina nitong nakaraang buwan, 

although minsan ay nagkikita kami upang magsex pero mabilisan din lang. 

Sa bahay daw nila Carina kami magtatagpo sabi ni hipag ng tumawag 
siyang muli that night pero wala pang date kung kailan. 

Lumipas halos ang tatlong araw at ako'y nagleave naman sa trabaho upang 

tutukan ang pag-aayos ng interior ng bago naming unit. Ang plano ni hipag 

ay tila wala pa ring final date. Umaasa rin akong muli kaming makakapag 
threesome ni Carina at hipag. 

Habang nagbabantay ako sa gumagawa ng interior ay tumawag sa akin ang 

gwardya sa lobby, may naghahanap daw sa akin, kinausap ko ang tao. 

Babae ito at tumawag na daw siya sa aking asawa at pinapunta dito. 
Pinaakyat ko at tinawagan ko naman si misis. 

"babe? may titingin daw ng unit?" tanong ko. 

"oo babes, nakausap ko na sila, 2 girls student sa UST pinsan ng 
kasamahan ko yan" paliwanag ni Angel. 

Pinagpahinga ko muna ang mga gumagawa upang makita na rin ng 

dalawang dalaga ang unit. Sa isip ko 'y nakita na kaya ni misis ang 

dalawang ito at pumayag siya? Kapwa maganda at may dating ang 

dalawang uupa ng unit. Ang isa'y maputi at makinis, ang isa naman ay 
maputi rin pero medyo matayog ang hinaharap. 

"halika pasok kayo" wika ko sa mga dalaga. 

"kelan po ito matatapos?" tanong ng isa. 

Sinabi kong mga 3 days pa at pwede na silang lumipat. Pinaliwanag ko na 

rin ang mga terms ayon sa napagusapan namin ni misis. Pumayag naman 

ang dalawa at nag downpayment na agad upang wala na daw makakuha. 

Mukhang may kaya ang dalawa at galing sa mayamang pamilya. Tinawagan 

ko ang aking asawa na nasa duty upang ipaalam na nagbayad na ang 
dalawa. 

Sinuswerte nga naman sabi ko sa aking sarili at ginatungan pa ng aking 
karpintero. "sir, ayos ang borders mo ah" wika ni manong. 
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Hapon ay di ko inaasahang dumating si Carina sa aming unit. Niyaya ko 

siya sa kabila dahil medyo maalikabok sa ginagawang unit. Nagbiro pa 

itong siya daw sana ang kukuha noon pero naunahan daw. Namiss ko ang 

dalaga. Hindi nagbago ang mukha ni Carina bukod sa humaba pa ang 

buhok niya at tila may kulay pa ito. Lalo tuloy lumutang ang kaputian ng 

kanyang mukha. Di ko namang maiwasang tumingin muli sa malusog na 

dede niya at kaagad niya itong napansin. "wala ka pa ring pagbabago kuya 
Bogs! hihihi" wika niya. 

Kinuha ni Carina nag aking kamay at ipinatong sa ibabaw ng dibdib niya. 

"matagal walang nakahawak diyan kuya" malambing na tinig ni Carina. 

"saka dito" sabay hawak sa sariling pepe. Taglibog na naman ang dalaga. 
"napadalaw ka?" tanong ko muli. 

"bakit di ba pwedeng dalawin ang lalaking nagbibigay ligaya sa akin? 
hihihi" biro niyang muli. 

Naikwento din nya na nabigyan na daw nya ng BJ ang mokong na si RC. 

Pero never pa raw siyang nakantot nito, iba pa rin daw pag ako ang nasa 

loob niya. Habang naguusap kami ay tila di ko namalayang nailabas na pala 

ni Carina ang aking ari at sinasalsal na niya ito habang nagkukwentuhan 

kami. Nang bumaba na siya upang isubo ito ay ito ang simula ng aming 
reunion sex. Mautak talaga itong si Carina, ayaw palamang kay Kat. 

May oras pa naman kaya't di kami nagmadali, di gaya ng kantutan namin ni 

Jean dati. Muli akong nagpakasasa sa maputi at makinis na mga suso ng 

dalaga. Ipinagmalaki pa niya sa akin na kaka-shave lamang daw niya para 

sa akin. Masaya ko namang tinanggap at kinain ang kanyang hiyas. Makinis 

pa rin ang mga singit ni Carina, talagang alagangalaga niya ang kanyang ari 

dahil wala itong di kaaya-ayang amoy  bagkus ay parang labi lang niya ang 
aking hinahalikan. 

Naka dalawang round kami ni Carina. Masayang masaya ang dalaga at sana 

raw gawin uli naming regular ang aming pagtatalik. Sino ba naman ang 

makakatanggi sa dalaga? Lumisan si Carina at nagshower na ako bago 
sumundo sa aking asawa. 

Natapos din ang renovation ng bago naming unit. Naalala ko ang 

mangungupahan dito, dalawang dalaga na walang itapon sa ganda. Sumagi 

din sa aking isip na kung sila ba ay mga tibo? Naisipan ko rin na maglagay 
ng surveillance camera pero pinigil na ng aking kunsyensya. 
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"babes, ito nga pala si Regina and Vanessa, i guess na meet mo na sila dati" 
pakilala sa akin ni misis sa dalawang dalaga. 

Gabi ng makalipat ang dalawang dalaga, mga magulang nila ang naghatid 
sa kanila at tila walang BF na naghatid. Mukhang tama ang aking duda. 

Isang linggo bago sumapit ang pasukan ay nakalipat na ang bago naming 

border. Isang gabi pa nga ay inanyayahan namin silang dalawa upang 

makisalo sa aming dinne, pa welome na rin daw sabi ni misis. First time ko 

ring nakita ang dalawa na nakapang bahay lamang, naka shorts at talaga 

namang makinis ang mga kutis nila. Hindi naman ako nagpapahalata sa 
aking asawa sa namumuong pagnanasa sa dalawang dalaga. 

"babe lilipat na daw ulit si Kat dito for 2 months lang naman" balita sa akin 

ni Angel at napangiti pa itong muli dahil alam niyang kaligayahan ko rin 
ang kanyang kapatid. 

Sumapit ang pasukan (June 2012) at ang dalawang dalaga sa kabila ay 

abala na sa kanilang pag aaral. Di ko pa rin naman tinigilan ang pag 

iimbestiga sa dalawa kung sila nga ay magka-relasyon nga. Si Katherine ay 

muli naming nakasama ni misis, naging aktibong lubos ang aming sexlife 

kahit na may nanliligaw na sa aking magandang hipag. Hindi pa rin naman 

inaalis ni Kat ang kanyang plano na mag threesome kaming muli ng 
kanyang kaibigan na si Carina. 

Almost perfect ang aking buhay sa larangan ng sex. Magandang asawa, 

malibog na hipag na pwedeng kantutin, kaibigan ni hipag na sadyang 

malibog din, at maging ang aking ahente na pag may project ay automatic 

na may sex. Isama na natin ang bago naming border na dalagang 

estudyante. Madaming possibleng mangyari...at ito 'y dito lamang 
magsisimula sa aming condo. 

 

** WAKAS ** 


