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Mga Pangunahing Karakter: 

Bogart  - 31 taong gulang, lisensyadong arkitekto, may taas 

na limang talampakan at walong pulgada, maputi at katamtamang 
pangangatawan. 

Angel  - 29 taong gulang, maybahay ni Bogart, nurse, may 
taas na lima at kalahating talampakan, kahawig ni Angel Locsin. 

Katherine - 24 taong gulang, nakababatang kapatid ni Angel, isa 

ring nurse at may taas na limang talampakan at pitong pulgada, kahawig ni 
Julia Montes. 

Carina  - 24 taong gulay, matalik na kaibigan ni Katherine, 

ka-klase din at ngayon ay kasamahan sa pinapasukang ospital. Kahawig ni 
Maricar Reyes, maputi at makinis ang katawan. 

Regina  - 19 taong gulang, estudyante ng nursing sa isang 

tanyag na unibersidad sa Maynila, maputi, mahaba ang biyas at medyo 
matangkad, nangungupahan sa unit ng mag-asawa. 

Vanessa  - 20 taong gulang, estudyante ng nursing at kaklase 

ni Regina, mas maliit kaysa kay Regina, maputi, medyo kulot ang buhok. 
Kasama ni Regina sa unit na pinauupahan. 

 

 

CHAPTER 1: 
Reflections 

 
Oktubre noong nakaraan taon (2012) ay maituturing kong isang pagsasara 

ng isang kapitulo ng aking buhay. Angkop ang mga bawat pangyayari kaya 

ko ito naisip at sa kabilang banda ay dinamdam din. Ito ang kadalasang 

pagsasara ng semestre sa mga unibersidad, uwian ng mga estudyanteng 

taga-probinsya, kasali na dito ang aking mga magagandang boarders na 
sina Regina at Vanessa. 
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Kung ating babalikan ang mga huling yugto ng aming engkwentro ni 

Regina, muling kaming nabitin sa sana'y "all the way" na, sa kadahilanang 

kailangan kong mamili sa itinakdang pagkakataon sa dalaga o sa aking 
asawa. 

Kasabay din nito ang pagtatapos ng aming proyekto sa Tagaytay kung saan 

naging makasaysayan din para sa aming mag-asawa. Doon sa akin ibinigay 

ni Angel ang permiso para "legal" kong matikman ang kaibigan ng aking 

hipag na si Carina. Meron din guilt siyempre sapagka't mula pa noong 

kami'y manirahan dito sa aming condo ay kasabay nito ang lihim naming 

pagtatalik ni Carina. Pinili ko at ni Carina na ibaon na lamang sa limot ang 

bawal naming pagsasama dati ngayong kami ay malaya nang magkantutan 
kahit kasabay pa mismo ang aking asawa. 

Ganunpaman, sa paglipas ng aking aklat ng buhay, hindi naman ako 

perpekto, hindi naman laging kay Bogart ang lahat. Sabi nga ng isang 

kanta, ang buhay ay parang gulong - minsan tayo ay nasa ibabaw, minsan 

sa ilalim. Kasabay din ng mga pangyayari, nagdesisyon na din si Katherine 

na bumalik na sa kanilang bahay (kila byenan). Hindi ko na inalam pa o 

tinanong man lang kung ano ang kanyang dahilan subalit sa aking tingin ay 

dahil ito sa kanyang manliligaw. Siguro ay naaasiwa din siya kahit paano 

kapag naroon sila ng kanyang manliligaw sa aming condo. Tama nga 

naman, kahit siguro kung ako ang babae, katabi ko sa sofa ang aking 

manliligaw pero nakamasid ang aking bayaw na naka-donselya at regular 

akong kinakantot at nasasarapan ay talaga namang nakaka-asiwa iyon. 

Nirespeto ko ang desisyon ni hipag, nabanggit din naman sa akin ni Angel 

na kanyang ate na gusto na daw magseryoso ng kanyang kapatid para sa 

ibang lalaki. Alam naman nating hindi maaaring panghabangbuhay ang 

aming "relasyon", hindi pwedeng maging katanggap-tanggap sa mata ng 
tao lalo sa poong Maykapal. 

Nakasanayan ko nang mag leave sa aming kumpanya tuwing makakatapos 

ng isang proyekto. Lagi naman itong pinauunlakan ng aming boss sapagka't 

kahit paano'y napapagod din naman ako. Hindi naman ito matagal, isa o 

dalawang linggo lamang sapat upang makapag-"refresh" ako ng isipan, 

bumawi ng lakas na naubos, mag-ayos ng mga gusot, at kung ano-ano pang 
dapat ayusin. 
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Sa aking bakasyon, hindi ko naiwasang muling ibalik ang aking alaala. 

Hindi lamang ang mga magagandang pangyayari. Naroon din ang mga 

masamang panaginip na hindi malayong maganap sa hinaharap. Isa na dito 

ang katagang binitiwan ng aking asawa dati isang araw matapos kong 

maibahagi sa kanya ang aking buhay sa Baguio, kasama ng aking dating 
matalik na kaibigang si Estong. 

"babe I want something else" 

   Ito ang muling namutawi sa aking mapaglarong isipan. Kung tutuusin      

ay dapat ko pa itong ikatuwa, dahil sa hindi nawawalan ng alternatibo ang 

aking asawa, tuloy-tuloy at hindi boring ang aming pagsasama ika nga. 

Pero sa kabilang banda ay dapat ko yata itong ikatakot. Kung aking 
hahayaan ay maaaring magisa ako sa aking sariling mantika. 

Mabait si Angel. Wala na akong mahihiling pa sa kanyang mga   ginawa sa 

aking buhay. Kung ating babalikan ay siya ang sumagip sa aking pusong 

nadurog. Siya ang nagmulat kay hipag sa mundo ng sex, siya din ang 
nagpahintulot sa pagniniig namin ni Carina. Ngunit kung  

   aking babaligtarin, paano na kung siya na ang humiling sa akin? 

Lalo pang nadagdagan ang aking pag-aalinlangan nang aking mapagtanto 

na nasabi niya iyon matapos ngang maikwento ko sa kanya ang aking 

nakaraan. Estong. Estong ang pangalan. Alam naman natin kung ano ang 

kakayanan ng aking naturang kaibigan. Nataon pang imbitado kami sa 

kanyang kasal sa darating na Disyembre. Kung aking iipunun ang mga 

datos ay kumpleto na ang lahat, alam na natin ang sagot sa mga 

naglalarong bagay sa aking isipan. Threesome, Foursome, open 
relationship. Hindi ko yata kaya. 

Sabihin na nating ako'y isang makasarili, tatlong babae ang inihain sa aking 

harapan, ngunit kung ibabahagi ko ang aking asawa kanino man ay 

talagang hindi ko kaya. Natatakot din akong siya ay tanungin, diretsahin at 

alamin kung ano ang talagang gusto niya. Minarapat kong pag-isipang 
mabuti ang mga ito,  

sinuri kong maigi ang bawat detalye ng mga posibleng mangyari.   Maging 

ang pribadong oras namin ng aking anak ay ito pa din    ang aking iniisip. 

Mayroon mang nakaambang solusyon sa aking     isipan ay muling 
nangibabaw ang kasabihang "bahala na si      Batman". 
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"kuya hi!" bati ni Carina sa akin matapos pagbuksan ni yaya ang aming 
pintuan. 

Patay na oras iyon at ni wala sa aking isipan ang libog.   Maliban nalang 

nang mapansin ko itong si Carina habang      ako ay nanunuod ng TV at ang 
aking anak ay kalaro ang yaya niya sa aming sala. 

"hi Carina, o napadalaw ka?" tanong ko naman na tila wala pa din sa aking 
sarili. 

"ah wala lang kuya, si Kat?" pagkukunwari pa niya upang hindi mapansin 
ni yaya. 

Ilang linggo na ang lumipas mula nang lumisang muli dito sa aming condo 

ang aking magandang hipag. Alam ito ni Carina at nagkunwari lamang 

siyang hinahanap niya ito upang hindi obvious sa aming yaya ang kanyang 

tunay na sadya. Alam ko na ang gusto ng dalaga, sa mga mapungay pa lang 

niyang mga mata at malalim na ngiti ay batid na ang pakay niya sa 

pagpunta niya dito. Legal man kaming magtalik, hindi naman namin ito 

naisasagawa araw-araw kaya't ganoon na lamang ang aming pagnanasa sa 

isa't isa. 

"kuya tignan mo naman saglit yung car ko sa parking, laging namamatay e" 
patuloy pa niya. 

"sandali magbibihis lang ako" sagot ko namang seryoso. 

Tumayo ako upang magpalit ng damit na kaaya-aya sa paningin ng madla. 

Alam kong gustong umiskor ni Carina, hindi na ako nagsuot ng brief upang 

tuloy-tuloy na. Pero ang tanong, saan naman namin muling idadaos ang 

aming makamundong pantasya. Hindi na ako nagtaka sa buhay na isipan 

ng dalaga, kapag gusto niya ay talagang madaming maiisip na paraan 
makaraos lamang. 

"kuya Bogs..." mahinang bulong ni Carina pagkasara ng aming pintuan. 

"oh?" tanong ko naman. 

"kuya let's have sex" deretsahang sagot ng dalaga. 

"tinatanong pa ba yan? hehe" biro ko naman. 

Mabilis na dinakma ni Carina ang aking sandata, na isang araw nang 

matamlay gawa ng aking mga iniisip. Muling nabuhayan ang aking buong 
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katawan, hindi pa pumapalya si Carina sa pagpapaligaya sa akin. "saan 
tayo?" tanong ko naman. 

"uhm, di pwede sa car ko e, madaming guard na nakatambay ngayon dun" 
tugon naman ni Carina. 

"ah! diba walang tao ngayon dyan sa pinapaupahan niyo?" sabay nguso 
niya sa kabilang pinto kung saan ang unit na aming paupahan. 

Sembreak, walang tao malamang at nasa kanilang probinsya ang mga 

dalaga. Hindi ko na tinanong kung paano niya nalamang wala ngang tao 

doon. Meron akong susi sa unit na iyon ngunit ito'y hindi nalalaman ng 

dalawa. Siyempre sa akin pa din ang unit kaya't dapat lang na kahit anong 

oras ay pwede akong pumasok. Wala naman akong intensyong magnakaw, 
for emergency purposes lamang. 

Mabilis akong bumalik muli sa aming unit upang kuhanin ang susi sa 

kabilang unit. Bilib na talaga ako kay Carina, gaya ng dati, walang kupas 

ang diskarte at mga palusot matugunan lamang ang tawag ng kanyang 
laman. 

"uhmmm...uhmmppp...uhhhh" mga nakakalibog talagang halinghing ni 
Carina. 

Hindi pa halos naisasaradong muli ang pintuan ng kabilang unit ay mabilis 

nang nagsugpong ang aming mga labi. Parang matagal kong hindi 

natikman si Carina, kapwa kami sabik na sabik sa isa't isa. Maganda talaga 

ang hindi araw-araw na pagtatalik, hindi ka magsasawa at tiyak na 
hahanap-hanapin mo ang alindog ng dalaga. 

Hindi ko kaagad napansin kanina ang suot ni Carina, gawa nga ng aking 

malalim na pag-iisip ay hindi ko napansin na nakapaldang maiksi pala siya. 

Ilang pulgada lamang ang agwat sa ibabaw ng kanyang tuhod at talaga 

namang kumikinang sa puti ang makinis niyang mga binti. Ilang hagod ko 

lamang sa pagitan ng kanyang mga hita ay natumbok ko na kaagad ang 

mainit-init na kanyang mga pundya. Feeling ko ay nauna nang mabasa ang 
kanyang pwerta kanina pang naghahalikan kami ng dalaga. 

Dala ng libog ay hindi na ako muling nag-isip pa ng iba, subalit sa isang 

iglap ay biglang sumagi sa aking isipan ang dalawang dalagang naninirahan 

dito. Kung aking maaalala ay si Regina lamang ang aking natandaang 

nagpaalam sa aking bago umuwi ng probinsya, si Vanessa ay hindi ko alam 
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kung naririto pa. Pero kung sakali mang narito ang isang dalaga ay bakit 
hindi naka-double lock ang kanilang pintuan. Tuloy ang ligaya. 
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CHAPTER 2: 
Now Showing 

 
"uhmmm...uhmmmm..." patuloy na pag-ungol nitong si Carina. 

Halos higupin ko ang mala-gatas na laway ng dalaga, ninamnam ko ang 

malambot na labi ng kaibigan ng aking hipag. Mamayang gabi pa ang 

sundo ko sa aking asawa kaya't hindi dapat magmadali at isa pa'y may 
bantay naman ang aming anak na nasa kabila. 

Marahan habang magkasugpong pa din ang aming mga labi ay narating 

namin ang narating namin ang sofa ng dalawang dalaga. Malinis ang unit 

ng dalawa, halatang bahay ng mga dalaga. Matagal na din akong hindi 

napasok dito, may ilang pagbabago sa pagkakaayos ng mga gamit ngunit 

hindi na importante iyon dahil sa sarap ng mga halik ni Carina ay tiyak na 

malilimutan mong lahat. Hindi na namin ninais na magtungo pa sa silid 

nina Regina at Vanessa, doon na mismo namin isinagawa ang lahat sa 
ibabaw ng malambot na sofa. 

"i wanna suck this cock kuya.." malibog na boses pa ng dalaga. 

Hinayaan kong siya na din mismo ang maghubo ng aking damit pang-

ibaba. Hinimashimas ko ang mga mabilog na biyas ng dalaga, ang makinis 

niyang mga hita patungo sa kanyang mainit na singit. Halos hindi mapakali 

sa pagmamadali ang dalaga, pinigilan ko siya, iniangat ang kanyang mukha 
at muling hinalikan saka nagwika: 

"Carina, easy lang, may lakad ka ba? huwag ka magmadali" paliwanag ko 
pa. 

Naningkit ang kanyang mga mata saka unti-unting dalaga, naghalikan 
kaming muli at nilamas ko na ang suso ng dalaga. 

"kuya teka.." paalam pa niya. Naghubad na kaagad si ang gusto ko sana'y 

marahan namin itong gagawin. Baka kanyang suot at baka mapansin pa ng 
ibang tao. Ako ay sa ganda ng  
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katawan ni Carina, mala-porselanang kutis na walang bahid ng anumang 

peklat sa balat. Napatitig akong muli sa kanyang harapan, kahit na ilang 

beses ko na itong nakita ay hindi pa din ako nagsasawa at tila parang laging 
"bago" sa aking paningin. 

Muling nagtungo ang dalaga sa aking pundya, ang isang kamay niya ay 

humihimas sa aking dibdib at minsang nilalaro pa ang aking mga utong 
habang patuloy siya sa pag-lalabas ng aking sandata. 

"hi! hihi! na-miss kita..." pabiro pa nitong wika na tila kinakausap ang 
aking titi habang unti-unti na itong tumigas. 

Sa muling paglapat ng malambot na palad ni Carina ay hindi natagalan at 

tumigas nang parang bakal ang aking titi. Hindi na kailangan pang isubo 

niya ito upang patigasin, kung tutuusin ay "ready" to insert na ito sa 

kanyang puki. Sinalsal ng dalaga ang aking sandata, habang ginagawa niya 

ito ay minarapat ko namang alisin na ang kanyang suot na puting bra. 

Nanginginig pa ang aking mga kamay bago ko mailapat ito sa malambot na 

suso ng dalaga. Hinimas ko ang mga ito at dinama ang kalambutan ng 
kanyang mga laruan. 

Kaagad namang bumaba na ang dalaga, muli dito sa aking pundya. Tila 

dinama pa niya sa kanyang pisngi ang aking titi. Ikinaskas pa ni Carina ang 

ulo ng aking titi sa kanyang mukha bago niya ito dinilaan at saka tuluyang 
ipinasok sa mainit-init niyang bibig. 

"uhmmp...uhmmpp...slurrpp.slurrpp" tunog ng bawat pagtsupa ni Carina 

sa aking sandata. 

Nakaupo ako sa sofa, nakayuko sa akin si Carina at ang kanyang puwitang 

bahagi ay abot-kamay ko habang nakasampa siya sa sofa. Inililis ko ang 

suot niyang maiksing palda, nasilip ko ang puting panty na kapareha ng 

kanyang bra. Ang matambok na puwitan ng dalaga ay singkinis ng isang 

porselana. Isinuot ko ang aking isang kamay dito at saka hinimas ang 

kabuuan ng kanyang puwitan. Dahil dito'y humigpit pang lalo ang bawat 
pagsupsop niya sa aking uten na akala ko'y lalabasan na. 

Hindi na ako pinahirapan pa ni Carina, tumigil siyang saglit upang hubuin 

nang tuluyan ang kanyang panty. Matapos nito'y bumalik siyang muli sa 

dating pwesto upang ipagpatuloy ang pagsubo sa aking titi. Inalis ni Carina 

ang kanyang panty nguniy iniwan ang kanyang suot na palda, bagay na 
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aking ikinatuwa dahil parang mas nakakalibog ang ganitong tagpo. Muli 

kong hinimas ang kanyang bilugang tumbong, kaunting unat pa ng aking 
braso ay naabot ko na din ang kanyang hiyas na medyo basa na. 

"ooohhhh...kuyaa....uhmmm" ungol pa ng dalaga. 

Sa kalagitnaan ng aming foreplay ay may napansin ako sa pintuan ng silid 

ng mga dalaga. Sa aking isipan at batid sa aming kaalaman ay walang tao 

dito at nagsi-uwi na sa kanilang probinsya. Ngunit tila may anino na 

gumagalaw kung iyong pagmamasdan ang ilalim ng pintuan, kasama pa 
ang sinag ng araw mula sa bintana sa loob ng silid. 

Tatayo sana ako upang alamin at tiyaking walang tao sa unit na iyon ngunit 

tila nagsungit pa itong si Carina at ako'y pinigilan niya. Pinabilib ako ng 

dalaga, halos pati aking itlog ay kanyang naisubo. "deep throat" ika nga. 

Halos maduwal ang dalaga ng sa tingin ko'y maabot ng ulo ng aking 

sandata ang kanyang lalamunan. Bahagyang namula ang mukha dahil dito. 

Nagpatuloy pa din siya sa pagpapaligaya sa aking matapos akong ngitian na 
parang umiirap pa. 

Napasandal ako sa sofa sa sobrang sarap at aking nakalimutan ang aking 

nakitang anino kanina. Kung may tao man ay isa lang naman sa dalawang 

dalaga ang naririto. Kung si Vanessa ay ok lang dahil bukas din naman ang 

kanyang isipan at tutal ay nagpapakantot din naman siya sa akin dati. Kung 

si Regina ito, aba e mas ok dahil matagal na din akong bitin sa dalaga. Ang 

ikinaganda pa ay tiyak na game itong si Carina kung nagkataon. Dahil dito 

ay itinalaga ko na lamang ang aking isipan na magperform na parang may 
nanunuod, performance level sabi nga nila. 

or let's insert it na kuya?" malambing na  

ang tanong ni Carina. Pinakandong ko siya hindi pa nakapasok ang aking 

ari sa puke ito, nakapatong ang bukana ng kanyang at parang bagong wax, 

sa aking matigas na ikini-kiskis ng dalaga ang kanyang mamasaibabaw ng 

aking titi ay siya namang      sa kanyang malulusog na mga dede. Muli kong   

ang kanyang mala-rosas na mga utong,   para bang noon ko lang ito nakita. 

Ako'y   namangha sa hindi na mabilang na   pagkakataon sa ganda ng 

hubog ng kanyang mga suso. Bahagya kong nilamas ang mga ito saka ko 
idinampi ang aking dila sa isa sa  

     mga ito. 
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    "oohhh..." maiksing ungol muli ni Carina  

habang kanyang ipinapaubaya ang kanyang harapan sa akin. 

Nilaro ko ng aking dila ang kanyang munting utong bago ko ito tuluyang 

sinupsop. Kahit na walang gatas ay para akong batang uhaw sa gatas sa 

walang humpay na pagsipsip dito. Abot langit ang kiliting nadama ng 

dalaga, palibhasa'y para kaming nasa motel kaya hindi alintana sa dalaga 

ang pag-ungol ng malakas na para bang wala nang bukas. Noong una 

kaming nagtalik ni Carina ay sa motel, nakaw at medyo nagkakahiyaan pa. 

Bahagya tuloy akong na-turn off sa dalaga sa matinding pag-ungol niya. 

Ang gusto ko kasi ay yung senswal na mga halinghing at hindi ang 
malahaponesang ungol sa mga pelikulang bomba. 

Tumigil ako sa pagsupsop sa kanyang mga nipples, tumitig ako sa dalaga at 

umiling. Naunawaan naman ni Carina ang aking hiling na tumahimik siya. 

Hindi ko alam pero parang nabanggit ko na din yata sa kanya na mas 

nakakalibog ang ganoong sistema. "sorry kuyah.." mahinang bulong sa akin 
ng dalaga. 

Kasunod nito ang muling paghawak niya sa aking alaga, hinimas niya ito 

bago ipasok nang tuluyan sa kanyang lagusan. Marahan ay inupuan ni 

Carina ang aking matigas na titi. Sa bawat pagtatalik naming dalawa ay tila 

laging una, masikip, mahirap ipasok, parang birhen pa talaga. Nang 

maisagad ng dalaga ang aking titi sa kanyang sinapupunan ay saka ito 

gumiling-giling, ngiting mapang-akit at titig na nakakalibog ang kanyang 
isinabay dito. 

"uhmmmm...kuya Bogs..uhhhhh...uhmmm" ungol na marahan ng dalaga. 

Muling naglapat ang aming mga labi habang unti-unting umindayog na ang 

dalaga sa aking ibabaw. Salo ko ang kanyang bilog na tumbong upang hindi 

siya mabuwal sa likod, pilit ko din inilalapit ang aking mukha sa pagitan ng 

kanyang mga malulusog na suso. Napansin ko din na walang suot na 

pabango ang dalaga noong araw na iyon, ganunpaman, natural na 
halimuyak ng kanyang katawan ang kanyang ibinahagi. 

Gaya ng aming nakaugalian, kaswal kaming nagkwentuhan habang 

nagkakatutan. Kung ano lang ang mapagusapan habang nakapasok ang 

aking titi sa kanyang puki. Hindi ko alam pero parang sagad ang aking libog 
kapag ganoon ang sitwasyon, sino man ang aking katalik. 
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"kumusta naman si ate Angel?" tanong pa niya. 

"ok naman, ikaw? si Kat nakakasabay mo ba sa duty?" tanong ko naman. 

"hmp! si Kat na naman! tse!" masungit na tugon niya saka binilisan ang 
pag-indayog sa aking ibabaw. 

Natawa lang ako sa kanyang reaksyon, pero sa likod ng aking isipan ay 
natutuwa din ako sa "selos" na ipinapakita niya. 

"kuya ikaw naman sa ibabaw, ngawit na ako e hihi" hiling pa niya ilang 
minuto ang lumipas sa aming kantutan. 

Inalalayan ko si Carina, inihiga ko siya sa malambot na sofa saka muling 

ibinukaka. Mamula-mula na ang puke ng dalaga, marahil dahil sa muli 

naming pagkikita. Inilapit ko ang aking mukha sa kanyang singit, naamoy 

ko ang amoy ng puke niya. Pinaghalong pawis at katas na mula sa kanya 

ngunit ito'y sadyang kaaya-aya. Hindi na ako pinigilan pa ng dalaga 
sapagka't gusto din niya ang kinakain ang kanyang pwerta. 

"oooooooohh....uhhhmmmmmm" mahabang ungol ni Carina nang aking 
dinalaan ang kanyang puke. 

Sinisid ko ang kalaliman ng kanyang kaselanan, manamis-namis ang katas 

na patuloy na dumadaloy sa kanya. Habang nakasubsob ay inabot ko 

naman ng aking isang kamay ang kanyang isang suso na siya namang 

kanyang ding ginabayan. Sa bawat pagsipsip ko sa kanyang puke ay ang 

pagliyad din niya, tugma ang aking abilidad para sa kanyang hinahanap na 

sarap. Hindi naka-on ang aircon sa unit ng mga dalaga kaya't ang pawis 

namin ay nagpakintab sa aming mga balat. "pasok mo na ulit kuya.." hiling 
ng dalaga. 

Hindi ko siya sinunod, sa halip ay ginamit ko muna ang aking daliri upang 

ipagpatuloy ang sensasyon sa kanyang katawan. Tinungo ko ang kanyang 

mukha, muli kaming naghalikan at ipinatikim ko na din sa kanya ang lasa 
ng kanyang sariling katas. 

Ilang saglit pa ay namilipit na si Carina, hindi sa sakit kundi sa labis na 

sarap at pag-abot niya sa kaibuturan. Naipit ng kanyang dalawang hita ang 

aking kamay na naglalaro sa kanyang pwerta. Dito ay pinigilan na niya ako 

at masungit na nag-utos sa akin upang pasukin siyang muli. Pumwesto ako 
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sa pagitan ng kanyang mga hita, sa pagsulyap ko sa kanyang mga mata ay 
batid ang pagod at hingal dala ng aming ginagawa. 

Si Carina na mismo ang humawak sa aking titi upang itutok ito sa kanyang 

hiyas. Marahan kong ibinaong muli ang aking matigas na alaga sa kanyang 

mainit-init na lagusan. Muling nagsanib ang aming katawan, kahit na pawis 

na pawis kaming dalawa at madulas ay muli kaming nagyakapan at 
nagpalitan ng laway. 

"inside me kuya...uhhmmm..cum inside me kuya...uhmmmm" hiling pa ng 
dalaga. 

Kahit na ang nais ko sana noong hapong iyon ay iputok sa kanyang bibig, 

minarapat kong tuparin ang hiling ng dalaga. Ilang minuto matapos ang 

aking masigabong pag-araro sa sariwang punla ng dalaga ay isinagad ko pa 

ang aking titi sa kailaliman niya upang pasabugin ang katas ng aking     
pagkalalake. 

Nag-krus ang kanyang mga binti sa      aking likuran, tila hinigop ng 

kanyang katawan ang aking lakas       patungo sa kanyang katawan. 

Hinawakan niya ang aking mukha      saka muling hinalikan. 

"ahhh...sarap kuya...uhmmmm..." panaghoy pa ng dalaga. 

Hindi pinahugot ni Carina ang aking titi sa loob ng kanyang puke, nais 

niyang magpahinga sa aking ibabaw kaya't nagpalit kami ng pwesto habang 

nakapasok pa din ang aking nanlalambot na titi sa kanyang puke. Hinayaan 

kong magpahinga ang dalaga habang ang kanyang malambot at makinis na 
katawan ay nasa aking ibabaw. 

Muli akong napatingin sa pintuan ng silid ng mga dalaga. Pinagmasdan 

kong mabuti ang anino na aking nakita kanina. Lumakas ang kutob ko nang 

ako ay labasan kanina at magpalit kami ng pwesto ni Carina ay may narinig 

akong kaluskos mula doon. Pero ano pa nga ba ang aking magagawa kung 

sakaling may naroon nga ang isa sa mga dalaga? Nakaraos na nga kami ni 
Carina at tila hihiling pa yata ng isa pa ang dalaga. 

Habang kapwa kami namamahinga ay nararamdaman kong pinipiga ng 

loob ng puke ni Carina ang aking nanlalambot na titi. Marahang umuulos 
muli ang dalaga, hudyat na ng aming pangalawang round. 

"isa pa?" tanong pa ng dalaga. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

CHAPTER 3: 
Next Attraction 

 
"isa pa tayo kuya?" malambing na tanong ni Carina habang nakapatong pa 
din siya sa aking katawan at magkasugpong pa din ang aming mga ari. 

Naging mas malambing sa akin ang dalaga, kahit na malambing pa siya 

noon pa man ay tila nadagdagan pa ito gawa nga siguro nang mawalay muli 

sa aming puder ang kapatid ng aking asawa na si Katherine. Sa tingin ko'y 

balak punan ni Carina ang mga naiwang butas ng aking hipag. Sa kanyang 

performance kanina lamang ay wala na akong masabi, kung tutuusin ay 

higit pa siya sa aking hipag, kung minsan ay nalalampasan na din niya ang 

ginagawa ni misis. Pero, siguro ang tanging lamang ng aking asawa at hipag 
ay kapwa ko sila nakuha sa unang pagkakataon kumapara kay Carina. 

"mukhang mahina na yata ang kuya ko ah? hihi" biro pa sa akin ng dalaga. 
"ha eh, hindi noh!" palusot ko na lamang. 

Ang totoo e medyo distracted ako sa aking mga narinig o nakita sa silid nila 

Vanessa, medyo nawala ako sa kunsentrasyon sa pakikipagtalik. 

Ganunpaman ay hindi basta-basta papatalo itong si Carina, gaya nga ng 
aking sabi dati pa, kapag gusto ng dalaga ay tiyak na makukuha niya. 

Umangat si Carina panandalian upang mahugot ang aking nanlalambot na 

ari sa kanyang puke na basa pa din ng aking malapot na tamod. Hinagod 

niya ang aking sandata, matyaga niya itong sinalsal muli upang bumalik sa 

matigas na antas. Hindi naman siya nabigo, sa mga titig niyang 
nakakatunaw at mga ngiting nakakaakit ay mabilis tumigas ang aking titi. 

"naku ikaw kung di ka tumigas aayawan na kita hmp!" biro pa nito sa aking 
titi. 

   Kahit na malagkit pa ang aking titi dahil sa    pinaghalong tamod namin, 
walang alintanang yumukong  

muli sa aking pundya ang dalaga. Binalutang muli ni 
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Carina ng kanyang matamis na laway ang kahabaan ng aking ari, parang 
nilinis niya itong muli upang  

    paghahanda sa susunod naming hakbang ng pagtatalik. 

"gulk...gulk...uhmmpp...slurrrppp" pagtsupa pa ng   dalaga. 

Makalipas ang ilang saglit, alam na ni Carina na ako'y handa nang muli. 

Pumatong muli ang dalaga sa akin, inupuan ang aking matigas na ari. Sa 

pagkakataong ito ay madulas na ang kanyang pwerta gawa ng aking 

naiwang tamod sa loob kanina. Mabilis na nagsugpong muli ang aming mga 

maselang bahagi, sinabayan pa niya      ito ng muscle control na tila pinipiga 

ang aking titi sa    loob ng kanyang puki. Nagsimulang umungol muli si 

Carina, ungol na sadyang nakakalibog. Nagdikit ang aming mga katawan, 

kumaskas ang kanyang mga suso sa aking ibabaw. Ginantihan ko ito ng 
paghimas mula sa kanyang likuran patungong bandang puwitan. 

   Sa muling pagpatak ng aming pawis ay muli naming pinagsaluhan ni   

Carina ang makamundong gawain. Walang sawang palitan ng laway,   

walang humpay at kapagurang kantutan. Ilang beses kaming nagpalit ng    

posisyon, pilit kong iwinaksi ang aking mga iniisip - ang mga nakita kong 

anino, maging ang mga kahilingan ng aking asawa na ilang araw ko nang 
iniisip. 

Niyaya ko ang dalaga sa banyo upang magshower matapos kaming 
magtalik. Nilubos na namin ang pakikigamit ng  

unit ng mga dalaga. Sa loob ng banyo ay hindi ko maiwasang muling 

tigasan dahil sa bawat sulyap ko sa sariwang katawan niya ay talagang 
hindi mo mapipigilan ang iyong kalibugan. 

"tara na kuya?" muling malambing na tinig ni Carina matapos ang ilang 
minutong pagaayos ng sarili. 

Sa aking isipan ay nagpapasalamat ako sa kanya. Hindi ko masabing 

direkta na natulungan niya ako sa aking problema. Natulungan niya akong 

malimutan kahit sa ilang oras lamang ang mga gumugulo sa aking isipan. 

Hindi man lingid sa kanyang kaalaman ay nagawa niyang tumulong, sa 
pamamagitan ng dati pa niyang ekspertong gawain, ang sex. 

Sa isang banda naman ay nagdalawang isip akong ibahagi sa kanya ang 

aking mga hinanakit at mga kinikimkim sa aking puso at isip. Hindi ko kasi 
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subok itong si Carina sa mga ganung bagay, kung sex ang iyong problema 

ay tiyak may solusyon siya, pero sa kaso namin ni misis o buhay may asawa 

ay siguro'y tagilid ang dalaga. Pinili ko nalang na hindi banggitin ang 

kahilingan ni misis, o ang mga katagang iniwan niya sa akin na tiyak akong 

may gusto siyang ibang mangyari sa aming sexlife. Tiyak din kasing sasang-

ayunan ito ni Carina, tiyak na adventurous itong dalaga pagdating sa 
hindutan. 

Pinauna kong pinalabas si Carina mula unit ng sa amin upang kung 

sakaling may ibang hallway ng aming condo ay hindi obvious na 

magkasama. Pagkasarado ng pintuan ay muli kong nilingon ang silid ng 
mga dalaga. akong  

naghintay kung may gagalaw ba o magbubukas man lang. Halos atakihin 

ako sa puso nang biglang tumunog ang aking cellphone sa gitna ng 

katahimikan. Isang mensahe ang aking natanggap, mula ito kay Carina at 
nagsabing salamat kuya. 

Dahil dito ay nagpasya na lamang akong bumalik na sa aming unit upang 

muling magpahinga. Habang nagmumuni-muni ay napagtanto ko na kung 

sakaling nakita nga ako ng isa sa mga dalaga, tiyak na magkakaroon ito ng 

isyu dahil nagkaroon ng saksi sa legal ngang pagtatalik namin ni Carina 

pero bawal naman sa mata ng iba. Sana lang ay huwag na nilang ikalat 

kung sakali man, sana ay ituring nalang nila itong larong pambata na bukas 

ay malilimutan na. Kung blackmail lang e kayang-kaya kong bayaran, 

mapa-sex man o materyal, maprotektahan ko lamang ang lihim naming 
mag-asawa. 

Napa-idlip ako ng ilang oras at nagising bago pa man lumubog ang araw, 

dito ay nagsimula na akong gumayak. Sinadya kong maging maaga upang 

magkape na muna sa lobby sa ibaba bago ako tumungo sa ospital na 
pinapasukan ng aking asawa at sunduin siya. 

Ilang minuto pa lamang ang lumipas mula ng ako'y maupo sa isang lamesa 

sa kapihan ay tila nabuhusan ako ng malamig na tubig sa nakita. Unti-

unting nabuo ang multo sa aking isipan nang aking masilayan ang kanyang 
kagandahan. Si Regina. 

Hindi ako nagulat sa kanya, kinabahan ako dahil sa mga narinig ko kanina 

sa kanilang unit. Eto siya at papalapit, isa lang ang ibig sabihin nito, may 
tao talaga kanina sa kanilang unit. 
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"Regina?" pagtatakang tanong ko sa dalaga. 

"oh hi kuya Bogs!" masayang bati ng dalaga. 

Sinukat ko ang sitwasyon, pinilit kong alamin o imbestigahan kung naroon 
ba siya sa kanilang unit kanina nang ako'y hindi nabubuking. 

"oh akala ko umuwi ka sa province nyo?" tanong ko. 

"ah bumalik din ako agad kuya, dami kasi tumawag na photographers, 
sayang din ang raket hihi" paliwanag naman niya. 

"ah ganun ba, e kelan ka pa bumalik?" tanong kong muli. 

"noong isang araw lang, bakit na-miss mo ba ako?" biro pa niya sa akin. 

Hindi ko alam kung ilang segundo akong hindi nakapagsalita. Hindi ko 

alam kung tatanungin ko na ba kung siya ang nasa loob ng kanilang silid 

kaninang nagkakantutan kami ni Carina. Hindi ko alam kung paano ko 

ipapaliwanag ang kanyang mga nakita kung sakali mang naroon nga siya. 

Kilala niya si Carina sigurado dahil ilang beses na din niya itong nakita sa 
aming unit lalo na noong naroon pa si Kat. 

"oh e saan ka galing ngayon pala? may lakad ka ba? si Vanessa nandyan na 
din ba?" sunud-sunod kong katanungan sa dalaga. 

"kuya are you ok?" pagtataka niya. 

"ha eh, oo ok lang ako, nasobrahan yata ako sa kape hehe" biro ko na 
lamang. 

Nag-ibang bigla ang kanyang mga tingin, naging nakakalibog muli. Hindi 

ako tinablan nito, una ay hindi naman siya kasing galing ni Carina kung 

mang-akit, pangalawa ay narito pa din sa aking dibdib ang kaba. 

"I know nabitin ka kuya the last time nating magkita hihi" bulong pa ng 
dalaga. 

Pinili kong ibahin ang topic dahil hindi ito ang tamang lugar para sa pakiki-

apid sa iba. Madaming nakakakilala sa akin dito mismo sa aming building 

at hindi maaaring mabahidan ng kung ano ang aking pangalan. Tanging 

malambing na ngiti na lang ang aking isinukli sa tangka niyang pang-aakit. 

Nilisan ko ang coffee shop at nagtungo na sa ospital upang sunduin si 
misis. 
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"kumusta babe?" tanong ni misis sa akin habang sabay kaming kumakain 
ng hapunan. 

"ayos naman ako babe, ikaw? pagod ka ba today?" malambing ko din 
namang wika. 

"medyo babe, pass muna tayo ngayon?" pabiro pa niyang tugon. 

"ha eh ikaw?" sagot ko. 

"wehhh..nakadalawa daw kayong round kanina eh haha!" bulalas ni Angel 
sa akin. 

Halos mahulog ako sa aking upuan at muntik ko nang maibuga ang tubig 

na aking iniinom sa narinig. Alam palang lahat ni Angel ang mga 
nangyayari kahit wala siya sa aking paningin. 

"I actually called her kanina to be with you babe, gusto ko kasing 
paligayahin ka kahit wala ako sa tabi mo" paliwanag pa ni Angel sa akin. 

"ikaw talaga babe, full of surprises!" sabay tawa ko nalang. 

"uhm, gusto mo pa ba ng surpresa? hihi" siwalat niya. 

Kahit na naka-aircon kami ay alam kong butil-butil na pawis ang lumabas 
mula sa aking mukha. 
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CHAPTER 4: 
Coming Soon 

 
Hindi ko mawari kung mula sa kawalan lamang ang kanyang binanggit, 

hindi ko alam kung ang mga "surpresa" niyang tinutukoy ay planado na o di 

kaya'y isang biro lamang. Labis ang aking takot at hindi ito nakalagpas sa 

paningin ng aking asawa. Matagal na kaming nagsasama at lahat na siguro 
ay alam na niya. 

"babe? are you ok? may sakit ka ba?" pagtataka ng aking asawa. 

"..uhm yes babe, ok lang ako" sagot ko na lang. 

"c'mon babe, i know something's not in line, tell me" seryoso niyang 
tanong. 

Hudyat ito kung saan sasabihin ko na sana ang aking mga nararamdaman 

tungkol sa mga "balak" niya. Ngunit isang parte ng aking puso at isip ay 
pumipigil. Sinunod ko ito at pinanindigan ang pagkukunwari. 

"feeling ko babe magkakasakit ako e, stress lang siguro ito" pagkukunwari 
kong muli. 

"eh buti nalang nag-leave kana, uhm sige gusto mo mag leave na din ako for 
a few days para alagaan kita?" sagot ng aking asawa. 

Medyo umayos ang aking paghinga, nawala ang aking kaba sa mga narinig 

ko sa aking asawa. Hindi na niya ipinilit ang mga gusto niyang malaman 
tungkol sa aking nararamdaman. 

"may sakit ba si Carina kanina nung nag-sex kayo?" tanong pa ni Angel sa 
akin. 

"wala naman, she looks healthy babe" sagot kong muli. 

"uhm, maybe stress nga yan. sige sa makalawa e magleave na din ako para 

makabawi sa iyo, puro ibang pepe na natitikman mo e haha!" biro pa niya 
sa akin. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

Napawi ang aking kaba sa mga biro ng aking asawa. Tunay ngang 
napakaswerte ko sa kanya. Mapag-alaga, mapag-bigay, at open-minded. 

Sa ibabaw ng kama habang naghahanda na kaming matulog ay hindi na 

mawawala ang kwentuhan, pagtatapos ito ng aming mga usapan na sa 

hapunan ay nasimulan. Anything under the sun ang mga paksa, kung ano 
lang ang laman ng aming isipan. 

"so where do you wanna go babe? o dito lang tayo sa condo?" sambit pa 
niya habang kami ay magkayakap. 

"uhm, kahit saan babe, kahit dito ok lang din" sagot ko sa kanya. 

Niyakap ako ng aking asawa, hinimas ang aking dibdib at sinimulan akong 

lambingin. Muli kong naramdaman ang kaba sa aking dibdib, sa mga 

ganitong sitwasyon kasi na paglalambing niya ay may nais siyang sabihin. 
Sinubukan kong huminahon upang hindi niya ito mapansin. 

"gusto mo invite natin si Carina dito? si Kat? ha babe?" malambing niyang 
tinig. 

Sa mga boses pa lamang niya at maging sa mga sinabi niya ay mabilisang 

nabuo sa aking imahinasyon ang sitwasyong nais niyang iparating - ang 

muli naming maramihang pagtatalik na naganap na din dati pa sa 
Tagaytay. 

"sa iyo lang babe solve na ako" malambing kong tugon sa kanyang 
paanyaya. 

Sinabayan ko ito ng paghagod sa kanyang likuran, bahagyang paglamas sa 

kanyang isang suso. Kanya naman itong nagustuhan at bahagya ding 

umungol mula sa kawalan. Idinantay niya ang kanyang makinis na binti sa 

aking harapan, dinama ng kanyang binti ang aking bumubukol na ari. 

Hinalikan niya ng marahan ang aking tenga, inilabas niya ang kanyang dila. 

Ang amoy gatas na kanyang hininga ang nagsilbing gasolina, upang ang 
aking matutulog na sanang lakas ay muling mag-alab. 

Tumagilid ako, nakatagilid kaming pareho sa sa ibabaw ng aming 

malambot na kama. Magkaharap at parang mga panabong na manok na 
nagtititigan bago pa man ang laban. 

Sa mahinang ilaw na lumalapat sa aming mga mukha ay nakita kong 

ipinikit na niya ang kanyang mga mata at iniumang ang mga mapulang 
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labi. Tumugon ako sa pamamagitan ng paghalik, tunay ngang mas masarap 

si Angel kanino man. Mas malambot ang mga labi, mas matamis ang bawat 
halik. 

"gusto mo ba sa iyo lang ako?" mapanuksong wika ng aking asawa nang 
muling maghiwalay ang aming mga labi. 

"sa akin ka lang dapat babe, sa akin lang" matapang kong sagot. 

Muli kaming naghalikan, nagpalitan ng laway. Nagsimulang gumapang ang 

aking mga palad sa kanyang malambot na hinaharap. Nilaro-laro ko ang 

utong niyang tayung-tayo na sa ilalim ng kumot na nagkukubli sa aming 

mga katawan. Walang sandaling nasayang, mabilis din niyang dinukot ang 

aking ari na kaytigas. Inihanda namin ang aming katawang lupa para sa 
masigabong pagtatalik. 

"dun tayo sa sofa, baka magising si baby natin" suhestyon ni Angel sa akin. 

Dagli kaming lumabas ng aming silid, tinungo ang aming sofa na saksi na 

din sa iba't ibang uri ng kahalayan. Dahil alam kong pagod ang aking asawa 

ay sinabihan ko na din siyang sa ilalim na muna. Nang ilapat na niya ang 

kanyang likuran sa ibabaw ng sofa ay pumwesto na din ako sa pagitan ng 

kanyang mga hita. Hindi na kami nagpaliguy-ligoy pa, gusto na din siguro 

niyang makapagpahinga kaya't mabilis niyang kinuha ang akin titi at 
itinutok na sa kanyang puke. 

"uhhmmm...uhhhhh...ohhhh" ungol ng aking mahal na asawa. 

"mas masarap ba ako kay Carina babe?" tanong pa niya sa akin. 

"yes babe, wala nang iba pa.." sagot ko naman. 

"babe mag-iingat din kayo ha, baka may makalusot mabuntis mo yung 
dalaga" bilin pa niya. 

Napangiti na lang ako sa mga sinabi niya dahil kanina lang nang 

maghindutan kami ni Carina ay hiniling ng dalaga na sa loob ng puke niya 

ako labasan. Malaki naman ang tiwala ko kay Carina at alam kong hindi 
niya ako ipapahamak. 

Nagpatuloy ako sa pag-araro sa ibabaw ng aking asawa, yumuko ako 

habang nakapatong sa ibabaw niya upang abuting ng aking bibig ang 

kanyang malusog na mga suso. Nilaro ko ng aking dila ang mga munting 
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utong ni Angel, at makalipas ang ilang saglit ay siya na din mismo ang 

humawak sa aking mukha upang humiling ng halikan. Kitang kita ko sa 

kanyang mga mata ang pagnanasa, ang kahilingan na sana ay kaya kong 
ibigay. 

"babe sa mouth ko ikaw magpalabas ha? I want your juice hihi!" tusong 
wika pa ng aking asawa. 

Sa mga munting trashtalk ng aking kabiyak ay lalong nakadagdag ito sa 

libog sa aming katawan. Ilang minuto ang lumipas at hinugot ko na din ang 

aking ari sa loob ng kanyang basang puki. Itinutok ko iyon sa kanyang 

mukha, sa bibig niyang nakanganga na at nag-aabang ng aking katas. 

Hinawakan niya ang aking mga itlog upang iudyok pa ang paglabas ng 

aking tamod. Malalim ang kanyang paghinga at excited sa susunod na 
magaganap. 

"oohhh...ohhhhh...ahhhhh" ungol ko ng aking iputok sa bibig mismo ng 
aking asawa ang aking mainit-init na tamod. 

"yeah babe...uhmmm...slurrppp...slurrrpppp...gulkk..." at muling tsinupa ni 

Angel ang aking titi upang simutin ang aking tamod. 

Kahit na pagod sa trabaho kanina ay sinikap ng aking asawa na mag-

perform ng higit pa. Kahit na halos gabi-gabi kaming nagtatalik ay wala 

siyang sawa sa aming ginagawa. Hindi madalas gawin ni Angel na payagan 

akong labasan sa kanyang bibig, ginagawa lamang niya ito kung siya mismo 
ang hihiling. 

"is that good babe? hihi" wika pa niya. 

"the best ka talaga mahal ko" sagot ko naman. 

Nagpahinga kaming saglit at naupo sa sofa namin dito sa sala. Humilig siya 

sa aking balikat at muling hinimas ang aking dibdib. Dama ko sa aking 

hubad na katawan ang init ng kanyang hininga na dulot ng nakakapagod 
ding kantutan. 

"babe ano, orgy ulit tayo nila Kat at Carina?" tanong niyang muli. 

"ikaw babe, kahit ano basta ok at gusto mo ayos lang sa akin" sagot ko. 

Medyo nagulat din ako sa aking mga nasabi. Parang binigyan ko siya noon 

ng kalayaan sa kung ano ang nais niyang gawin. Natahimik ako at hinintay 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

ko ang kaniyang susunod na sasabihin. Habang kami'y hubo't hubad pa rin 

sa ibabaw ng sofa at nagpapahinga, muling inabot ni Angel ang aking titi. 

Muling inilapat ng aking asawa ang kanyang malambot na palad sa ibabaw 
ng aking ari. Hinimas-himas niya ito at marahang sinalsal muli. 

"kahit ano babe? kahit ano ok lang sa iyo?" tanong ni Angel. 

"uhm, eh ano ba yung gusto mo babe?" 

Tumitig sa akin ang aking asawa habang patuloy ang pagsalsal niya sa 

aking titi. Ang mga matang mapungay at parang isang bata na hihiling ng 

isang laruan ay sadyang nakaka-durog ng puso. Hindi ko alam kung ang 

hihilingin niya ay pabor sa akin, o di kaya'y ang aking kinatatakutang 

mithiin.  
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CHAPTER 5: 
That Mini Heart Attack 

 
Bahagyang tumigil ang pag-ikot ng aking mundo noong mga sandaling 

magkaroon ako ng lakas ng loob upang tanungin kung ano ang gusto ng 

aking asawa na matagal ko nang iniisip. Hindi ito pagtigil ng mundo kung 

saan ang isang manliligaw ay sasagutin na ng kanyang iniirog, bagkus ay 

pagtigil kung saan maaaring katapusan na ng aking pinaka-iingatang 

yaman. Magkahalong kaba, takot, at panghihinayang ang aking 
naramdaman. 

Kontrolado ni Angel ang sitwasyon, alam nya ang kanyang ginagawa o 

iniisip nang mga sandaling binitiwan ko ang mga katanungang maaaring 
makapagpabago ng aming relasyong mag-asawa. 

Nagpatuloy sa paghagod sa aking titi ang aking asawa na tila hindi yata 

narinig ang aking katanungan na kung ano ba talaga ang nais niya para sa 

aming mag-asawa. Noong una kong narinig sa kanya iyon ay isa lang ang 

pumasok sa aking isipan, ang kahilingan niyang magpatikim sa ibang 
lalake. 

"you really wanna know babe? hihi" biro niyang muli na tila hindi big deal 
ang aking katanungan. 

"...uhm..." himig ko na lang. 

"look babe, mukhang takot ka yata? haha! ano ba bakit parang namumutla 
ka?" patuloy niya. 

Tahimik pa din ako ng ilang sandali, naghihintay sa kanyang mga 

kasagutan at kalinawan sa isyung bumabagabag sa aking isipan. Lumapit 

siya, hawak pa din ang aking sandata ay inilapit niya ang kanyang mukha at 
itinutok sa aking tenga ang malambot niyang mga labi. 

"babe..." pauna niyang wika. 

"...babe, ang gusto ko e..." pabitin pa niyang panimula.. 
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Nanlambot ang aking ari kahit na hawak pa din niya ito at hinahagod. 

Nawala ang aking likas na libog dahil sa sobrang kaba. Para akong nabingi 

sa bawat tibok ng aking puso, lalo na nang kanyang sambitin ang ilang mga 
kataga. 

"babe ko...alam mo ba kung ano ang gusto ko? siguradong masasarapan ka 

sa gusto ko babe..promise ko makakatulong ito sa atin..." pagpapatuloy nya 
ng may halong lambing na boses. 

Inilabas nya ang kanyang dila at pinasayad ito sa bukana ng aking tenga. 

Lambing na may halong landi. Tumaas ang aking balahibo sa mga 

ginagawa ng aking asawa. Pilit ko iwinawaksi ang mga kaba na aking 

nadarama. Pilit kong inihanda ang aking sarili sa kung ano mang kanyang 

hilingin na wala akong magagawa kundi sumang-ayon. Ang ilang sandali at 

segundong lumipas ay tila isang oras sa aking pag-iisip. Nagawa kong 

bumuo ng ilang imahinasyon sa aking isipan, na kung ano na ang magiging 

estado namin sa kanyang mga sasabihin, kung matitiis ko bang kantutin ng 

ibang lalaki ang aking mahal na asawa, kung magiging habit na ba namin 

ang maging isang mapaglarong magkapareha, kung magiging mas masarap 
ba ang aming buhay-sekswal kung magiging mas bukas ang aming isipan. 

"babe...halika na...gusto ko e ang matulog na...hihi" wika ng aking asawa. 

"ha?" sagot ko pa. 

"oo babe, yun ang gusto ko, masarap matulog kasi pagod na talaga ako 
babe..hihi..halika na balik na tayo sa room natin" paliwanag pa ni Angel. 

Napakamot ako sa aking ulo, gusto kong pigain baka nagpapalusot lang ang 

aking asawa. Pero huwag na muna. Alam kong may nilalaman ang kanyang 

mga sinambit, alam kong naghihintay din ng pagkakataon itong aking 
kabiyak kung kelan niya ilalahad ang tunay niyang hinaing. 

"lika na babe...huy...ikaw lagi kang tulala..pagod lang yan babe, itulog mo 
na yan" patuloy niya. 

Kibit-balikat akong sumunod sa kanya sa loob ng aming silid at tunay nga 

ang kanyang sinabi. Ilang saglit lang kasi mula nang mahiga sa unan ay 

nagsimula nang maghilik ang aking asawa sa sobrang pagod kanina. Kung 

totoong yung ang sasabihin niya ay nagpapasalamat ako. Kung 

ipinagpaliban lamang niya e paghahandaan ko na sa susunod na 
pagkakataong buksan muli naming dalawa ang tungkol dito. 
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Kinabukasan ay medyo sumigla na ang aking katawan. Siguro ay napawi na 

din ang aking mga gulo sa aking isipan. Maagang umalis upang muling 

pumasok sa trabaho ang aking asawa. Hindi na siya nagpahatid dahil siguro 

nakita niyang mahimbing pa ang aking tulog dala ng pagod kahapon. Nag-

iwan na lamang siya ng note sa ref namin na nagsasabing day-off daw ng 
yaya ng aming anak ngayon kaya't ako ang magsisilbing yaya ngayong araw. 

Habang tulog pa ang bata, tumungo ako sa aking laptop. Naglibang sandali 

sa aking mga paboritong website. Hindi ko maiwasang bisitahin din ang 

mga pahina ni Carina sa facebook. Dito ay muli kong sinilip ang kanyang 

mga larawan. Hindi "daring" ang mga pananamit ni Carina sa facebook. 

Kahit na alam ko na ang itsura ng kanyang katawan sa ilalim ng mga damit 

niya ay labis naman talaga akong namamangha sa kanyang mga 

magagandang kasuotan. Kung pwede lang talagang magkaroon ng isa pang 
asawa ay siya na ang aking pipiliin. 

Ilang scroll down, aking nakita ang post ni hipag. Tila isang hudyat sa aking 

isipan na kailangan ko siya. Nagpasya akong bumisita kila byenan kung 

saan naroon na si hipag. Alam kong dayoff niya dahil nakita kong nagpaskil 

siya sa pahina ni Carina na may lakad daw sila mamayang gabi matapos 
siyang magpahinga. 

Nang magising na ang aking anak ay pinakain ko muna ito ng agahan. 

Matapos nito ay unti-unti ko nang isinagawa ang aking plano ngayong 

araw. Tinanong ko ang bata kung nais ba niyang pumunta sa kanyang mga 

lola at sa kabutihang palad ay pumayag naman siya - ito ang aking 

magsisilbing dahilan kung sakaling tanungin ako ni Angel o ng aking 

byenan kung bakit ako naparoon. Hindi ko na tinext ang aking hipag, hindi 

naman na talaga kami nag-uusap gaano mula nang siya ay lumisang muli. 

Kahit paano kasi ay medyo nagtampo din ako sa kanyang desisyon, at 
kaunting selos nang aminin niyang may manliligaw na siya na seryoso. 

Habang daan papunta sa mga magulang ng aking asawa ay pigil ang aking 

ngiti. Sabi ko sa aking sarili ay hindi ako gagawa ng hakbang para muling 

matikman ang aking hipag. Makita ko lang siya at masulyapan ay ayos na sa 

akin. Susubukan ko kung talagang naka move-on na siya sa aming dating 
relasyong sekswal. 

"oh Bogs, napadalaw ka? si Angel?" bungad sa akin ng aking byenang lalaki 
nang abutan kong naglilinis ng sasakyan sa garahe. 
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"ah kami lang po ni baby, ewan ko ba at biglang sinabi nalang niya na gusto 
daw niya dito sa mga lolo nya hehe" paliwanag ko naman. 

Nang marinig ang tinig naman ng lola ay kumaripas na kaagad ng takbo 

ang aking anak papunta sa kanya. Nagkwentuhan din naman kami ni 
byenan habang ako'y pasilip-silip sa itaas kung naroon kaya si Katherine. 

Sa kalagitnaan ng aming kwentuhan ay may biglang kumatok sa gate nila. 

Dahil sa abala ang aking byenan ay ako na mismo ang nagbukas ng gate 
upang alamin kung sino ang tao. 

"ano yon brad?" bungad ko sa isang lalake. 

"ay kuya Bogs, nandito pala kayo, si Kat po nandyan ba?" sagot nito. 

Napakunot ako ng noo. Kilala niya ako at hindi ko siya kilala. Pilit kong 

inisip ng mabilis kung sino ba itong lalaking ito at kung saan ko siya unang 
nakita. 

"kuya ako yung kasama ni Kat dati sa condo nyo hehe" biro pa nito. 

"..ahhh, halika pasok ka muna" sagot ko nalang. 

Sa aking isipan ay pilit ko pa ding hinahalungkat sa aking baul ng memorya 

kung sino itong mokong na ito. Mokong. Ah tama, siya yung mokong na 

lalakeng manliligaw ng aking magandang hipag. Medyo nagbago ng itsura 

ang loko kaya hindi ko nakilala, natural na gawain ng isang lalake kapag 

naniningalang pugad. Aba dapat lang maging kagalang-galang ang itsura 

niya noh, hipag ko yatang makinis ang minimithi niya, wika ko pa sa aking 
isipan. 

"tay, si Kat ba nandyan?" tanong ko naman sa aking byenan. 

"ah nandyan yata, pakitawag mo na nga lang at medyo basa na ako 
kakalinis dito" utos naman niya sa akin. 

Sinenyasan ko ang mokong na lalaking hindi ko alam ang pangalan 

hanggang ngayon. Pinaupo ko siya sa sala kung saan naroon din ang aking 

byenang babae kasama ng aking anak na naglalaro. Ako na mismo ang 

tumungo sa silid ng aking hipag dahil ayaw magpaiwan din ng aking anak 
sa lola niya. 

"Kat...Kat..." mahina kong tinig nang unti-unti kong binuksan ang pintuan 
ng kanyang silid. 
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Patay ang ilaw, medyo madilim sa loob ng kanyang silid dahil sa makapal 

na kurtina na humaharang sa isang bintana. Ang tukso ay nasa aking 

balikat, bumubulong na himasin ko ang nakalantad na bilugang hita ng 

dalaga. Ang puting sando na manipis ay nagpapahintulot sa kanyang mga 

munting utong upang bumakat at bumati sa aking mga mata. Inulit ko ang 

pag-gising kay hipag, medyo mantikang matulog si Kat kaya't napilitan 
akong hawakan ang kanyang makinis na braso. 

"Kat...psst..." wika kong muli sabay yugyog sa kanyang braso. 

"uhhhhhhmmmmm....anoooooo" pagalit pang sagot ng dalaga. 

"may bisita ka dyan sa labas" wika ko. "BF mo" patuloy ko pa. 

Naalimpungatan ang aking hipag at nagulat pa nang mapagtanto niya na 
ako pala ang gumigising sa kanya.  

"kuya Bogs?!" masayang bati ni hipag. Ako naman itong si drama effect, 
iniwan ko siya at muling lumabas ng kwarto. 
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CHAPTER 6: 
Adjudicator  

 
Hindi ko maiwasang hindi magselos kahit paano sa mga kaganapan dito 

mismo sa bahay ng aking byenan. Ang pinagbuksan kong tao sa kanilang 

gate ay siya din palang manliligaw ng aking magandang hipag na minsan na 

din napamahal sa akin at nakasalo sa sarap ng kantutan. Nang magising ko 

na si Kat, galing siguro sa duty, upang sabihing naroon ang "BF" niya ay 

mabilis na din akong lumisan sa loob ng kanyang silid - upang iparating na 
din na hindi ko nagugustuhan ang sitwasyon. 

Sa halip na bumabang muli sa garahe upang makipag-kwentuhang muli sa 

aking byenang lalaki ay pinili ko na lamang na manatili dito sa sala nila 

kasama ng aking byenang babae at ang aking anak na kalaro din niya. Gaya 

ng isang istriktong tatay para sa kanyang anak na babae ay nagsilbing 

ganoon ang aking sarili para sa aking hipag. Parang gusto kong kilatisin ang 

lalakeng papalit sa aking pwesto sa pagitan ng mga hita ng aking 
magandang hipag. 

"maupo kana muna dyan Mulong..." wika ng aking byenan ng kanyang 
makita ang bisita ni hipag. 

"buset, mukhang close na sila ni byenan ah..." wika ko naman sa aking 
sarili. 

Naghihikab pa nang lumabas ng kanyang silid ang aking hipag, sa halip na 

mamangha ako sa kanyang taglay na ganda, walang suot na bra ang aking 

hipag at kung iyong tititigan ay bakat talaga ang munti niyang mga utong 

na nasa ibabaw ng kanyang malusog na mga suso - inis at galit ang aking 
nadama sa kadahilanang makikita iyon ng lalakeng bisita niya. 

"ay ikaw pala hihi..." mahinang wika ni hipag at siya namang napatingin 
din sa akin na tila nahihiya sa sitwasyon. 

Bilang bayaw, hindi ko na napigilang sitahin ang kanyang kasuotan. 

Nginuso ko ang kanyang hinaharap at sinenyasang magpalit ng damit para 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

hindi lumantad ang sariwa niyang katawan sa presensya ng buwitreng 
bisita niya. 

"..wait lang ha?" sabay sarado ulit niya ng pintuan ng silid. 

Paglingon ko naman sa mokong na manliligaw niya ay nakita ko sa mga 

mata nito ang pagnanasa. Kahit sino namang lalakeng malibog ay tiyak na 

pagnanasahan ang kapatid ng aking asawa kung ganoon ang kanyang 

makikita. Noon pa mang nasa aming condo si Kat ay natural na niyang 

pantulog ang puting sando na manipis ang tela, kumportable daw siya doon 

at malambot sa balat na akma sa kanyang makinis na kutis. "kanina ka pa? 
hihi...napadalaw ka?" di mawaring pagbati ni Kat sa kanyang bisita. 

Inilabas ko ang aking cellphone upang kunyari ay busy at hindi 

pinapakinggan ang kanilang usapan ilang piye lamang ang pagitan sa aking 

kinaroroonan. Pilit kong pinigil ang aking selos na nararamdaman para kay 

hipag. Kita ko naman kasi sa kanyang mga mata ang tuwa at galak sa piling 

ng lalaking aking kaharap. Naroon na ang aking saya na din dahil masaya si 

Kat ngunit hindi maiisantabi ang lungkot na sa ilang mga araw o buwan ay 
ibang lalaki na ang makakatikim sa napakasarap na luto ni hipag. 

"halika baby sa kusina ipaghanda natin ng miryenda si kuya Mulong mo.." 
wika ng aking byenang babae sa aking anak na nilalaro niya. 

Muli akong napaisip at kumunot ang noo, "close na nga yata sila ni byenan 

ah? mukhang mahusay itong mokong na ito at nakuha kaagad ang loob ng 
magulang ni Kat" wika ko sa aking sarili. 

Napansin naman kaagad ni Kat ang aking presensya maging ang 
pagkalukot ng aking mukha. 

"kuya Bogs! hihi, kilala mo na siya diba?" wika ni Kat sa akin. 

"ha eh, di ko natandaan..." suplado kong tugon. 

"ay ganun ba, siya nga pala si Romulo, Mulong for short, uhm friend ko" 
pakilala ni Kat. 

"friend? kala ko BF mo?" pabiro kong sagot. 

"hehe malapit na kuya" sabat naman ng loko. 
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Kinurot ni Kat sa tagiliran ang lalaki, naglambingan na parang wala ako sa 

kanilang harapan. Siguro'y ilang senyales na lamang ang kanyang 
hinihintay upang tuluyang ibigay na niya ang matamis na oo sa manliligaw. 

"siya ang kuya Bogs ko, mabait yan at isang sikat na arkitekto. kapag niloko 
mo ako e siya ang hahanting sa iyo hihi!" biro pa ni Kat sa bisita niya. 

Talagang gugulpihin ko itong mokong na ito kung sakaling lokohin niya ang 
aking pinaka-iingatang hipag. 

"Kat pa-CR naman?" wikang muli ni Mulong. 

"ah doon sa dulo sa kaliwa" turo ng dalaga. 

Ilang saglit ang lumipas matapos tumayo sa kinauupuan si Mulong ay 

napatingin sa akin ang aking magandang hipag. Syempre ay ginalingan ko 

pa ang pag-arte upang marealize ni Kat na ako'y may dinaramdam. Akala 

ko'y magiging tagumpay ang aking plano na makapiling si hipag, wrong 
timing pa ang labas dahil sa mokong na Mulong na iyon. 

"psst...psst...hihi" mahinang tawag sa akin ni Kat. 

Nilingon ko siya ngunit ibinaling ko din muli ang aking atensyon sa aking 

nilalarong games sa aking telepono. Sa gilid ng aking mata ay nakikita kong 

nakatitig pa din si Kat sa akin, pangiti-ngiti at talagang hindi mapawi ang 
saya sa kanyang mga mukha. 

"aba ang suplado ng aking kuya Bogs...hmmm..." wika niya. 

Lumapit si Katherine sa aking kinaroroonan. Siya ay tumabi sa akin at 

ako'y kanyang nilambing. Napapikit na lang ako nang sumayad ang 

kanyang kaliwang suso sa aking braso. Ilang linggo na din o buwan na yata 

ang lumipas nang siya ay aking huling natikman. Parang napakatagal nang 

panahong ang lumipas mula ng aking mahagkan ang mga malalambot at 
malusog niyang suso. 

"buti napadalaw ka dito kuya? kumusta kana?" tanong ni hipag at napansin 
kong idiniin pa niya ang kanyang suso sa aking braso. 

"ok naman ako, mukhang masaya ang baby sister ko ah?" masayang bati ko 
naman. 

"ok ba siya kuya? uhm si Mulong? mabait siya, saka yung mga kapatid nya 
mabait din sa akin" paliwanag pa ng dalaga. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

Aba at naipakilala na agad sa pamilya? tanong ko sa aking sarili. Tanging 

paghikbi na lamang ang akin naging reaksyon sa mga sinabi ni Katherine at 

ang mga sumunod pang mga salita niya ay tila hindi ko na narinig 
hanggang sa muling dumating ang mokong galing sa palikuran. 

"kuya san kayo nagwo-work?" tanong ni Mulong. 

"ha? dyan lang sa Ortigas" suplado kong sagot. 

Sa loob-loob ko'y magaling din naman itong dumiskarte, in fairness. Hindi 

lang kasi si Katherine ang kanyang nililigawan, kundi pati kaming 
immediate family niya. 

"magaling daw kayong arkitekto sabi ni Kat, lagi ka niya kinukwento sa 
akin e" pahabol pa ni Mulong. 

Hindi ko na natiis at komo siya na din ang nag-bukas ng daan upang 

magkaroon kami ng usapan ay pinatulan ko na din. Paraan ko ito upang 

lalong masiyasat kung sino at anong klaseng pagkatao meron ang 
manliligaw ni hipag. 

"san na kayo nagkakilala ni Katherine?" tanong ko sa kanya. 

"a sa internet po, sa facebook. may common friends po kasi kami" sagot 
niya. 

Naisip ko, sa internet din kami nagkakilala ni Angel, wala pa nga kaming 

common friends e, at naging fruitful naman ang aming relasyon. Pero 
depende pa din ito, depende sa ugali ng bawat tao. 

"binata ka ba? baka lolokohin mo lang itong hipag ko ha?" may halong 
pananakot kong tanong. 

Napangising aso lang si Mulong sa aking tanong. Obviously e tinatakot ko 

talaga ang mokong, pero malay ko ba kung single nga talaga siya o gagawin 
lamang niyang parausan ang aking hipag na maganda. 

"naku kuya Bogs naman eh, wag mong takutin si Mulong hihi! teka nga at 
kukunin ko muna yung miryenda" sabat nitong si Kat. 

Naiwan kaming dalawa ni Mulong sa sala, saglit na naging tahimik ang 

paligid at parang may nagdaan na anghel sa pagitan namin. Muli kong 
kinausap ang manliligaw ni hipag. 
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"seryoso ako Romulo, huwag na huwag mong subukang lokohin itong hipag 
ko. bunso namin yan dito" babala kong muli sa kanya. 

"guys relax, Mulong don't worry ganyan lang si kuya, minsan you should 

hang out together para maging close din kayo" masayang wika muli ni Kat 

dala-dala ang pagkain na inihanda ni byenan. Hindi ko alam kung makapal 

lang ang mukha ni Mulong or talagang seryoso siya kay hipag, o talagang 

hindi ako nakakatakot? Nagpatuloy sila sa kanilang kwentuhan, narinig ko 

pang parang may balak lumabas ang dalawa. Sinubukan kong umiksena 

upang hindi matuloy ang kanilang lakad. Kahit na hindi ako araw-araw 

nakabantay kay hipag e at least kahit isang pagkakataon lang ay maantala 
ko ang balak ni Mulong. 

"Kat hindi ba't may lakad kayo ng ate mo mamaya?" wika ko. 
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CHAPTER 7: 
Ang mga Bulong ni Mulong 

 
Halos isang oras na ang lumipas mula nang dumating dito si Mulong, ang 

masugid na manliligaw ni Kat na aking hipag. Hindi ko naman masisi itong 

magandang kapatid ng aking asawa kung paunlakan niya ang lalaki. First 

time ko yatang nakita si Katherine na masaya sa piling ng ibang lalaki. 

Ganunpaman ay batid din sa aking isipan ang paninibugho at 

panghihinayang. Naalala ko din sa katayuan ni Katherine ang aming 

sitwasyon noon ni Angel, noong nagsisimula pa lamang akong manligaw, 
parehas na parehas. 

"hindi naman nagabi sa akin si Ate na may lakad kami?" pagtataka ni Kat 

nang aking kunwaring sabihin na may lakad sila ng ate niya upang 
mapigilan ang paglabas nila ni Mulong. 

"ah baka nalimutan lang i-text sa iyo, nabanggit niya kanina nung hinatid 
ko siya e" patuloy ko namang pagsisinungaling. 

Sa totoo lang ay ayoko talagang masolo ni mokong ang aking hipag. 

Mapigilan ko man ang saya ni Katherine sa piling ni Mulong ay tiyak 
namang kaya ko itong gampanan at halinhan. 

"uhm Kat it's ok, madami pa namang araw diba?" sagot naman ni Mulong. 

Kitang-kita ko sa mga mata ni hipag ang pagkadismaya, halata kasi kanina 

sa kanyang mukha ang galak nang magyaya ang kanyang manliligaw na 

lumabas. Siguro sa puntong iyon ay alam na ni Katherine na pinipigilan ko 

talaga siya at may nais akong mangyaring iba. Napataas ang kilay ng dalaga 
sa pagtitig sa akin na tila nagsusungit na. 

"oo nga minsan labas tayo kasama ate mo, group date ba"  

"o yun naman pala Kat, ayan oh si kuya Bogs na nagsabi at may permission 
na" masayang wika ni Mulong. 

Kahit na ayoko e nasabi ko iyon upang matigil lamang ang balak nilang 

magsolo. Nabigyan ko pa tuloy ng motibo ang mokong na magiging "close" 
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kami kahit na hindi. Bilib din ako kay Mulong, mabait at understanding. 
Tipikal na  

  ugali ng isang manliligaw. Nagkaroon ako ng balak,   susubukin ko ang 
hangganan ng lalaking ito. 

\ Nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawa at ako nama'y pigil   ang ngiti 

habang naglalaro ng games sa aking cellphone. Ilang minuto lang ang 
lumipas ay nagpaalam na ang mokong. 

"kuya, mauuna na po ako, next time po ha? sabihin nyo lang po kung kelan 
at pupunta ako" paalam pa ni  

"tara Mulong, ihatid na kita sa baba, magpaalam ka na din kay tatay" wika 
ni Kat, sabay irap sa akin. 

Napa-iling at napangiti ako sa aking sarili,    mission accomplished, sabi ko 

pa sa aking sarili. Aking ibinulsa ang aking cellphone upang antabayanan 

ang pagbabalik ni hipag. Oras na upang bumawi ako sa ginawa kong hindi-

direktang-pagtaboy sa manliligaw niya. Malayo pa lang ay dinig ko na ang 
yabag ng mga paang tila nagdadabog ni hipag. 

"hmmm..in love yata ang baby sister ko ah..." malambing kong bati. 

Hindi ako pinansin ni Kat, labis kong ikinalungkot nang dumiretso siya sa 

kanyang silid. Alam ko ang kasalanan ko, pinigilan ko ang kanyang 
kaligayahan, kaligayahan sa pag-ibig. 

Napako ako sa aking kinalalagyan, hindi ko alam kung ano ang aking 

gagawing panunuyo sa kapatid ng aking maybahay. Ilang minuto ang 

lumipas at nagpasya akong puntahan na siya sa loob ng kanyang silid. Bago 

ko pa mabuksan ang pintuan ay narinig ko na ang kanyang matamis na 

mga tawa. May kausap siya sa cellphone at siguradong si Mulong ang 
kanyang kausap. 

"...don't worry Mulong..we will get there..." narinig kong wika ni Kat. 

"...hahaha! ikaw talaga...bukas? uhm...di ko sure..." masayang mga 
panaghoy ng dalaga. 

Kumatok ako bilang pag-galang sa kanyang privacy. Mabilis na nag-paalam 

ang dalaga sa kausap niya sa telepono. Itinago ang cellphone sa ilalim ng 
unan niya at ako'y hinarap. 
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"Kat..." mahina kong sabi. 

"bakit kuya?" sagot niya na parang walang nangyari kanina. 

"kumusta kana?" seryoso kong tanong. 

"ok naman ako kuya." tipid niyang tugon. 

Sinenyasan ko siya kung pwede ba akong maupo sa gilid ng kanyang kama 

at pinaunlakan naman niya ito nang umusog siya sa isang gilid nito at 
nagbigay espasyo sa akin. 

"sorry ha" wika kong muli. 

"sorry san?" sagot ng dalaga. 

"kanina...alam mo na" sagot ko naman. 

"ah..wala yun kuya..ano ka ba" 

Sa tagal ko na din kilala ang ugali ni hipag ay kabisado ko na kung totoo 

ang mga sinasabi niya. Alam ko na kung may itinatago siya o may 

kinikimkim na damdamin. Sinubukan kong haplusin ang kanyang 

maputing pisngi upang ipadama ang aking concern sa kanya. Hindi naman 

niya ito pinigilan at napangiti pa nga nang aking idampi at himasin ang 
kanyang mukha. 

"gusto mo ba si Mulong?" tanong ko pa sa kanya. 

"...obvious ba kuya?" sagot ng dalaga. 

"ah..ang akin lang naman e suriin mong mabuti ang manliligaw mo, bilang 

asawa ng ate mo e siguro may karapatan din naman ako diba?" paliwanag 
ko pa. 

Hinawakan ni Katherine ang aking kamay na nakahawak sa kanyang pisngi. 

Muli kong nadama ang malambot na palad ng dalaga na dati pa'y sa titi ko 

humahawak. Hindi ko naiwasang tigasan pero hindi ko naman ito 
ipinahalata sa kanya. 

"oo naman kuya, ikaw yata ang kuya kong paborito hihi...e ano ba sa tingin 
mo kuya, ok ba sya?" tanong naman niya. 

"uhm, tingnan natin...sasabihin ko sa iyo kung ayos siya.." may ngiting 
asong tinig ko. 
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"kuya Bogs ha! ano gagawin mo kay Mulong?" may takot niyang tugon. 

"hahaha! ikaw naman, wala noh! ano naman gagawin ko sa 'love' mo?" biro 
ko pa. 

Sa puntong iyon, sa tingin ko'y napatawad na ako ni Kat sa ginawa ko 

kanina. Hinaplos na din kasi niya ang kamay ko na hawak lang niya kanina. 

Nanggigil na parang bata at hinalikan niya ang aking kamay saka muling 
inilapit sa kanyang pisngi. 

"na miss kita kuya hihi!" bulalas pa niya. 

"na miss lang ba?" patuloy ko. 

"hmp! ano na gagawin ko ngayon pinaalis mo na yung date ko!" masungit 
muli niyang wika. 

"haha! e dapat kasama muna kami ni ate mo bago kayo magsolo noh, malay 
ko ba kung reypin ka nun!" sagot ko naman. 

"huuu...sabihin mo nagseselos ka! hihi!" biro naman niya. 

"hahaha bakit naman ako magseselos? dun sa mokong na yun? tignan mo 

nga ang face ng kuya mo oh... sino mas pogi?" pagyayabang ko pa. 

Nagtawanan kami na gaya ng dati. Muling nanumbalik ang dati naming 
lambingan.  

"oo nah...ikaw na ang gwapo..." sabay hatak sa aking mukha ni Kat, 
hinalikan niya ako sa aking pisngi sa sobrang gigil marahil. 

Tinangka kong lumaban ng halik, ini-angat ko ang aking mukha upang 

halikan sana ang dalaga sa maliit niyang bibig, sa mapula niyang mga labi 
na minsan ko nang nahagkan. 

"huy! kuya hello? nandito tayo sa bahay ng mga magulang ko baka akala 
mo nasa condo tayo hihi!" paalala sa akin ni Katherine. 

"ok lang yan busy sila hehe" mala-demonyong tinig ko. 

Tumaas ang kilay ng kapatid ng aking asawa, tila lubos na niyang nalaman 

ang aking pakay sa pagpunta dito. Hindi ko naman sinamantala ang 

kanyang kahinaan, ipinaalala ko sa kanya ang kung paano kami unang 
nagtalik - dito mismo sa loob ng kanilang tahanan. 

"diba dito nga sa kwartong ito una mong nakita yung titi ko?" wika ko. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

"ehhh..oo nga, pero nandyan lang si nanay sa sala diba?" sagot naman niya 
na parang nag-aalangan. 

"edi isarado natin yung door?" suhestyon ko naman. 

"nye, edi lalong magtataka yung kung pumasok siya e bakit sarado? alam 

nilang hindi ako nagsasara ng pintuan noh" 

Napaisip ako, tama nga naman si hipag, baka kung ano pa ang isipin ng 

byenan ko kung ano ang ginagawa namin dito kung sakaling ituloy ko ang 

aking balak. Ipinagpatuloy ko nalang ang aking mga kwento, binalikan ko 

ang mga araw kung saan nagkakahiyaan pa kaming magkantutan, yung 

mga unang pagkakataon na pasukin ko ang kanyang sariwang laman, yung 

mga unang beses na hindi kami gumamit ng condom, madami, madami 

akong binanggit upang sa isang banda ay mapag-init ko ang aking 
magandang hipag. 

Alam kong matagal na ding hindi nakakatikim ng hindot si Kat, hindi 

naman ito tulad ni Carina na kanyang kaibigan na kung saan abutan ng 

libog ay papatol kung kanino man. Nangako naman si hipag noon na kung 

sino ang magiging BF nya at ang "papalit" sa aking role bilang tagapag-

bigay ligaya sa kanyang kalibugan ay ipapakilala nya muna sa akin. 

Bumangon si Katherine, inabot ang ipad niya na regalo ko din sa kanya 

noong galing pa ako sa ibang bansa. Itinabi niya ito sa kanyang unan at 
muling nahiga at bumalik sa dating pwesto. 

Ako'y nabigla nang muli niyang hatakin ang aking batok at punupog ako ng 

halik ng maganda kong hipag. 

"uhmmmm...uhmmmmpp...hmmmmm" ungol na mahina ni Katherine. 
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CHAPTER 8: 
Mr. Quickie 

 
Sa mga munting ungol ng aking magandang hipag ay muling nanumbalik 

ang aming init. Kanina lamang bago kami pumarito sa kanilang tahanan ay 

sinabi ko sa aking sarili na masulyapan ko lang si Kat ay ayos na, subalit 

kahit sino siguro ang nasa aking kalagayan ay hindi na magdadalawang isip 
pang halayin siya. 

Masasabi kong nagtagumpay ako sa mga sandaling iyon kung saan ako'y 

nagkwentong muli sa aking hipag, tungkol sa mga aming unang pagtatalik, 

kung paano kami naging malapit sa isa't isa. Sinariwa ko sa kanya kung 

paano niya unang isinubo ang aking matigas na ari sa kanyang munting 

mga labi. Biniro ko pa nga siya nang aking banggitin ang kanyang itsura 

nang aking unang tangkaing pasukin ang kanyang kaselanan - noong 
ipinaangkin niya sa akin ang kanyang kabirhenan. 

"uhmmm...uhmmmm..." ungol ni Kat habang tuluyan na kaming 
naglaplapan. 

Sa aking kasabikan ay hindi ko naman nagawang laplapin ng mabilisan ang 

kanyang mga mapupulang labi, laplapan mang maituturing ay marahan pa 

din ang aking ginawa. Sabik na sabik akong mahalikang muli si hipag, ang 
kapatid na bunso ng aking asawa. 

"kuya...Bogs...uhmmmm...si nanay baka pumasok...uhmmm" ungol muli ng 
dalaga. 

Kahit na naisin kong yayain sa pribadong lugar si Katherine upang lubos 

namin isakatuparan ang aming makamundong gawain ay hindi ko alam 

kung bakit higit na mas exciting ang aming sitwasyon. Parang mas 

nalibugan ako sa pagiging "risky" ng pagkakataon.  

Hindi ko inisip na sa isang iglap ay maaaring makita kami kaagad ni 
byenan, maaaring mahuli kami ni Kat na naghahalikan. 

Hindi ko pinansin ang mga abiso ng aking magandang hipag, nagpatuloy 

ako sa paghalik kay Kat. Dala na siguro ng libog at pananabik sa kanya ay 
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mabilis kong nahagilap ang kanyang malusog na mga suso. Nilamas kong 

maigi ang mga makinis niyang bundok, nilaro kong muli ang kanyang mga 
utong na siya din niyang ikina-kiliti. 

"hihi! kuya...kuyah...wag dito...uhmmmm" bulong pa niya sa akin habang 
patuloy ako sa paglamas sa kanyang suso. 

"hindi papasok si nanay, kalaro niya si baby, busy yun..." sagot ko naman. 

Ilang saglit pa ay aking idinako ang aking isang kamay sa kanyang ibaba. Sa 

ilalim ng manipis na shorts na pambahay ay kaagad kong natagpuan ang 

kanyang puke na matagal ko nang hindi nahagkan. Hinawi ko ang kaunting 

bulbol na tumubo, saka ko natagpuan ang tinggil na sensitibo sa bawat 

hawak. Napansin kong hindi na yata nagaahit ang dalaga, marahil ay hindi 

na kasi kami madalas magtalik. Dati ay parang puki ng bata ang kanyang 
hiyas dahil wala kang makikitang buhok at alagang-alaga talaga ito. 

"ok lang ba Kat? sabik na talaga ako sa iyo Kat sorry di ko natiis..." 
paliwanag ko pa. 

Ngumiti at tumango lamang si hipag, senyales na pumapayag na siyang 
muli kong makantot. 

"bilisan mo nalang kuya Bogs, baka mahuli tayo..." bilin pa niya. 

Matapos ang kanyang huling salita ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, 

kaagad kong inilabas ang aking sandata. Hinubo ko ang kanyang shorts 

maging ang puting panty na suot niya hanggang sa may hita. Hindi ko na 

hinubo itong tuluyan sapagka't   kailangan namin ng mabilisang aksyon 
sakaling may pumasok na ibang tao sa kanyang silid. 

Pinatagilid ko si Katherine, parang naka-twistang kanyang katawan dahil 

ang kanyang puwitan ay nakatutok sa akin at ang kanyang upper body 
naman ay nakalapat pa din sa kama. 

  "teka pahawak muna kuya hihi!" paalam pa ng dalaga, siya na din ang 
nagtutok ng aking titi sa kanyang puki. 

"uhmmpppp...uhhhmmm..." ungol niya. 

Nahirapan akong pasukin ng sagad ang aking magandang hipag. Una ay 

talaga namang masikip siya dahil ako pa lang naman talaga ang 
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nakakapasok dito, pangalawa ay quickie ang aming ginagawa, hindi pa siya 
lubos na basa. 

Sa aking tingin ay nahihirapan o nasasaktan si Kat, hinugot ko ang 
nakapasok na ulo ng aking alaga. 

"kaya ba?" tanong ko pa sa kanya. 

"masakit kuya e..." angal niya. 

Bumaba ako sa kanya, hinimod ko ang kanyang puki.  

Kahit na bagong gising siya ay amoy sariwa at   bagong ligo pa din ang 

kanyang puki. Nilawayan    ko iyon upang kahit paano'y maging madulas     
upang maipasok ko ng sapat ang aking titi na     uhaw sa alindog ni hipag. 

    "pwede na yan kuya koh..." wika niyang muli. 

    Muli akong pumwesto sa tapat ng kanyang pigi,     ikinaskas ko muna sa 

kanyang makinis na     tumbong ang aking matigas na titi. Unti-unti     ay 

naipasok ko ang kalahati ng aking ari sa    kanyang maliit na lagusan. 

Napakagat-labi si Katherine ng akin nang tuluyang maisagad sa kanyang 
sinapupunan ang aking matigas na titi. 

"oohhhhh...uhmmmm...kuya bilisan mo ha...uhmmmm..." bilin niyang 
muli sa akin. 

Dahil na din siguro sa kasabikan ay nagsimula na akong makaramdam ng 

pagputok ng aking tamod. Gustuhin ko mang patagalin ang masasarap na 

sandali ay hindi maaari dahil ang pagkakataon ay hindi namin kakampi. 

Sinabayan ko na ng lamas sa kanyang malusog na suso ang aking 

pagkantot, nagustuhan naman ito ng kapatid ni misis nang aking madama 
ang likidong nagsimulang dumaloy sa kanyang puki. 

"lapit na ako Kat...uhmmmmm" ungol ko. 

"sige kuya sa loob na, ok lang safe ako...uhhhmmmm...ohhhh" sagot naman 
niya. 

Lalo akong nalibugan sa kanyang sinabi, bihira sa mga bawal na kantutan 

ang ganito, ang pabayaang magpaputok sa loob ng puki. Ilang saglit pa'y 

halos mamulikat ang aking mga binti, sa parehong posisyon ay pinadaloy 

ko na ang aking mainit na tamod sa loob ng kanyang puki. Masaya ako, 

nakita ko kasi sa mga mata ni hipag na nagustuhan din niya ang aming 
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ginawa, nasarapan din siya kahit na sapilitan nang maituturing ang aming 
pagtatalik. 

"ayusin mo na sarili mo kuya then dun kana sa labas" utos ni Katherine. 

Nagtaka ako dahil sa tuwing nagtatalik kami ng kapatid ni misis ay lagi 

kaming naghahalikan upang magpasalamat. Mukha yatang napilitan nga 

lang talaga si Kat na parausin ako, o di kaya'y dahil nga lang sa limitado ang 
aming time para magtalik. 

"kuya teka..." wika ni Kat nang ako'y nakatayo na at akmang lalabas na 
sana. 

"...dalhin mo ito oh, alam mo na" sabay abot sa akin ni Katherine. 

Lumabas ako ng kanyang silid bitbit ang kanyang ipad, sinadya kong 

ipakita ito sa aking byenan na abala pa din sa pakikipaglaro sa aking anak 
sa sala. 

"Kat...buburahin ko na yung ibang games mo ha?" sigaw ko pa. 

Pinalabas kong humingi ng tulong si Katherine sa akin sa pag-aayos ng 

kanyang ipad. Alam naman ng mga magulang niya na medyo may alam ako 

sa mga ganitong bagay. 

"ikaw na bahala kuya Bogs!" sigaw naman niya mula sa loob ng kwarto. 

Kinalikot ko kunyari ang ipad ng aking hipag. Sa aking isipan ay masaya 

ako dahil sa matagal na panahon ay muli ko siyang natikman, hindi man 

katagalan ang aming pagtatalik ay ang importante'y pumayag siyang muli 

ko siyang makantot. Kung inyong babalikan, matatandaan na nangako 

kami sa aming mga sarili na hahayaan ko nang mawalay sa aking piling ang 

kapatid ni misis. Nagsabi kasi siya noon na gusto na din niyang magkaroon 

ng seryosong BF. Nirespeto ko iyon subalit tao lamang ako, marupok at 

madaling makalimot. Ginusto din naman namin na muling magtalik, kung 
ayaw niya talaga ay sana'y tumanggi na siya kanina. 

"oh kuya ayos na ba?" wika ni Kat nang lumabas na siya sa kanyang silid. 

Nagpalit na ng damit ang dalaga, walang bahid na kanina lang ay siya ay 

nahindot. Hindi siya nakangiti pero hindi rin naman nakasimangot. 
Minsan ay ngumingiti kapag nagtatama ang aming mga tingin. 

"oh bakit maaga yatang umuwi si Mulong?" tanong ng aking byenan. 
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"ah eh natakot yata kay kuya Bogs hihi!" biro naman ni Kat. "haha! anong 
tinakot?" sagot ko naman. 

"nako Katherine, siguruhin mong matino yang Mulong na yan ha! dapat at 

least kapareho ni Bogart yan, kita mo naman ate mo maayos ang buhay at 

mahal na mahal nitong kuya Bogart mo" sermon pa ni nanay. Akala ko'y 

close na sila ni nanay, hindi pa pala. Napangisi na lang ako dahil may 
kakampi pala ako sa kanilang bahay laban sa kanyang manliligaw. 

"oo naman nay, ill make sure na 'kasing-galing' siya ni kuya Bogs sa buhay" 
sagot ni Kat na alam kong may ibang ibig-sabihin. 
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CHAPTER 9: 
Official Leave 

 
Lumipas ang maghapon, masaya ako sa aking sarili dahil muli kong 

natikman ang maganda kong hipag. Ganunpaman ay may kaunting puwang 

sa aking isipan ang bumabagabag sa aking sarili, napansin kong medyo 

nagbago si Katherine sa ibabaw ng kama. Oo nga at nadala siya ng sobrang 

libog dahil sa aking pang-uudyok kanina, subalit nanibago ako sa dalaga, 

tila may "lamig" na sa aming itinuring na pagsasama. Hindi na siya kasing 

sweet na kagaya noong una, naroon na nga ang pagiging malambing niya 

na hindi nagbago, ngunit ito'y tuwing may ibang tao lang na kaharap. Ni 

minsan sa aking pagkakaalala ay hindi pumayag si Kat sa mga "quickie", 

mabilisan man ang pagtatalik namin ay hindi siya pumapayag na hindi siya 

magtatrabaho sa aking ibabaw. Siguro ay pinagbigyan lamang niya ang 

tawag ng aking laman, siguro ay dala na din ng hiya niya sa akin bilang 
kuya niya at maituturing na naging guro sa larangan ng sex. 

Samu't-saring mga agam-agam ang aking pinaglaro sa aking isipan habang 

ako'y nagmamaneho patungong ospital upang sunduin ko ang aking 

maybahay. Naisip kong dapat ko na sigurong lisanin ang pakikipaglaro sa 

aking hipag, oras na siguro upang bigyan na siya ng kalayaan at 

makapagmahal ng iba. Siguro'y dapat ko nang isarado ang libro ko para sa 
kanya, ang mga sarap na kanyang ibinahagi sa akin. 

Mahirap man para sa akin, kailangan kong limutin ang sariwang katawan 

ni Katherine. Kailangan kong isantabi na ang kanyang makinis na katawan 

na minsan ko nang pinagsawaan. Dapat ko nang kalimutan ang mga 

malulusog niyang suso na minsan ako'y parang naging isang bata. Ang 

kanyang masikip na puki, na aking ipinagmamalaking ako ang nakauna. 

"Bogs babe!" bati sa akin ng aking asawa nang ako'y naka-park sa parking 
area ng kanilang ospital kung saan ako'y naghihintay. 

"...huy! tulala kana naman babe!" gulat pa sa akin ni misis. 

"ah! dyan kana pala hehe!" sagot ko naman kaagad. 
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Naabutan ako ni Angel na tulala habang nasa loob ng aming sasakyan, 

muntik na siguro akong mahulog sa lalim ng aking iniisip. "how's my 
babe?" bati sa akin ni misis pagkalagay niya ng seatbelt. 

"i'm fine babe, lika na?" sagot kong muli. 

"si baby? kanino mo iniwan eh dayoff ni yaya?" pagtataka ni Angel. 

"ah nandun kila nanay mo, nagyaya kaninang umaga dun e kaya iniwan ko 
na din para sunduin ka" paliwanag ko naman. 

Parang na-flush ang aking mga iniisip kanina lamang tungkol kay 

Katherine na kanyang kapatid. Bigla itong napalitan ng aking isa pang 

bangungot sa aking isipan. "oh ano babe, solo natin...hihi" biro pa ng aking 
asawa. 

"baka pagod ka babe? let's go home na muna, ilang araw ba leave mo?" 
tanong ko naman. 

"uhm 3 days lang e, i want to make the most of it" patuloy niya. 

Siguro'y maituturing kong "downtime" ng aking sistema ang mga sandaling 

iyon. Kahit anong pagyayaya ng aking asawa'y tila hindi epektibo sa akin. 

Dumaan kami sa isang fastfood drive-thru upang bumili ng hapunan, 

matapos ay dumiretso kami sa bahay ng mga magulang niya upang doon na 
din kumain at saka sunduin ang aming supling. 

"mommy! mommy!" masayang bati ng aming anak nang marating na 
namin ang bahay ni byenan. 

Sabay-sabay kaming kumain, sila byenan, kami ng aking asawa at ang 

aming anak, kapatid niyang lalaki, at si Katherine. Tahimik noong una, si 
misis na mismo ang bumasag sa katahimikan. 

"oh Kat, balita ko e seryoso na yang manliligaw mo? ano na yung name 
nun? Romualdo ba?" tanong ng aking asawa. 

"Romulo..." sabat ko naman. 

"hmmm, mukhang na-meet mo na babe ha..." sagot muli ng aking asawa. 

"natakot nga yata kanina hehe, maagang umalis!" sabat naman ng aking 
byenang babae. 
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Napatingin sa akin ang aking asawa, inalam niya kung totoo ba ang mga 

biruan namin. Napataas ng kilay si Angel at ako nama'y ngumisi na lamang 

na parang aso. Si Katherine naman ay simpleng ngiti lamang ang aming 
napansin. 

"ikaw Bogs ha, why are you threatening my baby sister's suitor??" sermon 
sa akin ni  

   "hindi ko naman tinakot ah? actually    niyaya ko pa nga na lumabas 
kasama tayo,   group date ba" paliwanag ko naman. 

   "is that true Kat?" tanong ni Angel. 

   "uhm oo ate, no worries, ok lang naman si   Mulong" sagot naman ni 
hipag. 

  Nagpatuloy kami sa paghahapunan, ng tawanan ang   pagitan ng bawat 

subo ng pagkain mula sa    hapagkainan. Ngunit hindi ko alam kung ako 

lang     ang nakakapuna sa mga kilos ni Katherine. Sa    likod kasi ng 

kanyang masayang mukha at    matatamis na mga ngiti ay parang nakikita 

kong    may lungkot itong kinukublihan. Palagay ko'y   napansin din ito ng 

aking asawa, syempre kapatid siya at mas kabisado ang ugali ng kanilang 
bunso. 

"Kat, off ka today saka bukas diba?" tanong ni Angel sa kanya. 

"oo ate bakit?" sagot ni Katherine. 

"uhm, mukhang wala ka yatang gimik ngayon?"  

patuloy ni misis. 

"eh pahinga na muna ate" malamyang sagot ni Kat. 

"nako..may lakad sana yan, kaso nga maagang umalis si Mulong" sabat ni 
byenan. 

Nanliit ako sa aking kinauupuan. Ako pala ang dahilan ng kanyang 

kalungkutan. Sana'y naisip ko na kanina pa ang kanyang kaligayahan, hindi 
yung pansariling luho ko lamang. 

"ikaw Bogs, tsk...Kat gusto mo lumabas?" tanong ni misis. 

"uhm, eh baka magtext si Carina mamaya e" sagot ni Kat. "so? edi isama 
natin, tayo lang tatlo" istriktong tugon ni misis. 
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Wala akong magawa, hindi ko nagawang umapila. Alam kong penalty ito sa 

akin ng aking asawa. Alam kong may kasalanan ako sa kalungkutan ng 
aking magandang hipag. Tinangka kong humirit pa. 

"baka gusto nyo ng driver?" hirit ko pa. 

"no Bogs, stay with our baby sa condo. I can drive" masungit na sagot sa 
akin ni Angel. 

Naisin ko mang ipaglaban ang aking pagiging isang asawa ay hindi ko na 

itinuloy upang hindi na humaba pa ang usapan. Kahit minsan ay hindi pa 

kami nag-aaway ni Angel at ayokong mangyari iyon dahil halos lahat siguro 

ng alas ay hawak niya. Oo hari nga ako, reyna siya, pero parang chess ang 

laban, siya ang may kapangyarihan. 

"bihis na Kat, sama kana muna sa condo doon na natin hintayin si Carina 
kung sasama siya" bilin pa ni misis. 

Tahimik akong naging tsuper pauwi ng aming condo. Naiwan naman sa 

bahay ng aking byenan ang aming anak dahil naglambing yata sa lola. 

Perpektong pagkakataon sana ito upang gumimik, ngunit dahil sa aking 

ginawa kanina e kailangan kong pagdusahan ang aking nagawang 
kasalanan. 

"Bogs akina susi ng car" masungit na wika ni misis. 

Nagpa-awa effect pa ako upang baka sakaling magbago ang kanyang isip. 

Pero kilala ko itong si Angel, kung ano ang una niyang sinabi ay hanggang 
huli yun ang mamumutawi. 

"maupo kana muna dyan sa sofa Kat at magsho-shower lang ako, i-text mo 
na si Carina ha" bilin ni misis. 

Tahimik ang paligid, binuksan ko ang telebisyon upang magkaroon ng 

ingay. Ayoko kasing sobrang tahimik dahil kung ano-anong bagay ay 

dumadapo sa aking isip. Itinalaga ko na lamang ang aking isipan na hindi 

talaga ako makakasama dahil sa aking parusa. Hindi naman ako pwedeng 

magsolo sa paglabas dahil wala akong sasakyan at gagamitin nga ng aking 
asawa. Matutulog na lang ako siguro, sabi ko pa sa aking sarili. 

"kuya..." mahinang wika ni Kat nang ako'y tatayo na sana at papasok na sa 

aming silid upang itulog na lang ang aking hinanakit. "oh?" sagot ko na 
parang suplado na din. 
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"kuya sorry ha...di ko expected na magagalit sa iyo si ate" paliwanag ng 
dalaga. 

"ah hindi, hindi naman galit yan, gusto ka lang niya makasama at 
pasayahin, don't worry ok lang ako" sagot ko naman. 

"uhm, nagustuhan mo ba yung sex natin kanina?" sabay ngiting matipid ni 
Kat. 

"oo naman, thanks din ha, pinagbigyan mo ako" wika ko. 

Minarapat kong ituloy na lang ang pagtulog, siguro bukas pag-gising ko ay 
maayos na ang lahat. 
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CHAPTER 10: 
Girls' Night Out 

 
Ilang minuto akong nakahigang mag-isa sa ibabaw ng aming malambot na 

kama, nagmumuni-muni at pilit na kinukuha ang antok upang lubusan ko 

nang malimot ang aking pinagdaraanan. Ilang saglit pa ay narinig kong 

bumukas na ang pintuan ng aming banyo, tapos nang maligo si misis. Pinili 

kong magpanggap na natutulog na lang, pero nagbabakasakali pa ring 
yayain ako ng aking asawa na sumama sa kanilang gimik. 

"natawagan mo na ba si Carina?" tinig ng aking misis nang tanungin nya si 
hipag. 

"oo ate, on the way na daw siya" sagot naman ni Kat mula sa aming sala. 

Unti-unti kong iminulat ang aking isang mata upang silipin si misis. Patay 

ang ilaw noon sa loob ng aming silid, tanging ang dim light ng lampshade 

ang ilaw kaya't kung lumingon man siya siguro ay hindi niya kaagad 

mapapansin na ako'y nakadilat. Kahit na matagal na kaming mag-asawa at 

alam ko na ang bilang ng kanyang mga nunal sa katawan ay tila bago ng 

bago siya sa aking paningin. Bagong shave si misis, malintog ang kanyang 

mala-rosas na utong dahil na din siguro siya ay bagong ligo. Sa bawat kilos 

niya habang nagbibihis ay siya ring pagyugyog ng kanyang malusog na mga 
suso. 

Lalo akong tinigasan nang marinig ko ang tinig ng isang dalagang pumasok 

sa aming unit. Pinag-buksan ni Kat ang dalagang kumatok, si Carina. Gaya 
ng dati, masayahing boses mula sa dalaga ang aking narinig. 

"uy Carina, wait lang bibihis lang ako ha" bati naman ng aking asawa. 

Ipinagpatuloy ko ang pagpapanggap na ako'y natutulog na. Muli kong 

ipinikit ang aking mga mata upang hindi na sila makita. Nanghihinayang 

ako ng mga sandaling iyon sa pagkakataon. Bihirang magtipon-tipon ang 
tatlong babae sa aking buhay, sayang talaga. 

"san si kuya Bogs?" tanong ni Carina. 
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"tulog na yata..." sagot ng aking hipag. 

"ay bakit hindi siya sasama?" pagtataka ni Carina. 

Narinig ko ang yabag ng kanyang paa na papalapit at pumasok sa aming 
silid. 

"ate, si kuya di sasama?" tanong niyang muli. 

"ah oo, parusa niya yan hehe...tayo lang ang lalabas, girls' night out!" 
masaya pang wika ng aking asawa. 

Naupo sa gilid ng aming kama si Carina, naamoy ko ang kanyang tanyag na 

pabango na nagsilbi ding isa sa aking pinagnanasahan sa kanya, ang 

kanyang sariwang amoy dalaga. Doon na naghintay si Carina, habang 

patuloy sa pag-aayos sa sarili ang aking asawa ay naramdaman kong 
idinampi ni Carina ang kanyang isang kamay sa aking katawan. 

"eh bakit maaga yata natulog ang kuya Bogart ko? pinagod ba ni Kat hihi" 
biro pa ni Carina. 

Hindi ko alam kung sinasadya ni Carina nang mahawakan niya ang aking 

titi habang ako'y nagkukunwaring tulog. Kanina pa ito matigas, 

nadagdagan pa ng alam kong dumating na si Carina. Bahagyang hinimas ni 
Carina ang aking titi sa ibabaw ng makapal na kumot. 

"eh saan tayo sasakay ate? wala akong dalang car e" muling wika ng dalaga. 

"edi sa car namin, ako magda-drive" sagot ni Angel. 

"ah ok..." tinig ni Carina na parang gusto talaga akong isama. 

Dito ko maaasahan si Carina, sa mga ganitong sitwasyon kung saan ako ay 

nasa kalagayang malungkot at walang katuwang. Ngunit ang utos ni misis 

ay hindi pwedeng mabali. Mabilis na inalis ni Carina ang kanyang palad sa 

ibabaw ng aking titi nang matapos na sigurong magbihis ang aking asawa. 
"girls tara na?" wika ni Angel sa kanila. 

"san ba tayo ate?" halos magkasabay pang tanong ng dalawang dalaga. 

"uhm, kayo? eastwood? malate? gusto ko mag-enjoy itong baby sister ko 
hihi" tugon pa ng aking asawa. 

Dito ay muling bumilis ang tibok ng aking puso. Lahat ng bagay ay kayang 

ibigay ni Angel para sa kanyang kapatid. Ako nga na kanyang asawa ay 
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naibahagi niya, paano pa kaya ang iba. Hindi ko alam ang plano ni misis, 
mapaglaro din ang kanyang isip at matalinhaga. 

Labis akong nagtampo nang lumisan ang tatlo, ni hindi man lang ako 

hinalikan ng aking asawa bago sila umalis. Tanging naiwan sa loob ng 

aming condo ay ang tunog ng hanging malamig na mula sa aircon. I feel 
alone, i feel empty that night. 

Tumayo ako ilang minuto ang lumipas nang hindi ako talaga makatulog. 

Sari-saring bagay na naman ang pumasok sa aking mapaglarong isip. 

Naroong isipin ko kung saan ba sila tutungo, kung ano ba ang gagawin nila 

bukod sa pag-inom ng alak. Hindi ko alam kung ilang lalaki ba ang titingin 

sa katawan ng aking asawa sampu ng kanyang mga kasamang kapwa 
magaganda. 

Kinuha ko ang aking laptop, kumuha ako ng beer sa aming palamigan at 

aking sinimulang binuksan. Facebook, ito ang homepage ng aking browser. 

Bungad kaagad ang self-pic ni Carina na in-upload niya siguro kanina bago 
pa man tumungo dito sa aming condo. 

"ready for the night" ito ang caption ng kanyang litrato. 

Ang mga ngiti ng dalagang ito ay muling nagpatigas ng aking titi. 

Napabugtong-hininga na lamang ako sa muling panghihinayang. 

Minarapat ko nalang na isarado ang aking laptop at manuod nalang ng 

telebisyon hanggang sa ako'y lapitan na ng antok. Dala ang aking isang lata 
ng beer ay lumabas ako ng sala at saka nanuod ng TV. 

Isang oras ang lumipas, sa hindi ko inaasahang pagkakataon sa kabila ng 
ganitong sitwasyon ay isang katok sa aming pintuan ang tumunog. 

"kuya...ate..." tawag ng isang tinig ng babae. 

Sinilip ko sa silipan sa aming pintuan kung sino ang tao. Si Regina. 

"oh Regina!" gulat ko pa na may halong saya. 

Sabi ko sa aking sarili, tignan mo nga naman ang pagkakataon, umalis man 

ang iba, tiyak na may ibang dadating. Muling nabuhay ang aking katawang 

lupa sa presensya ng maganda din naming boarder na si Regina. Kahit na 

sembreak ay naririto pa din siya dahil sa mga sideline at raket niya bilang 
isang modelo. 
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"hi kuya, sorry ha, naistorbo yata kita. e napundi kasi yung ilaw sa room 

namin, baka may spare kang ilaw dyan wala kasi sila sa baba sa tindahan" 
paliwanag ng dalaga. 

"ah ganun ba, teka tignan ko...pasok kana muna" wika ko sa kanya. 

Nakapangtulog na ako, wala akong suot na brief at tanging boxers lang ang 

aking saplot. Si Regina naman ay naka itim na tank-top at pekpek shorts 

kung tawagin. Binuksan ko ang cabinet sa ibabaw ng aming lalabo upang 
alamin kung may naitabi pa akong extra na bumbilya. 

"mag-isa ka lang kuya? nasaan sila ate?" pagtataka ng dalaga. 

"oo eh, iniwan ako, gumimik sila ng kapatid niya" sagot ko naman. 

"haha iniwan ka?" tukso pa sa akin ng dalaga. 

"eh ikaw, sino kasama mo dyan?" tanong ko naman. 

"ah e ako lang din, pero di ko kayang matulog na walang ilaw hihi!" sagot 
din niya. 

Ilang minutong paghahanap, swerte sa aking panig dahil wala akong 
nakitang ilaw para ipalit sa napunding bumbilya sa kwarto nila Regina. 

"well i guess mapupuyat ka, hehe, wala na palang extra bulb dito" biro ko 
pa. "ay ganun..." malungkot na wika ni Regina. 

Wala man akong nakitang bumbilya ay tila isang bumbilya naman ang 

umilaw sa aking isipan. Isang ideya na kaaya-aya, mabilis kong nabuo ang 

aking plano upang magamit at masamantala ang pagkakataon noong 
gabing iyon. 

"uhm, gusto mo samahan muna kita? o patulugin kita? or inom muna tayo 

if you want, may konting beer pa dito sa ref" suhestyon ko na kunwaring 
walang balak na masama. 

"uhm, sige kuya" sagot ng dalaga. 

Kahit na mapanganib, itinuloy ko ang aking plano. Kahit na anumang 

sandali ay maaaring magbalik na ang aking asawa ay pinili kong 
paligayahing muli ang aking sarili. 

"ok lang ba dito kuya? baka abutan tayo ni ate e magalit yun" wika ni 
Regina. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

Tama si Regina, kaya't kinuha ko ang ilang lata ng beer at dinala namin 

iyon sa unit nila sa kabila. Kung sakaling hanapin man ako ng aking asawa 

pag dumating sila ay may naisip na akong palusot, kunyari ay bumili lang 

ako ng beer pampatulog mula sa convenience store sa ibaba. "si Vanessa 
kelan pala babalik?" tanong ko pa kay Regina. 

"ah baka next week pa" sagot niya sabay inom ng alak. 

"patingin naman ng mga pics mo sa photoshoot" wika kong muli. 

Inilabas niya ang kanyang ipad, ipinakita ang kanyang mga larawan. Tunay 

ngang mabenta sa mga photographers itong si Regina. Ang hubog ng 

kanyang katawan ay akmang-akma sa bawat lente ng kukuha. Ang biligang 

hita at makinis niyang balat ay perpekto. Nakaisip ako ng isang pilyong 

kilos, habang iniisa-isa ko ang mga larawan niya sa ipad ay ginagawa kong 

i-zoom in ito at tila parang hinihimas ko ang katawan niya sa larawan. 
Hindi naman ako nabigo at napansin agad ito ng dalaga. 

"huy! hihi! ikaw kuya ha!" nakatawang wika niya. 

"ganda mo talaga Regina" papuri ko naman sa kanya. 

Kahit hindi pa lasing ay namula ang mga pisngi ng dalaga. Maituturing ko 

nang "at home" na ako sa kanya dahil sa mga naganap noon. Oo at natsupa 

na ako ni Regina, mabilog na mga suso, pero isang bagay pa kanya - ang 

makantot siya. Iniisip ko itsura ng kanyang puki ay tinitigasan na din ito at 
walang buhok dahil ilan sa mga bikini. 

"naalala ko nung sa parking datimsa SM"  

"haha! alin kuya?" pakunwari pa ng dalaga. 

"bakit nalimutan mo na ba yun?" tanong ko  

"hindi noh, yung BJ ko sayo? hihi!" wika "hindi yun, yung pagka-bitin ko" 
patuloy ko  

muli si Regina, tila naghahanda. Sana ay     ito upang tubusin ko na ang 

aking hindutan kasama siya. Hindi naman tumabi siya sa akin sa kanilang 
idinaos na din namin ni Carina ang gawain noong isang araw lang. 

   "so, gusto mo ulit i-BJ kita?"     malanding tinig ni Regina habang     ang 
isang daliri niya ay   pagapang-gapang sa aking dibdib. 
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     nagsalita, hinayaan ko lang na gumawa. Ang hininga niya sa aking tenga 

na amoy alak na ay      pa sa akin ng gana. Hinarap ko dalaga, wala nang 
pakundangan pa ay sinunggaban ko na ang mapupulang  

labi niya. Hindi na ako nag-aksaya pa ng pagkakataon, kaagad ko na ding 
nilamas ang malusog  

     niyang mga suso sa ilalim ng kanyang manipis na suot. 

"uhmmmmm...ohhhhh....ang libog mo kuyaaah..." ungol pa ng dalaga. 

Sa nangibabaw na kasabikan ay hindi ko na narinig pa ang ilang mga 

sinasabi niya. Nagpatuloy ako sa paghalik, sa paglamas, at maging sa 
pagdukot ko sa kanyang hiyas na noong ko lang unang nakapa. 
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CHAPTER 11: 
Regina's Y 

 
Sa katayuan ni Regina ay naibsan ang aking kalungkutan. Hindi planado, 

kusang dumating at akin namang papatusin. Ang huli naming engkwentro 

ng dalagang ito ay noon pang nakalipas na mga buwan kung saan hindi 

namin napigilan ang libog sa aming katawan at halos idaos na namin sa 

loob mismo ng aking kotse ang makamundong gawin. Naudlot lamang iyon 

dahil sa tawag ng aking asawa, kaya't nagpasya kaming ipagpaliban na lang 

ang aming kalibugan. Nanghinayang din ako sa pagkakataong iyon dahil 

naroon na at ako'y kanya nang tsinutsupa doon mismo sa parking building 
ng SM. 

"akala ko nakalimutan mo na eh" wikang mahina ng dalaga habang patuloy 
ako sa paglamas sa kanyang susong malusog. 

"bakit ko naman makakalimutan" sagot ko nalang. 

Kaagad na yumuko sa aking kandungan ang dalaga matapos ang ilang 

minuto naming paghahalikan. Sa itsura at personalidad ni Regina ay hindi 
malayong kahit sinong malibog na lalaki ay kayang  

kisame ng kanilang unit sa sarap na Panandalian kong nalimot ang "girls'  
tila wala na akong pakialam kung   sa labas nang hindi ko alam.    

   nasisiyahan sa pagtsupa sa akin  

suhestyon ko kaagad makalipas   pagtsupa sa akin. 

"tsupain nalang     kita kuya..." balik niya sa akin. 

Hindi ko alam kung    matutuwa ako dahil muli kong natikman ang     

masarap na BJ ni Regina o ako ba'y maiinis at     muling manghihinayang 

sapagka't ako na   naman ay muling mabibitin sa matagal ko nang      

hinahangad na puki ng dalaga. 

"e ako ayos lang, e ikaw, concern din ako na dapat makaraos ka" pa-gentle 
manyak effect ko pa. 
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Napatigil ang dalaga, habang hawak pa din ang puluhan ng aking 

 sandata ay napaisip siya saglit. Muli niyang sinalsal ang aking titi na 

basa ng kanyang laway, ilang saglit pa ay muli din niyang isinubo ito at 
tsinupang mabuti. 

hirit kong muli. 

dalaga habang subo pa ayaw niyang makantot noong bakit may mga 
ganoong kababaihan na   kanilang kapareha. Siguro ay may  

pinaglalaanan siya ng kanyang puki, siguro ay may BF sya. 

Inabot kong muli ang suso ni Regina, nilamas ko ito na nagbabakasakaling 

mapapayag ko ito na tuluyang bumukaka. Ramdam ko sa aking palad ang 

naninigas na niyang mga utong, ito ay senyales din na siya ay nalilibugan. 

Umangat siya, nagpahinga at humabol ng hininga matapos ang ilang 
minutong pakikipag-dwelo sa aking uten. 

Ang aking mga mata'y kuminang nang tumayo siya upang hubuin ang 

kanyang pekpek shorts. Ito na yata, umepekto na...sambit ko sa aking sarili. 

Kasabay ng pagbaba ng kanyang maiksing shorts ay ang pagbaba na din ng 

kanyang puting panty. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ko ang kanyang 

pinaka-iingatang yaman, ang puki niyang parang sa isang bata na wala ni 

isang hibla ng bulbol. Tama ako, alagang-alaga niya ang kanyang katawan 
hanggang sa kaibuturan. "ito ba?" mapanuksong wika ng dalaga. 

Hindi ako nagsalita at aking inilapit ang aking mukha sa pagitan ng 

kanyang mga hita habang siya ay nakatayo sa aking harapan at ako'y 

nakaupo pa din sa kanilang malambot na sofa dito sa sala. "kainin mo 
pussy ko kuya..." hiling ni Regina. 

Iniangat ni Regina ang kanyang isang binti, ipinatong niya ito sa aking 

kinauupuang sofa. Ito ang nagbigay daan upang bahagyang bumuka ang 

kanyang malarosas na puki. Sa paglapit ng aking mukha dito ay naamoy ko 

na ang amoy ng isang puki, may kaunting amoy ihi ngunit lamang ang 
amoy pinipig. 

Inilabas ko ang aking dila, itinutok ko ito sa mga labi ng kanyang hiyas. 

Napahawak naman ang dalaga sa aking ulo at bahagyang napasabunot, 

isang mahabang ungol ang bumalot sa apat na sulok ng kanilang unit. 
"oohhhhhhhh...." ani Regina. 
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Kumakadyot-kadyot pa si Regina habang kinakain ko ang kanyang puki, 

sumasalubong sa aking mukha ang kanyang puson sa bawat himod na 

aking ginagawa. Nagbago ang lasa ng kanyang hiyas makalipas ang ilang 

sandali, napalitan ng manamis-namis na likido ang kanina'y medyo maalat 
na katas. "kuya teka...uhhhmmm...." wikang muli ng dalaga. 

Pumwesto si Regina sa sofa, humiga siya dito at muling bumukaka. Ako 

naman ay umayos sa pagitan ng kanyang bilugang mga hita. Hinimas ko pa 

ang kanyang tiyan na makinis din saka ko muling itinutok ang aking mukha 

sa kanyang pwerta. "uuhhhhhmmm...ooohhhh...ohhhh.." ungol muli ng 
dalaga. 

Hindi ko alam, pero parang kakaiba ang puki ni Regina, malalim ang mani 

nito, hindi kaagad makikita kung hindi mo hahawiin ang namumulang labi 

ng kanyang pwerta. Lubos akong nag-enjoy sa pagkain sa kanyang puki, 

may kakaiba itong aroma kumpara sa mga puki nina Kat at Carina, maging 

sa aking asawa. Hindi ko alam kung dahil lang kaya "first time" ko siyang 
nakain, o sadyang kayang ito ay kanyang katangian. 

Nagpatuloy ako sa paghimod sa kanyang puke, minsan ay sinasabayan ko 

din ng pagtusok ng isa kong daliri, kasabay na din ang palagian kong pag-

abot sa kanyang suso upang lamasin ko ito. Umangat ako makalipas ang 

ilang minuto, sa tantya ko ay sapat na ang likido upang dumulas na ang 

lagusan nito. Tinangka kong umibabaw ngunit sa muling pagkakataon ay 
ako'y kanyang pinigilan. 

"kuya...wait..." ani Regina. 

Itinulak niya ako, napahiga ako at nagpalit kami ng pwesto. Buong akala ko 

ay gusto niya ibabaw na sa una'y aking ikinatuwa ngunit nagkamali ako. Sa 

aking pagkakahiga ay tumalikod siya, mala-reverse cowboy ang kanyang 

akma. Hanggang sa kanyang itapat sa aking mukha ang kanyang puwitan. 

Nais pala niyang ipakain muli ang kanyang puki habang gusto din niyang 

muling isubo ang aking ari, sa madali't sabi ay ang posisyong baligtaran o 
69. 

"uhmm...uhmmmm...uhmmmppp...uhmmm" muling pag-ungol ng dalaga. 

Ramdam ko ang ganap na kalibugan ni Regina, mas humigpit pa ang 

paghigop niya sa aking titi. Dahil dito ay ginalingan ko na din ang pagkain 

sa kanyang puki. Nagpatuloy kami sa ganoong posisyon na hindi ko na 
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kinontra pa dahil baka muling maunsyami kung sakaling ako ang mag-

mando. Dinama ko ang kanyang mga bilugang hita habang patuloy na 

naglalabas-masok ang aking dila sa kanyang hiyas, siya naman ay 

nararamdaman kong nilalaro pa ang aking dalawang itlog ng kanyang 
malambot na kamay. 

Sinagad ko ang pagpapalibog sa dalaga, halinhinan kong ipinasok ang aking 

dila at ang aking isang daliri upang lubos siyang mapalibog at mapagana. 

Kahit saang bahagi ng kanyang ibaba ay wala kang masasabing hindi 

maganda, makinis ito at pantay ang kulay. Kahit singit ang iyong dilaan ay 
parang sa suso niyang makinis ika'y humahalik. 

"kuya tagal mo labasan...hihi" wika ni Regina. 

Nagtaka ako, bakit niya hinihintay na ako'y labasan? Mukhang BJ nga lang 
talaga ang ibibigay ng dalaga. 

"huh? ipasok na natin dito oh" hiling ko sa dalaga. 

Hindi ko gawaing mag-makaawa sa sex, kadalasan naman kahit sino ang 

nakikipagtalik ay tuloy-tuloy na. Kapag kapwa nakahubad na ang dalawang 

tao magkapareha ay wala nang tanong-tanong pa o pagmamakaawa. Kung 

kayo siguro ang nasa sitwasyon ko ay hindi ko alam kung ano ang magiging 

reaksyon ninyo kung ang inyong babae ay kinakain mo na ang puke pero 
tsupa lang daw ang kayang ibigay. 

"nakakahiya kay ate..." sambit niya. 

Iniangat ko si Regina, nag-iba kami ng pwesto at ngayo'y nakaupo na sa 

ibabaw ng malambot na sofa. Hindi naman nawalan ng gana, muli kong 

nilamas ang maputing suso ni habang nakalilis lamang ang kanyang suot 
pang-itaas. 

"nag 69 na nga tayo mahihiya ka pa?" pabiro ko pang sabi sa kanya. 

"eh...kahit na, oral sex lang naman ginawa natin.." pahabol pa ng dalaga. 

Hindi ko alam kung ano ang susunod kong sasabihin sa kanya nang mga 
sandaling iyon. Sa pagkabitin siguro ay nagawa ko muling suyuin siya. 

"mabilis lang akong labasan, sige na ipasok na natin..." wika kong muli. 

"...sige na...gusto mo din naman diba... 
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nasasarapan ka naman diba..." patuloy kong bulong habang ako'y patungo 
sa mga labi niya. 

Muli kong hinalikan si Regina, natikman niya ang kanyang sariling katas na 

naiwan sa aking mga labi. Lumaban muli ng halikan si Regina, tahimik at 

hindi na ito nagreklamo pa. Lalo akong nakakita ng motibo nang kanyang 

muling hawakan ang aking titi habang magkasugpong pa din ang aming 
mga labi. Akin ding ibinaba ang isa kong kamay upang muli siyang fingerin. 

"uhmmm...ohhhhh...uhhhhh" ungol muli ng dalaga. 

Sinubukan ko muling tangkaing pasukin na si Regina, basa na ang kanyang 

hiyas at kanina pa sabik ang aking titi sa sariwang puki ng dalaga. Sa 

paghahalikan ay binigyan ko ng timbang ang aking katawan na dahilan 
upang siya ay mapahigang muli sa aming kinauupuan. 

"ay! hihi!" gulat pa ng dalaga nang tuluyang mapahiga siya. 

Mabilis akong pumatong, napayakap sa akin si Regina. Ang dalawa niyang 

kamay ay nasa aking likuran at hihimas-himas dala ng kalibugan. Malaya 

kong naitutok ang aking titi sa pagitan ng kanyang puki kahit na walang 

gabay. Tumumbok-tumbok pa ang ulo ng aking ari sa bukana ng kanyang 

puki, siguro ay medyo nainis na din siya sa paghihintay kaya't ginamit na 
din niya mismo ang kanyang isang kamay upang itutok ito. 

"shit kuya ang libog mo..." bulong pa nitong dalagang maganda. 

A valuable moment kung akin itong ituring, yung moment na unang pasok 

sa puking ngayon ko lamang nakilala. Masikip ang puki ni Regina, kasing 

sikip ng kay Kat o maging kay Vanessa. Halatang bihirang madiligan ng 

mga kalalakihan. Kagat labi siyang napapikit habang aking isinasagad ang 
aking titi mula sa ulo nito hanggang sa aking puson. 

"aaaahhhhh shhhitttt uhhhhhhh" malakas na ungol ni Regina. 

Hinalikan ko siya, para naman ipaabot na ako'y concern dahil sa 

nasasaktan yata ang dalaga. Kahit na basang-basa na talaga ang puki niya 

ay masikip pa din ang pagpasok ko dito. Halos makalmot niya ako sa aking 

likuran habang ako'y nakapatong pa din at nagsimulang kumadyot sa 
kanyang ibabaw. 

"uuhhhmm....ohhhh..shitttt...kuyaaahhh..libogggg moooh.." ungol niyang 
muli. 
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"...shit kuyaaah...wala ka nga pala condommm oohhhh" patuloy pa niya 
habang sa tingin ko'y nasasarapan. 

Hindi ko siya pinansin, nagpatuloy ako sa aking matagal nang hangarin, 

ang matikman ang sariwang katawan ni Regina na matagal ko na ding 

pinagnasahan. Hindi na naming nagawang makapagpalit pa ng posisyon, 
nanatili siya sa ilalim hanggang sa ako'y nilabasan. 

Lantang gulay ang aming katawan matapos ang mainit na hindutan. Isang 

tungga sa lata ng serbesa ang aking ginawa upang isang pagpupugay sa 
isang maituturing kong tagumpay. 

"shit kuya...laki...libog mo! hihi!" sabay kurot pa sa akin ng dalaga habang 

kami ay nagpapahinga. 
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CHAPTER 12: 
Basic Instinct 

 
Nanatiling mahaba ang maiksing sandali namin na pinagsaluhan ng 

dalagang si Regina na aming boarder. Akala ko ay may halong "guilt" sa 

kanyang sarili nang matapos namin ang aming hindutan. Masasabi kong 

"pinilit" ko siyang makipagtalik sa akin, tumanggi siya noong una na 

pasukin ko ang kanyang puki at tanging ang BJ na lamang ang aking 
tamasahin. Ngunit sa huli'y naging matagumpay pa din ang inyong lingkod. 

"kuya Bogs ang sarap mo pala hihi! sobrang libog shit ayoko sanang 

magpakantot sa iyo" wika ni Regina habang kami ay nagpapahinga sa 
kanilang sofa. 

Kung aking sisiyasatin ang aking "performance" nitong mga nakaraang 

taon, o isama na natin yung mga kasaysayang hinulma ko noong ako'y 

binata pa, hindi ako kaagad napapagod lalo pa't ganitong dalaga ang aking 

kasama. Hindi ko maituturing na ako'y matanda na at madali nang 

sumuko, bagkus siguro'y labis ang aking effort na ginawa upang 

magpakasasa sa sariwang katawan niya - isama pa natin ang natural na 
sikip ng kanyang lagusan. 

Ganunpaman ay hindi naman ako madaling sumuko, umasa akong may 

pangalawang round pa kami dahil mababaw pa ang gabi. Sa oras na 

lumipas ay sigurado akong naghahanap pa lang ng parking ang aking asawa 
kasama sina Carina at hipag sa gimikan. 

"kaya pala laging maganda si ate Angel, laging may rasyon nito..hihi!" biro 
pa ng dalaga nang muli niyang hawakan ang aking nanlalambot na ari. 

Hindi nagtagal at nagsimulang tumigas muli si manoy, sa lambot at kinis ba 

naman ng palad ni Regina ay tiyak na titigasan kang muli. Habng nilalaro 
niyang muli ang aking titi ay tumatagay naman siya sa isa niyang kamay. 

"ikaw din naman, ang sarap mo pala" papuri ko naman sa dalaga. 

"weh? mas masarap kesa kay Vanessa? hihi!" bulalas ng dalaga. 
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"huh?" sagot ko naman. 

Sa aking pagkakaalam ay hindi niya alam na may naganap nang hindutan 

sa pagitan namin ng kanyang roommate na si Vanessa. Si Vanessa noon ay 

ang tahimik na dalaga, akala ko nga noon ay si Regina pa ang mauuna kong 

matitikman, si Vanessa pa pala. Ilang beses ko din nakantot si Vanessa 
noong first semester. 

"kuya oh, denial king haha! wag mo na itago at alam ko naman!" tugon pa 
ni Regina. 

"ah ganun ba, may magagawa pa ba ko?" sagot ko naman. 

"noon pa ako iniinggit ni Vanessa, sabi ko ayoko nang ma-involve sa isang 
married man" paliwanag pa niya. 

"why?" maikli kong tanong. 

Umayos ng pwesto si Regina, tumagilid sa aking tabi habang nakaupo pa 

din kami sa sofa nila. Hawak pa din niya ang aking titi na matigas na ulit, 
habang nagpatuloy siya sa pagsasalita. 

"hay naku, kayo naman kasing mga lalake...i had this one hot photographer 

before, oo crush ko siya..i made the move na maakit siya one time na may 

shoot kami..di ko alam may asawa na pala..big scandal to make it short" 
kwento ng dalaga. 

"well, itong sa atin e kaya ko namang itago, basta itatago mo din" sagot ko 
nalang. 

"...so hot din ako?" dugtong ko pang biro. 

"haha! no. hahaha!...sige na  nga, hot na saka yummy!" sagot pa ng dalaga. 

Sa kwentuhan namin habang namamahinga ay di ko namalayang sinasalsal 

na palang muli ni Regina ang napagod kong titi. Sana'y ang dalaga, hindi 

na-irita ang aking titi sa malambot niyang palad. mukha sa akin ay 
sinunggaban ko nag-initiate para sa aming "ummm...uhhhhmmm...uhhhh"  

Tumigil ako sa paghalik sa upang hubarin ko mismo ang Ngayon ay 

nakalantad na sa katawan. Perfect ang hubog built ng kanyang katawan at 
larger version ng katawan ni brown nga lang ang utong. 

"swerte BF mo..." bulong ko  
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"wala..wala akong BF" sagot naman niya na may halong ngiti. 

Sa halip na muli ko  siyang halikan ay pinili kong sa     pagitan ng 

kanyang maputing suso manahan.    Isinubsob ko doon ang aking mukha, 

ninamnam ko    ang natural na halimuyak ng dalaga.  Naghalinhinan sa 

dalawa niyang utong, supsop at dila ang aking ginawa hanggang sa muli ko 
 napa-ungol. 

Pilit niyang inabot muli ang  aking titi (nakatayo  

siya sa aking harapan, ako  

"BJ kuya..BJ..." hiling pa  

Hindi ko na siya binigo sa kanyang kahilingan, hinayaan ko siyang muling 

isubo ang aking titi na kanina lang ay malambot na. Pumwestong muli si 

Regina sa sofa, habang ako'y nakaupo siya naman ay nakadapa sa sofa. Ang 

mga bilugang  suso ng dalaga ay nakalapat sa aking mga hita, sa sobrang 

sarap niyang tsumupa ay ako na     ang sumuko, ayoko kasing labasan na 
nang hindi siya nakakaraos. 

"upo ka sa akin" utos ko sa dalaga. 

Malugod namang sumunod si Regina, inalalayan ko siya upang 

makapwesto ng maayos sa aking kandungan. Gaya ng dati, hinawakan niya 

ang aking matigas na titi upang itutok ito sa kanyang pwerta saka dahan-
dahang umupo dito. 

"uhhhhhhh..." mahabang ungol ng dalaga. 

Gaya kanina, nahirapan kaming isagad kaagad ang aking titi sa loob ng 

kanyang puki, bukod sa masikip ito talaga ay hindi pa gaanong basa ang 

loob nito. Pinatayo ko siyang muli, habang ako'y nakaupo pa din ay 

inutusan ko siyang umangat sa aking mukha upang kainin kong muli ang 

kanyang puki. Sumunod naman siya, humawak sa sandalan ng sofa at 

bahagya akong dumausdos paibaba upang magtama ang aking bibig at ang 
mga labi ng puki niya. 

"pwede na yan" wika ko nang aking lawayan ang puki ng dalaga. 

Walang imik ay muling bumaba si Regina upang ipasok ulit ang aking titi sa 

kanyang puki. Hindi na kami nahirapan this time dahil pinuno ko ng laway 

ang kanyang lagusan. Napayakap si Regina sa akin nang maisagad na 
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namin ang aming mga ari. Saktong lumapat ang mga suso niya sa aking 
mukha sa pagkakayakap niya sa akin. 

"uuuhhhmmm...uhhhhhh...oohhh...kuyaa....libogggg...uhhhmmm" ungol 
na ni Regina. 

"sarapp mooo Reginaaa...uhhhhh" sagot ko naman sa kanya. 

Di ko masabing amateur ang dalaga, hindi din naman "pro" pagdating sa 

pag-indayog sa aking ibabaw. Sakto lang siguro, o di kaya'y naikukumpara 
ko lang sa mga babaeng dumaan sa aking buhay. 

"shit kuya...uhmmm...ayan na koooh...uhhhhhh" ungol pa niya. 

Sa aking sarili ay masasabi kong doble ang aking tagumpay noong gabing 

iyon, una ay natikman ko na siya, pangalawa'y napaligaya ko din si Regina. 

Lalong humigpit ang yakap ng dalaga nang siya ay labasan na, 

naramdaman kong may malapot na likidong dumaloy sa aking hita. Ito ang 
kanyang katas na sa tingin ko'y matagal na panahon na ding hindi nailabas. 

"shiiitt..hihi! sarap mo kuya hihi! libog natin! haha!" biro pa ng dalaga. 

Nagpatuloy si Regina sa pag-indayog sa aking ibabaw, tila walang 

kapaguran at parang sinikap niyang tapusin ang laban na siya lang ang 

nagtatrabaho sa aming kantutan. Kabayaran din siguro ito sa langit na 

aking inihatid sa dalaga. Napalabas ko ng husto ang libog na itinatago ni 

Regina sa kanyang katawan, siya na mismo ang lumalamas sa sarili niyang 

mga suso, habang pailing-iling pa at nakapikit na umiindayog sa aking 
kandungan. 

Lalo akong nabilib sa dalaga, matapos ang ilang beses na indayog ay 

pinapalitan niya ito ng pag-giling ng kanyang mahubog na balakang. 

Dagdagan pa ito ng pagdikit ng kanyang dibdib sa aking mukha upang 
ipakaing muli ang kanyang nakatayong utong. 

"malapit na din ako Reg...uuhhhhh" ungol ko pa. 

"sige lang kuya...uhhmmm...uhmmm...sabihin mo pag malapit na ha? 
fertile ako ngayon ha! ikaw din!" biro pa niya. 

Ilang giling at lamas ay naramdaman ko ding lalabasan na akong muli. 

Tinapik ko si Regina upang umangat na at hugutin ang aking titi mula sa 
kanyang lagusan. 
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"oohhhh..ohhhh...ahhhhh..." ungol ko nang sumirit muli ang aking tamod 
sa aking tiyan. 

"hihi!" tuwa pa ng dalaga habang sinasalsal niya ang aking titi at patuloy na 
nilalabasan. 

Akala ko ay tsutsupain niya ako at sa bibig niya ako lalabasan, hindi naman 

ako nadismaya kahit na hindi niya ito ginawa. Hinalikan naman niya kasi 

ako habang sinasalsal niya ang aking titi at ako'y nilalabasan. Siguro ay 

wala pa sa bokabolaryo ng dalaga ang cum in mouth kaya't pinalampas ko 
na lamang. 

"ayan ha, pinadalawa na kita kuya...huwag mo na akong kukulitin ayoko na 

ng gulo" bilin pa ni Regina matapos magpunas ng kamay na puno na din ng 
tamod. 
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CHAPTER 13: 
Wonderful Tonight 

 
Muli kaming namahinga matapos ang aming ikalawang  

Kapag sinuswerte ka e talagang bubuhos ang ligaya, sa kasi naming 

magtikiman ay dalawang beses pa niya makantot siya. Ganunpaman ay tila 

una at huli na karanasan, huwag ko na daw siyang kukulitin. na din sa 

kanyang mapangit na nakaraan ukol sa asawang tulad ko. Kailangan kong 

irespeto ang subalit sa aking isipan ay hindi ko isinasara ang aming 

kalibugan. Tulad ng nangyari sa amin ni roommate nya, "minsan" lang 
daw, pero gaano nga ba minsan. 

Nilisan ko ang unit nila Regina at bumalik na din ako sa aming unit na 

kapwa may ngiti sa aming mga mukha. Iniwan ko si Regina sa kanilang 

sofa, doon na daw siya matutulog dahil wala ngang ilaw sa silid nila. Nais 

ko sanang doon na magpalipas ng gabi pero ito'y hindi maaari. Kailangan 

kong bumalik na dahil hindi ko naman alam kung gaano katagal sa gimikan 

ang aking asawa, hindi naman din kasi sila malimit lumabas lalo pa't hindi 
ako kasama. 

Naligo ako saglit upang malinis ang aking katawang lupa mula sa 

makasalanang mundo. Habang sinasabon ko ang aking ari ay hindi ko 

maiwasang hindi tigasang muli. Naalala ko kasi ang panandaliang aliw na 

inihatid sa akin ng dalagang si Regina. Hindi pa din mabura sa aking isipan 

ang kasikipan ng kanyang puki, kasama pa ang mala-porselanang kutis ng 
buo niyang katawan na kanina lamang ay aking nahagkan. 

Isang oras ang nakalipas at dito na mismo din sa aming sofa ako ay 

inabutan ng antok. Mag-aalas dos na ng madaling araw ang nakatala sa 

aming orasan sa pader nang ako'y maalimpungatan dahil sa pagbukas ng 

aming pintuan. Dumating na ang aking asawa kasama ang dalawang 
dalagang kayganda, si Carina at ang aking hipag. 

"hi Kuya..hihi!" bati ni Carina. 
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"oh babe bakit nandito ka? uminom ka? sino kasama mo uminom?" sunod-
sunod namang tanong ng aking asawa, si Kat naman ay walang kibo. 

"huh? ako lang bakit? sino naman kasama ko dito? eto tatlong lata ng beer 
kasama ko" sagot kong medyo may galit pa. 

May karapatan din naman siguro akong magalit o magtampo man lang 

dahil sa ginawang parusa sa akin ng aking maybahay. Sa aking pananaw 

kasi ay hindi naman ganoon kalaki ang aking kasalanan para ako'y 
magdusa ng walang hanggan. 

"aww..kawawa naman si kuya ate oh, wag mo na siya pagalitan hindi na nga 
siya sumama e hihi" pagsalo naman sa akin ni Carina. 

Tumabi sa akin ang dalaga, ang aking asawa naman ay dumiretso sa banyo 

at ang aking hipag ay naupo din katabi ni Carina. Likas na malambing ang 

dalagang si Carina, lalo pa magmula noong maging legal siya para sa aming 

mag-asawa. Habang ako'y nakahiga pa din sa ibabaw ng sofa, si Carina 

naman nasa aking bandang ibaba sa aking binti. Si Katherine na kanina ko 

pa gustong kausapin upang humingi ng paumanhin ay nakasandal naman 

at tila nagpapahinga o di kaya'y lasing. Amoy na amoy sa kulob naming sala 
ang halimuyak ng alak, lalo na't madaldal na din itong si Carina. 

"hi kuya! hihi! kumusta kana?" tanong pa ni Carina. 

"ok lang, kumusta naman lakad nyo?" tanong ko naman. 

Sadyang malibog itong si Carina, kahit hindi siya nakainom ay likas na 

malambing din ang dalaga. Hindi naman kami nagkwentuhan pa ay naging 

agresibo naman ang dalaga. Hinimas niya ang aking hita, patungo sa aking 

sandata. Pagod ako kanina, nakantot ko si hipag kaninang umaga at si 

Regina lamang kanina lang dito sa kabila at dalawang round pa. Kahit 

anong himas ni Carina sa aking titi ay hindi niya magawang patigasin ito, 
hindi na ako nagtaka, nakailang lata din ako ng alak at nakaraos pa sa iba. 

"suplado yata ni junior ah! hmp!" sabay piga pa ng dalaga sa aking sandata. 

Kasabay nito ang paglabas na ni Angel galing banyo. Nakapanty lang ang 

aking asawa at manipis na fitted shirt sa pang-itaas niya. Nakataas pa ang 

kilay niya nang makita niyang hinihimas pa din ni Carina ang aking titi 
habang ako'y nakahiga. 

   kana lasing kana" masungit na wika ng  
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lang ako sa junior ni kuya...hihi!"  

kana lang ng damit na kasya sa iyo asawa. 

kahit paano dahil baka magyaya itong     kantutan ay hindi ako tigasan. May   

naman ako, nakainom din ako pero ang ko ang aking asawa lalo na sa sex 

ay talaga nakakahiya. Buti na lamang at hindi ito hindi naman "galit" as in 

"galit na galit" si misis. Nang umalis si Carina upang na ay lumapit sa akin 
si Angel. 

"babe, halika na sa room natin, tabi na tayo" malambing na paanyaya ng 
aking "eh saan matutulog yung dalawa?" wika ko  

"eh ok lang ba dito kana muna?" sagot ni Angel. 

"ok lang naman ako babe, sige na magtabi na kayo dun sa kama natin" 
patuloy ko. 

Naintindihan naman ng aking asawa, hindi naman araw-araw narito ang 

aming mga bisita. Minarapat kong manatili na din dito sa aming sofa upang 
magbigay daan sa tatlong babae sa aking buhay. 

"o sige babe, mauuna na ako ha? pagod na ang lola mo eh hihi! babawi ako 

sa iyo bukas, promise ko yan babe" sabay halik sa akin ng aking asawa. 

Ginising niya si Kat na naidlip na pala sa kabilang dulo ng sofa, si Carina 
naman ay hindi na muling lumabas pa, siguro ay nakatulog na nga. 

"Kat! pssst! bihis na at matulog na tayo" wika ni Angel sa kapatid tapos ay 
nagtungo na nga sa aming silid. 

Pupungay-pungay pa ang mga mata ni hipag nang muling magising. 

Tumungo siya sa aming banyo upang mag-ayos ng sarili at maghanda na 

din siguro sa pag-tulog. Wala pa din imik si Kat, hindi ko alam kung may 

galit siya sa akin o sadyang lasing na din. Tumayo ako sandali upang 

kausapin sana ang aking asawa sa loob ng aming silid, pero hindi ko na ito 

nagawa dahil parehas ng plakda ang dalawa, si Carina at Angel sa ibabaw 

ng aming kama. Bahagyang nabuhay ang aking libog nang masilayan ko 

pang naka-bra at panty lamang ang isang dalaga, sayang lang at ako'y 

pagod na. Hiling ko nalang na sana'y bukas kapag ako'y may lakas na ay 
narito pa sila. 
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Alas-kwatro ng madaling araw, babangon na sana ako upang umihi. Akala 

ko'y nananaginip lamang ako, mabigat ang aking dibdib at may malambot 

na mainit na nakapatong dito. Nang ako'y matauhan upang alamin ay 

nagulat ako nang si hipag pala ang nakahilig sa akin. Oo, si hipag na walang 

kibo kanina ay aking katabi palang natutulog sa ibabaw ng sofa. Nang aking 

pagmasdan ay mahimbing ang kanyang tulog, panty at sando ang kanyang 

suot gaya ng dati. "uhmmmmm..." hikbi pa ng dalaga nang aking alisin ang 
pagkakadantay niya sa akin. 

Kinailangan kong umalis dahil sa laman ng aking pantog. Pagbalik ko mula 

banyo ay siya parin ang kanyang pwesto, mahimbing ang pagkakatulog ni 

Katherine. Bumalik ako sa sofa, tinabihan ko siyang muli dahil aking inisip 
na ginusto niyang tumabi sa akin sa halip na doon sa loob ng aming silid. 

Lalo akong nabigla makalipas ang ilang minuto nang ako'y muling nahiga. 

Gumalaw kasi ang kamay niyang nakadantay sa aking dibdib pababa sa 

aking ari. Sa pagkakataong ito ay mabilis nang tumigas ang aking ari, 

nakaipon na siguro ako ng lakas mula nang ako'y mahimbing. Sa pagtigas 

ng aking titi ay napansin kong tila hinahanap talaga ito ng aking 

magandang hipag. Nang kanyang matagpuan ay hinawakan niya ang aking 

matigas na titi at parang nagulat na din. Piniga niya ang katawan ng aking 

titi, alam kong gising na ang aking hipag dahil naramdaman kong napangiti 
ang kanyang pisngi na nakapatong sa aking balikat. 

Kapwa kami walang kibo, nagpapakiramdaman sa isa't isa. Naramdaman 

kong bumilis ang kanyang paghinga, ang amoy ng alak na ininom nila 

kanina ay muling humalimuyak sa aking mukha. Umangat ang ulo ni hipag, 

sa aking pagyuko upang silipin ay mabilis na nagsalubong ang aming mga 
labi. "uhmmmm..uhmmmmm..." munting ungol ni Katherine. 

Mabilis niyang ipinasok ang kanyang isang kamay sa aking suot na shorts 

na pantulog. Dito ay sinalsal niya ang aking matigas na titi. Ako'y tumagilid 

upang lubos kaming magkaharap, ilang saglit pa ay unti-unti na niyang 
idinilat ang mga mapungay niyang mata. 

"kuya..." bulong ng dalaga. 

Hindi ako nagsalita, muli kong hinalikan ang maliit na labi ng aking hipag. 

Ngayon naisip ko kung bakit nagising akong katabi ang dalaga, gusto 

niyang bumawi sa akin. Tuluyan na kaming nagising, dilat ang mga mata at 

kapwa nasa ulirat na. Umangat si hipag na dahilan upang pumaibabaw sa 
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aking katawan. Dama ko ang mainit niyang puki na nakukublihan ng 

manipis na panty sa aking tiyan. Yumuko si Kat sa akin upang ako'y muling 

halikan. Nilamas ko naman ang kanyang mga suso habang patuloy kaming 
naghahalikan. 

"uhmmmm kuyaaa Bogsss...uhmmm...i missed you kuya..." bulong muli ng 
dalaga. 

Hinubad ko ang kanyang suot na damit, kasabay nito ang pagbaba din ng 

kanyang panty. Hindi ko na nagawang kainin pa ang na-miss ko ding puki 

ng dalaga, mabilis niya kasing hinagilap muli ang aking titi at itinutok niya 

iyon sa kanyang pwerta. Basang-basa na si hipag kahit na maikli lang ang 

aming foreplay. Siguro ay nag wet dream siya kaya naman parang 

naglalawa ang lagusan niya. Sa pag-upo niya sa aking sandata ay muli 
siyang napaungol, dumapa sa aking katawan at muli akong hinalikan. 

"uhmmm..kuya ang sarap mo talaga...uhmmm" ungol muli ni Katherine. 

Hinawakan ko ang mala-anghel niyang mukha at aking hinalikan. 

Nagpatuloy sa pagulos ng marahan sa aking ibabaw ang kapatid ng aking 

asawa. Malamang nabitin din siya kanina nang tirahin ko siya sa kanyang 

silid sa bahay ni byenan. Ngayon ay solo na namin ang oras at lugar, 
magising man ang aking asawa o maging si Carina ay ayos lang. 

Gusto ko sanang umibabaw sa dalaga upang ako naman ang umararo, 

subalit tila gustong mamuno ng aking hipag, pinigilan niya ako at itinulak 
pa ang aking balikat upang ako'y sa pagkakahiga ay mapako. 

"ako na kuya...uhmmmm..ako na dito sa top..uuhmmmm..ohhhh" wika pa 
niya. 

Sumagad ang aking libog nang kuhanin pa niya ang aking kamay upang 

ihawak doon sa malulusog niyang mga suso. Habang nakaupo ngayon sa 

aking tarugo ay iginagabay pa niya ang aking dalawang kamay sa ibabaw ng 
kanyang mga malulusog na suso. 

Matatamis na ngiti ang kanyang isinukli sa aking, sa bawat indayog ng 

dalaga ay kumikindat pa siya. Makalipas ang ilang saglit pa, nagsimulang 
mag trashtalk si hipag. 

"kuya...uhmmmm...ohhh.ohhh..masarap ba ako? ha ...uhhmmm" wika pa 
niya. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

"yes...yes Kat...uhmmmmm" sagot ko naman. 

"don't worry kuya ko...promise ko sa iyo.. uhmmmmm..ohhh..." patuloy 
niya. 

"...promise ko sa iyo kahit kelan mo gusto ....pwede mo akong 

gamitin...ooohhhh" pagtatapos niya. 

Nanginig si Katherine. Nanginig na dati ko nang nakita, ito ang senyales na 

siya ay nilabasan at nakaraos na. Natuwa naman ako sa mga sinabi ng 
dalaga. Tunay ngang hindi niya ako malimutan kahit ano pa ang dahilan. 

"sa loob kuya ha...ooohhhh..." pahabol pa niya. Hindi ko naman binigo ang 

aking hipag, aking pinaputok ang aking mainit-init na katas sa kanyang 

kaloob-looban. Idiniin ko ang aking titi sa kanyang sinapupunan, mahigpit 

kaming nagyakapan at inabot ko ang kumot na nalaglag sa sahig upang 

ikubli sa aming hubad na katawan. Hiniling ko sa kanya na matulog kaming 

muli na hindi hinuhugot ang aking titi sa kanyang puki. Malugod naman 

niya itong pinaunlakan at isang matamis na halik ang nagsarado sa aming 
mainit na kantutan.  
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CHAPTER 14: 
Day 1 

 
Kinaumagahan, unang araw ng bakasyon namin ni misis. Mga alas-diyes na 

ng umaga ng kami ay nagsi-gisingan. Kapwa puyat kaming lahat, ang mga 

babae sa kanilang gimik, ako naman sa pakikipagtalik. Parehas ang aming 

pwesto ni Katherine kung saan kami inabutan ng pagod kaninang madaling 

araw lamang matapos ang aming mainit na hindutan. Naunang lumabas ng 

silid si Angel, naabutan niya kaming magkapalupot pa din ng kanyang 
kapatid sa ibabaw ng aming sofa. 

"huy guys, gising na...sis halika magprepare tayo ng umagahan" wika ng 
aking asawa. 

Hindi ko na makita sa mukha ng aking maybahay ang anumang galit dahil 

sa ginawa kong pagtataboy sa manliligaw ni Kat kahapon. Hindi ko na din 

alintana kung ano ang kanilang ginawa kagabi o kung saan man sila 

nagpunta upang gumimik. Marahil napalitan na ang aking lungkot ng mga 

naganap kagabi. Natikman ko si Regina, dalawang beses ko siyang nakantot 

bilang una naming pagduduop. Si hipag naman ay muling nagpagamit sa 

akin ng walang balakid, siya na din mismo ang nagsabi at nangakong 

pwede ko pa din siyang gamitin - kahit na siguro magkatuluyan na sila ni 
Mulong. 

"nagustuhan mo ba kuya kanina? hihi" bulong pa sa akin ni hipag bago siya 
bumangon upang tulungan ang aking asawa sa paghahanda ng makakain. 

Ngiti na lamang ang aking isinukli sa dalaga. Tunay ngang nanumbalik na 
ang dati kong hipag na sing-libog ng isang kuneho. 

Nagtaka naman ako sa naging kilos ni Carina paglabas niya ng silid namin. 

Habang ako'y nakapako pa din sa aming sofa at nagmamasid sa 

magkapatid ay lumabas si Carina, pupungay-pungay pa ang mga mata. Ang 

aking inaasahan ay babatiin ako ng magandang umaga ng dalaga, likas 

kasing masayahin at hindi suplada ang dalaga. Pero sa umagang iyon ay 
parang nag-iba yata ang kanyang timpla. 
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"good morning..." sambit ko sa kanya. 

"hi.." matipid niyang bati. 

Kasabay nito ang pag-taas ng isa niyang kilay, dito ay napagtanto ko na 

marahil nagtatampo ang dalaga. Naalala ko kagabi ng parang gusto yata 

niyang makantot ko din, pero siya din naman ang maagang nakatulog at 

buti na din iyon dahil kung nagkataon ay mahahalata niyang tuyot ang 
aking tamod dahil sa sex namin ni Regina bago sila dumating. 

Aking inihanda ang sarili ko noong umagang iyon, tatlong babae ang 

kasama ko at kapwa wala kaming gagawin o pupuntahan. Ano pa nga ba 

ang magaganap sa mga ganoong sitwasyon kundi ang magpasarap sa 

buhay. 

"guys kain na.." paanyaya ng aking asawa makalipas ang ilang minuto. 

Nagtipon kaming apat sa hapagkainan, sa una ay walang kibuan, pero itong 

si hipag ay nasa "mood" noong umaga dahil nadiligan siya kaya't siya na din 

mismo ang bumasag sa katahimikan. Dahil doon ay naging gising ang 

aming umaga, masaya at makulay. Hindi naman ako mapakali habang 

kumakain dahil ang tatlong babae kong kaharap ay nakakalibog ang mga 

pananamit. Si Kat ay nakatapis lamang ng tuwalya dahil hindi na din siya 

nagdamit matapos ang kantutan namin kaninang madaling araw. Si Angel 

naman ay naka panty lamang at manipis na damit pang-itaas na bakat pa 

ang utong. Ito namang si Carina ay parang walang pakialam sa mundo 

dahil kung paano siya nakatulog kagabi, naka bra at panty, ay ganoon parin 

kinabukasan habang kami ay kumakain. 

"hows your night out babe?" tanong ko sa aking asawa. 

"it's fine, typical girls night out" sagot ng aking asawa na may halong ngiti 
na hindi ko mawari ang kanyang nais pang iparating. 

Ayoko sanang magsiyasat pa kung ano ang kanilang inatupag kagabi sa 

labas ng aking kaalaman, ngunit dahil hindi nga makapagpigil ang aking 

hipag ay nagkaroon ako ng hudyat upang tanungin ang detalye ng kanilang 
lakad. 

"diba friend ni kuya Bogs yun ate?" sambit ni Kat. 

"huh? sino??" mabilis kong tanong. 
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"yung kasama mo dati sa Mandaluyong" sagot ni Angel. 

Tila nawalan ako ng gana, kahit na mapang-akit ang itsura ng aking mga 

kaharap ay tila naging blangko ito at natuon na nga ang aking atensyon sa 
"nakita" nila kagabi noong lumabas sila upang gumimik. 

"si Estong?" diretsahang tanong ko sa aking asawa. 

"oo siya nga, di ko matandaan name, basta yung nakita din natin sa 
Tagaytay dati" patuloy niya. 

Hindi naman nila alam ang kakayanan o diskarte ng aking dating kaibigan, 
ngunit kailangan ko talagang alamin kung ano talaga ang nangyari. 

"so ano sabi niya?" tanong ko muli. 

"uhm nothing much babe, pina-alala niya yung kasal niya this December" 
sagot ni Angel. 

"so you mean kasama nyo siya the whole night?" medyo may selos ko nang 
tanong. 

Nagtawanan ang tatlong babae, hindi ko alam kung ano ang magiging 

reaksyon ko. Hindi naman kasi lubos na nalalaman ng aking asawa kung 

ano ang kakayanan ng aking dating kaibigan. Hindi ko diretsahang masabi 

sa kanila na delikado siyang kasama, sa aking asawa ay hindi ako 

nangangamba, pero sa dalawang dalaga ay tila isa itong libreng pagkain na 
nasa mesa at handang kainin. 

"babe...not the whole night haha! mga 30 minutes lang hihi!" biro pa ng 
aking asawa. 

"..and he's with his girl, yun yata yung fiance niya" patuloy pa ng dalaga. 

Medyo nabawasan ang aking pangamba, hindi naman kasi gagawa ng 

kalokohan siguro si Estong kung may kasama siyang babae lalo pa't ito ang 

kanyang mapapangasawa. Pero hindi ako ganoon ka-kampante, hindi nila 

kilalang lubos ang aking dating kaibigan. Subalit tuwing bumabalik sa 

aking isip ang pagkakataon lamang na muling pumasok sa eksena ng aking 

buhay ang aking dating kaibigan ay muling namumuo ang bangungot sa 
aking puso. 

Natapos ang aming umagahan, nagpahinga kami sa aming sala. Si Kat na 

mismo ang nagpresinta na magligpit ng aming pinagkainan. Magkatabi 
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kami ni Angel sa sofa habang nanunuod ng telebisyon. Si Carina naman ay 
tahimik pa din at sa tingin ko'y malakas ang hangover. 

"so babe, ano gusto mong gawin today?" malambing na tanong sa akin ng 
aking maybahay. 

"uhm ikaw babe, labas tayo?" sagot ko naman. 

Hinimas ni Angel ang aking dibdib, idinantay ang isang hita niyang maputi 

sa aking kandungan. Nagtama ang aming mga mata ng dalagang si Carina 

habang patuloy akong nilalampong ng aking mahal na asawa. "babe...gusto 
mo sex muna tayo?" bulong sa akin ni Angel. 

Kaagad akong tinigasan dahil sa mga sinabi ng aking asawa. Alam kong 

plano niyang makipagkantutan kasama ang kapatid niya maging si Carina. 

Hindi naman niya ako lalambingin na kaharap pa si Carina kung gusto 
niyang mag-solo kami sa loob. 

"napagod ka ba kanina? kayo ni Kat?" tanong ng aking asawa sabay hawak 
sa aking nakabukol na alaga. 

Hindi na ako nagtaka kung alam niyang nagsex kami ng kanyang kapatid 

kaninang madaling araw. Nagpatuloy si Angel sa paghimas sa aking titi, tila 
ganado ang aking asawa noong umagang iyon. 

"dito? dito tayo?" tanong ko sa kanya. 

"oo bakit?" sagot niya. 

"eh si Carina nandito" wika kong muli. "e kasali siya, ayaw mo ba?" patuloy 

ng aking asawa. "eh mukhang wala sa mood, tignan mo masungit 
makatingin" pabiro ko pang pahaging. 

Nilingon ni misis ang dalaga na nakaupo sa kabilang dulo ng sofa. Nakita 

kong ngumiti si Carina pero tipid ito at parang may dinadamdam. Muling 

ibinaling sa akin ni Angel ang kanyang atensyon, sa pagkakataong ito ay 

dinukot na niya mula sa loob ng aking shorts ang aking matigas na titi. 
Sinalsal niya iyon habang nakatitig sa akin na nakaka-akit. 

"Carina, may problema ba? bakit tahimik ka yata" minarapat ko nang 

tanungin ang dalaga, hindi kasi ako sanay na ganoon siya. "ha, wala kuya, 
masakit lang ulo ko" sagot ng dalaga. 
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Tuluyang inilabas ni Angel ang aking titi, hindi man ito kita ni Carina ay 

malamang batid niya na ako'y tsutsupain na ng aking asawa. Napasandal 

ako sa aming sofa sa sarap ng bibig ng aking asawa. Habang abala si Angel 

sa pag BJ sa akin ay muli kong sinulyapan si Carina. Sinenyasan ko siya na 

lumipat sa aking tabi, tumango lamang siya at ngumiti pero hindi natinag 
sa dati niyang pwesto. 

"ummmmm...uhmmmm...slurrpppp..." ungol ni Angel na walang pakialam 
sa paligid. 

"aba ang aga hihi!" biro naman ni Kat nang makita ang aming ginawa. 

Hindi ko alam kung bakit sobra ang libog ni Angel noong umagang iyon, 

ang importante ay wala na ang aking penalty at malamang bilang ganti ay 
magkakaroon muli kami ng orgy. Ilang  

minuto ang itinagal ng pagtsupa niya sa akin, natigil lamang ito nang may 

mag-doorbell sa aming unit. Mabilis   na umigkas ang aking asawa at 

nagpunas pa ng nguso.   Mabilis na tinungo ni Kat ang pintuan, sumilip 
upang    alamin kung sino ang nais pumasok. 

"guys ayos kayo!" pabulong na sigaw ng aking  

Wala naman nang ibang tao bukod sa amin ang nakakaalam ng aming mga 

gawain. Mabilis akong tumayo upang magtago sa aming silid, sumunod si 

Carina dahil naka bra at panty lamang siya ay tiyak na hindi kaaya-aya ang 
makita siya ng ibang tao na ganon ang suot niya. 

"oh Regina! bumalik kana pala!" bati ni misis sa dalaga. 

Narinig ko ang kanilang usapan habang    kami ni Carina ay naghihintay sa 

loob ng aming   silid. Humihingi ng tulong si Regina upang   ikabit ang 
kanyang nabiling bumbilya. 

"si kuya po nandyan ba? kasi di ko abot yung ilaw baka pwedeng 
magpatulong" wika ni "ah eh, natutulog pa yata" sagot ng aking asawa. 

Sa tingin ko'y ayaw magpaabala ng aking mahal na asawa, gusto niyang 

hindi na maantala ang aming nasimulang ginagawa kanina lamang. 

Habang ako'y nakahiga naman sa aming kama sa loob ng aming silid ay 

nakaupo naman sa gilid ng kama si Carina. Tila wala pa din sa sarili at 
walang kibo ang dalaga. 
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"Carina..." wika ko sa kanya. 

Lumingon ang dalaga, kitang kita ko sa kanyang mata ang pagsulyap sa 

matigas ko pa ding titi. Napangiti siya nang muling magtama ang aming 
mga mata. "Yes kuya?" sagot niya sa akin. 

Sumenyas ako, habang hawak ko ang aking titi at marahang sinasalsal ay 

ipinarating ko sa dalaga na gusto kong ituloy niya ang ginagawa ni misis 

kanina. Hindi naman ako ipinahiya ni Carina, kaagad niyang hinawakan 

ang aking titi. Nakataas ang isang kilay at tila pasuplada pa ang mga tingin 
ay sinimulan niyang salsalin ang aking titi. 

"titignan ko baka gising na ha" wika ni Angel mula sa labas. 

Pumasok si Angel sa aming silid, naabutan niyang sinasalsal ni Carina ang 
aking titi. Napangiti na lamang ang aking asawa at muling bumalik sa sala. 

"naku Regina, mukhang mamaya pa gigising si kuya mo, napuyat yata 
kagabi kakainom" sagot pa ni Angel. 

Marahil alam ni Regina na ako'y puyat dahil kagabi siya ang aking kasama 

at nakainuman. Hindi na niya ipinilit na ako'y istorbohhin pa, kaagad din 
siyang nagpaalam at babalik na lang daw. 

"ah o sige ate, sorry sa abala hihi! pakisabi nalang na nasira yung ilaw sa 
room namin ha?" paalam pa ng dalaga. 

Matapos maisara ang aming pintuan, mabilis na nagtungo si Angel sa 

aming silid. Patuloy pa din ang paghagod ng malambot na palad ni Carina 
sa aking matigas na titi. 

"oh game na hihi!" masayang bati pa ni Angel. 
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CHAPTER 15: 
That Old Fashion Orgy 

 
"si Kat?" tanong ko pa kay Angel pagpasok niya ng aming silid. 

"naligo na yata" sagot ni Angel. 

   Lumapit si Angel sa amin, binitiwan ni Carina ang aking titi nang makita 

niyang papalapit na ang aking asawa. Nagbigay daan sa tunay na reyna ng 
aking buhay. 

"its ok Carina, ituloy mo lang" utos pa ng aking maybahay. 

  Hudyat ito na kasali si Carina sa aming gaganaping kantutan ng aking 

asawa. Kaya naman sinimulan ko na ding igala ang aking mga kamay. 

Pinagitnaan ako ng dalawang babae sa ibabaw ng kama. Sa kanan ay si 

Carina at nagpatuloy siya sa pagsalsal sa aking sandata, sa kaliwa naman ay     
ang aking mahal na asawa kung saan naghuhubad na ng kasuotan. 

Aking idinapo ang isa kong kamay sa katawan ng dalagang si Carina. 
Isinuksok ko sa kanyang suot na bra ang  

  aking mga daliri upang mahawakan ko ang kanyang susong    maputi, 

napangiti ko ang dalaga nang matagpuan ko ang    kanyang munting pasas 

na bahagya ko pang pinisil.     Paglingon ko naman sa aking asawa aytila 
handa na      siya, hubo't hubad na siya handa na sa laban.  

     Iniangat kong bahagya ang aking ulo upang supsupin       ang kanyang 
mga suso, sinalubong naman niya ito at       hinawakan pa ang aking ulo. 

Labis akong nasarapan nang aking maramdaman habang sinususo ko si 

Angel ang pagsubo ni Carina sa aking titi. Kahit walang utos ng aking misis 

ay ginawa na niyang ako'y tsupain. Batid ko ang kasabikan din ni Carina 

kahit na noong isang araw lang ay natikman ko siya. Mahigpit ang bawat 

pagulos ng kanyang mga malambot na labi sa kahabaan ng aking titi. 
Inalalayan ko ang aking asawa, pinapwesto ko siya sa aking mukha. 

"uhmmmm...uhmmpppp...uhmmmppp" ungol nitong si Carina habang 
abala sa pagtsupa. 
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Sa pagtapat ng puki ni Angel sa aking mukha ay kaagad kong inilabas ang 

aking dila. Inupuan ng aking asawa ang aking mukha, gumiling sa aking 

mga labi. Kinain ko ng husto ang puki ng aking misis habang nag-eenjoy sa 

pagtsupa ni Carina. Napuno ng ungol ni Angel ang loob ng aming silid, tila 

naging cheer pa ito sa pag-BJ sa akin ni Carina, bumilis pa kasi ang 
pagbaba-taas ng kanyang mga labi. 

Ilang sandali lang ang lumipas, si Angel na mismo ang umalis sa kanyang 
pwesto at humiling na ipasok ko na ang aking titi sa basa na niyang puki. 

"ako muna Carina..." wika niya sa dalaga. 

Nagpupunas pa ng kanyang nguso si Carina nang lisanin niya ang aking titi. 

Mabilis na pumwesto ang aking asawa sa aking titi, itinutok niya ito sa 

kanyang lagusan at saka inupuan. Hinatak ko si Carina habang nanunuod 

pa sa pagkabayo sa akin ni Angel. Niyaya ko siyang maghalikan at kanya 

namang pinaunlakan. Muli kong nahagkan ang malambot na mga labi ng 
dalaga, muli kong naamoy ang kanyang mala-gatas na hininga. 

"uhmmm...uhmmmm..." ungol pa ng dalaga. 

Tila nag-duet pa ang dalawa sa pag-ungol, patuloy ang pag-indayog ni 
Angel sa aking ibabaw habang nagpapalitan kami ng laway ni Carina. 

"alisin mo panty mo, kainin ko pepe mo Carina" hiling ko pa sa dalaga. 

Kaagad namang hinubo ng dalaga ang kanyang suot na panty, hinimas pa 

niya ang sariling hiyas bago itapat sa aking mukha. Kahit na tahimik si 

Carina ay tila nadala na siya ng kanyang libog. Muli kong inilabas ang aking 

dila upang salubungin ang kanyang pwerta. Sinipsip ko ang nektar ng 

dalaga, manamis-namis na may kahalong alat. Napasabunot pa sa akin ang 
dalaga, marahil nasarapan sa aking ginagawang pagbrotsa. 

"babe ok ba? uhmmm...ohhhh..." tanong pa ni misis. 

Hindi na ako makasagot dahil nakapatong pa sa aking mukha si Carina. 

Inabot ko ang lock ng kanyang bra, pinalaya ko ang kanyang dalawang 

malusog na suso. Nilamas ko ang mga iyon na siya naman ikinaligaya ng 

dalaga. Gumiling pa si Carina sa ibabaw ng aking mukha nang 
maramdaman kong lalong nabasa ang puki niya. 

"babe, wag ka muna lalabasan ha...uhmmmm...ohhhhh...." wikang muli ng 
aking asawa. 
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"...si Carina pa" patuloy niya. 

Ilang saglit pa ay hinugot na ni Angel ang aking titi mula sa kanyang puki. 

Tinawag si Carina upang siya naman ang humalili. Dumausdos si Carina, 

mula sa aking mukha pababa sa aking titi. Mabilis nai-shoot ng dalaga ang 

aking titi saka sa aking harapan ay dumapa. Damang-dama ko ang 

kakinisan at kalambutan ng katawan ni Carina. Nakapikit habang kami'y 

nagkakantutan, dumilat lamang siya ng hawakan ko ang kanyang mukha 
upang halikan ko. 

"wow, late na yata ako hihi!" biro pa ni Kat nang pumasok na din siya sa 
aming silid. 

"haha! di naman sis, umpisa pa lang" sagot naman ng aking asawa. 

Ako'y lubos na nalibugan nang makita kong niyaya ni Angel si Kat,  

nilapitan niya ang bagong ligo kong hipag at saka hinalikan. Hindi naman 

tomboy ang isa man sa kanila pero dala na siguro ng libog ay nagawa nila 

iyon. Aking niyakap ng mahigpit si Carina habang magkasugpong pa din 
ang aming mga maseselang bahagi. 

"ok ka na ba?" tanong ko pa sa kanya. 

"oo naman kuya hihi!" masayang sagot ng dalaga na tila seryoso pa kasi 
mula kanina. 

Nagpatuloy si Carina sa pag-indayog sa aking ibabaw, habang patuloy ang 

paghahalikan ng magkapatid. Nagtatawanan pa sila na parang nahihiya sa 

isa't isa pero ang ginawa ni misis na paghawak sa puki ng kanyang kapatid 

ay naging hudyat upang umungol na din si Kat. "ooohhhhh...hihi! 
ate...uhhmmmmm" ungol pa ni hipag. 

Bumlis naman ang pagkantot sa akin ni Carina, tila lalabasan na yata ang 

dalaga. Sagad na sagad ang aking titi sa puki ni Carina, ang init ng loob ng 
kanyang puki ay damang-dama ng ulo ng aking titi. 

"Carina, please..." hiling ni misis. 

Kahit na medyo bitin pa ay nagpaubaya si Carina, hinugot niya ang aking 

titi mula sa kanyang puki. Nakita kong may puti-puting malapot na likido 

na nakabalot sa aking titi, ito marahil ang katas sa loob ng puki ng dalaga. 

Muling pumatong si Angel sa akin, nagtawanan naman ang magkaibigan 

nang utusan pa ni misis na sila ay maglampungan. Nabigla ako sa mga 
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sumunod na nangyari. Akala ko kasi ay maghahalikan lamang ang dalawa, 
tumabi sa aking pagkakahiga si Katherine at ngumiti pa ng aking lingunin. 

"hihi! hi kuya!" biro pa ni Katherine. 

Nang aking lingunin naman si Carina ay nakita kong ibinukaka niya ang 

dalawang hita ng aking hipag. Isinubsob niya ang kanyang mukha roon at 
kasabay nito ang pag-ungol ng kapatid ng aking asawa. 

"oohhhhhhh....shiiiitttt...ahhhhhhh" mahabang ungol ni Kat. 

Noon ko lang narinig ang mga ungol na iyon ni hipag, alam ko ang 

ginagawa ni Carina, kinakain niya ang puki ni Katherine. Napamura pa ako 

sa aking sarili, sa tuwing nagtatalik kami ng aking hipag ay hindi ko pa siya 

narinig na ganoong umungol. Sa galing sigurong kumain at humimod ng 
puki ni Carina ay napalabas niya ang lubos na libog ni Kat. 

"shitttt friend ang saraaapppp...hihihi! ohhhhhh..." sigaw pa ni Kat. 

Natawa na lamang si misis, habang pinagmamasdan din ang dalawang 

dalaga. Hindi ko alam kung paanong kalikaw ng dila ang ginagawa ni 

Carina sa puki ni hipag, sapat na ang mga ungol niya upang ipaliwanag ang 

sarap na nararamdaman ng dalaga. Ang isipin lang na kinakain ni Carina 

ang puki ni Kat ay sadyan nakakalibog na. "halika Carina..." niyaya naman 
ni misis ang dalaga. 

Para akong laruan ng tatlo, hindi nila ako pinayagang tumayo at sinabihang 

manatili lamang sa aking pwesto. Si Carina ngayon ang aking katabi sa 

higaan, itinagilid ko ang aking mukha upang halikan ko ang dalagang si 

Carina. Nalasahan ko pa ang puki ni Katherine sa kanyang mga labi. Sa 

pagkakataong ito ay si Katherine na ang pumatong sa akin, ang kakaibang 

sikip ng puki ni hipag ang nakapagpabuo ng aking tamod na handa nang 
pumutok ilang minuto na lang. 

"oohhhhhhh.....uhhhhhhhhmmmmmm" ungol bigla ni Carina habang 

kami'y naghahalikan. Nagkalas ang aming mga labi ng hindi na niya 
kayanin ang labis na sarap na ginagawa sa kanya ng aking asawa. 

Hindi ko na natiis, aking kinandong si  nang  ako'y bumangon upang 

alamin ang nagaganap sa puki    ng dalagang si Carina. Kitang kita ng 

aking dalawang mata kung paano  himurin ni misis ang puki ng kaibigan ni 
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hipag. Halos tumirik ang mga mata  ni Carina, naalis pa ang aming 
bedsheet dahil sa pagkakapit dito ng  dalaga. 

"kuya, cum inside me ulit ha... 

uhhhhhmmmm..." bulong naman sa akin ni Katherine. 

Nakaupo ako at nasa aking kandungan si     Katherine, patuloy ang 

kanyang pag-giling habang busy ang  asawa  sa pagkain sa puki ng 
umuungol na si Carina. 

Aking isinubsob ang aking mukha sa     pagitan ng mga suso ni Kat, 

sinupsop ko pa ang mga utong niya     habang patuloy na gumigiling ang 

aking hipag. Halos mabingi    ako sa mga ungol ng tatlong babae sa loob ng 

aming silid.   Hindi ko na napigilan pa at nagsimula nang sumirit ang aking   
tamod sa loob ng puki ni hipag. 

"oohohhhhhhh...uhmmmmmm....ooohhhhhhhh" ungol ko na sumabay sa 
tatlong babae sa aking buhay. 

Ako'y hinalikan ng marahan ni hipag, gaya ng aming nakaugalian matapos 

labasan ay maghahalikan kami na isang paraan ng pagpapasalamat. Hindi 

ko natiis at aking tinungo ang dalawa, patuloy pa din sa pagkain sa puki ni 

Carina ang aking asawa. Labis na libog ang nangibabaw sa aking mga 
kasama. 

Nilamas ko ang mga suso ni Carina habang halos mabaliw na siya sa sarap 

na dulot ni Angel sa kanya. Ilang saglit pa'y nanigas na ang mga binti ng 

dalaga, nilabasan na siya at umangat na ang aking asawa. Abot-tenga ang 

ngiti ng aking asawa at kitang kita ko sa kanyang mga labi ang katas ni 
Carina. 

"ayos ba? hihi" wika pa ng aking asawa. 

Hinalikan pa ni misis sa pisngi si Carina, habang nakapatong namang muli 

si hipag sa akin ay nagtatawanan pa sila. Sa mga naganap ay masasabi kong 

tila mag pagbabago sa aking asawa, sobrang libog niya noong umagang 

iyon. Iyon din ang first time na kainin niya ang puki ni Carina, noon ay 

kinain na din niya ang puki ng kanyang kapatid. Pero sa mga tagpong iyon 

ay tila kakaiba, hindi naman uungol ng ganoon kalakas ang dalaga kung 

hindi pinagbuti ni Angel ang kanyang ginagawa. "babe isa pa...patigasin mo 
yan" utos pa ng aking asawa. 
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CHAPTER 16: 
Bonding Moments 

 
Tuluyan akong naging alipin ng kalibugan sa tulong na din ng tatlong babae 

kong kasiping. Bagama't pinahihintulutan ng aking asawa na makantot ko 

ang kanyang kapatid at si Carina, bihirang maganap ang ganitong "orgy" sa 

pagitan naming apat. Noong una pa man nang pumayag ang aking 

maybahay na makagamit ako ng iba, hindi niya hilig ang ganitong sabayang 

kantutan. Ako'y nabahala, muling nanumbalik sa aking isipan ang aking 

kinatatakutan sa kabila ng aking libog na nararamdaman. Tunay na nga 
kayang hilig na ng aking asawa ang ganito? 

"Bogs babe, get ready na, si Carina pa lang nilalabasan oh..magagalit ako 
kapag hindi kami makaraos ni baby sis ko hihi" biro pa ng aking asawa. 

Ilang sandali pa lamang ang nakakalipas matapos akong labasan habang si 

hipag ang nasa aking ibabaw. Si Carina naman ay nakaraos na sa 
pamamagitan ng pagkain sa kanyang puki gawa ng aking misis. 

Aking inihandang muli ang sarili ko, kahit saan ako lumingon sa aking 

paligid ay sapat na upang muling mabuhay ang nalanta kong titi. Sa aking 

ibabaw ay nagpapahinga pa din si hipag, damang-dama ko ang malambot 

na katawan ng dalaga. Pag lingon ko naman sa aking kanan ay makikita ang 

dalagang si Carina na parang bangag sa droga hawak ang kanyang puki. Sa 

bandang ibaba naman namin ay ang aking asawa, nag-aabang para sa 
susunod naming gera. 

Muling umibabaw ang aking maybahay sa aking pundya, si Katherine na 

kapatid niya ay dumako sa kinaroroonan ng dalagang si Carina. Lalong 

bumilis ang pagtigas muli ng aking sandata hindi lang dahil sa muling 

pagromansa sa akin ni Angel, kundi sa nakita kong hinahalikan ni Kat ang 

kanyang kaibigan. Kung paano ako halikan ni Carina ay ganoon din ang 

ginawa niya sa aking hipag. Parang napapanuod ko dati sa porn, kapwa 
babae ang nagka-kangkangan. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

"babe fuck me, fuck me more babe ko...uhmmmmm oohhhhh..." sambit pa 
ng aking asawa. 

Hindi ko alam kung ano ang naganap kagabi nang sila'y lumisan upang 

gumimik ng solo at hindi ako kasama, hindi ko alam kung ano ang nakita o 

kanilang naranasan sa kanilang paglabas at ganito na lamang kagana ang 

tatlo kong kasama. Naroon din naman ang dahilang ipinangako sa akin ni 

misis, nag leave siya upang magkaroon kami ng sapat na pagkakataong 

muling masolo ang pagkakataon. Pero sa sitwasyong noong umagang iyon 

ay tila hindi ito natupad, sabay-sabay ko kasing pinaliligaya ang aking mga 
babae. 

ng aking asawa ay tuluyang tumigas na ng husto ang ng kanyang puki. 

Naroong lamasin pa ni Angel ang siya ay nasa aking ibabaw. Patuloy naman 

sa dalaga na nasa aking tabi lamang. Abot tenga ang nang senyasan ako ni 
Angel upang asikasuhin ko din  

"Carina..." bulong ko sa dalaga. 

Nagkalas sina    hipag at Carina sa paghahalikan, nakita kong bumaba si 

Kat    sa kanyang sinapupunan at muling pinaligaya ang kaibigang     

dalaga. Si Carina naman ay tumugon sa aking pagtawag sa     kanya. Inilapit 

niya ang kanyang maamong mukha sa aking mga    labi at saka ko siya 
hinalikang muli. 

"uhmmmm...oohhhhhmmmm...ohhhhmmmm" ungol pa  

Habang ako'y kinakabayo ni misis, hawak ko ang mukha ni Carina at siya 

ang aking kahalikan. Kasabay nito ang pagkain ni Kat sa kanyang puki, 

walang humpay     ang muling pag-ungol ng mga kababaihan sa aming silid 

na makasalanan. Hinihingal si Carina nang kumalas sa aming halikan, kita 

ko sa kanyang mukha ang ligaya. Napapa-pikit pa ang dalaga sa bawat 
paghimod ni Katherine sa kanyang pwerta. 

"hihi! ang galing palang kumain ng pussy ni friend hihi!" biro pa ng dalaga. 

Bahagya namang dumapa si Angel sa amin ni Carina, tinabig niya ang baba 

ng dalaga upang halikan siya. Manghang-mangha ako sa aking mga 

nakikita, naglalaro pa ang dila ng aking asawa sa mga munting labi ni 

Carina. Gusto ko sanang umibabaw sa kanya ngunit huwag ko na daw ipilit, 

ako daw ang kanilang alipin sa umagang iyon at sundin ko na lamang daw 
ang kanilang mga utos. 
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Hindi na nagpahalili si misis sa aking ibabaw, nakaraos naman na kasi si 

Carina kanina lang, si hipag naman ay narasyunan ko na at kaninang 

madaling araw naman ay nagpakasasa. Bumilis ng bumilis ang pag-indayog 

ng aking asawa, sinabihan akong magbilin kapag ako'y lalabasan na. Hindi 

ko nahalatang nilabasan na pala si Angel, naramdaman ko nalang na lalo 
pang dumulas ang kanyang puki. 

"malapit na babe...uhmmmm...ohmmmm...uhmmmm" ungol ko pa at 
paalala. 

Kaagad na hinugot ni Angel ang aking titi mula sa loob ng kanyang puki, 

bumaba ito at tila inimbitahan niya ang dalawa upang antabayanan ang 

pagputok ng aking tamod. Sinalsal ito ng aking asawa, nakita kong inutusan 

niya ang kapatid na si Kat upang supsupin ang ulo ng aking sandata. Si 

Carina naman ay pahimas-himas lang sa aking isang hita. Inabot ko ang 

suso ni Carina habang busy sila sa kanilang ginagawa. Sa mga matatamis 

na ngiti ni Carina nang aking lamasin ang kanyang suso ay naging hudyat 

upang ako'y labasan na. "ooohohhhhhh....uhhhhhhh...ohhhhhh" ungol ko 
na pumalit sa kanila. 

"girls bilis! hihi!" narinig kong wika ni Angel habang ako'y nakapikit pa sa 
sarap ng aking nadarama. 

Pag dilat ko'y nakita kong halinhinang dinidilaan ng tatlo ang aking titi. 

Sinisimot ang bawat patak ng aking malapot na katas. Parang lolipop na 

pinagsasaluhan ng mga bata, parang sorbetes na nasa ilalim ng araw na 
hindi nila pinapabayaang tumulo. 

"oh ano babe isa pa? haha!" biro pa sa akin ni Angel. 

Nagtawanan ang tatlo, tila ako'y kanilang alipin talaga noong mga 

sandaling iyon. Ako'y nilapitan ni Angel, tinabihan niya ako sa aking 

pagkakahiga. Nilambing na gaya ng dati tuwing kami'y matatapos sa 

pagtatalik. Ang dalawang dalaga naman ay abala sa pagpupunas at 

paglilinis sa kanilang ginamit na sandata. "ayos ba babe? do you liked it?" 
tanong ng aking asawa. 

"ayos na ayos mahal ko! ang galing nyo!" sagot ko naman. 

Inaasahan kong muling bubuksan ni Angel ang usapin tungkol sa kanyang 

kahilingan. Handa na ako nang mga sandaling iyon kung sakaling isiwalat 
na niya ang kanyang gustong mangyari. 
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"oh mag-ayos kana muna ng sarili mo babe, yung boarder mo kailangan ka" 
pahabol pa niya. 

Nabigla ako sa mga sinabi ni Angel. Kailangan daw ako ni Regina. Alam 

niyang narinig ko ang mga usapan nila kanina nang ako'y hanapin ni 

Regina, pero aking ipinagtataka kung bakit ganoon ang pagkakagawa ng 
pangungusap ng aking asawa. Tila may patama. 

"kailangan??" tanong ko pa. 

"oo gawin mo daw yung bumbilya niya haha!" biro pa ni Angel. 

Natawa na lang ako sa mga sumunod na binanggit ng aking asawa, 

kampante kasi akong wala siyang alam tungkol sa amin ni Regina. Hindi 
niya alam na natikman ko na ang aming mga boarders. 

"halika na Carina, sabay na tayo mag-shower, tapos naman na si Kat maligo 
e tayo nalang" parinig pa ni misis sa akin habang ako'y nagsusuot ng damit. 

Naisin ko mang sumali ay parang hindi ko na yata kaya, hindi naman ako 

pornstar na pang-marathon ang kakayanan sa pakikipagtalik. Inakay pa ng 

aking asawa ang kaibigan ni Kat patungo sa aming banyo, tila may 

binabalak na naman. Iniwan ko si Kat na nakahiga sa aming kama at ako'y 

nagtungo na sa kabilang unit upang tugunan ang tulong na hinihingi ni 
Regina. 

"ay kuya, sorry ha naabala pa kita, nakabili na kasi ako ng bulb. pakikabit 

naman oh, mataas e" bungad sa akin ni Regina. Parang walang nangyari sa 

aming dalawa kagabi, sanay siguro si Regina sa mga one night stand. 

Mahusay ang kanyang pagkakakubli sa mga sarap na aming pinagsaluhan 

namin kagabi. Ayos lang din naman ito, wala din naman kasi akong 

magagawa sa kanya noong umagang iyon dahil naubos na ang aking lakas 
kanina lang ng tatlong babae sa aking buhay. 

"oh ok na, switch on mo nga kung gumagana" wika ko sa dalaga. 

"ayan, salamat kuya ha! hihi!" sagot ng dalaga. 

"well i guess bayad na ako sayo sa abala hihi!" pahaging pa niya. 

Napangiti na lang ako sa kanyang binanggit, akala ko ay nalimutan na niya 

ang aming kantutan kagabi lamang ay naganap. Sa aking isip ako'y muling 

nagsalita, hindi kita pipiliting makipagsex ulit, hihintayin kong ikaw na 
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mismo ang magyaya sa akin, mayabang na sabi ko pa sa aking sarili. Ako'y 

bumalik sa aming unit nang may ngiti sa aking mga labi. Isa na namang 
makasaysayang tala sa aking aklat ng buhay. 

"kuya Bogs, ligo kana daw, mag-mall daw tayo sabi ni ate" bungad sa akin 
ng aking magandang hipag. 

"samahan mo ko maligo" biro ko pa sa kapatid ni misis. 

Hindi ko inaasahang seseryosohin pala ni Katherine ang aking biro, 

malugod niyang inalis ang saplot at sumama sa akin sa loob ng banyo 

upang samahan akong maligo habang sina Carina at misis ay nagbibihis 

naman sa aming silid. The rest is history, muli kong tinikman ang aking 

magandang hipag bago kami tuluyang lumisan noon para maglibot sa 
syudad. 
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CHAPTER 17: 
Planning Stage 

 
Inubos naming apat ang buong araw sa pamamasyal, pagkain sa labas, at 

kaunting shopping na din para sa bata at sa aming mga sarili. Naging solo 

ko ang tatlong babae sa aking buhay ng wala ni isang amuyong na nakita 

man lang. Tinapos namin ang aming "day off" sa isang seryosong dinner sa 

isang hindi gaanong tanyag na kainan sa loob din mismo ng mall na aming 
pinuntahan. 

"Bogs babe kain ka pa oh" malambing na alok sa akin ng aking asawa. 

"salamat babes, puno na tyan ko eh hehe" sagot ko naman. 

"kuya Bogs, nakita mo na ba BF ni Kat? hihi!" singit ni Carina habang 
kami'y nagmiminandal. 

Ako'y nabigla sa aking narinig, "BF" daw ni Katherine. Ang aking alam ay 

nanliligaw pa lamang ang mokong na si Mulong. Sa mga pangungusap ni 

Carina ay malamang maniniwala ka, maging ang aking asawa'y nabigla sa 
narinig. 

"sis??" mahigpit na tanong ni Angel sa kapatid. 

"friend ano ba?! hindi ko pa siya BF noh!" todo tanggi naman ng aking 
hipag. 

"hindi pa?" sabat muli ng aking asawa. 

Tahimik akong nagmasid sa pagitan ng aking mga kasama, minarapat kong 

obserbahan na muna sila dahil una ay kapatid naman siya ng aking asawa 
at mas maalam kesa sa akin. 

"uhm, ate...hindi pa talaga, I mean, of course I am planning to...nasabi ko 
naman na sa iyo dati diba?" paliwanag ni Katherine. 

"friend sorry ha...I thought..." paumanhin naman ni Carina. 

"its ok friend" sagot ni Kat. 
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"ok lang naman yun sis, ang point ko lang e sana pag-isipan mong mabuti" 
malumanay na salita ng aking asawa. 

Hindi ko pa nakikitang nag-away ang magkapatid, at sa tingin ko'y hindi 

naman ito mangyayari. Sa tibay ng kanilang samahan bilang magkapatid ay 

kahit anong gusot siguro'y kaya nilang lampasan. Naging maayos naman 
ang kanilang usapan at natapos din sa isang tawanan. 

"we should get to know first your BF-to-be before 'anything' else ok? clear 
ba yun?" paalala ng aking asawa sa kapatid. 

"oo naman ate, you and kuya Bogs will be the first one to know, not Carina 
haha!" pabirong pagtatapos ng aking hipag. 

"...saka I remembered na nagyaya nga din si kuya Bogs for a group date e" 
pahabol pa niya. 

Kibit balikat lang ako sa mga pahayag ng aking hipag, si misis na siguro ang 

magdedecide tungkol doon at ako na lang ang kikilatis sa mokong na iyon. 

Matapos ang aming hapunan ay nagyaya na ang aking mga kasama na 

umuwi na upang magpahinga. Naging isang mahabang araw din naman 

kasi para sa amin ang araw na iyon. Una naming inihatid ang dalagang si 
Carina. 

"thanks ate, thanks kuya, friend see you tomorrow! hihi" masayang paalam 
ni Carina. 

Nagbeso-beso pa ang mga babae kong kasama bilang pamamaalam sa isa't 

isa, akala ko'y nakalimutan naman ni Carina ang para sa akin. Ako'y 

nabigla nang katukin niya ang salamin ng aking kotse, ibinaba ko iyon at 
alamin sana kung may nakalimutan ba siya. 

"oh?" sagot ko sa dalaga. 

Napanganga ang magkapatid nang ibaba ko ang aking bintana, hinawakan 

ako sa leeg ng dalagang kaibigan ni hipag. Kagya't ay inilapit ni Carina ang 

kanyang mukha at ako'y kanyang hinalikan sa labi, lips to lips, french kiss. 

May kasama pang dila ang halik ng dalaga, terible ang libog ng babaeng ito 

sabi ko sa aking isip. Mga ilang segundo nagtagal ang kanyang halik-
pamamaalam. 

"goodnight kuya Bogs!" malambing na wika ng dalaga. 
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"...sorry ate, I got carried away, yummy kasi nitong si kuya eh hihi!" 
pahabol pa niya. 

"landi mo haha! sya goodnight!" masayang sagot naman ng aking asawa. 

Siguro ay ilang segundo din akong natulala sa ginawa ni Carina, minasdan 

ko pa siyang naglakad palayo patungo sa kanilang pintuan. Ultimo huling 

silip sa kanyang mga matambok na tumbong ay aking sinariwa, hanggang 

sa isarado na niya ang kanilang pintuan kasabay ang matamis na ngiti sa 
labi niyang malambot. 

kana bukas?" tanong ng aking asawa bago pa man umandar muli ang 
aming sasakyan. 

  "so dun kana kila nanay?" tanong pa ni misis. 

"uhm oo ate..." tugon ni hipag. 

"eh dun kana muna sa amin ni kuya mo..." may kahalong ngiting aso ng 
aking asawa. 

Tila may ka-text si Kat ng aking silipin sa salamin, malamang ang mokong 

na si Mulong ang    kanyang kausap. Sa isang banda naman ay tila    

umaapaw yata ang libido ng aking asawa,     malamang talagang kanyang 

pinaghandaan ang      ilang araw naming bakasyon. Sa mga tingin pa       

lamang ay alam ko na ang balak ni misis, gusto niyang makasama ang 
kapatid muli para sa aming pagtatalik. 

  "sige na Katherine, ihahatid ka naman ni    kuya mo bukas" wikang muli ni 
Angel sa    kapatid. 

"eh ok lang ate, sige sasama na ako, pero bukas susunduin kasi ako ni 
Mulong, siya na maghahatid sa akin, ok lang ba sa inyo?" paliwanag niya. 

"ok babe, let's go" utos sa akin ni misis na dumiretso na sa aming condo. 

Muling pumintig ang aking alaga habang nagmamaneho pa lang pauwi sa 

aming bahay. Medyo may panghihinayang nga lang kasi hindi na kami 

kumpleto dahil umuwi na si Carina. Ganunpaman ay ayos lang dahil 

madami pang araw para sa aming apat upang muling magsama-sama. Isa 

pa ay baka may ibang balak si misis kaya't pinili niyang si Kat nalang muna 
ang aming isama. 
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Kaagad na nagtungo sa banyo ang magkapatid pagdating namin sa aming 

condo, nagshower na ang dalawa at ako nama'y naghintay na dito sa ibabaw 

ng aming kama. Binuksan ko na ang aircon kahit na medyo malamig 

naman ang panahon, tiyak kasing papawisan na naman kami sa aming 
susunod na gagawin. 

Nagtatawanan pa ang magkapatid paglabas nila ng banyo, hindi ko na 

inalam kung ano pa ang kanilang paksa. Muli kasing nanumbalik ang 

kanina lamang ay naganap, iisipin ko palang kung paano sila naghalikan 

kanina ay lubos nang nakakalibog talaga. Idagdag pa dito ang pagkain nila 

sa puki ng isa't isa lalo na kay Carina, nagawa ni misis na parausin ang 
dalagang kaibigan ni hipag sa pagkain ng puki niya. 

"lika na babe, tulog na tayo" bungad ng aking asawa. 

"huh?" pagtataka ko. "eh basa pa yang buhok niyo oh" palusot ko pa na may 
balak na iba. 

"nakooo..yang titi mo walang sawa! haha!" nagsabay pang tumawa ang 
dalawa. 

Nagbasa muna ng kanyang paboritong libro ang aking asawa habang 

nakaupo sa aming kama. Ako ang nasa gitna ng magkapatid habang si Kat 

naman ay abala pa din sa kanyang cellphone. Ilang saglit lang ay tumunog 

ang kanyang telepono, nagalinlangan pa niya itong sagutin dahil 

magkakatabi nga kami sa ibabaw ng kama. Sumenyas na lang si Angel na 
sagutin na ito. 

"he..hello? oh?" mahinang tinig ng dalaga. "bakit ang hina ng boses mo?" 
narinig kong wika ng binata. 

"...eh, tulog na mga tao dito sa bahay..." palusot ni hipag. 

Parang nagtagpo ang aming imahinasyon ni misis, kami'y nagtinginan at sa 

tinginan lamang ay nagkaintindihan. Sinenyasan ng aking asawa ang 

kanyang kapatid na ipagpatuloy lang ang pakikipag-usap sa kanyang 

manliligaw sa telepono. Sinunod naman ito ni Kat, lalo akong ginanahan 

nang lumipat ng pwesto ang aking asawa. Tumungo siya sa ibaba ni 
Katherine, mabilis niyang hinubo ang panty na suot ng kapatid. 

"ay! hihi!" gulat pa ni Kat. 

"oh bakit??" pagtataka ni Mulong sa kabilang linya. 
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"eh...may butiki kasi nalaglag, kala ko sa akin malalaglag! hihi!" palusot 
naman ni Kat. 

Tinigasan na ako nang simulang himurin ng aking asawa ang puson ng 

kanyang kapatid. Pinagmasdan ko sila, batid kong libog na libog talaga ang 

aking asawa. Ipinagpatuloy lang niya ang pagromansa sa kanyang 

nakababatang kapatid habang kausap nito ang kanyang manliligaw sa 

telepono. Sinenyasan siyang muli ng kapatid na i-hold sandali ang 
pakikipagusap at may nais daw siyang sabihin. 

"Mulong sandali lang ha, CR lang ako, tawag ka ulit after 1 minute" paalam 
ng dalaga. 

"...ate! hihi! ikaw talaga! hihi!" masayang wika ni hipag. 

"sis, alam ko namang may libog lahat ng lalake, alam kong nalilibugan yan 

sa iyo sa ganda mong yan, try bringing up some naughty topics ok?" 
paliwanag ng aking misis sa kapatid. 

Nabigla ako sa mga utos ni Angel, tila tinuturuan na niya ang kapatid na 

makipag-phonesex sa kanyang manliligaw pa lamang. Kontra man ang 

aking isipan, tila may pumipigil naman at parang gusto ng aking titi na 

ituloy lamang nila ang kanilang ginagawang kalibugan. Muling nag-ring 

ang telepono ng aking hipag, bago naman niya ito nasagot ay mabilis ko 
siyang hinalikan sa kanyang labing mapula.  

Sinabayan ko pa ito ng paglamas sa kanyang malusog na suso. 

"babe mamaya na, pakausap mo na muna!" pagpigil ni misis sa akin. 

"hello? oh hi ulit hihi!" masayang bati ni Kat kay Mulong. 

"tagal mo yata?" tanong na narinig ko sa kabilang linya. 

Nag-loud speaker si Kat, ayon na din sa kahilingan ng aking asawa upang 

marinig niya ang reaksyon ni Mulong sa kabilang linya. Nagpatuloy si 

Angel sa pagromansa sa aking hipag, hinmas pa niya ang kanyang mga 
hitang maputi at makinis. 

"...eh nilinis ko kasing mabuti haha!" biro pa ng dalaga. 

"wow...kaya gusto kita eh, malinis! heheh!" mala-manyak na tugon ng 
mokong na si Mulong. 
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Gusto ko sanang mainis sa aking mga naririnig, parang hindi kaya ng aking 

damdamin ang masaksihang may ibang naglalandi sa aking mahal na 

hipag. Subalit sa bawat paghimod ni Angel sa singit ng kanyang kapatid ay 

tila nasasapalan ng libog ang hinanakit sa aking puso. Nagugustuhan ko 
ang nangyayari. 

"syempre naman dapat malinis diba? hihi! ikaw naghugas kana ba? haha!" 
birong muli ng dalaga. 

Sa kanilang usapan ay tila sana'y na itong si Katherine sa mga ganun nilang 

usapan. Siguro ay matagal na din nila itong ginagawa. Sumakay ako sa trip 

ng magkapatid, wala naman sigurong masama dahil kami lang naman 

talaga ang nilalaman ng aming silid. Tahimik kaming mag-asawa na 

pinalibog ng husto ang dalagang bisita. Habang patuloy sa pakikipag-usap 

si Kat sa manliligaw ay aking hinalikan na ang makinis niyang leeg kasabay 

ang muling paglamas sa suso ng dalaga. Nang aking inililis ang kanyang 

puting manipis na sando ay bumungad na sa akin ang magandang utong 
nito. Kaagad kong dinilaan ang isang nipple ni Kat. 

"uhhh..." maiksing ungol ng dalaga. Alam kong narinig ito ng mokong na si 
Mulong sa telepono. 

"Kat? ok ka lang ba? mukhang nadadala kana ah hehe" tinig ng lalake 
niyang kausap. 

"ano suot mo ngayon? hihi!" malanding tanong ni hipag. 

Dito nagsimulang uminit ang laban, napatunayan kong dati na nila itong 

ginagawa, ang mag-usap ng malaswa sa telepono. Ngunit hindi na 

importante iyon, nang mga sandaling iyon ay libog ang nangibabaw sa akin. 

Hinablot ni Angel ang aking pundya habang patuloy siya sa puki ni Kat ay 

bumobrotsa. Sinasalsal ni Angel ang aking titi habang dinidilaan niya ang 
puki ng kapatid na abala naman sa pakikipagusap sa telepono.   
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CHAPTER 18: 
Phone Sex...and Threesome! 

 
"gusto mo ba ito? hihi" wika ni Kat sa kanyang kausap sa telepono 
patungkol sa kanyang basa nang puki. 

"oh shit...uhmmmm..." ungol ni Mulong sa kabilang linya. 

Nagpatuloy ang trash talk nila habang abala si misis sa paghimod sa puki 

ng kapatid. Ako naman ay busy din sa paglalaro sa mga utong ni Katherine. 

Walang sawa kong nilamas ang makinis na suso ng aking magandang hipag 
habang libog na libog na ang kanyang kausap. 

"Kat ok lang ba if i masturbate?" mahinang tinig ni Mulong sa naka-loud 
speaker na telepono ni hipag. 

Lingid sa kaalaman ni Mulong ay pinapaligaya na namin ang kanyang 

nililigawan. Tuluyang napawi ang galit na aking nararamdaman, 

nagpatuloy kaming mag-asawa sa aming pagpapaligaya kay hipag. 

Sinenyasan ako ni Angel na tumungo na sa kanyang kinaroroonan. Hinubo 

na niyang tuluyan ang aking salawal at sinalsal ang aking titi. Isinubo pa 

niya ito upang lawayan bago ako muling inutusan na ipasok na ito sa puki 
ng kanyang kapatid. 

"gusto mo sabayan kita uhmmmm...ha...sabay tayo Mulongggg..." 
malanding tinig ng aking hipag. 

Kung aking sisiyasatin ay dapat akong magselos o magalit. Tahasang 

binabastos ng "manliligaw" niya ang aking hipag. Subalit gaya ng aking mga 

napapanuod, tunay ngang madadala ka ng libog. Siguro'y ok lang dahil 
hindi naman pisikal na nagaganap ang landian nila Mulong at Katherine. 

"malaki ba yan? hihihi!" patuloy ni hipag. "...uhm, sapat lang para sa iyo 
Kat.." pambobola pa ng mokong. 

Aking naitutok ang ulo ng aking alaga sa bukana ng puki ni hipag. Si Angel 

mismo ang nag-gabay dito upang tuluyan kong marating ang kaibuturan ng 

kanyang sinapupunan. Napaungol ng malakas ang aking magandang hipag 
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nang gawin ko iyon, lahat ay narinig ni Mulong maliban sa mga bulungan 
namin ni misis. 

"oohhhhhhh..." ungol ni Kat. 

"wow...uhmmm...ang sarap mo siguro Katherine...shhhhiittt uhhmmm" 

sagot ni Mulong sa kabilang linya. 

Dahan-dahan akong kumadyot upang kahit paano'y hindi mahalata ng 

mokong na may kumakantot sa kanyang nililigawan. Pumwesto naman si 

Angel sa kanyang gilid upang ipahawak ang kanyang puki sa kapatid 
habang nilalamas niya ang suso ni hipag. 

"masarap talaga ako hihi! I am playing now Mulong...uhmmmm" wika pa ni 
hipag. 

Nagpatuloy ako sa pagkantot sa masikip na puki ni hipag, kahit na ito'y 

basang-basa na dahil sa libog ay masikip talaga ito. Sinabayan ko pa ito ng 

paghimas sa bilugang hita ng dalaga, itinaas ko pa ang kanyang binti upang 
dilaan ko ang kahabaan ng kanyang biyas na kaykinis. 

"ikaw ba nagma-masturbate na? hihi! sabay tayo hihi!" malanding tugon 
muli ni hipag sa kausap. 

"yes Kat...ahhhh..ini-imagine ko ang mga boobs mo hehe" wika pa ni 
Mulong. 

"hihi! nasilip mo na nga ito e hihi!" balik ng dalaga. 

Nagtaka ako kung paanong nasilip ng mokong ang malusog na suso ni 

Katherine. Ganunpaman ay kampante pa din ako dahil hindi naman lubos 

na malandi ang aking hipag sa ibang tao. Kung nakita man niya iyon ay 

lamang pa din ako, ako yata ang unang nagpaligaya sa maganda kong 
hipag. 

Sumenyas muli ang aking asawa na magpalit daw kami ng pwesto ni hipag 

makalipas ang ilang sandali. Si Angel ang nagsilbing direktor namin sa 

aming pagtatalik. Ako'y humiga at si Katherine naman ay umupo sa aking 

titi habang patuloy ang pag-ungol ni Mulong sa teleponong nakalapag sa 
unan. 

"madami na sigurong nakatikim dyan ano? hihi!" tanong pa ni Kat sa 
kausap. 
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"haha! di naman, pangalawa ka pa lang kung gusto mo hehe" manyakis na 
tinig ng mokong. 

Magalit man ako'y hindi ko mapipigilan ang panahon, tiyak na darating at 

mapupunta na sa ibang kamay ang alindog ng aking magandang hipag. Ang 

tanging pinanghahawakan ko na lamang ay ang kanyang pangako na kahit 
anumang oras at pagkakataon, na pwede ko pa rin siyang makantot. 

Sinimulan ni Katherine ang pag-indayog sa aking ibabaw, sa pagkakataong 

ito ay sumali na si Angel, umibabaw siya sa aking mukha upang kainin ko 

ang kanyang hiyas. Pinatigas ko ang aking dila upang maipasok ko ito sa 

puki ng aking asawa. Pigil ang mga ungol niya upang maproteksyunan ang 
sitwasyon at palabasing tanging si Kat lamang ang nagpapaligaya. 

"malapit na yata ako Kat...uhmmm" ungol pa ni Mulong. 

"wag muna Mulong...uhhhmmmooohhhhhh...ohhhh..." sagot ng dalaga. 
"..gusto ko sabay tayoooo..." patuloy niya. 

Bumilis ang pagkabayo ni Katherine sa aking ibabaw, habang nasa aking 

mukha ang puki ng aking asawa ay kinapa ko naman ang malulusog na suso 

ng kanyang kapatid. Tunay ngang kakaiba ang trip ni misis noong gabing 

iyon, tila mas nakakalibog din naman talaga kung aking iisipin. Gumiling-

giling si Katherine ilang beses upang namnamin din ang aking titi sa loob 

ng kanyang hiyas. Ilang saglit pa ay muling humiling si Angel sa kapatid na 
baguhin ang aming pwesto. 

Kitang-kita ko sa mga mata ni Katherine ang tuwa at libog na aking 
nasaksihan noong una pa lang kaming nagtatalik.  

"Kat malapit nah...uhmmmm...sana matikman na kita..." ungol muli ni 
Mulong. 

"hihi! gusto mo ba akong maka-sex? hihi!" malanding sagot naman ni 
hipag. 

Muling humiga si hipag, akala ko'y papasukin ko ulit ang masikip niyang 

puki. Sa halip ay si misis ang pumwesto sa pagitan ng kanyang makikinis 

na hita at inginudngod niya ang kanyang mukha doon upang kainin ang 

mamula-mula na niyang puki. Habang nakatuwad si misis ay mabilis 

naman akong pumunta sa kanyang likuran upang siya naman ang aking 
kantutin. 
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"uuhmmmmm ohhhh Mulong...sabay na tayoooo...uhhhhhhm" ungol ng 
aking hipag. 

"sige Kat...malapit na din akong labasannnn uhhhhh" sagot ng mokong. 

Naging mabilis ang pagtungo ni Katherine sa rurok ng kaligayahan nang 

kainin ni Angel ang kanyang puki. Nagpatuloy naman ako sa pagkantot 

ngayon sa aking asawa mula sa likuran. Pinagbuti ko ang pagkabayo sa 
kanya bilang ganti. 

"ooooohhhh...shiiiitttt uuhhhhhh sarapppp..." ungol ni Kat nang siya ay 
tuluyang nilabasan. 

Hindi natinag ang aking asawa sa paghimod sa dalaga, halos sabunutan na 
din siya ng kanyang kapatid sa labis na sarap na ipinadarama. 

"sarap ba Mulong? hihi!" wika ng aking hipag. 

"...oo naman...Kat ang libog mo talaga haha!" biro pa ng gago. 

Nagpalit kami ng pwesto muli, ako'y bumalik sa pagkakahiga at umibabaw 

naman ang aking asawa. Nasa aking gilid naman si Kat habang kausap pa 

din ang manliligaw habang ako'y kinakantot pa din ng aking asawa. "oh sige 

na Mulong, gabi na magpahinga kana hihi!" paalam na ni hipag. 

"ok Kat...sunduin kita bukas?" tanong ni loko. 

"uhm, tawagan nalang kita...sige goodnight" pagtatapos ng dalaga. 

Matapos ibaba ng kapatid ng aking asawa ang telepono ay ibinaling na niya 

ang kanyang atensyon sa akin. Habang nasa aking ibabaw si Angel ay 

hinagod naman ni Kat ang aking dibdib. Inilapit pa niya ang kanyang suso 

sa aking mukha upang sa akin ay muli itong ipasuso. Akin namang dinilaan 
ang mala-rosas niyang mga utong bilang pagtugon. 

"oohhhh...babe...Bogs...malapit na ako...uhmmmm" ungol ng aking 
maybahay. 

"kuya Bogs...lamasin mo din boobies ko...hihi" hiling naman ng aking 
hipag. 

Ilang saglit lang ay sabay kaming nilabasan ng aking asawa, napadapa ito sa 

aking katawan at literal na nag-sanib ang aming katawan. Habang 
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naghahabol ng hininga ay nakita ko pang muling naghalikan ang 
magkapatid.  

"how was that Bogart? hihi!" tanong sa akin ng aking asawa. 

"great! that was awesome!" masaya kong sagot. 

Nagyakapan kaming tatlo, nagpasalamat sa isa't isa sa isa na namang gabi 

ng ligaya. Pinili naming matulog muli ng walang saplot sa katawan. 

Nagsilbing kumot ko ang malalambot na katawan ng magkapatid, unan 

naman ang malusog nilang mga suso sa aking tagiliran. Bago pa man 

mahimbing, naisip ko sa aking sarili na siguro ito ay isang paglago ng aking 

kaisipan. Natanggap ko na yata na anumang oras ay pwede nang matikman 

ng iba ang dalagang minsa'y sa akin ay nagpaligaya. Sa pagpikit ng aking 

mga mata, habang yakap ko ang dalawa kong kasamang maganda, 

napanatag na ang aking isipan mula sa mga balakid sa sanlibutan. Bukas 

siguro sa aking pag-gising ay tunay na ngang magbabago ang aking 

pagtingin. Naroon na ang pagmamahal sa kapatid ng aking asawa, pero iba 

pa din kapag libog ay natamasa. Hindi ko naman ipinamimigay si 

Katherine, naririto pa din ako bilang kuya niya upang proteksyunan sa 
ibang oportunista. Naririto pa din ako bilang nakauna sa puki niya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

CHAPTER 19: 
Ang Bahay ni Kuya 

 
Sa pagputok ng araw ay wala nang iba pang gaganda sa pagkakataong una 

mong masilayan pagmulat ng iyong mata ang importanteng babae sa buhay 

mo. Sa likod ng maamong mukha habang natutulog ay ang libog na taglay 

ng aking mahal na asawa, karagdagan pa ang mala-anghel ding karakas ng 
aking dalagang hipag. 

Ilang segundo lamang ang pagitan ng aming pag-gising, nagmamadaling 

tumungo ang kapatid ni misis sa palikuran upang maghanda na sa kanyang 

pasok sa ospital. Kami naman ni misis ay ilang minuto pang naglampungan 

bago kami tuluyang bumangon upang paghandaan ang isa na namang 

araw. "kuya huwag mo na akong ihatid ha? dadaan na daw si Mulong dito" 
wika ni Kat. 

"ah o sige...teka, hindi ba siya magdududa bakit nandito ka?" tanong ko 
naman. 

"ako na bahala dun kuya Bogs..." paniniguro ng dalaga. 

Ilang minuto ang lumipas habang kami ni misis ay nag-uumagahan, isang 

tunog sa aming pintuan ang tumunog - si Mulong na manliligaw ni 

Katherine. Halata ko sa mga kilos ni Kat ang sigla, siya na mismo ang 

tumungo sa pintuan upang pagbuksan ang lalaking pwedeng maging 

maswerte kung matuloy ngang sagutin siya ni hipag. Hindi naman na 
nanumbalik sa aming mga kwentuhan ang mga nangyari kagabi. 

"good morning po ate Angel, kuya Bogs" bati ng mokong na si Mulong. 

Sa loob-loob ko'y magaling magkubli ang gago, kagabi lamang ay kasing 

dumi ng inidoro ang mga salitang lumalabas sa bunganga nito, ngayon 

naman ay parang isang anghel na nilalang. Bilang ganap na itago ang mga 

naranasan ko kagabi ay malugod kong tinanggap ang sunod ng aking 
magandang hipag, na may kaunting sungit pa din siyempre. 

"oh kumain kana ba?" alok ko pa kunyari sa  
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"ah opo kuya, salamat po" tugon pa ng binata. 

"so ikaw pala si Mulong..nice to meet you" bati naman ni Angel. 

   Sa aking paglingon kay Angel ay napansin ko ang matamis niyang ngiti na 
sa akin lang niya ipinapakita  

dati. Kurot sa puso at bahagyang selos ang aking naramdaman nang mga 
sandaling iyon. Lalo pa't  

muling nanumbalik ang aming ginawa kagabi, alam kong laging magana 
ang aking asawa pagdating sa  

sex ngunit kagabi ay tila nadagdagan pa ang  

  libog niya sa ginawang "phone sex" nila at Mulong. 

"ako nga po ate Angel, may pinagmanahan      pala ng ganda itong si Kat" 
pambobola pa ng tarantado. 

"oh baka ma-late na kayo, sige na" singit ko nang maramdaman kong 
hahaba pa ang usapan. 

   Late naman na talaga, hindi ko lang alam kung   mabilis magmaneho ang 
lalakeng ito. Mabilis na  

nag-ayos ng sarili ang aking hipag at tuluyang lumisan sa aming tahanan. 

"bye ate! ...bye kuya Bogs!" masayang paalam ni Kat, kasabay nito ang pag-
halik niya sa kanyang kapatid at beso sa aking pisngi. 

Hindi ko na hinanap pa ang nakasanayang lips to lips namin ni Kat tuwing 

magpapaalam, hindi niya ito pwedeng gawin malamang dahil may ibang 
tao sa aming harapan. 

Habang pinapababa namin ang aming kinain ay nagkwentuhan kaming 

muli ng aking asawa. Sa harap ng telebisyon ay muli niyang binuksan ang 
usapin tungkol sa manliligaw ng kanyang kapatid. 

"mukha naman palang mabait si Mulong" bungad niya sa akin. 

"well, kung hindi mo iisipin yung ginawa nila kagabi oo, pero kung isasali 
mo yun, malamang hindi" sagot kong masungit. 

"hmmm..nagseselos yata ang babe ko ah..hihi!" biro pa ni Angel sa akin. 
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Oo tama, nagseselos talaga ako. Pero mali ang tinutukoy niyang nagseselos 

ako para sa kapatid niya, nagseselos ako dahil sa inasal niya kanina. Gaya 

ng aking nabanggit, bihira o sa akin lang talaga ipinapakita ni Angel ang 

mapang-akit niyang mga ngiti. Hindi ko naman itinatanggi na magandang 

lalaki din yung mokong na iyon, bagay naman din sila ni hipag, pero ang 
asawa ko ay sa akin lamang. 

"selos? haha! sino ba mas gwapo?" pagyayabang na tanong ko pa sa aking 
asawa. 

"...hmmm...si...ikaw..hihi!" pahapyaw na biro pa niya. 

Kunyari ay nagtampo ako (totoo naman), humalukipkip at nagpanggap na 

nagagalit dahil sa kanyang naisagot sa akin. Kaagad naman akong 

nilambing ni misis, matapos kasi ang aming umagahan ay oras na para sa 
aming minandal - ang umagahang kantutan. 

"susssss.. ang babe ko oh..ikaw syempre ang gwapo..." paglalambing ni 
Angel. 

Nauwi nga sa isang mabilis na pagtatalik ang aming umaga. Sa gitna ng 

aming pagtatalik ay napaisip din ako ng hindi kaaya-aya. Inisip ko na kaya 

lang siguro lalong magana sa sex si Angel ay dahil nakita niya ang kagabi'y 

umuungol na si Mulong. Ganunpaman ay hindi ko na ito pinatagal pa sa 

aking mapaglarong imahinasyon, itinuon ko na lamang ang aking atensyon 
sa parang dalaga pa ring katawan ng aking asawa. 

Nagtungo kami sa bahay ni byenan bandang tanghalian upang magkaroon 

naman din kami ng oras bilang pamilya, sinundo namin ang aming supling 
upang makasama sa mall at gawin ang dapat bilang isang magulang. 

Ginugol naming mag-asawa ang nalalabi niyang bakasyon para sa amin 

mag-ama, naging makabuluhan naman ang lahat at naging banayad ang 

takbo ng aming araw. Maghahapon na ng kami ay umuwi, bukas ay isang 

araw na naman na aming haharapin. Magiging regular na naman ang 

buhay, kahit na kasi dalawang araw pa ang nalalabi sa aking leave ay 

nagpasya na din akong pumasok na upang hindi na mainip at makapagisip 
pa ng kung anu-ano. 

Kinabukasan matapos kong maihatid ang mag-ina, sa ospital at sa paaralan 

kasama din ang yaya, dumiretso na din ako sa aking pinapasukang 
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kumpanya dito sa Ortigas. "oh Bogart, mabuti pumasok kana..." bati sa akin 
ng aking amo. 

"eh nakakainip sa bahay sir hehe" sagot ko naman. 

"sakto kasi kahapon e may kliyente tayo, bale hindi natapos yung project 

niya iniwan daw ng contractor" paliwanag pa niya. 

"...so our job is to continue the project, its 50% finished na at malapit din 
ito sa bahay mo..." patuloy pa ni boss. 

Sa madaling salita ay tinanggap ko ang trabaho, office-site ang siste. Pag 

may kailangang iguhit ay dito ako sa office, kapag wala naman ay doon ako 

sa site, sa bago naming project, malapit sa aming condo. Ito'y isang 

proyekto na hindi na kaiba sa karamihan at tila isang uso na sa mga 
mayayamang namumuhunan - townhouse ito. 

Hindi ko na tinapos pa ang buong araw sa aming opisina, nagtungo ako sa 

address na ibinigay ng aking amo upang alamin ang kalagayan ng proyekto 

naming bago. Naabutan ko doon ang aming foreman, siya yung madalas 

kong makasama sa proyekto, siya yung foreman din namin sa Tagaytay 
dati. 

"uy sir Bogs, ikaw ba hahawak dito sa project?" bungad sa akin ni foreman. 

"oo, malapit na din palang matapos, ilang units nalang" sagot ko naman. 

Ipinaayos ko ang isang silid sa isang model unit na natapos na, sa aking 

estimate ay mga tatlo hanggang apat na buwan siguro ito bago matapos. 

Tinawagan ko naman ang aking asawa upang ibalita ang bago kong 

proyekto.  Sumagi din sa aking isipan ang pag-iinvest, matagal ko na din 

kasing pangarap ang mamuhunan sa pag-gawa ng ganito. Sa ilang lugar sa 

Kamaynilaan ay naging uso ang pagbili ng mga lumang bahay, pagkatapos 

ay gagawa ng bagong mga bahay upang ibenta sa mga nagsisimula o maliliit 
na pamilya, tubong lugaw yata ang kita dito. 

Siguro mga taon pa ang bibilangin ko kung sakaling matuloy nga ang akin 

plano. Pero maganda din ito, hamak na mas malaki kesa sa aming condo. 

Mga ilang units, apat, lima, o anim pa at ang isang bahagi ay sa akin mismo 

at pwedeng lumipat dito. Mas maraming units, mas maraming bagong 
kapitbahay, mas maraming pagkakataon - biro ko pa sa aking isipan. 
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Ako'y napangiti na lamang sa aking sarili sa mga sari-saring plano ko sa 

buhay. Subalit muli akong nabahala nang muling sumagi sa aking isipan 

ang mga asal ngayon ng aking asawang si Angel. Patuloy akong 

magmamasid, patuloy akong mananalig, alam ko at malaki ang tiwala ko sa 

aking maybahay na hindi niya ako hahayaang masaktan saang mang 
larangan ng buhay. 

Sa gitna ng aking kalagayan, na akala ko'y tuloy-tuloy na ang agos ng aming 

buhay, isang hindi ko inaasahang nilalang ang sa aki'y nagpakita. Pauwi na 

sana ako noon galing sa aming bagong project, isang tao na minsan aking 
kinatakutan ang bumati sa akin. 

"pare!" wika ng isang lalaki sa di kalayuan. 

Hindi ko kaagad nakita kung sino ang tumawag sa akin, natuon kasi kaagad 

ang aking mga tingin sa babae niyang kasama. Maganda ito at parang 

modelo, hindi ko kaagad naisip kung saan ko siya unang nakita. Ilang 

metro lamang ang layo, hanggang sa marealize ko na siya nga iyon. Siya na 

sana ay ayoko nang maging kunektado sa aking buhay. Pero eto na eh, 

malamang alam na niya kung saan ako nagtatrabaho dahil sa kalalagay 

lamang na signboard ng aming kumpanya sa tarangkahan ng aming bagong 
proyekto. 

"oh pare ikaw pala!" bati ko naman sa kanya. 
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CHAPTER 20: 
Likaw ng Bituka 

 
Buong akala ko ay naging matiwasay na ang aking buong maghapon noong 

araw na iyon. Ang mga accomplishments ko nitong mga nakaraang araw na 

sa palagay ko ay sapat at nasa tamang lugar ay tila nabahiran na naman ng 

dumi. Ganunpaman ay dapat na nga yatang tanggapin ko ang aking 

kapalaran, hindi na ako nagtaka kung paano niya ako natunton. Hindi ko 

na inalam pa kung paano siya naparito, siguro'y itinakda ng tadhana na 
kami ay maghiwalay...at muling magtagpo ng landas. 

"Bogsy! my dear friend and colleague..." sabay abot ng isang kamay sa akin 
ni Estong at nakipagkamay din naman ako. 

"pare, tignan mo nga naman...ang liit talaga ng Pilipinas hehe!" biro ko 
nalang at sinubukan ko nang sumabay sa alon ng buhay. 

"oh pauwi kana ba? dito ba project mo ngayon?" mabilis na tanong ng aking 
dating kaibigan. 

"ah sana, e dumating ka e hehe" tugon ko naman. 

Napilitan akong manatili sa aming project site, naging mahinahon naman 

ang aking sarili sa mga posibleng mangyari. Na-realize ko na hindi naman 

na siguro gagawa si pareng Estong ng kalokohan dahil kung pagmamasdan 

mo ang tsikas na kasama niya ay malamang tumino kana, nakahanap na 

siya marahil ng kanyang katapat. Parang nasisi ko pa ang aking sarili, ako 
pa nga yata ang nag-iisip ng masama sa aking kapwa. 

Ilang sandali kasing napako ang aking tingin sa kasama niyang dilag. Sa 

mga nakatindig nitong suso ay prominente ang cleavage nito, maputi at 

makinis, unat ang buhok, may matamlay na mga mata na alam kong sa 

tingin pa lang niya ay matutunaw ka na. Hindi ko namukaan noong una, 
akala ko'y nagpalit na naman ng babae ang aking dating kasama. 

"pare, si Kristine, i guess na meet mo na siya dati sa Tagaytay" muling 
paalala ng aking dating kaibigan. 
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"ah oo, hindi ko namukhaan, lalong gumanda" pambobola ko naman. 

Napangiti ko naman ang dalaga niyang kasama, hindi rason ang paglipas 

panahon para kay Estong upang isantabi niya ang tikas sa pamimili ng 

babae. Taglay pa din niya ang likas na pang-akit sa mga kalahi ni Maria 

Clara. Hindi ko itatangging ako'y nalibugan din sa aura ng kanyang 

mapapangasawa, kahit sino ay mababali ang leeg kapag nakita nyo mismo 
ang babae niya. 

"so pare, naligaw ka yata" tanong ko pa sa kanya. 

"ah hindi pare, sinadya ko talaga ito. naghahanap kasi kami ng bahay..alam 
mo na para sa future namin" sagot ni Estong sa akin. 

Hindi ko lubos maisip kung ano ang ipinakain nitong si Kristine sa aking 

dating kaibigan. "future" daw, ni minsan yata noong kami'y magkasama ay 

hindi niya nabanggit ang salitang ito. Mukha yatang seryoso na sa buhay si 

Estong. Sa isang banda ay tama nga naman, hindi yata maganda na maging 
binata habangbuhay. 

"you know, connections..my fiance here is a marketing lady ng brand natin 
na ginagamit sa mga projects" patuloy pa niya. 

"I fortunately, handled this project dati. we supplied materials for the roof, 
iba na pala ang may hawak nito" sabat ni Kristine. 

Muli akong natulala sa ganda ng dalaga, sa bawat pagbuka ng kanyang 

mapulang labi ako ay namangha. Naisip ko sa aking sarili na mukhang 
marami akong dapat malaman tungkol sa kanila. 

"I even know the owner, kaya i'm sure dapat may discount kami dito hihi" 
biro pa ng dalaga. 

"well, i don't have any idea about the selling point of this project. tama ka, 

nag take-over lang kami dito dahil tinakbuhan daw ito nung dating 
contractor" wika ko naman. 

"well i guess this is a start..." sabat ni Estong. 

Awkward moment, sudden silence. Alam kong nanumbalik din sa isipan ng 

aking dating kaibigan ang aming nakaraan. Ang aming pinagsamahan 

noong kami'y nagsisimula pa lang na hubugin ang aming karera sa buhay. 
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Alam kong nasa likod pa din ng kanyang utak ang aming mga ginawa noon, 
hindi ito kaila sa kanyang mga mukha. 

"..so pare, why don't you join us for dinner?"  

"ah, eh, my wife is expecting me tonight, i mean, we have other plans" 

palusot ko nalang. 

"ah ganun ba? o sige next time, i think we   should have a double date" 
sagot naman  

  Eto na, ang aking isang paa ay nakalubog na sa hukay ng aming nakaraan. 
Kung aking  

ipagpapatuloy ang pagpapalusot, lalo sigurong magkakaroon ng gusot. 
Nilakasan ko na lang  

  ang aking loob, wala naman sigurong masama   kung pauunlakan ko ang 
alok nila. Tutal, sa  

         pagkakataong ito ay siguro nama'y ibang    tao na siya. 

"ah o sige pare, that's a nice idea" sagot ko pa. 

"oh pare, paano, pasensya na din at medyo late na kaming nadaan dito     
naabala pa kita" pahabol pa niya. 

"ah wala yun, bukas gusto mo kahit umaga hehe" tugon ko pa sa kanila. 

"uhm, maybe i should call you muna before we go here again...ano nga pala 
number mo?" wika niyang muli. 

Hindi ko alam kung bakit naibigay ko ang aking personal number sa halip 

na yung number ko na pang-opisina. Mabilis naman itong naitala ng aking 

dating kaibigan sa kanyang telepono at sinubukan pang tawagan upang 
siguruhing tama ang numerong nakuha niya. 

"I will call you may be the other following day pare, medyo busy din e, alam 
mo na, malapit na ang kasal" paliwanag pa niya. 

Nakita ko sa mga mata ng magkapareha ang labis na pagmamahalan, nang 

banggitin pa ni Estong ang salitang "kasal" ay sabay niyang niyapos at 
hinalikan sa pisngi ang dalagang maganda. 
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"..and siyempre invited ka! magtatampo ako kapag wala ka" pahabol pa 
niya. 

"oo naman pare, o paano, text text nalang?" paalam ko na sa kanila. 

"sige pare, saan ka ba nakatira pala?" tanong muli niya. 

Sa pagkakataong ito ay nagkaroon na ako ng presensya, hindi ko binanggit 

kung saan ako naninirahan. Siguro ay dapat lang na hindi niya malaman, 
mahirap na, baka sa homebase pa sumalakay. 

"ah dyan lang pare..." sagot ko nalang at sinabayan ko ng isang ngiti na 
hindi niya pwedeng kontrahin pa. 

"bye Bogsy..." sabat naman ni Kristine na may malanding tinig. 

Sa loob ng aking sasakyan ay napabugtong-hininga ako, inisip ang ilang 

minutong engkwentro. Parang nanumbalik kasi ang ilang taon naming 

samahan, mula noong college hanggang sa Kamaynilaan. Mula sa pagiging 

walang muwang, hanggang sa ako'y kanyang turuan. Mula sa masasayang 
samahan, hanggang sa mapait naming nakaraan. 

Aking tinahak ang landas pauwi sa amin na tila wala pa din sa sarili. 

Muntik ko pang nakalimutan na susunduin ko pala ang aking maybahay. 

Hindi rin naman kaagad nabura sa aking isipan ang itsura ng 

mapapangasawa ni Estong. Wala na siguro akong pintas na makikita sa una 

naming pagkikita. Ang maputi niyang kutis ang una kong napansin, 

kasabay nito ang kanyang mga susong malusog. Walang kupas talaga sa 
pagpili ang minsang itinuring kong maestro. 

"hi babe..." bati ko sa aking asawa pagsakay niya sa aming kotse. 

Sinuklian naman ako ng matamis na halik ng aking misis. As usual, 

maikling kwentuhan habang tinatahak namin ang ma-traffic na daan. 

Aming muling pinagusapan ang buhay-buhay, kung ano lang under-the-

sun sabi nga. At gaya din ng dati, mabilis nahalata ni Angel ang hilatsa ng 
aking mukha, kabisado na niya ako marahil. 

"o babe, kumusta ang work?" tanong sa akin ni Angel. 

"oh, great...a lot happened" tugon ko naman. 

"ha?" pagtataka ni misis. 
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"uhm, we have a new project, malapit lang din sa atin. and nagkita kami ni 
Estong" wika ko. 

"well, that escalated quickly! hihi" biro pa ni Angel. 

Aking ipinaliwanag kung paano muling nagtagpo ang aming landas ni 

pareng Estong. Medyo alam naman na din ni Angel ang aming nakaraan, 

alam niya kung ano ang aming mga pinagdaanan. Napansin kong naging 

intresado ang aking asawa. Hindi ko alam kung sa aking bagong proyekto o 
sa muli naming pagkikita ng aking dating kaibigan. 

"so they are buying a townhouse?" tanong pa ng aking asawa. 

"well, i think so. mukhang sinuwerte siya" sagot ko pa. 

"bakit hindi nalang niya i-design mismo?" patuloy ni Angel. 

"uhm, I don't know..maybe like us, for a start, ako din naman gusto kong 
gumawa ng sarili nating bahay, sarili kong design, soon" wika kong muli. 

Siguro ay nagustuhan din ng aking asawa ang aking inilahad na plano, 
ako'y kanyang hinalikan at nilambing hanggang makauwi kami ng bahay. 
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CHAPTER 21: 
History Will Repeat Itself, With a Twist 

 
Ilang araw ang lumipas, akala ko'y nakalimutan na ni Estong ang aming 

pagtatagpo noong isang araw. Ngunit isang weekend, parehas kaming 

walang pasok ng aking asawa, isang karaniwang araw para sa aming 

pahinga. Mas naunang nagising sa akin si Angel, nagising na lang ako nang 
marinig kong may kausap siya sa cellphone. 

"hahaha! ok I will tell him...ok ok...sige pag gising na kaibigan mo..." mga 
narinig kong salita ng aking asawa. 

Hindi ko alam kung sino ang kanyang kausap at mukhang abot tenga ang 

kanyang mga ngiti hanggang sa ibaba niya ang telepono. Nang aking 

hanapin ang cellphone ko, wala ito sa lamesang maliit dito sa gilid ng 
aming kama. 

"babe! gising kana pala, sayang di mo nakausap yung friend mo, tawagan 
mo nalang ulit" bati sa akin ng aking asawa. 

Nagtaka ako kung sinong kaibigan, pero sa aking isipan at kutob ay iisa 

lamang - si Estong. Hindi na ako nagtaka pa kung tumatawa pa ang aking 

asawa kanina, palabiro din naman kasi ang dati kong kaibigan at maging 

ang aking misis ay ganoon din naman basta kaibigan ko ay parang at home 

na din siya kung makitungo. 

"sino ba yun?" kunyari ko pang tanong. 

"si Estong, yung friend mo na architect din" sagot niya sa akin. 

Ako'y bumangon upang mag-umagahan na din. Nagpatuloy ako sa 

pagtatanong sa aking asawa kung ano ang kanilang napag-usapan. Aking 

nilapitan si Angel, niyakap ko siya mula sa likuran. Ipinadama ko sa kanya 
noong umaga ang aking pagmamahal.  

"oh, breakfast ka muna bago yan hihi!" biro pa niya nang isipin niya 
sigurong nagyayaya na akong magtalik. 
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Hindi ko alam, parang gusto ko lang iparating sa kanya na mahal na mahal 

ko siya at akin lamang siya. Ipinaghain naman ako ng aking asawa, gaya ng 
dati at walang kupas niyang pag-aaruga sa akin. 

"ilang beses kasing nag-ring yang CP mo kanina, mukhang napagod kita 
kagabi kaya di ka magising hihi" biro pa niya. 

"...kaya ayun, sinagot ko na. Sorry daw kasi hindi sila natuloy bumisita ulit 

dun sa townhouse, tapos kung pwede daw e mag-dinner na muna tayo" 
patuloy pa niya. 

Parang may selos sa aking sarili noon, parang naiinis ako at nakausap ni 

Estong ang aking asawa. Pero nang bumalik sa aking isipan ang 

mapapangasawa niyang si Kristine, tila nagkaroon ako ng gana. 

"oh e kelan daw?" masayang tanong ko naman. 

"mamaya daw?" sagot ni misis. 

"uhm, ok lang ba?" wika ko. 

"ikaw babe, iwan natin si baby kila nanay?" suhestyon pa niya na tila 
intresado din talaga. 

"teka, I remember, diba mamayang gabi din yung dinner natin with Kat and 
Mulong?" wika ko ulit. 

"ah oo nga noh, why not bring them in?" sagot ni Angel. 

Ayoko mang maging mabilis ang pangyayari na makilala na din ni Estong 

ang aking magandang hipag ay wala na akong magawa. Ayokong ma-

disappoint ang aking asawa, never ko pa yatang nagawang barahin ang 

kanyang ligaya. Nagkasundo kami na ituloy ang plano, tinext ko nalang si 

Estong kung saan kami pupunta mamaya at sila na lamang ang sumunod. 

Si Angel naman ay hindi nakalimutang paalalahanan ang kanyang kapatid 
tungkol sa naturang plano. 

Magkahalong excitement at kaba ang namutawi sa aking damdamin, muli 
kong sinabi sa aking sarili ang walang kamatayang "bahala na si Batman". 

Paglubog ng araw ay kapwa na kami nakahanda para sa aming itinakdang 

hapunan. Hinihintay na lamang namin ang aking hipag at ang mokong 

niyang manliligaw. Dahil nainip na din siguro si misis ay nagpasya kaming 

tumungo na muna sa kanila mismo, upang ihatid at iwan na din doon ang 
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aming anak. "si Kat nay?" bungad ni Angel sa kanyang ina na nasa sala. "ah 
nagbibihis pa" sagot ni byenan. 

Ilang minutong paghihintay, dumating na din ang mokong na si Mulong. 
Siyempre, pa-pogi effect ang loko. 

"magandang gabi po..." bating maginoo pa ni Mulong. 

"oh Mulong, halika pasok ka" wika ni byenan. 

"huy Mulong, hindi JS ang pupuntahan natin, dinner lang hihi!" biro 
naman ng aking asawa. 

Ako'y napataas ng kilay, parang nagiging madalas yata ang mga biro ni 

Angel sa manliligaw ni Katherine. Muntik nang mag-init ang aking dugo 

nang minsang mahuli ko ang loko na sumusulyap sa cleavage ng aking 

asawa. Sanay na ako na ganoon manamit si misis, pero ang manyakin siya 
lalo pa ng mokong na ito ay parang kumukulo yata ang aking dugo. 

Bigla namang nabaling ang aking atensyon nang lumabas na ng silid ang 

aking hipag. Halos malaglag ang aking panga nang masilayan ko ang 

maputi niyang kutis. Tago naman ang cleavage niya, turtle neck na 

sleeveless ang suot ng dalaga. Kung iaangat niya ang kanyang braso ay 

makikitang tiyak ang maputi niyang kili-kili at ang gilid ng kanyang 
malusog na suso. "shall we?" nakangiting wika ni Kat sa amin. 

Mabilis na umaksyon ang aking isip, kaagad akong nagsuhestyon sa aking 
mga kasama. "uhm, why don't we take our car nalang?" sabi ko sa kanila. 

"oo nga, doon na kayo sa car namin Mulong, mahal ang gasolina hihi" sabat 

muli ni misis. 

Hinayaan ko na ang pagiging palabiro ng aking asawa sa manliligaw ni 

hipag. Alam naman na niya ang kanyang ginagawa. Ang punto ko naman 

kasi ay para hindi masolo ni Mulong ang maganda kong hipag. Baka 
mamayang gabi e kung saang lupalop pa mapunta sila. 

"oh sige kuya, gusto mo ako na magmaneho?" alok naman ng loko. 

"no hindi na, ako na..tara guys" at saka kami nagpaalam kila nanay. 

Pagbaba sa garahe ay pinagbuksan pa ni Mulong ng pintuan ang dalawa 

kong kasamang babae, na dati ko nang ginagawa at naunahan lang ako. Sa 

tingin ko'y natuwa ang aking asawa dito, maging ang aking hipag. 
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Magkatabi ang dalawa sa likod at si misis sa aking tabi habang 
nagmamaneho. 

"kuya thanks natuloy din ang dinner natin" wika ni Mulong. 

"you're welcome" sagot ko nalang. 

Masaya ang naging tema sa loob ng sasakyan, puro lambingan ang dalawa 

sa likuran na minsan ay sinisita din naman ng aking maybahay. Hinawakan 

ko ang kamay ng aking asawa habang nagmamaneho, gusto kong iparating 

muli sa kanya na mahal ko siya at sana'y akin lamang siya. Sakto ang aming 

dating sa isang tanyag na kainan, medyo madaming tao dahil weekends at 

oras naman na talaga ng hapunan. Buti na lang at kami'y nagpareserve na 

ahead of time. 

"ate Angel, naka-bukas yung butones mo" wika ni Mulong. 

Nabigla ako sa kanyang pagkakaturo sa mga suso ng aking asawa. Hindi ko 

na nagawang magalit dahil bago pa man ako makapagsalita ay si Angel na 
mismo ang nakipagusap sa kanya. 

"ah, ay thanks Mulong" sabi pa ni Angel sa kanya. 

"ikaw naman Bogs, nakaluwa na pala yung boobs ko di mo napansin" 
bulong naman sa akin ng aking asawa. 

Magagalit na sana ako, dahil una ay bakit napansin ito ng mokong na iyon? 

Nakatitig ba siya sa suso ng aking asawa? Kung hindi ako nilambing ni 

Angel ay malamang nagalit na talaga ako. Tinignan na lang din ng aking 

asawa bilang isang pag-aalala iyon nung binata, kesa nga naman madami 

pa ang makakita ay sinita na niya. 

Kami'y naupo sa itinakdang pwesto na aming ipina-reserba, kaagad akong 

umorder ng isang shot ng alak upang mapawi panandalian ang aking 
pagkainis sa kasama ni hipag. 

"babe, stressed ka ba? hihi, take it easy ok?" malambing na wika ni Angel. 

Nagpalinga-linga ako habang pumipili sila ng aming hapunan, inantabayan 

ko ang aking dating kaibigan, lalo na ang kanyang mapapangasawang si 

Kristine. Hindi naman ako nabigo dahil ilang minuto lang ang lumipas ay 

bumungad na sa aking paningin ang alindog ng dalagang pinili ng aking 
dating kaibigan. 
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"hey Bogsy pare, good to see you again!" bati ni Estong. 

"have a seat pare, drink?" alok ko ng alak. 

Tumungo sila sa kanilang upuan, aking pinagmasdan na palihim ang 

dalagang kasama niya. Tunay ngang maganda ang katawan ito, sa hapit na 

suot ay masasabi kong higit pa ang ganda ng katawan nito kay Katherine o 
maging kay Carina. 

"hi Angel, nice to see you again" bati ni Estong sa aking magandang asawa. 
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CHAPTER 22: 
Estong 2.0 

 
Noong una ay tila ako'y asiwa, sa sitwasyong dati pa ay hindi ko nais 

mangyari. Subalit may isang punto sa aking isip at puso na kailangan kong 

harapin ang aking kinatatakutan, kailangan kong harapin ang katotohanan. 

Matagal ko nang napaghandaan ang ganito, noong magkasama pa lamang 

kami ni Estong dati sa Mandaluyong. Inisip ko na dati nang aking makilala 

si Angel ay hindi maaaring makapasok sa buhay namin si Estong dala nga 

ng aming mga nakaraan. Nagtagumpay ako noon, nailayo ko ang buhay 

naming mapaglaro patungo sa isang matiwasay na pamumuhay. Ngunit 

sadya nga yatang panandalian lamang iyon sapagka't naririto na at amin 
nang kaharap ang aking dating kaibigan. 

"hi Angel, nice to see you again" bati ni Estong sa aking magandang asawa. 

"oh hi Estong, Estong right? nice to see you din" malugod namang bati ng 
aking maybahay. 

Lalo akong naging mapagmasid, una sa aking asawa, sa mga kakaiba niyang 

kilos at galaw. Pangalawa, sa aking hipag na may nakaaligid na mokong na 

manyak niyang maniligaw. Ganunpaman ay hindi ko din pinalagpas ang 

pagkakataong muli kong masilayan ang magandang babaeng kasama ng 

aking dating kaibigan. Halos matunaw sa aking pagsulyap ang mga suso ni 

Kristine, nahubaran ko na yata siya sa aking isipan. Nagkaroon pa ako lalo 

ng lakas ng loob nang kami'y magbatian din at minsan pa nga ay nahuli 
niya akong bumoboso sa cleavage ng matayog niyang bundok. 

"so, sister mo Angel?" tanong ni Estong muli. 

"ah oo, Kat this is Estong, your kuya's old friend, Estong meet my lovely 

sister Katherine...and his BF to be hihi" paliwanag ng aking asawa. 

Piliin ko mang magalit ay hindi ito nangyari, kahit na dapat akong mainis 

ay hindi ito namutawi. Siguro dahil sa aking nakikitang sigla at saya sa mga 
mukha ng aking asawa. Hindi ko alam, hindi ko alam ang balak niya. 
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"I think we should start placing our order na guys" singit ko sa kanilang 
masayang pagkukumustahan. 

"babe, what do you want?...uhm I want..." wika ni Angel sa akin habang 
hawak ang menu. 

Hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng iba, sabihin pa lang ng aking asawa 

ang katagang "...I want..." ako'y kinakabahan na kahit pa ito ay patungkol 
sa o-orderin naming pagkain. 

Naging masagana naman ang gabi ng aming pagtitipon, naging buhay ang 

mga usapan lalo na sa mga biruan. Hindi ko nakitaan ng anumang 

masamang balak ang dati kong kaibigan, naroong sinisi ko pa ang aking 

sarili sapagka't ako lang yata ang nagiisip ng hindi tama. Hindi rin nagsalita 

si Estong tungkol sa aming nakaraan, na sa magandang pagkakataon ay 

hindi rin naalala ng aking asawa na magtanong-tanong. Puro patungkol sa 
nalalapit na kasalan ang naging tema ng kwentuhan. 

"guys, do you want to go drink? casual lang, hindi kasi yata pwede dito sa 
restaurant na ito" suhestyon ng aking asawa. 

Sa pagkakataong ito nagtama ang mga mata namin ni Estong, tila 

nagtugma ang aming linya ng utak sa mga usapin tungkol sa alak. Alak, 

isang likido na minsan kong naging kakampi, naging daan upang dati'y 

maisakatuparan namin ang anumang nais naming hangarin. Pero sa kabila 

din naman nito ay naging sanhi din ito ng hindi magandang samahan na sa 
nakaraa'y sumira sa isang magandang samahan. 

"oh Bogsy, tara?" alok pa sa akin ni Estong. 

"sige sige..." sagot ko nalang. 

Pinili kong sumabay sa agos ng buhay, siguro nga'y dapat ko nang harapin 

ang aking mga alinlangan. Matapos ang himagas ay nagpasya na kaming 

tumungo sa hindi kalayuang bar, masaya ako dahil masaya din ang aking 

asawa, kung tatanungin naman ang utak ng aking sandata ay masaya din 
siya dahil sa mga nakikita ko sa mapapangasawa ni Estong. 

Habang daan ay lalong naging malambing sa akin ang aking maybahay, 

nagmamaneho ako at siya nama'y naka-akbay. Si hipag naman sa likuran 

ay nakita kong nakahilig na sa mokong na si Mulong, hindi ko alam kung 
"sila" na nga ba o sadyang sweet lang talaga ang kapatid ng aking asawa. 
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Sa loob ng bar ay pumwesto na kami, madaming tao, iba't iba at sari-sari. 

Sa dami ng ibang babae ay talagang nangingibabaw ang ganda nitong si 

Kristine, kung pagtatabihin mo siguro sila ng aking asawa ay manliliit ang 

suso ni Angel kumapara sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nagtabi kami ni 

Estong, ang aking asawa at si Kristine naman sa isang mahabang silya at si 
Kat sa aking tabi saka si Mulong sa kabila. 

"o pare, matanong nga kita, kumusta kana?" seryosong tanong ni Estong sa 
akin. 

"ayos lang pare, everything is doing great.." sagot ko naman. 

"it's been a while pare, since we had this kind of bonding" patuloy niya. 

Hindi ko nakitaan ng anumang masamang balak si Estong, hindi ko siya 

nakitaan ng mga matang may pagkamanyakis. Siguro'y mali lamang ang 

aking interpretasyon kaninang kami ay naghahapunan. Siguro'y kailangan 
ko na talagang mag move-on sa dilim ng aking panaginip. 

"oo nga noh, naging busy na kasi, alam mo naman ang trabaho natin" tugon 
ko sa aking dating kaibigan. 

"tama na muna yan, buti ka nga may pamilya na. magandang asawa, may 
anak kana, may sariling bahay..." wika niyang muli. 

"..e ako magsisimula pa lang" pahabol pa niya. 

"naku pare, ikaw din naman, maganda ang mapapangasawa mo, i'm sure 

ang magiging anak niyo e magaganda din. and, of course diba bibili kana 
din ng bahay?" balik ko naman sa kanya. 

Halos madurog ang aking damdamin nang mga sandaling iyon, nagyaya ng 

isang toast ang aking dating kaibigan. Dala na siguro ng aming mga 

emosyon at hindi maitagong pangungulila sa isa't isa. Hindi ko akalaing 

ang aking dating kaibigan na siya ring naging aking bangungot ay muling 
nanumbalik ng kakaiba, na sa tingin ko'y kabutihan ang dala. 

Napansin naman ng aking asawa ang seryosong pag-uusap namin ni 

Estong, napansin niyang halos manggilid ang aming mga luha nang 

simulan naming sariwain ang aming mga nakaraan sa aming dating 
apartment. 
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"aba, mukhang seryoso kayo dyan ah? hihi! relax lang guys!" biro pa ni 
misis. 

Hindi naman naging kaiba ang kasama ni Estong na si Kristine, naging 

close sila kaagad ni misis at tila may sariling mundo din habang nagku-

kwentuhan sila. Nang aking idako naman ang mga mata ko sa maganda 

kong hipag ay medyo hindi ko din naman nagustuhan. Tila kasi 

nananamantala na itong si Mulong sa kahinaan ng aking hipag. "pare, ano 
sa tingin mo dyan sa manliligaw ng hipag ko?" bulong ko kay Estong. 

"..ah yan? mukhang ok naman, pero mukhang manyak haha!" sagot niya sa 
akin. 

Muli kaming nagkatinginan ng aking dating kaibigan, tila nanumbalik ang 

dati naming komunikasyon na sa tingin pa lamang ay nakakapagusap na 

kami at nakakagawa ng plano sa aming mga isip. Itinaas ko ang aking isang 

kilay at tinugunan naman ito ng pagtango ni Estong, nagkasundo na kami 
sa aming balak kahit walang ni-isa mang salita na lumabas sa aming bibig. 

"Kat...ok lang ba kayo dyan? huwag ka masyadong uminom ha" paalala ko 

sa aking hipag. 

"ah oo naman kuya, ok lang kami" sagot na malambing ng aking hipag. 

"matanong ko nga, kayo na ba ni Mulong??" pahabol kong tanong. 

Nag-tinginan ang dalawa, si Kat at Mulong, saka biglang tumawa. 

"ah yun nga din po kuya ang gusto kong malaman eh, kung kelan ako 
sasagutin ng magandang hipag nyo" sabat naman ng mokong na si Mulong. 

Napangiti si Estong, tila nairita din siguro sa mga pangungusap ng lalakeng 

manliligaw ni Katherine. Unti-unti naming isinabuhay ang aming mga 
plano para sa lalaking ito. 

"I will be holding a bachelor's party, you're invited Mulong" sagot naman ni 
Estong. 

Medyo tumaas ang kilay ni hipag nang paanyayahan ni Estong ang kanyang 

manliligaw, hindi naman mangmang si Kat kung ano ang mga ginagawa ng 
kalalakihan sa ganoong pagtitipon. 

"ah eh.." naudlot na sagot ni mokong. 
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"ate oh! they're having a bachelor's party!" pagsusumbong ni hipag sa aking 
asawa. 

Medyo kinabahan din ako nang ma-realize kong hindi nga yata tamang 

ipaalam sa mga kapareha namin ang ganoong okasyon. Pero huli na ang 
lahat, muli ako'y sumabay sa agos ng mga kaganapan. 

"so? don't worry sis, Kristine is also having a bridal shower! hihi!" sagot ng 
aking asawa. 

Nalintikan na, mukhang sumablay yata ang aming plano sa una pa lamang. 
Tila magaling din yatang maglaro ang mapapangasawa ni Estong. 

"akala nyo ha! hmp!" masungit pang pahabol ni hipag. 

Muli kaming tumagay, panandaliang iniwan ang usapan upang hindi 

seryosohin ng mga kababaihan naming kasama. Sa pagkakataong ito ay 

inilapit ni Estong ang kanyang bibig sa aking tenga, ibinulong niya sa akin 
ang mas magandang plano para sa manliligaw ng aking hipag na dalaga. 

"pare, let's invite him, any time of day, i will let you know" mala-
sindikatong wika ni Estong sa akin. 

Gaya ng aming nakaraan, si Estong ang nagmaneho sa bangka sa ibabaw ng 

ilog na sagana. Napangiti na lamang ako nang simulan niyang manipulahin 
ang binata. 

"alam mo Mulong, swerte ka, mukhang mabait itong hipag ni Bogs, 
maganda at tiyak na mapag-alaga" wika ni Estong. 

Alam kong may bala na ang aking dating kaibigan dala ng alak sa katawan. 

"...sooner or later, magiging kayo, at kung magkataon e sa simbahan na yan 

tutuloy diba? don't tell me wala sa plans mo yan iho?" may halong dare pa 
sa kanyang mga sinabi. 

Napatingin naman si Angel sa aking kaibigan, tila namangha din sa galing 

niyang mag-interogate ng bisita. Nagpatuloy si Estong sa pagsisiyasat at tila 

nabahag ang buntot ng binata. Tumango-tango lamang si Mulong sa bawat 
salitang binibitawan ng aking dating kaibigan. 

"...hindi ba dapat, as early as this time e dapat lang maging malapit ka sa 
mga kamag-anak ng nililigawan mo?" patuloy pa ni Estong. 
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"...lalo na dito kay Bogs, naku, kung maging parang kuya mo talaga ito e 

parang sa pader kana nakasandal at kasal nalang talaga ang kulang para 
kay Katherine" pagtatapos ni Estong. 

"ah sige po mga kuya, asahan niyo po, gagawin ko ang lahat para lang sa 
puso ni Kat" matamis na pambobola pa ng gago. 

Muli kaming tumagay, aking kinamayan si Estong para sa ngayon palang ay 

maituturing ko nang tagumpay. May ilan pa kaming dapat pag-usapan, na 

hindi dapat marinig ng mga babae naming kasama. Tungkol ito sa detalye 

ng aming balak para kay Mulong. Gusto kong subukan kung tapat nga ang 
pag-ibig ng binata para sa aking magandang hipag. 

"Mulong, bigay mo sakin number mo, i'll call you minsan" seryoso ko 
kunyaring wika. 

"anytime kuya" sagot naman niya.  
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CHAPTER 23: 
The Setup 

 
Tuluyang nabunot ang tinik sa aking dibdib nang tunay na ngang ipakita ni 

Estong ang pagbabago sa kanyang buhay. Nawala na ang palikerong Estong 

na aking nakilala noong kami'y nag-aaral pa hanggang sa una kaming 

mapadpad dito sa Maynila. Nakita ko na sa kanyang katauhan ang aking 

kinatatayuan noong ako'y magseryoso na sa babae, na ngayon ay aking 

asawa na si Angel. Siguro'y nagtapos na siya sa stage kung saan puro puki 
lang ang habol niya sa mga kababaihan. 

"so pare, gusto mo talagang subukan yang manliligaw ni hipag mo ha" 
bulong muli sa akin ni Estong. 

"oo pare, mukha kasing maluwag itong si misis, kawawa naman si Kat kung 
lolokohin lang nitong mokong na to" sagot ko naman. 

Sa mga tingin ni Estong sa akin ay tila nahuhulaan na niya kung bakit 

ganoon na lang ang pag-aalala ko sa aking magandang hipag. Napuna ko 

naman ito kaagad kaya't nilubayan ko na ang labis na papuri sa kapatid ni 

Angel. Inilipat ko nalang ang usapan kung ano ang aming gagawing 
pagsubok sa binata. 

"oh kuya, napapayag ko na si Kat, hehe, san ba lakad natin?" pagyayabang 

pa ni Mulong. 

"ah buti naman, wala naman, sa construction site, paghahaluin kita ng 
semento hahaha!" biro ko pa sa kanya. 

Nakita kong ngumiti na si hipag sa mga biro namin, masaya siya dahil 

napalapit na sa amin ang kanyang manliligaw. Tuluyan ko nang isinantabi 

ang selos para sa kapatid ng aking asawa, ang importante ngayon ay 
mapatunayan kong tapat talaga ang binata. 

Makalipas ang ilang oras, akala ko pa noong una ay konti lang talaga ang 

iinumin ko dahil nga wala akong gana. Pero tila nag-enjoy na ako, lalo pa't 

naging panatag na ang loob ko sa presensya ng aking dating kaibigan. Nang 
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magbanyo ang mga kababaihan, naiwan kaming tatlo nila Estong at 
Mulong. 

"Mulong, sa makalawa tatawagan kita ha, bonding tayo nila pareng Estong" 
wika ko sa binata. 

"sige kuya, sure yan ha?" sagot naman niya. 

Ilang saglit pa ay naunang bumalik sa aming  lamesa si Angel, hindi  

ko alam kung dahil sa alak, pero ako din mismo  

"uhm Estong, pwede bang makatabi ko ang babe ko? hihi" malanding tinig 
ng aking maybahay. 

"sure Angel, he is yours hehe" sagot naman ni Estong. 

Sa paglapit sa aking kinaroroonan ni Angel  ay kasabay ng pagtayo ni 

Estong upang bigyan daan ang  pagpasok  ni Angel sa aking tabi. Hindi 

ko alam ngunit  pati maliit na bagay ay aking napupuna, nakita kong 

sumagi  ang matambok na puwit ni Angel sa tuhod ni Estong nang siya 

 ay dumaan sa harapan. Hindi ko ito binigyan ng kahulugan  pero 
tumatak pa din sa aking isipan. 

"babe...lasing na yata ako hihi!" malambing na tinig ng aking asawa. 

Hindi ganito si Angel kapag umiinom, hindi  siya wild. Pero tila parang 

nagmamalaki pa sa king  kumpare na nasa kanyang tabi. Parang ahas 

na lumingkis sa  aking katawan si Angel, hindi ko naman napigilang 

tigasan  dahil sa alindog ng aking misis. Ipinatong ni Angel ang kanyang 

isang binti sa aking          kandungan, dahilan upang lumilis ang kanyang 
palda at alam kong nakita din ito ni Estong sa kabilang banda. 

"kiss me  Bogs..." bulong sa akin ni Angel. 

Alipin ng   aking asawa'y sinunod ko ang hiling niya. Naglaplapan kami sa 

harap ng madla, katabi pa ang dati kong kaibigan na alam kong hindi 

mapigilang hindi sumulyap sa aming lampungan. Naglaplapan kami ni 

Angel, kahit pa dumating na ang ibang babae naming kasama. Hindi 

alintana sa aking asawa ang presensya ng ibang tao, sadya yatang umangat 

ang kanyang libog na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Bahagya kaming 
napatigil nang pansinin kami ng kanyang kapatid. 

"huy ate! wala kayo sa bedroom nyo haha!" biro pa ni Kat sa amin. 
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"so? hihi!" sagot naman ni Angel at muling bumalik sa aking labi. 

Patawa-tawa lang si Estong nang aking marinig, samantala tila lalong 

ginanahan pa ang aking asawa nang marinig din niyang pinaguusapan na 

kami ng aming mga kasama. Hindi ko naman napiligang hindi tigasan sa 

sarap ng mga labi ni misis, ganunpaman ay pinigilan niya ako nang 
tangkaing kong lamasin ang mga suso niya. 

"babe! kiss lang, di ko pa kaya yan in public haha!" wika niya sa akin. 

Nagdilim ang aking paligid at tanging ang maamong mukha lamang ng 

aking asawa ang aking nakikita. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa ng 

ilang minuto, nahinto lamang ito nang ako na din mismo ang umayaw dahil 

sinabayan na ng aking pantog ang paninigas ng aking titi. 

"bilisan mo babe, bitin ako haha!" malanding bilin pa ni Angel sa akin. 

Ako'y tumungo sa palikuran ng bar na aming pinuntahan upang umihi, 

habang dumadaloy naman ang likidong katas ng alak ay ako'y napaisip. 

Hindi kaya na-iinggit ang aking asawa kina Estong at Kristine? o di kaya 

naman kay Kat ay kay Mulong. Nakita ko kasi sa sitwasyon ng kapatid niya 

ang katayuan namin noong kami ay una pa lang magkasintahan, kay Estong 

naman ang aming estado noong kami ay magpapakasal na din. Marahil 

napuna din at naalala ng aking asawa ang mga unang baitang ng aming 
pagsasama. 

Isang mensahe sa telepono ang aking natanggap nang ako'y palabas na ng 
banyo. 

"babe, magyya kana, gus2 k n uwi, i want u now" text ni misis. 

Pagsapit ko sa aming lamesa ay naabutan ko namang kausap ni Mulong ang 

aking malibog na asawa. Mukhang close na din talaga sila ng binata, hindi 

ko sigurado kung lasing lang ba talaga si Angel o talagang kakaiba ang 
karisma ni Mulong. 

"guys, pano, let's call it a night?" wika ko sa aking mga kasama. 

"o sige, ok lang din pare, malayo pa yata bahay nyo dito?" sagot ni Estong. 

Aking tinawag ang waiter upang hilingin ang aming bill, nag-ayos at 

naghanda naman na ang aking mga kasama. Medyo madami din akong 
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nainom noong gabing iyon, at duda ako sa aking sarili kung maayos pa ba 
akong makapagmamaneho. 

"babe kaya mo pa bang mag-drive?" tanong sa akin ng aking asawa. 

"oo naman babe" sagot ko nalang. 

Matapos magbayad ay nagpaalam na kami sa isa't isa, nagpasalamat ako sa 

aking dating kaibigan sa muli naming pagkikita. Siguro sapat na iyon upang 

muli kong buksan ang pintuan para sa naunsyami naming samahan. "o sige 

pare, text text nalang" paalam pa ni Estong. "bye Bogsy..." pahabol naman 
ng mapapangasawa niyang si Kristine. 

Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ako'y nakaramdam ng pagkahilo. Sa 

tagal ko nang umiinom ay tila noong gabing iyon ay iba ang tama ng alak sa 
akin. Siguro hindi ko naihanda ang aking sarili sa biglaang inuman. 

"kuya ako nalang mag-drive" suhestyon ni Mulong ng makita niya akong 
nahihilo. 

"ah hindi na, kaya ko naman" sagot ko pa. 

Sa parking nang bar na aming pinuntahan ay dahan-dahan akong 

nagmaneho. Ilang kilometro pa lang ang aming natatahak ay napuna na ng 
aking asawa ang hindi normal na pagmamaneho ko. 

"babe, let's go nalang to the nearest hotel" bulong sa akin ni misis. 

Ayoko mang sundin, napilitan akong tumungo sa  

Pasig. Mas malapit ito di hamak kesa piliin kong umuwi sa aming condo. 

Hindi ko na inisip kung kahit pa kasama namin si Mulong na hindi naman 
namin talaga dati kasama sa mga ganitong lugar. 

"kuya where are we going?" tanong ni Katherine mula sa likuran. 

"sa motel sis, dun na tayo magpahinga" sagot naman ng aking misis. 

Nang sulyapan ko ang reaksyon ni Kat ay nakita ko siyang napangiti at sa 

tingin ko'y magkaholding-hands na din ang dalawa. Nang kami'y sumapit 

sa isang motel na natural na puntahan ng mga magkasintahan ay kaagad 
akong sinalubong ng guwardya o attendant yata. 

"magandang gabi boss, ilang oras po?" bungad niya sa akin. 
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"ah, hanggang bukas" sagot ko. 

"ilan po ba kayo?" patuloy nya. 

"apat, meron ka bang malaking room at dalawang kama?" tanong ko. 

"sorry sir, may naka check-in na e, ok lang ba sir, malaking room pero isang 
kama lang?" sagot sa akin ng mama na may halong ngiti pa. 

No choice ako, kailangan ko nang magpahinga. Pumayag naman ang aking 

asawa na kunin na iyon. Napagkasunduan namin na sa sahig matulog si 

Mulong at kaming tatlo sa kama. Lagi akong may dalang extrang damit sa 

aking kotse, ito ang isinuot ng dalawang babae upang maginhawa ang 
kanilang pag-tulog. 

"Mulong dito ka sa sofa, alam mo naman, conservative ako e" banta ko sa 
binata. 

"ok kuya" sagot naman niya. 
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CHAPTER 24: 
Lucky Bastard 

 
Umorder ako ng kape upang magpababa ng tama, habang hinihintay ang 

magkapatid matapos sa loob ng banyo. Si Mulong naman ay humiga na sa 

sofa at palagay ko'y inaantok na din pero hindi pa lubos na tulog. Ilang 

sandali pa ay lumabas na ang aking asawa sa banyo, suot ang puting damit 

ko na reserba sa aking kotse. Mas matangkad ako at malamang na mahaba 

ang puting t-shirt kapag kanyang isinuot. Walang pang-ibaba si Angel at 
tanging panty lang niya ang suot. 

"babe...yakapin mo ako..." bulong sa akin ng aking magandang asawa. 

Tatlo kaming nasa ibabaw ng kama, Ako sa gilid katabi si misis, at katabi 

naman niya si hipag at si Mulong naman sa sofa na malapit lang din sa 

kama. Niyakap ko ang aking asawa gaya ng hiling niya, akala niya ko ay 

iyon lamang, akala ko ay nagpayakap siya upang maging kumportable sa 
pagtulog. 

"babe..." bulong ko pa. 

Naramdaman ko kasing hinipo ni Angel ang aking titi, nanlalambot man 
dahil sa kalasingan ay hindi ko inaasahang ako ay gaganahan.  

Iisipin ko palang ang aming sitwasyon, ang kasuotan ng aking asawa, at 

katabi pa ang aking magandang hipag. Tuluyang naisuot ng aking asawa 

ang kanyang kamay sa loob ng aking pantalon, piniga-piga pa niya ang 
aking titi ng marahan. 

"babe, alisin mo muna yang pants mo para kumportable ka hihi" bulong sa 
aking ng aking misis. 

"ha eh..." sagot ko na may pag-aalinlangan. 

Sinunod ko ang suhestyon ni Angel, sa ilalim ng manipis ng kumot ng 

motel ay aking hinubo ang pantalong suot ko. Unti-unti kong nalaman ang 

nais maganap ni Angel. Matapos kong maibaba sa sahig ang aking pantalon 

ay muli niyang dinakma ang aking titi, nagpatuloy siya sa paghagod dito 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

hanggang sa tuluyang tumigas na ang aking alaga. "babe ok ka lang ba? 
may ibang tao oh..." pagpipigil ko sa kanya. 

"...si Kat? ok lang yan babe..." malanding tinig ng aking asawa. 

Nagpatuloy sa pag-roromansa sa akin si Angel, tigas na tigas na ang aking 

ari kahit na alam kong may ibang tao sa loob ng silid. Lalo pang nabuhay 

ang lupa kong katawan nang kuhanin ni Angel ang aking isang kamay 

upang ipalamas ang kanyang isang suso sa loob ng puting damit na suot 
niya. 

"babe...lasing ka eh..si Mulong nandyan baka nakalimutan mo na" paalala 
ko pa sa aking asawa. 

Bahagyang napahinto sa ginagawa ang aking asawa, tila natauhan yata. 

Akala ko'y hihinto na siya subalit ako'y nabigla sa sumunod niyang ginawa. 

Hindi ko akalaing magiging gasolina pa ang pagpa-paalala ko sa kanya 

tungkol sa presensya ng manliligaw ni Katherine, sa halip ay lalo pang 

umarangkada ang kalibugan ng aking asawa. Mabilis kong kinublihan ang 

kanyang katawan nang bigla niyang hubarin ang suot na damit, kung hindi 

ko iyon ginawa ay marahil nasilayan na ni Mulong ang maputing katawan 

ng aking asawa kasama pa ang malulusog niyang suso. Tinakpan ko ng 

kumot ang kanyang katawan habang nakaupo sa ibabaw ng kamang aming 
kinalalagyan. 

"huy! ano ka ba?? babe tigilan mo yan!" pagalit ko pang turing. 

"scared? hihihi!" panunukso pa ng aking asawa. 

Humiga namang muli si Angel sa aking tabi, dala ng libog na hindi ko 

maitanggi, nagyakapan kaming muli sa ilalim ng kumot. Inutusan pa niya 

akong hubarin na din ang aking damit upang balat sa balat kami ay mag-

anib. Ang aming ulo na nakalabas ay nagsimulang naghalikan, kapwa wala 

na kaming pakialam sa aming kapaligiran. "babe...baka makita nila..." 
paalala ko pa sa aking asawa. 

"ayos lang yan, just go with it babe...i'm so horny tonight..." wika ng aking 
misis. 

Muli niyang iginabay ang aking isang kamay upang lamasin ang kanyang 

malusog na suso. Tayung-tayo ang utong ni Angel nang aking mahawakan 

ito, senyales na talagang libog na libog na siya. Muling nag-sugpong ang 
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aming mga labi, ang amoy ng alak na aming ininom kanina ay muling 
nanalasa. 

"babe ayokong makita ng iba ang katawan mo..." seryoso kong wika. 

"ano ka ba babe, tulog na yan...and besides, naka-kumot tayo oh" sagot 

niyang muli. 

Hindi ko na kinaya, nadala na din ako ng libog lalo na't naalala ko ang 
kasama ni  

Estong kanina. Nanliit man ang suso ng aking asawa noong katabi siya ay 

sigurado     naman akong mas masarap si Angel na aking asawa. Hindi ko 
naman          

iwinaglit ang kaunting inggit sa aking dating kaibigan, noon              pa man 
ay laging kartada nuwebe ang dala niyang mga babae. 

"babe, BJ kita ha..." paalam pa ng aking asawa. 

Wala na akong magawa, umilalim siya sa aming kumot upang isubo ang 
aking sandata. 

Ako'y nagpalinga-linga sa paligid habang iyon ay kanyang isinasagawa. 

Mahimbing ang     tulog ng aking hipag, paglingon ko naman sa sofa kung 
saan naroon ang kanyang     manliligaw ay tahimik itong natutulog naman. 

"uhmmmmm..." pigli kong ungol nang i- deepthroat pa ng aking asawa ang 
aking sandata. 

Sobrang libog ng aking maybahay noong gabing iyon, pati yata aking itlog 

ay kanyang hinimod. Ilang saglit pa ang lumipas ay muli na siyang umahon, 

muling tumungo sa aking mukha at ako'y hinalikan. Sa pagkakapatong ng 

hubad niyang katawan ay muli kong nadama ang malambot niyang mga 

suso sa aking ibabaw, gumiling-giling pa si Angel bago hilinging ipasok ko 
na. 

"fuck me now Bogart...fuck me" wika ng aking asawa. 

Umulos siya at hindi naman ako nahirapang ipasok ang aking titi sa 

kanyang puki, basang-basa na kasi ito at madulas na din. Bahagyang 

nahawi ang kumot na nakakubli sa kanyang likuran habang siya ay 

kumakantot sa aking ibabaw. Kung gising ang manliligaw ni Kat ay tiyak na 
makikita niya ang magandang katawan ng aking asawa mula sa tagiliran. 
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"oohhhhh...uhhmmmmmm....Bogss babeee...uhhmmm" unti-unting 
lumakas pa ang ungol ng aking asawa. 

Akin sanang ibabalik ang kumot upang proteksyunan ang kanyang katawan 

mula sa mata ng manyakis na si Mulong. Ngunit pinigilan niya ako, hindi 
daw siya makagalaw ng gaano. 

"saglit lang naman ito babe, ang sarap mo ngayon shiiittt...uhmmm" 
malibog pang wika niya. 

Dahil dito'y nakipagpalit ako, hiniling ko na ako nalang sa kanyang ibabaw. 

Malugod namang umayon ang aking asawa ngunit humiling siya nang isang 
bagay bago namin ituloy ang lahat. 

"babe, turn off the lights na lang..i'm not comfortable with this blanket all 
over us" utos ng aking asawa. 

Ako'y tumungo sa may pintuan, mabilis kong pinatay ang ilaw. Sa pagtungo 
ko dito ay aking  

tinignan si Mulong, tila malalim ang paghinga nito, tila nagtutulog-tulugan 

yata ang tarantado. Ngayon ay malaya na kami ng aking asawa, gamit ang 

kadiliman ay isinagawa namin ang pagpaparaos ng aming kalibugan. 

Tanging ang ilaw sa banyo ang sumisinag sa amin pero sigurado akong 
sapat na iyon upang hindi kami makitang nagkakantutan. 

Pinatungan ko si Angel, katabi ang mahimbing niyang kapatid ay kinantot 

kong muli ang aking maybahay. Dumapa ako sa malambot niyang katawan, 

hinagod at inararo ko ang kanyang mga suso, isinagad ko pa ang aking 
matigas na titi sa kanyang puki. 

"babe...ang sarap...uhmmmmm" ungol muli ng aking asawa. 

Mula sa kawalan ay aking naibaling ang aking atensyon sa maganda kong 

hipag. Habang kinakantot ko si Angel ay inabot ko ang isang suso ng 

kanyang kapatid. Nilamas ko iyon at naramdaman kong napabugtong-
hininga pa ang dalaga. 

"sssttt..babe! wag mo na istorbohin yan..." pagbabawal sa akin ni Angel. 

"..gusto mo gisingin ko din si Mulong??" pananakot pa niya sa akin. 
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Ako'y natulala, medyo napahinto sa pagkantot sa aking narinig. Hindi ko 

akalaing masasabi niya iyon, dati naman namin isinasama si Katherine sa 
aming hindutan ngunit tila parang nagbago yata ang ihip ng hangin. 

Muli kaming nagpalit ng pwesto ni Angel, umibabaw siya at ako naman sa 

ilalim. Kapwa kami natigilan nang makarinig kami ng kaluskos sa hindi 

kalayuan. Biglang napadapa si Angel sa aking dibdib nang suminag ang 
ilaw mula sa banyo, bumukas kasi ito at nagbanyo si Mulong. 

"shit...babe gising siya..." bulong ko pa. 

"shhhh...quiet..." sagot naman niya. 

Ilang segundo kaming napako, habang nakapasok pa din ang aking titi sa 

kanyang puki at nakadapa siya sa aking ibabaw. Marahan kong inabot ang 

kumot sa aming paanan upang ikubli ito sa kanyang likuran. Tiyak na 

kitang-kita ang mabilog niyang puwitan kung hindi ko iyon ginawa, at 

siguradong kitang-kita ang pagkakapatong namin kapag muling bubuksan 
ang pintuan ng banyo at dadapo sa aming mga balat ang ilaw mula dito. 

"ang sarap pala babe, hihi! ang sarap parang dati patago tayong nagse-sex 
hhi!" bulong muli sa akin ni misis. 

Ilang saglit pa ay narinig na naming nag-flush na ang kubeta, hindi pinatay 

ang ilaw sa loob at tila binukas pa ito ng husto. Tarantadong Mulong ito, 

mukhang alam na ang ginagawa namin, wika ko pa sa aking sarili. Sa 

kaunting sinag ay minarapat na naming tapusin ang laban, kesa naman sa 
kapwa kami mabitin ay itinuloy na namin ang kantutan. 

Pasulyap-sulyap ako sa pwesto ni Mulong upang suriin kung gising siya at 

nanunuod sa amin. Pero hindi ko iyon matiyak dahil sa ilaw na nagmumula 

sa banyo ay hindi ko lubos maaninag ang kanyang mga mata kung ito'y 
nakadilat nga. 

"babe...malapit na akohh...uhhmmm" ungol ni Angel. 

"sige lang babe, malapit na din ako...uhmmm" tugon ko naman. 

Muling inalis ni Angel ang puting kumot na nakakubli sa kanyang likuran. 

Tila hindi na niya alintana ang lalakeng hindi naman namin lubos na 

kakilala. Nakaupo na siya ngayon sa aking ibabaw at nilalamas pa ang 

sariling mga suso niya. Bigay na bigay, prformance of the night na aking 

maituturing. Sa gitna ng mga ungol naming magasawa ay narinig ko ang 
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isang malalim na paghinga, gising nga yata ang damuho. "ayan na 
babe...uuuuhhhmmm...oohhhh..." ungol ni Angel nang siya ay labasan na. 

Nagpatuloy gumiling si misis sa aking ibabaw upang ako nama'y kanyang 

parausin. Dumapa siyang muli upang ako'y halikan at ipadama ang 

malambot niyang mga suso. "babe, sa loob ko...uhmmmm...i want your 
cum inside me Bogs..." bilin pa niya. 

Hindi naman nagtagal at pumutok na din ang aking sandata. Nanginginig 

pa ang aking mga paa nang halos sagarin ko ang kanyang puki. Bumalik sa 

aking tabi si Angel, nakapasok pa din sa kanyang pwerta ang aking 
nanlalambot na titi. 

"sarap babe hihi!" bulong niya sa akin. 

Hindi na kami naghugas pa sa banyo dala nga ng baka makita kami nitong 

mokong na si Mulong. Hubo't hubad kaming matutulog sa ilalim ng iisang 

kumot. "babe, aninagin mo...si Mulong parang nagsasarili..hihi" bulong sa 
akin ni Angel. 

Tila natuwa ako sa wika ni Angel, mukhang nakita nga yata kami ni 

Mulong. Umuuga kasi ang kanyang kumot habang nakatalukbong. Habang 

nakahilig ang ulo ni Angel sa aking dibdib ay pinapanuod namin ang binata 

na nagpaparaos. Hindi naman namin siya masisi dahil kami din naman ang 

nag "show" at kanya siguro itong napanuod. Hindi ko alam, pero sa halip 

na magalit dahil malamang nakita niya ang sariwang katawan ng aking 

asawa ay parang nasiyahan pa ako lalo na ang aking asawa. "kawawa 

naman si Mulong, hihi, nagsasarili..hihi" pasaring pa ng aking misis.  
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CHAPTER 25: 
The Third Party 

 
Nanatili kami ni misis na magkayakap sa ilalim ng aming kumot matapos 

ang aming kantutan. Kitang-kita sa mukha ng aking asawa ang saya at sigla 

noong gabing iyon, wagas ang kanyang libog at talagang hindi siya titigil 

kahit pa nilabasan at nakaraos na din. Habang nagpapahinga ay ewan ko ba 

kung bakit napagtripan namin ang manliligaw ni Katherine na si Mulong. 

Nakita kasi namin sa munting liwanag at sinag mula sa banyo ang pag-uga 
ng kumot ng binata habang siya ay nakatalukbong. 

Matatandaang gumamit pa kanina si Mulong ng banyo habang nasa aking 

ibabaw si Angel at umiindayog. Marahil nakita niya kaming mag-asawa 

habang pinagsasaluhan ang sarap at ligaya. Kung ako din naman siguro ang 

makasama ng isang magkapareha na nagkakantutan sa loob ng iisang silid 
ay ganoon din yata ang aking magiging reaksyon. 

"babe, isa pa tayo..hihi!" bulong muli ni Angel sa akin. 

"haha! ikaw talaga, iinggitin mo lang yung tao e!" sagot ko naman. 

Tila nasa "mood" yata si misis, mabilis siyang bumangon at nagyaya sa 

banyo. Patungo dito ay madadaanan namin ang kinalalagyan nitong 

mokong na si Mulong. Nang buksan ni Angel ang pintuan ng banyo ay 

lalong lumiwanag sa loob ng silid, aking nakita na inaninag pa ni Angel ang 
kinaroroonan ng binata, bahagyang napatawa pa ang aking asawa. 

Hubo't hubad kumaripas papuntang banyo noon si Angel, kung sa isang 

iglap at alisin ni Mulong ang kanyang kumot ay tiyak na wala nang 

maipagmamalaki ang aking asawa dahil siguradong makikita na niya ang 

magandang katawan ng aking maybahay. Daglian naman akong sumunod, 

wala ding saplot ay tinungo ko ang banyo. 

"wag mo nang isara, iparinig natin hihi!" wika pa ng aking asawa. 

Aking sinunod ang trip ni misis, dito'y nasiguro ko nang gusto talaga niyang 

magpasikat sa magiging nobyo ng aking hipag. Mabilis lumuhod si Angel sa 

akin, muli niyang hinagod ang aking titi bago niya ito isinubong muli. 
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Habang nakaupo sa toilet bowl si misis at ako'y tsinutsupa, pinipilit kong 

abutin ang pintuan upang itulak ito at maisara. Tinapik ako ng aking asawa, 
umiling siya at sumenyas na huwag ko nang isara ang pintuan. 

Dala na din siguro ng alak at kalibugan, aking sinunod ang kahilingan ni 

Angel. Ilang minuto lamang ay muli na naman niyang napatigas ang aking 

titi na kanina lang ay kanyang pinagod. Inutusan ako ng aking asawa na 

magpalit kami ng pwesto, ako ang uupo sa toilet at kakandungan naman 
niya ako. 

"grabe babes, im so horny hihihi!" wika niyang muli. 

Aking inalalayan si Angel upang maisakto namin ang aking titi sa kanyang 

pag-upo dito. Kanya ding hinawakan ang matigas kong ari upang itutok ito 

sa basa na naman niyang puki. Patalikod ang kanyang pagkakaupo, 
nakaharap siya ngayon sa bahagyang nakabukas na pintuan ng banyo. 

Wala na akong magawa, naging sunud-sunuran ako sa aking asawa. 

Tinanggap ko nalang sa aking sarili, na kung sakaling manilip man itong si 

Mulong ay ayos lang basta't hindi niya mahahawakan ang aking mahal na 

asawa. Kahibangang maituturing, ang maghindutan sa harap ng ibang tao, 

subalit alam ko sa aking sarili na may libog din akong nararamdaman sa 
trip na ito ng aking asawa. 

"ahhhhhh..ooohhhhh...Bogss...uuuhmmmm...." palakas ng palakas na 
ungol ng aking asawa. 

Dahil dito'y tuluyan na akong nadala, sa pangalawang pagkakataon naming 

magtalik noong gabing iyon ay lalo pa akong ginanahan. Mula sa likuran ay 

inabot ko ang malulusog na suso ng aking asawa, nilamas ko iyon habang 

patuloy siya sa pagbabataas sa aking kandungan. Hanep kung gumiling 

noon si Angel, parang noon lang niya iyon ipinaranas sa akin. Siguro'y 
ginanahan din siya dahil alam niyang may nanunuod sa aming dalawa. 

Hindi ko inalis ang aking mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga suso, 

paraan ko din ito upang sakali mang pumasok si Mulong ay hindi niya 
kaagad ito makita nang lubusan. 

"babe...uhmmm..oohhhh...babe baka magising si Mulong...isarado mo na 
pinto..." hiling kong muli sa aking asawa. 
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"mabilis lang babe, ayos lang yan lalabasan naman na ako ulit...hihi..." 
sagot niya. 

Gusto kong magalit, magkahalong libog at excitement ang aking nasa isip. 

Inilipat ko ang aking isang kamay na lumalamas sa kanyang suso, idinako 

ko iyon sa ibabaw ng kanyang puke, sa bandang puson pababa sa kanyang 

mani. Hinagod ko iyon, tinakpan na din bilang proteksyon. Lalong umingay 

ang loob ng banyo nang muling umungol si Angel dahil sa pagsabay ng 

aking daliri sa aking titi. Nilaro ko ang tinggil ng aking asawa habang 
patuloy siyang kumakantot sa aking ibabaw. 

"oohhhh shhhittt Bogss....ang sarraappp...hihih!" malibog na tinig ng aking 
maybahay. 

"babe lunukin mo tamod ko mamaya ha?" bulong ko sa likod ng kanyang 
tenga. 

"sure babe...uhmmmm...ahhhhh..." sagot naman niya. 

Hindi nagtagal ay naramdaman kong lalong dumulas ang kanyang lagusan. 

Nilabasan na ang aking asawa, patuloy siyang umindayog hanggang pigilan 

ko na. Mabilis na tumayo si Angel at inilapit ang kanyang bibig sa aking titi. 

Muli niya itong isinubo upang antabayanan ang paglabas ng aking 

pangalawang katas. Ilang saglit pa'y sumirit muli ang aking tamod na sinalo 
naman kaagad ng dila ng aking asawa. 

"oohohhhhhh...uhmmmmmm!" ungol ko pa na wala na ding pakialam kung 
may makarinig pa. 

Dinilaan ni Angel ang bawat patak ng aking tamod, muli niyang isinubo ang 

namumulang ulo ng aking sandata, nilinis niya ito sa pamamagitan ng 

kanyang bibig. Siguro'y sapat na ang dalawang round namin upang 

magpahinga na at matulog. Sa pagkakataong iyon ay nagawa na naming 

magbanlaw ng sarili, aking inabot ang aming mga damit na hinubad 

kanina. Natulog akong naka-brief lamang, si Angel naman ay panty at ang 
puting damit pang-itaas. 

Bago ako nahimbing ay muli kong sinilip si Mulong, ang swerte nang gago, 

sabi ko pa sa aking isipan. Kung sakali mang nakapanuod nga siya ay 

mapalad nga ang damuho. Hindi naman natinag sa kanyang pwesto ang 
binata, siguro ay nakaraos na din. 
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Kinabukasan ay naunang nagising ang dalawa, sina Kat at ang manliligaw 

niya. Hindi ko alam ang kanilang usapan, pero kita ko sa mga mata ng 

mokong ang pagkamanyakis. Hindi ko siya masisi, nang aking makita kasi 

si Katherine ay bakat naman talaga ang utong nito, tila sanay na din yatang 

ipasilip niya iyon sa manliligaw. Si misis naman ay naghihilik pa sa pagod, 
nakayakap pa din sa aking dibdib. 

"Kat...tumawag ka sa front desk, order ka ng umagahan natin" utos ko kay 
hipag. 

"o sige kuya..." sagot naman ng dalaga. 

Napatingin ako kay Mulong, hindi ito makatitig sa akin ng diretso. Siguro 

dahil naabutan ko silang naglalampungan, o di kaya nama'y dahil sa 
kanyang nasaksihan kagabi. 

"maligo kana pagkatapos, uuwi na din tayo after kumain" utos kong muli sa 
aking hipag. 

Nang dumating ang pagkain ay ginising ko na din si Angel, sa maliit na 

lamesa ay nagsalu-salo kaming apat sa agahan. Iba na ngayon si misis, 

marahil humupa na ang epekto ng alak mula kagabi. Sweet pa din naman 
siya sa akin pero hindi gaya kagabi na ang libog niya ay halos umapaw. 

"nakatulog ka ba sis mabuti?" tanong niya sa kapatid. 

"uhm, medyo hihi!" sabay tinginan nila ni Angel na may ibang ibig-sabihin. 

Alam marahil ni Kat na kami ay nagkantutan ng kanyang kapatid habang 
katabi siya, na hindi naman na iba para sa dalaga. 

"ikaw Mulong? ok ka lang ba?" muling tanong ni Angel. 

Namula si Mulong, halatang kinabahan sa tanong ng aking maybahay. 

"ah eh...opo ate" sagot naman nito. 

Balak pa yatang landiin ng aking asawa ang mokong na manliligaw ni 

hipag, kung hindi pa ko siguro sumingit sa usapan ay malamang natumbok 
na ni misis ang pangyayari kagabi. 

"kala ko naingayan ka sa..." naudlot na wika ng aking asawa. 

Sa pagtapik ko sa kanyang makinis na hita ay naawat ko naman ang aking 

asawa, kahit na siguro siya ang kapitan ng barko ay may karapatan din 
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naman ako bilang gumawa nito. Napagtanto ni Angel na hindi naman 

namin talaga kaanu-ano ang binata, kaya't tumigil naman na din siya sa 

pagbibiro. Alam ni Kat na nagtalik kami kagabi ng kanyang kapatid, 
malamang naikwento na din niya ito sa manliligaw. 

"oh Bogs, hindi kana ba maliligo?" tanong sa akin ni Angel. 

"sa bahay na, ano tara na at baka ma charge pa tayo ng ilang oras dito" 
tugon ko naman. 

"oh sige, magbibihis nalang muna ako...then alis na tayo" malanding tinig 

ni Angel kasabay nito ang paghimas niya sa aking dibdib habang ako'y 
nakaupo. 

Kitang-kita ko ang pagkagat ng mga labi ni Mulong, mukhang nabuo na 

yata ang pagnanasa niya sa aking asawa. Lintek na to, hindi ako papayag na 
humigit pa sa mga nakita nya kagabi ang maranasan ng tarantado. 

Nagsabay nang pumasok sa banyo ang magkapatid, doon sila ay nagbihis 

habang kami ni Mulong ay naiwan sa silid at handa na ding umalis. Kunyari 

ay hindi ko alam ang ginawa niya kagabi, dapat lang ito dahil kung aking 

bubuksan ang usapin ay baka iba ang maging dating sa kanya, baka maging 

hudyat pa ito na isipin niyang ok lang na manilip siya tuwing magtatalik 
kami ni misis. 

Mabilis naming narating ang bahay nila biyenan, matapos naming maihatid 

si Katherine ay tumulak na din kami pauwi sa aming condo. Si Mulong 

naman ay nakita ko din lumisan sakay ang sariling sasakyan. Nagpahinga 

naman kaagad si Angel pagdating namin sa condo, pang gabi ang duty nya 

noon kaya't kailangan niyang mag-ipon ng lakas. Minarapat kong kausapin 

na ng masinsinan ang aking asawa tungkol sa naganap kagabi, hindi ko na 

dapat ito palagpasin dahil kapag nagkataon ay masasanay na siya sa 
ganoong gawain. 

"babe...about last night" wika ko sa aking asawa bago siya matulog muli. 

"ano? nabitin ka ba? hihi" biro pa niya. 

"hindi babe, sa tingin ko nakita ni Mulong yung mga ginagawa natin e" 
sagot ko naman. 
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Niyaya ako ni Angel sa kama sa tabi niya, niyakap niya ako, hinalikan ng 

marahan. Ako'y kanyang tinitigan bago nagpaliwanag ng kanyang 
nararamdaman. 

"babe, sorry pero hindi ko alam, parang na-excite ako kagabi...lalo na ng 
malaman kong may nanunuod" seryoso niyang sabi. 

Nanlambot ako sa aking mga narinig, ito na yata yung naudlot niyang 

kahilingan. Hindi ko alam pero pakiramdam ko'y nagbabago na ang aking 

asawa. May karapatan naman siya, sa kanyang mga ibinigay sa akin, sa 

pahintulot na maka-kantot ng iba, siguro'y kailangan ko na ngang 
tanggapin ang katotohanan. 

"...Bogs babe...can we try it again?" pahabol pa ni Angel.  
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CHAPTER 26: 
Due Date 

 
Matagal ko na itong inaasahan, matagal ko nang inaantabayanan. Ang 

aking bangungot na alam kong nakaantabay lang kung saan. Aaminin kong 

iba din ang ligaya nang aming isagawa iyon, ang magtalik na may 

nanunuod. Kung aking tutugunan ang kanyang kahilingan, hindi malayong 
mapunta ito sa mas malala pang aking kinatatakutan. 

"are you serious babe?" malumanay kong tanong. 

Isang matamis na ngiti at halik ang siyang isinukli ni Angel sa aking 

tanong. Desidido na yata talagang maging bukas ang aking asawa, bukas sa 

ibang lalaki, sa ibang titi. Ako'y labis na nangamba habang aking tinatahak 
ang daan patungo sa katotohanan. 

"hahaha! babe? haha! I know what you are thinking Bogs haha!" tawa pa ng 

aking asawa. 

Bukas ang aming isip pagdating sa mundo ng sex, hindi naging makasarili 

ang aking asawa pagdating sa aking kaligayahan. Ngunit paano nga ba 

akong makakabawi sa kanya? Alam kong ang pagiging mag-asawa ay 

bigayan, ngunit iba pa din yata ang dating nito lalo na sa kagaya ko. Kung 

ang grupo ng mga manok nga iisa lang ang tandang, pilit sinasabong ng 

dominant rooster ang ibang tandang kung meron man. 

"...sa tingin mo papagamit ako sa iba babe? haha!" patuloy pa niya. 

"kasi babe...uhm, i don't know how to ask you this" sagot ko na lang. 

"what? to ask me what?" tanong niya. 

Matalino si misis, magaling bumasa ng hawak kong baraha. Mula yata nang 

mag-krus ang landas namin ay alam na niya ang aking kartada. Baka nga sa 

bandang huli e alam na din pala niya ang lahat ng aking sikreto, kung sino 
ang mga nakantot ko kahit na mag-asawa na kami. 
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"alam mo naman babe, lahat na yata ginawa mo para sa libog ko...yung 

kapatid mo, pinagamit mo sa akin...si Carina, na hindi naman natin kadugo 
e hinayaan mong makasex ko din..." paliwanag ko na may halong kaba. 

Tumagilid si Angel mula sa pagkakahiga, ipinatong ang kanyang ulo sa 
kanyang isang palad at taimtim na nakinig sa aking mga hinaing. 

"...naisip ko na din ito dati babe, paano ba kita mababayaran sa mga favor 
na binigay mo sakin?" matapang kong tanong sa aking kabiyak. 

"ah yun ba? hihi! Bogs naman...you don't have to...so all this time pala you 

are thinking na kaya ko ginagawa yun e para makatikim din ako ng iba?" 
sagot niya sa akin. 

Tumango lang ako, niyakap ko ang aking asawa. Hindi ko alam pero parang 

may tumulong luha pa nga yata. Ilang segundo kong niyapos ang malambot 
na katawan ni Angel, upang iparating na din ang aking nararamdaman. 

"you are watching too much porn babe...haha! halika nga dito tabihan mo 
ako" paglalambing pa ng aking asawa. 

"..but babe...sabi mo kanina lang..." pahabol kong muli. 

"..na ano? na mas nalibugan ako dahil alam kong nanunuod si Mulong?" 
diretsa niyang tugon. 

Muling kumabog ang aking dibdib, naghintay sa paliwanag ng aking asawa 

na kay bait. Inilipat niya ang kanyang mukha sa aking dibdib nang ako'y 
mahiga sa kanyang tabi bago muling nagwika ang aking asawa. 

"well, ok sige...I admit, mas na-horny ako babe...sorry but, the instance yes, 
but being fucked by another man is a no." paliwanag ni Angel. 

Sa pagkakataong ito ay masasabi kong nabunot na ang tinik sa aking 

dibdib. Napawi na ang bangungot na matagal ko na ding kinimkim. Pero 

hindi ko alam kung katangahan ba o sadyang bugso lang ng aking 

damdamin nang muli ko siyang tanungin. "thank you babe..." sagot ko sa 
kanya. 

"...so you wanna be fucked by me, infront of someone?" pahabol ko pa. 

"...don't push it Bogs..." seryoso niyang tugon. 
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"no really babe, hindi lang ako ang dapat maging kuntento, gusto kong 
bumawi sa iyo" pahabol kong muli. 

Hinalikan niya ako, mariin at madamdamin. Naramdaman ko ang halik na 

kanyang ibinigay sa akin noong kami'y ikinasal. Nilabanan ko ito at nang 

lamasin ko na ang kanyang suso ay bigla siyang kumalas at muling 
nagsalita. 

"hihi! I like the idea babe, sino naman ang magiging audience natin?" 
masayang tanong ng aking asawa. 

Ako'y nabigla sa sagot niya, hindi ko alam kung paano ko naitanong iyon o 

kung bakit ba lumabas pa sa aking bibig ang mga usaping hindi na dapat 

nasabi. Dala ng libog, nagtuloy-tuloy ang aking mga pangungusap. 

"ikaw babe, basta manunuod lang siya. honestly, nagustuhan ko din yung 
kagabi babe..." sagot kong muli. 

"ok babe, we will plan for it..hihi" sagot niyang muli na may ngiti sa 
kanyang mga labi. 

Hindi na namin natapos ang usapin, kailangang magpahinga na ni misis. 

Hindi namin napagkasunduan kung lalake ba o babae ang aming isasama. 

Pero sigurado akong gusto na talaga niya. Sumapit ang hapon, bago pa man 

lumubog ang araw ay aking inihatid na si Angel sa ospital kung saan siya 

magdu-duty ngayong gabi. Dumaan naman ako sa bahay nila byenan upang 
sunduin na ang aming anak. 

"hi kuya!" bati sa akin ni Katherine. 

"oh Kat, wala ka pasok?" sagot ko naman sa dalaga. 

Naabutan kong naglalaro ang mag-tita, siguro ay na-miss na din nila ang 

isa't isa. Doon na din ako pinag-hapunan ng aking byenan. Alam ni 

Katherine na wala akong kasama maliban sa aking anak noong gabi, hindi 

ko alam kung planado ba ito ni misis gaya ng dati o sadyang nais lang niya 
na makasama pa ang aming anak ng matagal. 

"kuya, doon na daw ako matutulog sabi ng anak mo hihi! ayaw yata umuwi 
na hindi ako kasama!" biro pa ni hipag. 

"may pasok ka ba bukas?" tanong ko nalang. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

Sa loob ko kasi'y gusto ko din naman siyang makasama. Kahit na noong 

isang araw lang ay natikman ko siya, parang hindi humuhupa ang 
pagnanasa ko sa dalaga. 

Natuloy nga at kasama ko na ang aking anak at si hipag umuwi sa aming 

condo. Hindi kami nag-uusap tungkol sa kung ano mang gawain namin, 

baka kasi marinig ng aming anak na may isip na din at masabi pa sa byenan 
ko. 

Matiyaga namang nakipaglarong muli ang dalaga sa aking anak hanggang 

sa sumapit ang gabi at ito'y kanya na ding pinatulog sa aming kama. 

Nanghinayang din ako, kanina kasi paglabas namin ni misis nang siya ay 

aking ihatid ay nakasalubong namin si Regina. Sayang lang sana ay siya ang 

aking makakantot at mapapaligaya. Malamang planado nga ito ng aking 
asawa dahil nakita din niya si Regina na parang tag-libog ang tema. 

"kuya mag-shower na muna ako...sama ka? hihi" tanong pa sa akin ni 
hipag. 

Tumango lang ako, sumenyas na baka magising ang bata. Tumuloy naman 

si Kat sa banyo upang maglinis ng katawan niya. Alam na siguro niya na 

siya ay mapapalaban. Siguro'y nainggit din kagabi nang kantutin ko ang ate 
niya, kaya ngayon ay babawi na siya. 

Matapos maligo ay tumabi sa akin si hipag, doon sa sofa habang ako'y abala 

sa panunuod ng TV. Habang nagsusuklay at nagpapatuyo ng buhok kami ay 

nagkwentuhan. Sari-sari at hindi din naman mawawala ang tungkol sa 

kalibugan. 

"kuya, ano sa tingin mo, sasagutin ko na ba si Mulong?" tanong niya sa 
akin. 

"aba e hindi naman ako ang nililigawan.." sagot ko nalang. 

"eh ok lang ba sa iyo?" paalam pa ng dalaga. 

"may magagawa ba ako?" tugon ko naman. 

Nilambing ako ni hipag, tila gusto niya ang aking permiso para sa kanyang 

magiging nobyo. Hindi ko alam kung ano ang aking karapatan sa kapatid ni 
Angel, dahil ba ako'y bayaw niya o dahil ako ang nakauna sa puki niya? 

"I want your authority kuya Bogs, seriously kuya..." patuloy niya. 
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Sa halip na magkantutan kaagad ay naging seryosong usapan ang naganap 

noong gabing iyon. Hindi ko alam kung ako'y matutuwa dahil sa 

pagpapaalam niya sa akin o magagalit ba dahil sa nakatakda niyang 

pagkikipag-tipan sa nanunuyo niyang manliligaw. Kung sagutin na niya si 

Mulong ay malamang sa hindi magtagal ay papatikimin na din niya ito ng 
kanyang masarap na luto. 

"uhm, si ate mo ba, nakausap mo na about that?" tanong ko naman sa 
dalaga. 

"oo kuya, boto naman si ate, siya nga nagsabi na ikaw naman ang tanungin 
ko" sagot niya. 

"honestly Kat, di ko alam ang magiging reaksyon ko hehe...i know for sure 

magiging intimate kayo sa isa't isa...at siyempre, alam mo na" tugon ko sa 
kanya. 

"haha! kuya talaga! hihi! siyempre di naman mawawala yun...gusto mo 

ikaw pa ang una kong sabihan kung gagawin na namin yun haha!" sabay 
kurot sa akin ni hipag. 
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CHAPTER 27: 
The Trial 

 
Lumipas ang ilang araw at naging malumanay naman ang lahat, matapos 

ang rebelasyon ng aking asawa tungkol sa masasabi kong "pantasya" niya. 

Tanggap ko naman na iyon at maluwag na sa aking puso, sa kanya naman 

na din kasi nanggaling na hindi daw siya magpapakantot sa ibang lalaki. 

Ang nais lamang ng aking asawa ay magkantutan daw kami na may ibang 

nanunuod, bukod dun ay hindi na namin nagpatapusan ang detalye nito at 
mukhang hindi naman ito malaking bagay para sa kanya. 

Naging regular muli ang aking araw-araw na buhay. Hatid-sundo sa akin 

anak at asawa, trabaho sa site at opisina, at siyempre hindi mawawala ang 

mainit na hindutan naming mag-asawa maging kay Carina. Si Katherine ay 

hindi naging ganoon kadalas na ang aming pagni-niig, maliban nalang 

kung si Angel mismo ang magyayaya sa kanya na tumungo sa amin. Kaya 

naman isang araw sa aking trabaho, sa townhouse kung saan ako na-assign 
ay naisipan kong gumawa o isakatuparan na ang plano. 

"hello?" sagot ko sa tawag sa aking telepono. 

"pare! hehe..kumusta? nasaan ka ngayon?" wika ni Estong sa kabilang 
linya. 

"uy pare napatawag ka? dito lang sa site bakit?" sagot ko naman. 

Ewan ko ba kung bakit naging panatag nang muli ang aking loob para sa 

aking dating kaibigan, marahil ay naipakita na niya at napatunayan ang 

tunay na kahulugan ng pagiging magkaibigan. Feeling ko ay nanumbalik na 

nga ang pagiging malapit namin noon, ang pagiging magbarkada, at 
syempre hindi ko makakalimutan ang pagiging guro niya. 

"ah sakto pare, dadaan ako dyan...magkikita daw kami ng owner" wika 
niyang muli. 

Noong una'y nasiyahan at na-excite ako, sa aking isip kasi ay magkakaroon 

na naman ako ng pagkakataong makita ang mapapangasawa niya. Hindi ko 

itinatanggi na sa tingin ko'y may "crush" o sa termino ko'y may 
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"pagnanasa" ako sa dalagang kasama ni Estong. Naghanda ako at inayos 
ang kwartong ginawa ko din opisina dito sa project. 

Hindi nagtagal ay dumating na nga ang aking dating kaibigan, ako'y naka-

antabay sa tarangkahan ng townhouse na aking binabantayan. Pumarada 

ang isang kotse na alam kong sa kanya kaya't naghanda ako sa aking 

makikita. Ako't nadismaya, luminga-linga pa ako at umasang may iba pang 
bababa bukod kay Estong. 

"pare! long time ah hehe!...pasensya kana ngayon lang ulit ako 
nagparamdam, medyo busy talaga sa preparation" paliwanag ni Estong. 

"ah wala yun pare...oh solo ka yata ngayon ah?" pasimple kong paghahanap 

sa kanyang magiging asawa. 

"ah si Kristine nasa Caterer, tapos dederetso na din sa supplier ng bulaklak 

dyan sa Dangwa...ang daming lakad kaya nag split kami ng task hehe" 
paliwanag naman niya. 

Naunawaan ko si Estong, dumaan din kasi kami ni Angel sa ganoong 

sitwasyon noong kami ay magpapakasal pa lamang. Hindi ko siya masisi 

kung hindi niya akay ang pinagnanasahan kong babae niya. Aking 

pinatuloy si Estong sa loob upang doon na din hintayin ang may-ari ng 

townhouse. Nagkwentuhan kami at muling sinariwa na din ang ilang bagay 
na aming pinagdaanan. 

"ito ang pangit dito kay Mr. Choi, mura nga ang bigay nya dito sa 

townhouse, lagi namang delayed sa appointments..." reklamo pa ni Estong 
sa na-receive na text message. 

"e anong oras daw ba?" tanong ko naman. 

"aba e, ang usapan namin lunch time, anak ng puta e nanananghalian yata 
ang tsekwa mga alas-singko pa" patuloy ni Estong. 

Aking tinawag ang pinagkakatiwalaan kong foreman, sinimplehan kong 

inabutan ng pera upang bumili ng maiinom namin ni Estong. Ginawa ko 

iyon dahil sinabi din naman niyang kailangan niyang hintayin si Mr. Choi 

at para may ma-accomplish siya. Ako naman ay tila gusto kong magtagal si 

Estong, ako na mismo ang pumigil sa kanya na umalis nang sinabi niyang 
babalik na lang siya at may lalakarin pang iba. 

"sasamahan nalang kita pare, nagpabili na ako ng de-bote..." sabi ko pa. 
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"ikaw talaga, alak na naman haha!" wika niya. 

Tanghaling tapat ay nag-inuman kami, ayos lang iyo dahil wala namang 

ibang pupunta sa site upang siyasatin ako. Sa gitna ng kwentuhan ay aming 

nadaanan sa usapan ang mga kababaihan, na hindi  naman na iba sa aming 
dalawa mula noon pa. 

"pare, sakto pala, may kilala akong ahente supplier ng ilaw at switch...chick 
yun pare hehe" wika pa ni Estong. 

"naku pare graduate na ako dyan hehe" biro ko naman. 

Hindi ko akalain sa pagkukwento palang niya ay papunta na pala ang 
tinutukoy niyang ahente. 

"sir Bogs, may ahente sa labas, papasukin ko ba? kilala daw si sir Estong" 
abiso ng aking foreman. "ah ganun ba? ...sige" wika ko nalang. 

Nagkatinginan kami ni Estong, tila wala talagang kupas ang aking dating 

kaibigan pagdating sa ganito. Instantly ay kaya niyang magdala ng babae sa 
anumang oras at lugar. 

"don't worry pare, mabait yan" bilin pa niya. 

"good morning...sir.." bati ng babae. 

Halos malaglag ako sa aking kinauupuan nang aking masilayan ang 

tinutukoy na ahente ni Estong. Sa dinami-dami ng supplier at ahente sa 

industriya ay bakit siya pa ang nag-ugnay sa aming magkaibigan. Sa isang 

banda ay hindi naman na ako nabigla kung bakit naging close sila ni 

Estong, ako din kasi ay minsang nalugmok sa piling ng dalagang ito. "oh hi 
sir Estong! sir Bogs!" bati ni Jean. 

"you already knew each other?" pagtataka ni Estong. 

"opo sir, suki ko nga yan dati sa isang project hihi!" sabat ni Jean. 

Nagkatinginan kami ni Estong, tila alam niyang natikman ko na ang dalaga 

at maging siya ay alam ko na natikman na din niya si Jean. Pero iba pa din 

ang karisma ni Estong, isang sutsot lang niya ay sunod-sunuran talaga ang 

mga babae. 

"halika upo ka muna Jean, may lakad ka ba mamaya?" tanong ni Estong. 

"ah e, depende sa iyo sir Estong" malanding tinig ng dalaga. 
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Talaga naman o, mukhang higit pa yata sa ipinatikim sa akin ni Jean ang 

naranasan ni Estong. Sa kanilang pag-uusap ay mahahalatang close na 

close sila. Matapos magbanyo ay lumapit sa akin si Estong, ipinaalala niya 
sa akin ang napag-usapan namin dati ukol sa manliligaw ng aking hipag. 

"pare teka tawagan ko" wika ko nalang. 

Hindi naman ako ipinahiya ni Mulong, isang oras ang lumipas ay dumating 

na din siya sa aming kinaroroonan. Pagsapit niya sa townhouse ay 

ipinaubaya ko na kay Estong ang bangka, siya na ang nag-maniobra sa 
binata. 

"oh Mulong, tagay muna...ah si Jean nga pala.." pakilala niya sa dalaga. 

Tila itong si Jean naman ay ganado at kargado ng ka-demonyohan. 

Tinabihan niya ang binata na siya din namang kina-asiwa ni Mulong. Ako'y 

kunyaring nagpaalam upang may aayusin lang sa isang unit, pero ang balak 

ko'y magmasid mula sa hindi kalayuan. Ginawa ko iyon upang hindi 

gaanong maasiwa si Mulong, syempre malamang sa hindi siya gumalaw 
lalo pa't hipag ko ang kanyang nililigawan. 

Hindi ko gaanong naririnig ang mga usapan nilang tatlo, pero kitang kita 

ko ang kanilang pwesto mula sa aking kinaroroonan. Nakita kong nanlaki 

ang mata ng mokong nang hubarin ni Jean ang kanyang corporate suit. 

Naiwan sa katawan niya ang sleeveless na blouse na alam kong litaw ang 

cleavage ng malalaki niyang mga suso. Ilang minuto pa ay nagpasyang 

lumisan si Estong sa inuman, alam kong palabas lang niya ito upang 

magkaroon na ng chance si Jean sa panlalandi kay Mulong. "pare, 
mukhang matibay yang bata mo ah..." bulong sa akin ni Estong. 

"hindi talaga gagalaw yan, alam niyang nandito tayo e" tugon ko naman. 

Sa tingin ko'y libog na libog na itong si Mulong, halos maghubad na si Jean 

sa harap niya pero dedma lang siya gawa nga nang alam niyang naririto 

lang kami sa paligid. Nakita kong hawak ni Mulong ang kanyang telepono, 
ilang saglit pa'y natanggap ko ang isang mensahe. 

"kuya, san na kyo? yung bbae d2 manyakis" text niya sa akin. 

"ah, d2 p ko sa hardware, may binili lng ako" reply ko. "eh mauuna na po 
ako kuya, susunduin ko p kc si Kat" sagot niyang muli. 
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Hindi ko na siya pinigilan, masasabi kong sa una ay nakapasa siya. Marahil 

tapat nga talaga ang tarantado sa aking hipag. Hinayaan kong lumisan si 

Mulong, iniwan niya si Jean na alam ko ding nabitin. Bumalik si Estong sa 

inuman, nabigla ako sa aking nakita nang pinauna ko siya. Kaagad 

sinunggaban ni Jean ang mga labi ni Estong na siya din namang pinatulan 

ng aking dating kaibigan. Minarapat kong umentra, may isang sulok ng 
aking isip ang nagsasabing pigilan ko sila. 

"pare, ay...pare naistorbo ko ba kayo?" pasimple kong tanong sa dalawa. 

Kaagad na nag-ayos ng sarili ang dalaga at ang aking dating kaibigan. Agad 

namang humingi ng paumanhin si Estong at nadala lang daw sila ng 
sitwasyon. 

"sir Bogs, umalis na yung guy kanina...hihi" biro pa ni Jean. 

Nakita ko sa mata ni Estong ang libog, ang mga mata niya noon sa aming 

apartment ay muli kong nasilayan. Ang mga matang madami nang nakita. 

Ipinagpatuloy namin ang inuman, naka ilang bote din kami at alam kong 
may tama na ang dalaga. Naka-idlip ito sa sofa na inuupuan din ni Estong.  

"pare, alam ko natikman mo na itong si Jean, likas na yan sa kanya..." 

rebelasyon ni Estong. "hehe, dati pa yun pare...tapos na yun" pagmamalinis 
ko naman. 

Tumayo si Estong, nagtungo sa pintuan at kanyang ini-lock ito.  

Bumalik siya sa upuan at nagsimulang himasin ang malambot na katawan 
ni Jean. 

"pare, gusto mo?" alok pa niya sa akin. 

Sinimulang hubaran ni Estong ang lasing na si Ms. Jean. Wala namang 

tutol ang dalaga, napapangiti pa nga ito kapag minsan ay dumidilat pa. 

Matagal ko na ding nilimot ang ahenteng ito, hindi ko akalain muling 

magtatagpo ang aming landas. Muli kong nasilayan ang malaking suso ni 
Jean, nilamas iyon ni Estong saka sinupsop ang utong na kulay brown. 

"pare, join ka lang kung gusto mo" mala-demonyong wika niyang muli. 

Sa sarap sigurong naramdaman ay nagising si Jean, umungol-ungol at 

nakipaghalikan na kay Estong. Naglampungan sila na parang walang ibang 

tao at anino lamang ako. Hindi ko alam sa aking sarili kung bakit sa halip 
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na magalit dahil sa muling panunumbalik ng ugali ni Estong ay ako pa 

yata'y nasiyahan. Kahit paano'y tinigasan ako sa aking napapanuod, mabilis 

isinagawa ni Estong ang pagkantot, inililis lamang niya ang suot na 
maikling palda ng dalaga saka hinubo ang panty. 

"sir Bogs, hihi, lapit ka dito" paanyaya pa ni Jean.  
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CHAPTER 28: 
Ang Matamis Niyang "Oo" 

 
Parang isang mabilis na panaginip ang naganap noong araw na muli 

kaming magsama ni Estong, wala sa hinagap ay harapan niyang kinantot si 

Jean. Nadala man ako'y hindi ako tuluyang nabihag ng kalibugan, 

nakuntento ako sa panunuod sa kanilang dalawa. Kahit na anong paanyaya 

ng lasing na si Jean ay hindi ako natukso. Hinayaan ko silang 
magpakasarap habang ako'y nanunuod. 

Matapos ang araw na iyon ay hindi pa muling nagparamdam ang dati kong 

kaibigan. Ipinagpatuloy ko na lang din ang aking buhay, ang aking trabaho 

ay dapat kong gampanan. Ilang pagkakataon din namang nakasalamuha ko 

ang dalagang ahente nang magkasundo nga kami sa produkto niyang 

ikakabit sa aking project, ngunit hanggang doon na lamang. Hindi na ako 
nagpakita ng motibo ng kalibugan maging siya man. 

Lumipas ang isang buwan, sa hindi ko na inasahang pagkakataon ay 
nakatanggap ako ng tawag mula sa aking hipag. 

"kuya Bogs, hi...hihi, uhm saan ka?" wika ni Kat sa telepono. 

"ah kakahatid ko lang sa ate mo, papunta na ako sa site namin, bakit?" 
sagot ko naman. 

"uhm, sama ako kuya...may sasabihin ako sa iyo" wika niya. 

Nagtataka man ay dumaan ako sa bahay nila byenan upang sunduin ang 

dalaga. Hindi ko alam kung ano ang kanyang balak, medyo matagal na din 

ang lumipas na panahon nang huli kaming naghindutan. Hindi naka-

uniporme ng pang-nurse ang aking hipag nang aking datnan, malamang ay 

dayoff siya at tiyak na may balak. "hi kuya hihi!" sabay halik niya sa aking 
pisngi pagsakay sa aking kotse. 

"oh, ano nakain mo at sumama ka sa akin?" tanong ko naman habang 
tinatahak namin ang daan papunta sa townhouse. 

"eh, kuya...kami na ni Mulong..." mahinang wika ng dalaga. 
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Magkahalong saya at lungkot ang aking nadama. Hindi ko alam kung ano 

ang magiging reaksyon ko nang mga sandaling iyon. Masaya ako para sa 

kapatid ng aking asawa, wala naman na kasi akong masabi ukol sa nobyo 

niya. Maginoo at tapat sa kinakasama, siguro noong una'y inis ako dahil 

aagawin na niya sa akin ang maganda kong hipag, pero sa isang banda ay 
napatunayan na niyang karapat-dapat nga siya sa puso ni hipag. 

"wow. really? alam na ba ni ate mo ito?" sagot ko naman. 

"uhm, hindi pa eh, last week lang naman...saka sabi ko naman sa iyo gusto 
ko ikaw ang unang makaalam" malambing na sagot ni Katherine. 

Aking hinawakan ang malambot na kamay ni hipag, ipinadama ko sa kanya 

ang aking respeto at pag-aalala. Humilig naman sa akin ang kapatid ng 

aking asawa habang ako'y nagmamaneho. Hindi naman siya nabigong 
iparating sa akin ang balita, sa tingin ko'y hindi nagbago ang aking hipag. 

"so, ano balak mo? wala ka bang lakad today?" tanong ko muli sa dalaga. 

"i wanna stay with you kuya" wika niya. 

Alam ko na ang balak ni hipag, gusto niya muling magpa-angkin sa akin. 

Hindi ko na ito tinanggihan pa, alam ko kasing magiging limitado na ang 

lahat para sa amin. Ang bawat pagkakataon ay dapat ko nang kagatin, kay 

Mulong man ang kanyang puso ay sigurado akong sa akin naman ang 
puson ng kapatid ni misis. 

"ang ganda pala dito kuya, matatapos na" wika ni Kat nang kami'y pumasok 
sa model unit ng townhouse kung saan naroon din ang aking opisina. 

"e syempre, gawa ng kuya mo eh" pagmamayabang ko pa. 

"eh kuya, tatanungin ko sana sa iyo..." seryoso niyang wika. 

"...feeling ko gusto na akong maka-sex ni Mulong..." patuloy niya. 

Hindi na ako nagulat pa sa sinabi niya, lahat naman siguro ng lalaki e 

magtatangkang mahindot ang maganda kong hipag. Ganunpaman ay may 
kaunting inis pa din ako sa aking puso at isip. 

"ha?? isang linggo palang na naging kayo e yun na agad??" sermon ko 
naman. 
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"...eh kuya, mahal ko naman siya...sa iyo ko lang una sinabi ito dahil ikaw 
ang kuya ko, ikaw ang nakauna sa akin" patuloy niya. 

Siguro sa salitang "nakauna" ay huminahon ako, hindi talaga niya 

malilimutan ang aming mga nakaraan. Aking nilapitan at niyakap ang 

dalaga, pag-tingala niya ay agad kong sinalubong ang mga mapulang labi 

ng dalaga. Nagtuloytuloy ang aming halikan, nauwi sa lamasan at mainit na 
tagpo sa loob mismo ng aking proyektong binabantayan. 

"so..uhm, how far both of you reached?" tanong ko sa aking hipag. 

"...uhm, kissing...nahawakan na din niya ito..." paliwanag naman niya. 

Ang tinutukoy niyang nahawakan na ni Mulong ay ang malusog niyang mga 

suso. Hindi naman ako nagpatalo, kaagad kong nilamas iyon nang aking 
ipasok sa loob ng damit at bra niya ang aking isang kamay. 

"ganito? masarap ba siyang humimas?" pagbibiro ko pa. 

"..ay! hihi! kuya talaga! hihi!" sagot ng dalaga. 

Lumingon pa si Kat sa may pintuan, tiniyak niyang nakasarado ang iyon at 
muling ibinaling sa akin ang kanyang atensyon. 

"mas masarap yan kuya...uhmm...tapos hinubad ko nang ganito din ang 
damit ko" patuloy pa niya habang inaalis ang sariling damit. 

"..e ito?" sabay simsim ko sa pagitan ng kanyang mga suso. 

"shhhhiiittt..iba ka pa din kuya...oohhhhhh" ungol ng dalaga. 

Pinakandong ko siya sa akin habang ako'y nakaupo sa silya, naglaro ako sa 

kanyang harapan, sa hubad niyang katawan. Aking dinilaan ang 

magkabilang utong ni Katherine hanggang tuluyan na siyang nadarang. 

"pero ito hindi ko pa nagagawa sa kanya kuya..." wika ng dalaga at kaagad 
siyang bumaba sa aking pundya. 

Tinutukoy ni Kat ang pag-tsupa, inilabas niya ang aking titi na hindi pa 

gaanong matigas saka niya ito isinubo. Itinali ni Kat ang kanyang buhok 

upang walang sagabal sa kanyang pagsubo, nagpatuloy siya nang ilang 
minuto hanggang sa lubos nang matigas ang aking sandata. 

"e itong puki mo, ipapakain mo din sa kanya?" wika ko nang hubuin ko na 
ang panty niya. 
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"hihi, ewan ko...basta ikaw pa lang sa ngayon ang nakakatikim niyan kuya 
Bogs" sagot naman niya. 

Tumuwad si Katherine sa aking harapan, kinain ko ang kanyang hiyas 

habang ako'y nakaupo pa din. Hawak niya ang sariling suso habang ako'y 

abala sa pagkain sa kanyang puking mamasa-masa na din. Bagong ahit si 

Kat, halatang may pinaghahandaan. Swerte talaga ni Mulong, pero mas 
lamang ako sa gago, ako yata ang nagturo kay hipag. 

"uhhhhmmm...oohhhhhh kuyaaaa..." ungol pa ni hipag. 

Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon ang dalaga, inawat na niya ako sa 

pagkain sa puki niya. Humarap sa akin ang dalaga saka kumandong sa 

aking kinaroroonan. 

Iginabay ng makinis niyang palad ang aking titi patungo sa loob ng kanyang 
puki.  

Marahang bumaba ang dalaga, isinagad niya ang aking titi sa kanyang 
sinapupunan. Ilang giling at ungol, saka muling nagsalita. 

"kuyaaa...sarap ng titi mo...uhmmmm...ang laki..." ungol pa niya. 

Gaya ng aming nakaugalian, kami'y nag-usap habang nagkakantutan. 

Habang gumigiling si Katherine sa aking ibabaw ay siya din naman naming 
pagku-kwentuhan. 

"kuya gusto ko sana sa first time namin ni Mulong nandun ka...pero 

ayokong malaman ni Mulong na sanay na tayo sa ganito" wika ng dalaga. 
"eh paano?" sagot ko naman. 

"gusto ko kasi makita mo paano ako maangkin ng iba, gusto ko nandun 
ka..natatakot ako baka kung ano ang gawin niya e" patuloy pa ni hipag. 

Aking isinubsob sandali ang aking ulo sa pagitan ng malulusog niyang mga 

suso. Muli kong hinimod ang makinis at mala-porselanang kutis ng kapatid 

ng aking asawa. Nagtitigan kami, saka muling nag-anib ang aming mga 
labi. 

"wag ka matakot Kat...kaya mo yan...sure akong masarap din gaya ng 
ginagawa natin..." paliwanag ko naman. 

"eh...basta kuya...uhmmmm..ohhh...gusto ko nandun ka...gusto ko alam mo 
ang ginagawa namin..." muli niyang depensa. 
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Ako'y labis na natuwa sa mga sinabi ni Katherine, sa kanyang tiwala at 

respeto sa akin bilang nakauna sa kanya. Ayaw niyang tuluyan na kaming 

magkalayo, ultimo una nilang pagtatalik ng bagong nobyo ay dapat daw 

naroon ako. Maganda sana ang ideya ng dalaga, subalit hindi yata dapat 
malaman talaga ni Mulong ang bawal naming relasyon. 

"ano kuya..ohhhhhhh....paano...uhmmmm..." ungol ulit ng dalaga. 

Sa pagpupumilit ni Kat na siya'y aking tulungan, nakaisip ako ng paraan. 

Tiyak na hindi namin pwedeng isagawa ang aming plano sa aming condo 

mismo. Ako'y nag-isip at nag-plano, hanggang sa matumbok ko ang 
eksaktong gagawin namin. 

"dito, dito sa townhouse nyo gawin. hindi pwede sa condo Kat..." paliwanag 
ko sa kanya. 

"paano kuya..." tanong pa niya habang patuloy sa pag-indayog ang dalaga 
sa aking kandungan. 

"basta yayain mo siya dito, akitin mo, tapos ako na ang bahala" sabi ko pa. 

Nagtataka si hipag sa aking plano. Una ay hindi nga dapat malaman ni 

Mulong na nakikita ko silang nagkakantutan. Hindi ko na muling 
ipinaliwanag ang aking plano, nagpatuloy na kami sa aming kantutan. 

"sige kuya...uuuuhhhhhh....ikaw bahalaaaa..." ungol niyang muli. 

"iputok ko sa loob mo ha?" paalala ko naman. 

Tumango ang dalaga, hudyat na pumapayag siya sa nais kong pagtatapos 

ng aming kantutan noong umagang iyon. Bumilis ang pag-indayog ni 

Katherine, tumirik ang kanyang mga mata nang mauna siyang labasan. 
Yumakap muli sa akin ang dalaga saka ako hinalikan. 

"ahhhhhh..ohhhhh....aaaaahhhhhhh...kuyaaaaa sarap mooooo" ungol pa 
niya. 

Hindi naman nalayo ang agwat ng aming kaligayahan, ilang sandali lamang 

ay nilabasan na din ako. Gaya ng aking hiling, pinadaloy ko ang aking 
tamod sa loob mismo ng puki ng kapatid ng aking asawa. 

"ooohhhhh...uhhhhhhhh..." ungol ko pa. 
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Hindi kaagad hinugot ni Katherine ang aking titi mula sa loob ng kanyang 

puki. Hinintay niyang lumambot ang aking ari bago niya ito inalis. Kita ko 

ang tuwa sa kanyang mga ngiti, ang ngiti sa kanyang mga mapupulang labi. 
"tara bihis na tayo kuya ko..." bilin pa niya habang kami ay nagpapahinga. 

"basta Kat, tandaan mo, bata ka pa, mag-iingat kayo ha" paalala ko naman. 

"yes kuya..." sagot niya kasabay ang halik muli sa aking labi. 
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CHAPTER 29: 
Ungol ni Mulong 

 
Maigi naming inihanda ang "set-up" para kay Mulong, si Kat mismo ang 

namili ng araw at oras kung kailan nila ito unang isasagawa. Hindi namin 

ito ipinaalam kay Angel na ate niya, gusto ko na din iyon upang hindi 

matukso ang aking asawa. Nilagyan ko mismo ng hidden camera na aking 

binili sa Raon ang isa sa mga silid sa isang tapos na unit na townhouse. 

Pinili kong idaos nila ang kanilang pagtatalik sa ibang unit dahil kung dito 

mismo sa aking opisinang ginawa ay makakahalata ang mokong at baka 
mahiya pa. 

Si Katherine naman ang siyang naging bahala sa bagong nobyo niya. 

Nagkunwari daw siyang doon niya gustong magpagamit sa halip na sa isang 

motel dahil nahihiya siya kunyari sakali mang may makakita. Alam ni 

Mulong ang townhouse, na-imbita na namin siya dati ni pareng Estong 

doon. Para hindi magduda ang binata ay nagkunyari ding kinuha ni 

Katherine ang isang susi ng unit. Hindi naman na siguro tatanggi ang 
binata lalo pa't makaka-score na siya. 

"hi kuya!" bati sa akin ni hipag pagdating nila sa aking project site. 

"oh napadaan kayo?" masayang bati ko naman. 

"eh itong si Mulong, yung tita daw niya naghahanap ng bahay na bago, sabi 
ko dito mura" paliwanag kunyari ni hipag. 

Paniwalang-paniwala ang damuho, pero sa likod ng isip nito'y alam kong 

atat na siyang matikman ang puki ni hipag. Kunyari ay inilibot ko sila sa 

model unit, siniguro ko na ding hindi mapapansin ang hidden camera na 

aking ikinabit. Dalawa ito, sa kisame at isa sa pader sa gilid ng isang picture 

frame. Alam na ni Katherine ang pwesto nila, sinabihan ko na siya bago pa 
man ang naka-takdang pagkakataon ito. 

"oh paano, maiwan ko muna kayo? may dadating kasing supplier e, Kat 
ikaw na muna bahala sa BF mo" paalam ko sa kanila. 
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Ako'y tumalikod at iniwan ang dalawa, para hindi maging halata ay ilang 
minuto ang pinalipas ni Kat bago muling pumunta sa aking opisina.  

"kuya Bogs, eto na yung susi, uuwi na din kami ni Mulong.." paalam ng 
dalaga. 

"thanks kuya, sasabihin ko nalang din po kay tita na bumisita dito" sabat 
naman ng binata. 

Kunyari ay isinoli sa akin ni hipag ang susi, pero gaya ng aming plano ay 

iniwan niyang bukas ang pintuan nung model unit. Tuluyang "nagpaalam" 

ang dalawa, ako naman ay kunyari abala sa aking ginagawa. Aking 

binuksan ang aking laptop upang imonitor ang hidden camera. Tila 

umangat ang libog sa aking katawan, sa unang pagkakataon ay masisilayan 
ko ang pakikipagtalik ni hipag sa ibang lalaki. 

Kitang kita ko sa video ang pagpasok nila sa kwarto, lilinga-linga ang mga 

mata ni Mulong dahil siguro sa kaba baka may makakita sa kanila. Ngunit 

kung ako din ang nasa kalagayan niya ay hindi na ako tatanggi pa, kasing-
ganda at kasing-libog ba naman ni hipag e tatanggihan niya? 

Ang biniili kong camera ay yung may audio na kasama, pero sa kilos at 

galaw nila ay sapat na upang ako ay simulang tigasan. Hindi maitatanggi 

ang kalibugan ni hipag, siya mismo ang nagsimula ng lahat. Siya ang 
naunang sumunggab sa mga labi ng binata. 

"Kat, baka may pumasok..." pangambang wika ni Mulong. 

"anu ka ba, naka-double lock yung door..ayaw mo ba?" wika pa ni hipag. 

Para akong nanunuod ng scandal, live feed pa at sa mismong kapatid ng 

aking asawa. Sumagi na din sa aking isip ang ganito, ang i-dokumento ang 

pagtatalik namin ni misis o maging ni hipag. Pero sa mga naglipanang sex 

scandal ay tiyak na masisira yata ang aming buhay pag nagkataon. Ginawa 

namin ni hipag ito, at pumayag siya, sa kundisyong papanuorin ko lang sila 
bilang surveilance at hindi na makakalabas pa. 

Sa aking pagmamasid ay kitang-kita kong nagsimula nang ilabas ni Mulong 

ang kanyang angking kamanyakan. Habang naghahalikan sila ni Katherine 

ay sinasabayan niya ito nang paglamas sa mga suso ng dalaga. Kita din sa 

mga mata ng kapatid ng aking asawa ang pagnanasa, marahil matagal din 
niya itong pinag-isipan at isinakatuparan. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

"uhmmmm...uhmmmmm..." ungol ni Kat. 

Si Katherine mismo ang nagyaya sa sofa na katabi ng kama sa silid, doon 

kasi ang sinabi kong saktong pwesto na makikita ko ang bawat galaw nila. 

Malugod na sumunod si Mulong, naupo sila at muling naghalikan. Sabik na 

sabik si hipag, ngayon ko nalaman na hindi lang pala sa akin nalilibugan 
ang minsan na naming tinuruan ni misis. 

"Kat palamas...hehe" hiling pa ng gago. 

"kanina ka pa nga hipo ng hipo eh!" masungit kunyaring tugon ni Kat. 

Ipinaubaya ni hipag ang kanyang dibdib, suot ang blouse na puti ay nilamas 

na ngang tuluyan ni Mulong ang malusog na mga suso ng aking magandang 

hipag. Muli silang naghalikan, hindi ako nakaramdam ng anumang inggit, 

hindi ko alam subalit tila ako'y ginaganahan sa aking napapanood na 
aksyon. 

Masasabi kong may pagka-mahinhin pa din si Katherine, hindi siya ganoon 

ka libog na bubukaka na lamang at magpapakantot. Siguro ay nakasanayan 

na nila ang ganito, gaya ng tipikal na bagong magkasintahan - ang halikan, 
hipuan, lamasan. 

"sarap mo talaga Kat...uhmmmm..." pambobola pa ni mokong. 

Ilang saglit pa'y napahiga na si hipag sa sofa,tuluyan na silang nadala ng 

init at pusok ng pagkakataon. Muling nagpakasasa ang binata sa 

malalambot na labi ng kapatid ni misis. Narinig ko mula sa audio ng 

camera ang muling pag-ungol ni hipag nang dilaan ni Mulong ang leeg 
niya. 

"ooohhhhhh....uhmmmmm" ungol ni Katherine. 

Hindi ko alam kung natural bang ungol iyon o parte pa din ng acting niya 
upang matuloy na nga sa kantutan ang lahat. 

"Kat...can we?" narinig kong wika ni Mulong, ang iba ay hindi ko na 

masyadong naunawan dala nang sabayang ungol at minsan nama'y 
bumubulong. 

"gusto mo ba? hihi" malanding tinig ni Katherine sa nobyo. 

"ikaw mahal, kung ano ang ibibigay mo sa akin" sagot naman ni loko. 
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Naalala ko tuloy yung mga unang pagkakataon namin ni Angel, halos 

parehas kami ng diskarte ni Mulong, mapagbigay at hindi nagmamadali. 

Siguro kaya noong una'y ayoko sa tarantado, nakikita ko kasi at tila ang 
pagkatao ni Mulong ang sumasalamin sa aking binatang pagkatao. 

"ano gusto mo? hihi" tanong ni Katherine. 

"...aaminin ko Kat, wala pa akong experience hehe" nahihiyang tugon ng 
binata. 

Nabigla ako sa aking narinig, malabo man ang kanilang mga tinig mula sa 

hidden camera ay batid ko ang kahiyaan ng nobyo ni Katherine. Ito namang 

si hipag ay parang lalong naging dominante sa sitwasyon, pagkakataon na 

niyang ituro sa nobyo ang dati'y kanyang natutunan mula sa aming mag-
asawa. 

"hihi ganun ba? ok lang yan Mulong...pareho lang tayo hihi" wika ng aking 
hipag. 

Napatingin pa si Kat sa kinaroroonan ng aking ikinabit na camera, tila 

nagpapaalam na gagawin na niya ang nararapat para sa bago niyang 

minamahal. Napaisip pa ako na kung maka-manyak pa itong si Mulong e 

wagas, nun pala e wala pang kamuwang-muwang. Pinapwesto ni Katherine 

ang binata, pinahiga at siya naman mismo ang umibabaw. Muli silang 
naghalikan at tanging mga munting ungol nalang ang aking naulinigan. 

"hindi na ako virgin Mulong..is that ok with you?" diretsahang tanong ni 
hipag. 

"it doesn't matter Kat, I love you" pambobola pa ng loko. 

"...so ikaw ang teacher ko ngayon? hehe" pahabol pa ni Mulong. 

"...uhm, ewan? haha! gagawin ko nalang kung ano yung mga napapanood 
ko sa porn haha!" pabiro pang wika ng aking hipag. 

Napatingala at napapikit pa ang binata nang unti-unting bumaba na si 

Katherine sa kanyang pundya. Marahang hinubad ng dalaga ang sinturon 

at zipper ng pantalon ni Mulong. Ayoko mang makita ay hindi ko 

maiwasang masilayan ang titi na pangalawang kakantot sa puki ng aking 

magandang hipag. Hinimas niya iyon, tingin ko'y dahil sa first time nga ni 

Mulong e tigas na tigas na ito bago pa man mailabas sa kanyang brief na 
suot. 
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"oh ready na pala eh hihi!" masayang biro pa ng kapatid ni misis. 

Napangisi lamang ang lalaki, ipinaubaya niya ang lahat sa kanyang nobya. 

Sinimulang salsalin ni Katherine ng malambot niyang palad ang titi ng 

binata. Sa aking tantsa ay hindi ito kalakihan, bagay na nagbigay sa akin ng 

lunas at tiyak na hindi mahihirapan o malalaspag si hipag. Sa tingin ko'y 

halos magkasing-laki lang ang aming titi, sa pagkakahawak kasi ni hipag at 
sa anggulo ng camera ay ganun din sa akin. 

"uhhhhhh..." ungol ni Mulong. 

"hihi! game na? hihi" wika ni Kat. 

Tumango lang si Mulong, tila may nalimutan yata si Kat na gawin. Kapag 

kami kasi ang nagtatalik ay automatic na ako'y kanyang tsutsupain. 

Umayos ako ng pwesto, nilakasan ko din ang volume ng earphone upang 

lahat ng detalye ay aking marinig. Hindi ko narinig pa na magpumilit si 

Mulong, akala ko ay hihiling siya ng BJ sa aking hipag. Hinubad na ni Kat 

ang kanyang damit, kasunod nito ang bra niya na puti. Manghang-mangha    
ang binata sa kinis ng katawan ni hipag, jackpot ika  

dinakma ni Mulong ang mga suso ni Katherine, ito pero batid ang pagiging 

gentleman niya dahil masasaktan si Kat kapag madiin ang pagmasa mo sa 

Napaungol na din ang kapatid ni misis, senyales na din niya ang kanilang 
ginagawa. 

   "Kat pa-dede ha?" wika ng binata. 

Niyakap ni Katherine ang ulo ni Mulong upang lalong masubsob sa pagitan 

ng kanyang mga suso. Habang ginagawa nila iyon ay muling tumingin si 

Katherine sa camera at nag-iwan ng isang matamis na ngiti. Ilang saglit pa 

ay kapwa na sila hubo't hubad, hindi ko mawari ang reaksyon ng mukha ni 
Mulong lalo na noong nakita niya ang puki ni Kat. 

Sa aking pagkakatingin ay nais pa yatang kainin ni Mulong ang puki ng 

dalaga, pero akin ding nakita ang pagpigil dito ni Kat. Hindi naman nagalit 

ang binata sa pagkabitin, sa mga sumunod kasing sabi ng aking hipag ay 
siya muli'y nagpa-alipin. 

"huwag na...ipasok na natin Mulong..." tinig ni Katherine. 

"..teka...kunin ko condom" sagot naman ni Mulong. 
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Dinampot ng binata ang pantalon niya sa sahig, dinukot ang isang condom 

saka inabot kay Katherine. Bilib na ako sa binata, siya mismo ang nakaalala 

ng proteksyon. Binuksan naman agad ito ni Kat at siya na din mismo ang 
naglagay sa matigas na titi ng binata. 

Sa pagkakataong ito ay humigang muli si Katherine, ibinuka ang makinis 

niyang mga hita saka pumwesto sa pagitan nito si Mulong. Tama din ang 

ginawa ng aking hipag, hindi siya dapat lubusang maging active sa una 

nilang pagtatalik. Ilang saglit pa ay nagsimula nang kumadyot ang binata, 

kasabay nito ang pagpalupot ng dalawang binti ni Kat sa kanyang balakang 
upang lalong maisagad ang titi niya. 

"oohhhhh....uhhhhhh....uhhhmmmmm..." sabayang ungol nilang dalawa. 

Hindi ko na alam ang malapitang detalye, ang tanging nakikita ko lang ay 

ang likod ni Mulong mula sa camera sa kisame, at ang sideview nila mula sa 

camera naman sa picture frame. Hindi ko alam kung namumula na ba ang 

puki ni Kat dahil sa pwersa o di kaya'y sakto na ang dulas nito dahil sa 

ligaya. Kapag napapadapa si Mulong sa katawan ni hipag ay lumilingon 
naman si Kat sa camera, ipinaparating niya sa akin na siya ay ayos lamang. 

"ahhhhh..Kat malapit na ako....ooohhhhh" malakas na ungol ng binata. 
"sige Mulong, cum nahhhh..." tugon naman ng dalaga. 

Nanginig ang nobyo ni Kat, kitang-kita ko sa aking laptop ang pag-diin pa 

sa puson ng balakang ni Mulong. Hindi na ako nagtaka kung bakit maagang 

nilabasan ang binata, ako din naman noong una ay ganyan. At isa pa, kung 

first mong makikipagtalik at kagaya ni Katherine ang iyong kasama ay tiyak 
na hawakan pa lang niya siguro ang titi mo ay lalabasan kana. 

Muling nagpalitan ng laway ang dalawa, ganap nang lalake ang nobyo niya. 

Mabilis silang nagbihis, nang sila ay aalis na, muling tumingin si Katherine 

sa camera, nag-iwan ng mensahe sa pamamagitan ng pag-kagat sa kanyang 
mga labi. 
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CHAPTER 30: 
 Outlet 

 
Mabilis akong nag-ayos ng aking mga gamit, minarapat ko nang umuwi 

dahil sa init sa aking katawan na nais ko nang lumabas. Tunay na ako'y 

nalibugan sa kantutan nila Kat at Mulong. Kakaiba ang aking libog na 

nadama, akala ko noong una ay hindi ko matatanggap na may ibang titi 

nang makakapasok sa puki ng dalaga. Hindi ko alam kung kanino ko 
ilalabas ang aking libog noong hapong iyon. 

"Puta, nakantot na ng iba si Kat!" sabi ko pa sa aking sarili. 

Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng aking asawa sa nangyari 

sa kanyang kapatid. Pero sa tingin ko'y alam niya ito, ni minsan yata ay 
hindi pa naglihim si Katherine sa aking asawa. 

Sinubukan kong tawagan si Carina nang ako'y dumating na sa aming 

condo, sa kasamaang palad ay hindi ko pwedeng tikman ang dalaga dahil 

nasa duty din siya gaya ng aking asawa. Si Regina ay akin ding tinawagan 

pero siya ay nasa beach daw at may photoshoot sila. Ano ba ito, kung kailan 

kailangan ko ng babae at puke ay wala akong mahagilap. Tumungo ako 

sandali sa ref, kumuha at nagbukas ng isang lata ng beer. Nagmuni-muni at 
muli kong sinariwa ang aking nasaksihan kanina lamang. 

Muli kong binuo sa aking isipan kung paano tinira ni Mulong ang aking 

magandang hipag. Kung paano siya binigyan ng ligaya ng dalagang aking 

itinuring ko na ding aking asawa. Lalong uminit ang aking katawan, dala ng 

alak at libog mula sa aking nasaksihan. Bihira ko itong gawin, ang 

magtawag ng babae upang may makantot lamang. Hindi na ako 
makahintay sa pag-uwi ni misis, mamayang gabi pa sigurado siya dadating. 

"hello? uhm, Vanessa?" wika ko nang ako'y tumawag sa dalaga. 

"hello sino to??" boses ng isang lalake. 

Nalintikan na, ang numero ni Vanessa na alam ko ay lalaki ang sumagot. 

BF nya kaya ito? Bilang isang professional ay kinausap ko naman ang 
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lalake, magalang kong hinanap ang dalaga at nagpakilalang ako ang 
landlord nila. 

"uhm sir si Vanessa? ako po yung may-ari ng condo na inuupahan niya" 
wika kong muli sa aking lalaking kausap. 

"ah ganun ba, eh busy siya, sabihin ko nalang tumawag siya sayo mamaya" 
supladong tugon pa ng kausap ko. 

Shit, ano ba to, sablay na naman. Dapat yata ay magsalsal na lang ako 

upang makaraos lang. Sinubukan ko ding tawagan si Jean noon, sa 

kabilang building lang siya nakatira ngunit kapag minalas ka e mamalasin 

kang talaga. "cannot be reached" ang sagot sa akin nang aking tawagan si 

Jean. Siguro'y nagpalit na siya ng numero pero hindi ko alam. 

Naubos ko ang aking beer nang hindi katagalan, magshoshower na sana 
ako nang biglang tumunog ang aking telepono. 

"he-hello?" sagot ko nang tumawag si Vanessa. 

"kuya! hihi! sorry kanina ha, hindi ako nakasagot..." wika ng dalaga. 

"ah ok lang, sunget ng BF mo ha hehe" biro ko pa. 

"ah hindi kuya Bogs, pinsan ko yun..siya naghatid sa akin, dito na ako sa 

lobby" masayang paliwanag pa niya. "..ah bakit ka nga pala napatawag 
kuya?" patuloy niya. 

"ah eh, wala naman, nagtataka lang ako kasi wala ka pa e si Regina nandito 
na last week pa" palusot ko naman. 

"kuya syempre sembreak hihi!" sagot naman niya. 

Hindi ko kaagad nasabi sa kanya ang totoong pakay ko kung bakit ako 

tumawag, tawag ito ng laman at hindi naman talaga nangungumusta. 

Naputol ang aming usapan nang siya ay sumakay na sa elevator paakyat sa 

aming palapag. Ako'y muling nanghinayang, malamang sa kasama niya ang 

pinsan niya at tiyak na hindi ako makaka-iskor sa dalaga. Itinuloy ko ang 

aking naudlot na paliligo, nang ako'y matapos ay siya din namang pagkatok 
sa aming pinto. 

"oh Vanessa!" gulat ko pa. 
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"hi kuya! here, may pasalubong ako sa inyo ni ate from my mom..hihi" 
masayang wika ng dalaga. 

Nalimutan kong ako'y nakatapis lamang ng aking tuwalya, hindi naman ito 

lingid para kay Vanessa dahil una'y nakita naman na niya ito. Pero ako'y 
nahiya at nag-akalang may kasama siya. 

"haha! tago ka pa! mag-isa ka lang kuya?" tanong pa ng dalaga. 

Bago ko sinagot ang kanyang tanong ay pinatuloy ko na muna siya sa loob 

ng aming unit. Ako naman ay tumuloy muna sa aming silid upang magsuot 
ng salawal. 

"oh kumusta Vanessa? mukhang nag-enjoy ka yata sa sembreak nyo ah" 
wika kong muli sa dalaga. 

"ah medyo hihi" sagot niya. 

Halata ang medyo pagdagdag ng kanyang timbang, marahil dahil bakasyon 

nga e tiyak na kain tulog lang ang kanyang ginawa. Ganunpaman ay hindi 

ko isinantabi ang aking nabuong pagnanasa na kanina ko pa tinitiis. Hindi 
ko na ito palalampasin sabi ko pa sa aking sarili. 

"...nasan na yung masungit mong pinsan?" patuloy ko. 

"ah hihi! sorry about that kuya Bogs!...umuwi na din, inihatid lang ako 
kanina" paliwanag naman niya. 

Hindi ko na inungkat pa kung bakit siya ang naghatid sa kanya, ang tanging 

pakay ko kasi ay ang mahindot siya at mailabas ko na ang init ng aking 

katawan na nabuo kaninang napanuod ko kung paano kantutin ng nobyo 

niya si Katherine. Hindi sa pagmamadali'y unti-unti kong ginawa ang 

hakbang patungo sa aking binabalak. "gusto mo ng makakain? alam ko 
napagod ka e...masahe?" pambobola ko pa. 

Hindi naman asiwa sa aking lambing ang dalaga naming boarder, lalo pa't 

ilang beses ko na din siya natikman. Pero bilang isang kabilang sa 

nakababatang henerasyon ay kailangan ko pa din siyang i-respeto. 
Ganunpaman ay sanay na siya sa aking mga biro. 

"hihi kuya talaga! nasaan ba si ate ha? bakit parang tigang ka? hahah!" biro 
pa niya nang aking hawakan ang malambot niyang balikat. 

"wala nga e, lonely ang kuya mo hehe" mala-demonyong boses ko naman. 
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"hmmm...amoy alak! eeeew!" wika niya ng subukan kong ilapit ang aking 
bibig sa kanyang leeg. 

Nahiya ako, kahit na nagpaubaya nang minsan si Vanessa sa akin ay naroon 

pa din ang takot ko sa dalaga. Isang sumbong lang siguro niya sa aking 
asawa ay tiyak na world war 3 ang kalalabasan. 

"isang tagay lang naman, pamparelax.." palusot ko naman. 

"weh? ikaw talaga! tara kape nalang tayo sa baba?" paanyaya naman niya. 

Ayoko. Ito ang unang kataga na sumagi sa aking isipan noong mga 
sandaling iyon.  

Kung sasama ako sa kanya sa kapihan sa ibaba ay malamang maubos ang 

aming oras. Hindi pwedeng mag-aksaya ng panahon, kailangang gumawa 
ako ng alternatibong hakbang para sa aking plano. 

"eh, ipagtitimpla nalang kita..." sabi ko sa kanya. 

Sinubukan kong hawakan ang kanyang isang hita, hindi siya tumutol. Hindi 
naman hawak-manyakis iyon, parang magkaibigan lang ang dating. 

"Vanessa pwede pa-kiss?" diretsahan kong tanong. 

"huh? kuya lasing ka naman yata e...tumigil ka dyan!" pagalit niyang wika. 

Sa ikalawang pagkakataon ay muling tumupi ang inyong lingkod, inalis ko 

ang nakapatong kong kamay sa kanyang hita dahil sa kanyang reaksyon. 

Taas-kilay siyang nag-sungit, ngumiti na parang aso at saka nagpaalam na 
ang dalaga. 

"sige na kuya, magpapahinga na muna ako sa amin..." sabi pa niya. 

Muli, ako'y nadismaya, hindi ko alam kung dahil ba sa pagnanais kong 

makatira o di kaya nama'y dahil ang aking mga diskarte'y lipas na. Siguro 

din naman ay dahil napagod lang sa byahe ang dalaga, o kaya nama'y may 

BF na siya talaga kaya't minarapat na din niyang umiwas sa tukso at 
makamundong gawain. 

"sorry Vanessa..." wika ko pa bago ko isarado ang aming pintuan. 

Ngiting matipid ang tangi niyang ibinalik sa aking sinabi, sabay talikod nito 

at tuloy pumasok na din sa kanilang unit. Napakamot nalang ako sa aking 

ulo, malamang e talagang day-off ako sa sex noong araw na iyon. Nahiga 
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akong muli sa aming sofa at sinubukan kong matulog upang patayin ang 

oras, sigurado namang mamaya ay narito na ang aking asawa na alam kong 
hindi tatanggi sa aking hilig. 

Akala ko'y matagal-tagal na akong naidlip, ilang minuto lang pala ang 

nakalipas. Matigas pa din ang aking titi at dapat talagang makaraos. 

Nagdecide ako, isang desisyong delikado. Aking kinuha ang susi ng 
kabilang unit, tumungo ako sa unit nila Vanessa. 
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CHAPTER 31: 
 Huwag Po Kuya 

 
Sa muling pagbabalik ni Vanessa ay tila hindi ko yata naunawaan. Alam 

kong natikman ko na siya, siya na din mismo ang minsan ang nagyaya. 

Masayahing babae ang dalaga, hindi ko akalain sa isang punto pala ay hindi 
laging tama ang aking iniisip sa mga kababaihan. 

Araw na hindi normal, kaninang umaga lang ay nakantot na ng iba ang 

aking magandang hipag. Napanood ko pa sa hidden camera kung paano 

ibinigay ni Katherine kay Mulong ang kanyang pagkababae na dati'y ako 

lamang ang nakakatikim. Ganunpaman ay tila matindi yata ang epekto nito 

sa aking kalibugan, hanggang makauwi yata ako dito sa aming condo mula 

sa townhouse ay matigas ang aking titi. Sa dami ng babaeng pwede kong 

hindutin noong hapong iyon ay parang ikinubli sa akin ng tadhana ang 

bawat pagkakataon. Kaya naman sa kaunting siwang na sumilip ang chance 
ay kinagat ko na agad. 

Dahan-dahan kong ipinasok ang susi sa pintuan ng unit nila Vanessa, ang 

balak ko'y su-surpresahin ko siya. Sa pagbukas ng pintuan ay 

nakakabinging katahimikan ang nangibabaw. Tanging tunod lang ng 

hangin mula sa aircon sa kanilang silid ang aking naririnig. Marahan akong 

tumungo sa kwarto ni Vanessa, hindi ko naisip noon kung bakit ko ba ito 

ginagawa. Para bang ako'y isang kriminal, gagawin ang lahat makakantot 
lamang. 

Sa pagbukas ko ng pintuan ng silid nila ay bumungad sa akin ang dalagang 

si Vanessa. Lantang gulay na nakahilata sa kanilang kama, marahil ay dala 

ng pagod mula sa byahe. Pinagmasdan ko ang sariwang katawan niya na 

may nakapatong na kumot sa ilang parte ng kanyang katawan. Malalim ang 

tulog niya, inilapit ko ang aking mukha sa kanyang bibig at inamoy ang 
mala-gatas niyang hininga. 

Isang lata lang ng beer at isang pantog ng libog ang tanging laman ng aking 

katawan, sa sobrang kahayukan ay nagawa kong pagsamantalahan ang 

dalagang walang laban. Aking isinatabi ang pagiging maginoo, kung 
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tutuusin ay hindi ko na kailangang pwersahin ang sino man kung aking 

nanaisin. Subalit kakaibang sensasyon talaga and dulot ng ganitong 
sitwasyon. Palihim, delikado, at bawal. 

"hhhhmmmmmmm..." bugtong hininga ng dalaga. 

Ako'y napatigil sandali, inantabayanan ko kung siya ay magigising. Siguro 

ay nasa gitna siya ng kanyang panaginip, sinubukan kong idantay ang aking 

isang palad sa kanyang malambot na dibdib. Walang malay pa din ang 
dalaga, ipinagpatuloy ko ang paghipo sa kanyang isang suso. 

Hindi na siguro nakapagbihis pa si Vanessa, ang suot niya kanina galing 

byahe ay yun pa rin. Ako'y namangha nang ibaba ko ang kumot niya, 

kumpleto nga ang kanyang damit pang-itaas pero sa ibaba naman ay naka-

panty lamang. Nanlaki ang aking mga mata nang sumilip pa ang pisngi ng 

kanyang langit. Nag-alinlangan akong gisingin ang dalaga, sa ipinakita 

niyang kilos kanina at salita ay hindi ko alam kung pwede pa ba o hindi na 
ako maka-iskor sa kanya. 

Masasabi kong "dinemonyo" ang aking isipan ng mga sandaling iyon, hindi 

tama ang "pwersahang" ginagawa ko sa walang laban na dalaga. Sa isang 

banda naman ay aking inisip ang aming nakaraan ni Vanessa, hindi naman 

siguro siya magpapakantot sa akin dati kung ayaw niya. Siguro sa kabilang 

panig ng istorya ay papayag din siya kung lubos ko siyang papalibuging 
muli. 

Ipinagpatuloy ko ang nakaw na pagromansa sa katawan ng dalaga, muli 

kong inilapat ang aking kamay sa isa niyang suso na matigas at malambot, 
gaya ng kay hipag na hindi lawlaw at tunay na suso ng isang dalaga. 

"hhmmmmmmmm...." muling ungol ni Vanessa. 

Sa pagkakataong ito ay hindi na ako natinag, idiniin ko pa ang 

pagkakahawak ko sa kanyang isang suso. Sinabayan ko ito ng paghimas 

naman sa kanyang puson, bagay na nagsilbing apoy sa init ng kanyang 

katawan. Lumalim ang paghinga niya ngunit nanatiling pikit ang mga mata. 

Siguro'y sa kanyang isip ay nananaginip siya, naglalaro marahil sa kanyang 
panaginip ang libog na sa katunaya'y dulot ng aking ginagawang paghimas. 

Ilang minuto din siguro akong naglaro sa mura niyang katawan, pilit kong 

nilabanan ang kalibugan. Subalit ang aking katawan ay alipin ng kahinaan,  
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gusto ko na talagang ilabas ang aking katas na kanina pa naipon sa aking 
puson. 

"...ohhhhmmmm...Ann...Andyy.." mahabang ungol ni Vanessa. 

Napatigil ako. Sino naman si Andy?? tanong ko pa sa aking sarili. Hindi ko 

lubos na alam ang background ni Vanessa. Wala akong karapatan na 

malaman pa, ang tanging lubid sa pagitan namin ay ang sex na naganap 

dati sa amin. Hindi ko alam kung ano ang aktibidad niya gaya ni Regina, 

nanatiling misteryoso ang pagkatao ni Vanessa simula nang aking nakuha 
ang pagkababae niya - yun lang naman kasi ang pakay ko sa dalaga. 

Pinagmasdan ko si Vanessa, sa tingin ko'y para siyang nadismaya at 

malamang sa magising na. Itinigil ko kasi ang panghihipo sa kanya ng 

bigkasin niya ang isang pangalan . "Andy" - pwedeng panglalake o babae. 

Ilang saglit pa'y unti-unti nang iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata, 

ako'y kinabahan. Tiyak na siya ay magagalit o magtataka kung bakit naroon 

ako sa kanyang silid, kung paano ako nakapasok, kung bakit naka-exposed 

ang kanyang panty. Sari-sari, ang sumagi sa aking isipan, ngunit huli na 
ang lahat at wala na akong pagkakataong lumisan. 

"huh?? kuya??! anong ginagawa mo dito?!" masungit na tanong niya nang 
siya ay tuluyan nang nagising. 

"...pano ka nakapasok??!" patuloy niya. 

Mga ilang segundo akong napako sa aking pwesto, tila huminto ang aking 

isipan upang gumawa ng palusot. Umupo si Vanessa at tinakpan niya ng 

kumot ang kanyang ibabang bahagi. Feeling ko ako'y isang rapist, ngunit 
hindi naman siya sumigaw upang humingi ng tulong. 

"ah..eh..magso-sorry sana ko sa iyo, kanina..." sagot ko sa dalaga. 

"...kanina pa ako kumakatok, tapos bukas naman pala yung pintuan nyo" 
patuloy ko. 

Unti-unting nabuo ang aking mga palusot, hindi ko pinahalatang ako'y 

kinakabahan dahil sa aking katarantaduhan. Malugod naman niyang 

pinakinggan ang aking mga paliwanag. Ganunpaman ay bakas din sa 

kanyang mukha ang pagkabitin, malamang nagwet dreams nga siya sa 
aking palagay. 

"eh...eh bakit...hay!" nalilitong wika ng dalaga. 
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Sinubukan kong ibahin ang usapan, nilinlang ang dalagang nais kong 

pagsamantalahan. Muli akong humingi ng paumanhin sa kanya, ayoko din 

namang masira ang aming relasyon bilang landlord at boarder, bilang fuck 

buddy. Hindi ako tumigil, pilit kong ibinaling din ang aking pakay sa kanya 

at para din kanyang maintindihan na gusto ko siyang kantutin. "Vanessa..." 
tawag ko pa. 

"oh? sige na kuya, pagod ako e...ok na yun, nag-sorry kana man na" 
paliwanag niya. 

"uhm, pwede ba tayong...uhm...alam mo na" makapal na mukha kong 
tanong sa dalaga. 

"ano?? pwedeng ano?" masungit niyang tugon. 

"alam mo na, na miss kita e..." pambobola ko pa. 

"no. sorry" sagot niya sabay angat ng kumot at ikinubli pa sa sarili. 

Sinubukan kong umapila, hindi ko isinuko ang aking nais. Kung siguro 

unang beses pa lang ito ay hindi ko na itutuloy, pero ang kaso ay pumayag 

na siya dati, natikman ko na ang puki niya. Ito ang aking ipinagtaka, sa 
ilang linggong pahinga sa sembreak ay tila nagbago na ang dalaga. 

"ha? bakit? ayaw mo na ba sa akin?" tanong ko naman. 

"kuya may asawa at anak kana...mali yung ginawa natin dati..alam mo yun 
diba?" wika niya. 

"eh bakit pumayag ka dati?" tanong ko ulit. 

"yun na nga e, ang gaga ko, ang tanga ko. kalimutan mo na yun, sex lang 
yun." sagot naman niya sa akin. 

Nagpursige akong muli siyang mapapayag, nakit ko sa kanyang mga mata 

ang pagsisisi. Sigurado akong alam niya ang nangyari sa kaibigan niyang si 

Regina, tungkol sa pagpatol sa may asawa. Marahil alam niya ang 
kahihinatnan ng ganitong nakaw na mga sandali. 

"so hindi na tayo pwedeng mag-sex?" tanong ko sa dalaga. 

"oo kuya, tama na." sagot niya. 

"...sino si Andy?" wika ko. 
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Nakita ko ang pamumula sa makinis niyang pisngi, alam kong hindi naman 

niya iyon babanggitin kung hindi ito kunektado sa kanya. Hindi niya iyon 

babanggitin kung hindi niya nararamdaman ang paghimas ko sa kanyang 
suso at puson kanina. 

"ha?? ...pinsan ko bakit??" sagot ng dalaga. 

"ah yung sumagot sa tawag ko kanina?" tanong ko. 

Ako'y muling napaisip. Kung pinsan niya si "Andy", at nabanggit niya ang 

pangalang iyon kanina habang hinihimas ko siya, so malamang ay 
kunektado sila sa ganoong larangan. 

"oo siya nga bakit? kilala mo siya?" patuloy ni Vanessa. 

"honestly, narinig ko siyang tinatawag mo kanina. kaninang natutulog ka e 
umuungol ka.." wika kong muli. 

Alam ni Vanessa ang aking tinutukoy, marahil sariwa pa sa kanyang isipan 

ang kanyang napaginipan. Ngayon ay nabaligtad na ang sitwasyon, tila ang 

dalaga na ang nagpapalusot at ako naman ang humahanap ng paliwanag 
mula sa kanya. 

"ows...ungol ka dyan! tse!" masungit niya muling tugon sa aking mga 
tanong. 

"nag we-wet dreams ka noh??" wika kong muli. 

Nang makakita na ako ng pagkakataon ay muli na akong sumalakay. Sa 

kahinaan ng dalaga'y nanghimasok ako upang maisakatuparan ko na ang 
aking balak. Muli kong sinubukan ang aking masasabing "kamandag". 

"nabitin ka yata e...ituloy natin.." pabulong kong wika. 

Napataas ang kilay ni Vanessa, alam kong nagdadalawang isip siya upang 

iwaksi ang una niyang nasabi na hindi na mauulit ang dati naming 
ginawang pagtatalik. 

"haha si kuya tigang nga haha!" panunukso pa ng dalaga. 

"eh bakit ikaw hindi? hmmm siguro nadiligan ka nung 'Andy' na yun 
noh??" bawi ko naman. 

"sira! pinsan ko yun noh!" depensa ng dalaga. 
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"pinsan? e bakit napapaginipan mo na nagse-sex kayo?" patuloy ko. 

"ulul ka kuya haha! tumigil ka nga!" sagot nalang niya. 

Nang aking mapansin na hindi yata gagana ang aking paraan upang muli 

siyang makana ay isang hakbang muli ang aking sinubukan. Tumayo ako 

mula sa pagkakaupo sa gilid ng kanyang kama. Akmang huhubuin ko ang 

aking shorts ay nagulat ang dalaga. "huy kuya! anu ka ba?!" pagbabawal 
niya sa akin. 

"tara na Vanessa, pagbigyan mo na ako" hiling ko pa. 

"tse! kahit maghubad ka dyan wala akong pake!" masungit niyang sabi. 

Itinuloy ko ang aking balak, hinubad kong tuluyan ang aking shorts. 

Kasunod nito ang aking brief saka ko ipinakita sa kanya ang aking titi 

habang hinahagod ko ito. Bahagyang napatingin si Vanessa sa matigas kong 

sandata, nanlaki ang mga mata saka kunyaring nahiya. "eeeeehh! 
magdamit ka nga kuya!" sabay takip niya ng kanyang mga mata. 

"ayaw mo ba nito?" turing ko pa sa titi ko. 

Inabot ko ang isa niyang kamay, nanlaban pa noong una ang dalaga. Pilit 

kong inaabot sa aking titi ang malambot niyang palad. 
"kuya!!!ayoookoooo!" pagkontra ng dalaga. 
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CHAPTER 32: 
One Lazy Afternoon 

 
Pervert kung ituring, manyakis, sabik sa laman. Ito ang katangiang 

nangibabaw sa aking sarili nang mga sandaling muli kaming nagkita ni 

Vanessa. Oo nga at nagpakantot na siya dati sa akin, pero ibang Vanessa na 

yata ang aking kaharap isang hapon sa aming condo. "kuya!!!ayoookoooo!" 
sigaw ng dalaga. 

"...isusumbong kita kay ate Angel!" patuloy pa niya. 

Nabingi ako sa mga sigaw ni Vanessa, hindi ko naririnig ang mga panaghoy 

ng dalaga. Diretso ang aking pasya na halayin siya mailabas lang ang init ng 

aking katawan. Alam kong hindi "lubos" na ayaw niya, kung totoong labag 

sa kanyang kalooban ang magpagamit ay sana hinawakan na niya ang titi 

ko saka ito piniga. Alam kong may natitirang libog pa din si Vanessa para sa 
akin. 

"sige na Vanessa...please?" aking pagmamakaawa pa. 

Nang makakita ng pagkakataon ay mabilis nabawi ni Vanessa ang kanyang 

kamay, muling nagtago sa ilalim ng kanyang kumot. Nakikita ko sa 

kanyang mukha ang takot, at pinaghalong libog. Sinalsal ko ang aking titi, 

umupo akong muli sa kanyang tabi na hindi naman niya tinutulan. Ako'y 

kanyang pinagmasdan habang hinahagod ko ang kahabaan ng aking 
sandata. Pasulyap-sulyap siya sa aking ginagawang sariling pagpapasarap. 

"patingin nalang ng suso mo Vanessa" sabi kong muli sa dalaga. 

Napatawa ang dalaga. Hindi ko mawari na dati ay hindi ako naghirap sa 

pagkumbinsi na ako'y kanyang tsupain. Pero ngayon isang pasilip lang sa 
malambot niyang suso ay ayaw niyang ibigay sa akin. 

"kuya ang manyak mo!" wika nito. 

"patingin na nga lang e...hindi kana naawa sa akin.." pagkukunyari ko pa. 

Siguro'y hindi niya ako natiis, nanumbalik sa kanyang sarili ang dati 

naming pinagsamahan. Ibinaba niya ang kanyang kumot, nasabik ako sa 
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mga sumunod niyang kinilos. Iniangat niya ang suot na damit at isinama pa 

ang suot niyang bra. Lumadlad sa aking harapan ang malusog niyang mga 

suso. Ang light-brown niyang utong na halos nalimot ko na ang itsura dahil 
sa tagal ko na din itong hindi nakita. 

"oh bilisan mo na kuya, baka dumating na asawa mo!" masungit pa niyang 
tugon. 

Tinitigan kong mabuti ang makinis niyang dibdib, pinagana ko nalang ang 

aking imahinasyon makaraos lamang. Habang patuloy ako sa pagsalsal sa 

aking titi ay nahuhuli kong tumitingin din siya sa akin. Hindi ko alam kung 

dahil ba hinihintay na niya akong makaraos na o nagugustuhan na din niya 

ang kanyang nakikita. Nang mapansin kong parang tumayo ang kanyang 
mga utong ay sinubukan ko muling siya ay bolahin. 

"tulungan mo na ko Vanessa para matapos na.." bulong ko pa sa dalaga. 

"style mo haha!" sagot ng dalaga. 

"...akina nga!" masungit niyang pahabol. 

Labis akong natuwa, hindi naman pala tuluyang isinarado ni Vanessa ang 

pintuan para sa aming tawag ng laman. Ngayon ay walang pagkontra 

niyang inabot ng kanyang kamay ang aking titi. Ang mainit na palad ni 

Vanessa ay sumayad na sa aking sandata. Hinimas niya iyon, ang katawan 
ng aking titi, ang nangingintab na ulo ng aking ari. 

"shit ka kuya, bilisan mo ha!" wika pa niya. 

Aking inabot ang isa niyang suso, nagulat pa noong una ang dalaga ngunit 

pinabayaan na din niya akong lamasin iyon. Marahang sinalsal ni Vanessa 

ang aking titi habang nilalamas ko ang isa niyang suso. Magkatabi kami sa 

kama, sa pagkakataong ito ay hindi na ako nagmadali pa. Eto na kasi at 

hawak na niya ang aking titi na kanina lang ay tumatanggi siya. Ilang 
hakbang na lang ay siguradong doon din tutungo ang aming ginagawa. 

"pwede bang makahalik sa pisngi ng magandang dalaga?" pambobola ko sa 

kanya. 

Marahil tinamaan siya ng aking matamis na mga kataga, ibinaling niya sa 

akin ang kanyang mukha at unti-unting isinara ang mga mapungay na 

mata. Inilapit ko ang aking mga labi, muli kong naamoy ang mabangong 

hininga ng dalaga. Sinalubong ko ng aking kamay ang kanyang pisngi na 
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makinis, ramdam ko ang lalim ng kanyang paghinga. Tikom ang bibig at 
may konting hinagpis nang mag-dikit ang aming mga labi. 

Hindi ko siya pinilit na lumaban ng halikan, sa halip ay inilipat ko ang 

aking bibig sa kanyang makinis na leeg. Dito ay nagsimula siyang umungol 

pero pigil, ayaw niyang malaman ko na nalilibugan na siya sa aking 
ginagawa. Pero huli na ang lahat, batid ko na ang kanyang hangganan. 

"hmmmmm..." mahinang ungol ni Vanessa. 

"...kuya...matagal ka pa ba?" tanong niya. 

"ok lang ba sa iyo ganito? gusto ko din sana paligayahin ka Vanessa" wika 
ko naman sa dalaga. 

  Matapos iyon ay binitiwan niya ang aking titi,    hinawakan niya ng 

kanyang dalawang kamay ang     aking mukha saka kami naghalikan. 

Dumaan man      ako sa butas ng karayom noong hapong iyon ay masasabi 
ko nang nagtagumpay ako sa aking  

      plano. Nakipagpalitan na ng laway ang     dalaga, sinimsim ko ang 
matamis niyang bibig   kasabay ang muling paghawak ko sa dalawang suso  

niyang malusog. 

"kuya...ayokooo..." bulong niya nang kami'y tumigil saglit sa paghahalikan. 

"ayaw mo na ano? ayaw mo ba itong titi ko?" biro  

Inihiga ko mula pagkaka-upo si Vanessa, nagpaubaya naman siya. Tinungo 

ko ang kanyang suso sa pagkakalilis ng kanyang damit kanina. Hindi na ako 

nahirapang dilaan at kainin ang kanyang munting utong. Hawak niya ako 
sa buhok habang dinidilaan ko ang kanyang mga bundok. 

    "kuya...tama na...salsalin nalang kita.." hiling pa  

   Hindi ko siya pinakinggang muli, ibinaba ko ang   aking isang kamay at 

idinapo sa kanyang sinapupunan. Basa ang panty niya, tunay nga sigurong 

nag wet dream ang dalaga o di kaya nama'y nabasa lang ngayon dahil sa 
aming ginagawa. 

"haha bakit basa ito??" biro ko pa nang aking hawakan ang panty niya. 
"tse!" masungit niyang reaksyon. 
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"tell me Vanessa, nag-sex kayo ng pinsan mo noh?" tanong ko pa sa kanya. 
"sus, hindi noh!" sagot naman niya. 

paghagod sa panty niya, wala akong pakialam kung kung sino mang lalake. 

Muli niya akong pinigilan nang maipasok ko ang aking isang daliri sa singit 
ng panty niya. Mabilis niyang hinawakan ang aking braso. 

"kuya tama na...ito nalang..." wika niya. 

Muling hinawakan ni Vanessa ang aking uten, sinalsal niya itong mabuti 

upang hilingin na iyon na lamang ang kanyang gagawin. Nakaisip ako ng 
ideya, nagbakasakaling magiging epektibo ang aking gagawin. 

"sige 69 nalang tayo, para naman masarapan ka din" suhestyon ko sa 
kanya. 

Napilitan si Vanessa, marahil mas maigi na iyon kesa naman siya ay aking 

hindutin. Bumaling ang dalaga sa pwestong ang kanyang puwitan ay nasa 

aking mukha. Hinubad ko ang panty niya at ngayo'y nakatambad na sa 

aking mukha ang mamasa-masa niyang hiwa. Inilabas ko ang aking dila, 
hinimod ko ang mga labi ng kanyang basang puki. 

"uhhhhhhhhh...." mahabang ungol ng dalaga. 

Nagpatuloy naman sa pagsalsal si Vanessa sa aking kanina pang matigas na 

ari. Hindi niya isinubo iyon kahit na nakatapat na ito sa kanyang mukha 

dahil sa aming pwesto. Pinagbuti ko naman ang aking pagbrotsa sa kanya, 

alam kong nasasarapan siya dahil maya't maya ay tumitigil siya sa pagsalsal 

sa akin at napipiga pa nga niya ito. Pinalipat ko ng pwesto si Vanessa nang 

sa tantsa ko'y sapat na ang sarap na ginawa ko sa puki niya. Nakapatong 

ngayon sa akin ang dalaga, ang suso niya ay nasa aking dibdib na, at ang titi 
ko naman ay alam kong nakatutok sa kanyang puson. 

"pa kiss ulit Vanessa..." wika ko pa. 

"bilisan mo na kuya..." sagot naman ng dalaga at humalik muli sa akin. 

Alam kong madulas na ang kanyang lagusan, isang ulos lang ay mabilis 

kong maipapasok ang aking sandata. Ginawa ko iyon, sa pagkayakap ko sa 

dalaga habang kami'y magkahilikan ay aking itinutok sa kanyang bukana 
ang aking alaga. "shiitttt! kuya! ayoko!!!" pagtutol niya. 
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Dama ko ang pwersa ng pagtutol ni Vanessa, pero kahit na ako'y nasa ilalim 

niya, kontrolado ko pa din ang lahat at kulang ang kanyang lakas para 

labanan ang aking balak. Pumasok ang ulo ng aking titi, inis na inis si 

Vanessa sa aking ginawang supresa. Pilit kong ini-angat ang aking balakang 
upang tuluyang makapasok ang aking titi sa kanyang masikip na puki. 

"malapit na ako Vanessa...sige na.." pagpupumilit ko pa. 

Nakakunot ang kanyang noo, halatang galit na ang dalaga. Naramdaman ko 
ang panghihina niya at tuluyan na siyang nagpa-ubaya. 

"shit kuya, ang gago mo naman" wika niya. 

Tuluyan kong naipasok ang aking titi sa kanyang lagusan, muli kong 

nadama ang init ng loob ng puki ni Vanessa. Masikip pa din ito at tila 
walang ibang gumamit. Ilang saglit pa'y muli siyang nagsalita sa akin. 

"palit tayo." masungit niyang utos. 

Akala ko ay tatakbo at hihingi ng tulong ang dalagang aking 

pinagsasamantalahan. Humiga siya at ibinuka ang kanyang mga hita, 

malaya niya akong pina-pwesto sa pagitan ng kanyang makinis na biyas. 

Itinutok ko ang aking titi na basa na din ng kanyang katas, muli kong 

ipinasok ang aking matigas na sandata sa lagusan ng dalaga. Walang imik si 

Vanessa, para akong kumakantot ng isang tuod. Maliban sa pagsusungit ay 
hindi ako nakarinig ng kanyang mahinhing mga ungol. 

"tagal pa ba?" wika niya. 

"ang sarap mo Vanessa..." wika ko naman. 

Habang ako ay nasa ibabaw ng dalaga ay hindi nagtama ang aming mga 

mata. Parang eksena sa isang massage parlor noong aking kabataan, 

nagbayad ka at ang babae ay hihilata at ibubuka ang kanilang puki upang 
makaraos ka lamang. Walang reaksyon, walang pagtutol. 

"ohhhhhh...lapit na Vanessa..." ungol ko pa. 

Isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang mga suso, dinilaan ko ito. 

Sinikap kong ibalik ang sigla niya kanina, hinalikan kong muli ang gilid ng 

kanyang tenga. Naririnig ko ang lalim ng kanyang paghinga, sa kabila 

siguro ng pwersahang kantutan ay hindi niya maitanggi ang sarap na 
nararamdaman. 
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"uhmmm..." maikli niyang ungol. 

Pigil ang ngiti, nahuli kong inipit niya ang kanyang mga labi. Gusto niyang 

umungol pero ayaw niya itong iparinig. Sinubukan kong kausapin siya 
upang maging maayos ang pagtatapos ng aming mga sandali. 

"Vanessa blurt it out...hindi ka ba nasasarapan sa akin?" tanong ko pa. 

Sinampal niya ako, hindi naman malakas, parang nanggigil lang. Dito ay 

nadama ko na ang luwag ng kanyang damdamin. Napwersa ko nga siya 

pero tiyak akong nakabawi naman ako sa sarap na aking inihatid sa 
katawang lupa ng dalaga. 

"shit kuya, dalawang beses akong nilabasan, ikaw hindi pa tapos!" masungit 
niyang tugon. 

Hinalikan ko si Vanessa ulit, niyakap ko siya habang patuloy ang aking 

pagkantot sa kanyang ibabaw. Sa pagkakataong ito ay gumanti na siya sa 

halikan, yumakap din ang dalaga at isinaklay ang dalawang binti sa aking 
balakang. 

"kuya...ohhhhhhh makakatatlo yata akooooo...shiittttt..." ungol pa niya. 

"sa loob ko ha..." tanong ko sa dalaga. 

"bilis na...uhhhhmmmmm kahit saannnnn...ayan na koooohhhh" ungol 
muli ng dalaga. 

Sinabayan ko ang pagsirit ng katas ni Vanessa, sa loob ng kanyang puke ay 

pinasabog ko din ang aking tamod na kanina pa naluto. Naghalo ang aming 
katas sa loob ng kanyang lagusan. 
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CHAPTER 33: 
Indicium 

 
Labis akong natuwa sa naging pagtatalik naming muli ni Vanessa, 

napwersa ko man siya ay tiyak akong nasarapan din ang dalaga. Akala ko 

talaga'y mauuwi sa pagma-maryang palad ang aking hapon, buti nalang at 

dumating si Vanessa noon. Ganunpaman ay hindi lahat ng aking hakbang 

ay ayon, nailabas ko nga ang init ng aking katawan, nakantot ko nga ang 

babaeng minsan kong inasam, subalit sa kabila nito'y maituturing kong 
dilubyo. 

Naging mailap sa akin si Vanessa, siguro'y naging tulad na siya ni Regina. 

Asiwa sa lalakeng may asawa, siguro dahil na din sa aking pagpupumilit na 

siya ay makatalik. Hindi nagbago ang pakikitungo sa akin ni Regina, 

masayahin at palabiro pa rin pero diretso ang kanyang prinsipyo na tapos 

na ang relasyong sekswal namin. Pero itong si Vanessa naman, bumalik sa 

dating pagiging tahimik. Natakot pa nga ako, baka isumbong ako sa aking 
asawa tungkol sa mga kalokohang aking ginagawa. 

"Bogart we need to talk, go home early" maikling mensahe sa akin ng aking 
asawa isang araw habang ako'y nasa trabaho pa. 

Butil-butil na pawis ang dumaloy sa aking mukha sa pagkakabasa ng 

mensahe ni misis. Tuwing tatawagin o babanggitin niya ang aking pangalan 

na buo ay tiyak na seryoso ito. Sari-saring isyu ang nanumbalik sa aking 

isipan habang ako'y naghahanda ng mga gamit upang umuwi na. Naroong 

baka nagsumbong na si Vanessa, o si Regina. Sumagi din sa aking 
imahinasyon ang nalaman na kaya niya ang aking mga nakatagong lihim. 

Sinubukan ko pang tawagan si Carina habang ako'y pauwi na, si Carina kasi 
ay ang aking kailangan sa mga ganitong sitwasyon. 

"aww kuya ko miss na din kita, pero nasa duty ako eh, mamaya after gusto 
mo?" sagot pa ng dalaga. 

Siguro lahat ng aking singit ay nabasa na ng pawis sa sobrang kaba. Ito na 

yata yung araw na nakatakda, na magagalit at mag-aaway kami ni Angel. 
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Lahat ng santo ay aking tinawag, upang ako'y tulungan sa haharaping tigre 

ng tahanan. Muli sa huli'y bumalik ang nananatiling tagapagtanggol ni 
Bogart, "bahala na si Batman". 

"babe....? babe?" mahinang tinig ko pagpasok ng aming condo. 

Nagmasid ako, inaasahan ko kasi ay mga lumilipad na plato ang sasalubong 

sa akin. Sa halip ay nakaka-binging katahimikan ang aking nadatnan. 

Dahan-dahan akong tumungo sa aming silid, marahan kong binuksan ang 

pintuan at ako'y naghanda sa anumang gagawin o sasabihin ng aking 
asawa. 

"Bogart come here. Ipaliwanag mo to" masungit niyang tinig. 

Nasa ibabaw ng kama si misis, naka-upo siya at nasa kandungan niya ang 

aking laptop. Doon ay isa-isang napawi ang mga aking iniisip kanina kung 

ano ang kanyang nais pag-usapan, tinumbok ng aking isipan ang isang 

bagay -ang video ni Katherine at Mulong habang nagkakantutan. Binura ko 

ang original video at sigurado akong wala iyon kahit sa recycle bin, pero 

ang katangahan ay umaatake nang hindi mo alam. Naiwan ko ang isang 

kopyang converted para sa aking cellphone. 

"ah eh...babes...uhm, your sister planned that" wika ko sa aking asawa. 

"Katherine planned this?? are you sure?...eh bakit nasa laptop mo?" patuloy 
niya. 

"...i don't think my sister will plan such thing, alam mo ba ang scandal? 
ilang kopya meron to? burahin mo!" sermon ng aking maybahay. 

"isa lang yan, saka dito sa CP ko" wika ko. 

Ipinakita ko sa aking asawa ang aking telepono at binura ko na nga ang 

matagal ko ding pinagnasahang palabas ng aking hipag at ng nobyo niya. 

Kinuha ko din ang laptop ko upang burahin ang file, nanghihinayang man 

ay dapat ko itong gawin. Tanging ang memorya ko nalang ang naiwang 

saksi sa sarap ng hindutan nila Mulong at Katherine. Napaisip ako, 

natulala, totoo ba itong nangyayari. Nitong nakaraang mga araw ay tila 

bumabaligtad na sa akin ang tadhana. Nabawasan ang aking mga babae, si 

Vanessa at Regina ay iwas na sa akin. Si Carina ay bihira ko na ding makita 

at laging busy sa trabaho. Si Katherine nama'y may syota na, mula noong 
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nai-video ko sila sa townhouse ay bihira ko na din siyang makita, tila nag-
eenjoy na siguro siya sa piling ng bagong nobyo niya. 

"bakit naman niya pinayagang i-video mo sila?" tanong ng aking asawa. 

"ok, let me start...Katherine approached me before that happened, sabi niya 

sila na daw ni Mulong at handa na daw siyang makipag-sex sa kanya. Pero 

natatakot siya kasi baka daw mahirapan siya, masaktan o parang ma-rape 

dahil hindi naman niya kilala at first nilang dalawa" paliwanag ko. "then?" 
tanong ni misis. 

"then yun, I suggested oo, pero syempre hindi naman pwedeng nandun ako 

mismo sa room kung saan sila nag-sex, kaya I ended up setting a hidden 

camera para bantayan sila" patuloy ko naman. 

Napansin kong tila lumalim ang paghinga ng aking asawa, kita sa kanyang 

mga mata ang enthusiasm sa aking mga paliwanag. Malamang ilang oras na 

niyang napanood ang video bago pa man ako dumating ng bahay. Sa isang 

banda ay lumuwag ang aking pakiramdam, akala ko kasi noong una ay iba 
ang natuklasan niya. 

"well I think hindi naman nahirapan ang sis ko, maliit yata yung kay 
Mulong e, hihi!" biro na ni Angel. 

"...teka tawagan ko nga" patuloy niya. 

Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan ang kapatid niya. 

Tumabi naman ako sa aking asawa doon sa ibabaw ng aming kama. 

Hinalik-halikan ko naman siya sa leeg, sa balikat at pisngi habang 

hinihintay niyang sagutin ni hipag ang tawag niya. Naramdaman kong 

hindi na galit sa akin si Angel nang himasin na din niya ang aking mukha. 
Natuwa ako at naging banayad na ang lahat. 

"hello? sis?" wika ni Angel. 

Hindi ko gaanong narinig ang sagot ni Kat sa kabilang linya dahil hindi 

naman nakaloudspeaker ang CP ni misis. Tanging ang mga salita lang ni 

Angel ang aking naririnig at hinuhulaan ko nalang ang kanilang buong pag-
uusap. 

"bruha ka hihi! kay Bogs ko pa nalaman? kelan pa?" pabirong wika ni misis. 
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"oh nasaan ka ngayon? dapat ipakilala mo din kila nanay ng formal" 
suhestyon pa ni Angel sa kapatid. 

Wala akong nakitang pagtutol kay Angel para sa bagong nobyo ng kanyang 

magandang kapatid. Ako din naman sa pagdaan ng panahon ay natanggap 
ko na ang kinabukasan ng aking hipag. 

"oh sige, see you soon sis, both of you hihi! bye" paalam ng aking asawa. 

Naka-ngiting ibinaba ni Angel ang telepono, paglapag niya nito sa lamesang 

maliit sa gilid ng aming kama ay sa akin siya ay bumaling. Hinalikan ako ng 

aking asawa, halik na dati pang kaytamis. Nang hawakan ko ang mga suso 
ng aking asawa ay kaagad niya itong pinigil. 

"teka teka, Bogs babe...saan nga pala ginawa nila Kat yun? nakita ko sa 

video parang hindi dito yun sa condo. sure ako hindi rin sa motel yun dahil 
paano ka maglalagay ng cam dun" tanong ng aking asawa. 

"ah eh, dun sa townhouse hehe" sagot ko naman. 

"hmmmm...alam mo babe, I think thats a good idea" wika ng aking asawa. 

Ako'y kinabahan, ito na naman yung bangungot na akala ko dati ay lipas na. 

Siguro kung hindi niya nakita ang video nila Kat at Mulong ay hindi na niya 

maaalala ang kanyang pantasya. "remember sa motel dati? noong kasama 
natin silang dalawa?" patuloy niya. 

Natulala akong muli, naghintay ng kanyang mga ipapahayag na hangarin. 
Niyakap ko si Angel habang patuloy siyang nagsasalita. 

"do you think Kat is more aroused because she knows that she is being 
watched?" tanong ni Angel. 

Kibit-balikat akong nag-react. Ngiting malibog ang aking napansin sa mga 

labi ng aking magandang asawa. Hinalikan din naman niya ako at akala 

ko'y tutuloy na kami sa kantutan. Pero maya't maya ay nagsasalita siya 
tungkol pa din sa mga nakita. 

"...alam mo Bogs, parang more aroused din ako while being watched, diba 

sa motel nga..alam ko nanunuod si Mulong noon e..hihi" biro pa niya. "so 
what do you mean?" tanong ko sa aking asawa. 

Naghubad si Angel, biglaan. Ipinalamas niya sa akin ang kanyang 

mapuputing suso saka muli kaming naghalikan. Kwentuhan palang tungkol 
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sa kanyang balak ay libog na libog na ang aking asawa, paano pa kaya kung 
naroon na kami sa mismong     pangyayari. 

Malugod kong sinunod ang aking maybahay, mabilis kong hinubo ang 
aking salawal para kantutin ang asawa kong malibog. Hindi na ako nagtaka,  

  basa na ang puki niya at hindi ko na kailangang dilaan pa. Umibabaw siya 

kaagad sa akin, dagliang ipinasok ang aking titi sa madulas na niyang   
puki. 

"oohhhhh...uhmmmmm...Bogs...." ungol ni Angel. 

"...lets do what Katherine did...uhmmmm" hiling niya sa akin. 
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CHAPTER 34: 
 Countdown 

 

Mula nang makantot na ni Mulong ang aking magandang hipag ay 

masasabi kong isa itong malaking pagbabago sa aking buhay. Naging 

mahigpit man ako sa una'y kailangan ko ding magpaubaya. Wala namang 

naging pagtutol sa kapatid niya na aking asawa kaya't dapat kong tanggapin 

ang tadhana. Halos bumalik sa dati ang aming gawi ni misis, solo kaming 

nagtatalik dahil nagkaroon na nga ng ibang mundo ang kanyang kapatid. 

Lubos naman ang aking tiwalang ibinigay sa mokong na si Mulong, alam 

naman niya siguro kung saan lulugar at malamang sa bihirang mangyari 
ang lokohin ang isang magandang babae. 

Panahon ang kusang naghilom sa sugat, sa ilang linggo ay tanggap ko na 

ang lahat. May ilang beses din namang bumisita ang bagong 

magkasintahan sa aming lugar, o minsan nama'y kapag kami ni misis ang 

dumadalaw kila byenan ay naaabutan namin sina Kat at Mulong. 

Napapangiti pa nga ako sa aking sarili, naaalala ko kasi ang sitwasyon 

namin dati ni Angel na noong baguhan pa lang kami ay lahat ng 

pagkakataong solo namin ang bahay nila ay sinasamantala namin at kami'y 
nagtatalik. Malamang ay ganun din ang ginagawa ni Mulong at Katherine. 

"Bogs babe, matatapos na yung project mo e hindi ko pa nakikita..." parinig 
sa akin ng aking asawa. 

"aba e ikaw lang naman ang busy hehe" biro ko naman isang gabing kami 
ay nagku-kwentuhan matapos ang isang mainit na hindutan. 

Ako'y napaisip muli sa gitna ng aming pagmumuni-muni, sa dami na kasi 

ng aking project na natapos ay ngayon lang nagsalita si Angel patungkol sa 

gusto niya itong makita. Hindi ko din isinantabi ang pagkakataong utang ko 

sa aking asawa, na gusto daw niyang makipagsex sa aking habang may 
ibang nanunuod pa. 

pahabol pa ni misis. 

Iba talaga itong si Carina, tapat sa aking asawa. Mula nang gawing legal ni 

Angel ang aming pagtatalik ni Carina ay wala nang sikreto sa pagitan 
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naming dalawa. Ganunpaman ay tinupad ko din ang hiling ni misis, ilang 
araw ang lumipas at dayoff niya nagtungo kami sa aking project site. 

"ang ganda pala babe, ang galing mo talaga" papuri pa ng aking asawa. 

Niyaya ko siya sa silid kung saan idinaos nila Katherine ang kanilang pagni-

niig ni Mulong. Nakita ko sa mata ng aking asawa ang tuwa, ang kinang, at 
ang panunumbalik ng kanyang inaasam na kahilingan. 

"san mo nilagay yung camera?" biro ni Angel. 

"ha, e inalis ko na" sagot ko naman. 

"aba, sabi ko gusto ko tayo din e...remember? so pano yan, live tayong 
mapapanuod" seryosong wika ng aking maybahay. 

Nalintikan na, napasama pa yata ang hakbang na aking ginawa. Pinili ko 

kasing alisin na ang hidden cam, mahirap na kasing may mag-dokumento 

ng aming kantutan. Akalain ko bang yun lang pala ang gusto ni Angel, ang 

mapanuod sa video habang kami ay nagtatalik. Ngayon ay tila mas malala 

pa yata, magse-sex kami na may live audience, at live performance pa ang 
lagay. 

"eh...babe...sino ba ang iimbitahin natin?" matapang ko nang tanong sa 
kanya. 

"haha! tutal mapilit ka, uhm, sige payag na ako mapanuod tayo. sino nga ba 
pwede?" sagot ni Angel. 

Me and my big mouth. Halos isumpa ko na yata ang aking sarili nang mga 

sandaling iyon. Naipit kasi ako sa gitna, kabayaran ko nga sa mga 

sakripisyo at pabor para sa akin ni misis at ganun din ang alinlangan ko sa 

maaaring mangyari. Sa mga napapanuod kong porn dati, yung mga 

"swinger" couples ay parang ganun din yata ang kalalabasan ng aming 

relasyon. Pero huwag naman sana wika ko pa sa aking sarili, kadalasan kasi 
sa mga "manunuod" lang e nauuwi sa "makiki-kantot na din". 

"uhm di ko alam babe to be honest." sagot ko. 

"ah edi yung foreman nyo? someone you know? someone I know? sino 

babe" tanong ni Angel sa akin na alam kong may halong pagka-engganyo 
na. 
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Kinabahan ako, tila bukas nang tuluyan ang isipan ng aking asawa tungkol 

sa aming di-pangkaraniwang plano. Pati si foreman na kulubot na ang balat 

ay naisipan pang yayain ng aking misis upang maging aming panauhin. 

Kailangan ko nang ayusin ang lahat, ito na siguro ang tamang panahon at 
pagkakataon upang maging maayos at maaliwalas ang aking isipan. 

"babe are you serious? huwag naman si foreman.  

it is better na someone na kilala natin" suhestyon ko naman. 

"how about Mulong?" sabay ngiti ni Angel na may kahalong kagat sa 
kanyang mapulang labi. 

Ako'y napaisip, sa totoo lang ay hindi nalalayo ang ugali at maging ang 

pisikal na tindig ni Mulong sa akin sarili lalo na noong ako'y binata pa. 

Hindi na ako nagtaka nang mahulog nga ang puso ng aking magandang 

hipag sa kanya na alam kong minsang naging akin din. Pero, ang isang kaba 

na bumagabag sa akin ay ito nga, paano kung makita ni Angel sa katayuan 

ni Mulong ang aking nakaraan? Mahirap na, kahit na sinabi niya dati na 

hinding-hindi siya magpapakantot sa iba, e paano nga kung ang nanunuod 

ay kahalintulad ng kanyang asawa? 

"uhm babe, hindi ba awkward yun? I mean BF ng kapatid mo, hindi malayo 

in the near future e magiging kasapi na din siya ng pamilya, and it will 

definitely make too much complications, or even scandals" paliwanag ko sa 
kanya. 

"edi kunyari hindi natin sinet-up? hindi natin ipa-paalam kay Mulong na 

magse-sex tayo at manunuod siya. parang dati lang, natutulog siya or 

parang accident lang na makikita niya tayo na nagtatalik" balik naman ni 
Angel sa aking paliwanag. 

Ewan ko ba kung bakit nagtuloy-tuloy na ang aking kalokohan na alam 

kong ikapapahamak ko kung sakali sa bandang huli. Muli kong kinontra 

ang kanyang suhestyon, hindi ko kasi alam kung bakit parang may "takot" 

ako sa abilidad ng mokong na syota ni hipag. Una siguro'y bata pa siya para 

sa aming kategorya, bata na maaaring hindi kayang pigilan ang mapusok na 
damdamin. 

"hindi ba mas maganda e yung nanunuod e up-close?" wika kong muli. 
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"...I mean, kunyari nasa kama tayo at nasa silya lang siya sa tabi at 
nanunuod sa atin" patuloy ko pa. 

Nagyaya si Angel umuwi, tila hindi yata niya nagustuhan ang aking mga 

sinabi. Mabilis kaming nagtungo sa aming sasakyan at malugod ko naman 

siyang sinunod at tumulak na pauwi sa amin. Samantala sa loob ng kotse ay 
muli siyang nagwika: 

"Bogs babe, risky yata yung ganun diba? paano kung habang nagse-sex tayo 

e matukso o hindi mapigilan ng lalake e hawakan ako? paano kung lamasin 

nya boobs ko? paano kung ipa-BJ nya sa akin yung ari niya?" paliwanag ni 
Angel. 

Naunawaan ko ang aking asawa, may takot din pala siya, pero kapwa kami 

alipin ng tawag ng laman. Desidido naman na talaga kami sa aming plano, 

yung swerteng lalake na lamang na makakasaksi sa magandang katawan ng 
aking asawa ang kulang. 

"...ah I know!" masayang wika ni Angel. 

"let's invite your old friend Estong!" bulalas ng aking maybahay. 

Kung ako'y wala sa ulirat ay malamang sa nabangga ko na ang aming 
sinasakyang kotse. 

"why Estong??" sagot ko naman. 

Muling namutawi sa aking isipan ang aking nakaraan. Naalala ko si Ice na 

dati kong nobya bago ko nakilala ang aking maybahay na si Angel. Maging 

si Ann na pinagsaluhan din namin ni Estong dati noon sa Baguio noong 

kami'y nag-aaral pa sa kolehiyo. Totoo ito, muling bumalik at maaaring 
mangyaring muli ang aking nakaraan. 

Hindi lubos na kilala ni Angel ang aking kaibigang si Estong, marahil batid 

niya ang pagiging palikero nito ayon na din sa aking mga kwento ngunit 

ang buong detalye ng kanyang pagkatao ay nananatiling misteryo para sa 
aking asawa. 

"yes babe, I think he's perfect. alam ko namang may mga kalokohan din 

kayo dati noh hihi! I mean, you're both professionals na, you have me, and 

he has Kristine...I don't think he will take advantage of me while having sex 
with you" paliwanag ni Angel. 
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"...you have a point" maikli kong sagot. 

Sa aking isipan ay naglalaro ang iba't ibang bagay sa mga sandaling na-

absorb ko na ang mga katagang binanggit ni Angel. Tama nga siya, mas 

may tiwala yata ako kay Estong kesa kay Mulong na hindi ko pa naman 

lubos na nakikilala. At isa pa, kung papayag si Estong ay pwede na din 

niyang isama ang pinagnanasahan ko ding mapapangasawa niyang si 
Kristine. 

"so its a yes? hihi" malibog na tanong ni misis. "ok let's see" sagot ko 
nalang. 

"...uhm babe, can you do the setup? I mean, ikaw ang mag-open, hindi ko 

kaya na ako hehe" pahabol ko pa. 

"sige...hihi! I'm so excited!" sagot pa ng aking asawa. 

Pagdating namin sa aming condo ay nadatnan namin si Katherine kasama 

siyempre ang kanyang swerteng nobyo na si Mulong. Habang kalaro ang 
aming anak at ang yaya naman ay nagbukas sa pinto. 

"hi ate! hi kuya Bogs!" masayang bati ni Kat sa aming pagdating. 

"...kuya Bogs, kumusta po" magalang namang bati ni Mulong. 

Tumango na lamang ako bilang pagtugon sa kanyang bati.  

"..hi ate Angel..." malambing namang bati niya sa aking asawa. 

Pilit ko mang iwaksi ang aking isipan ay nakikita ko sa mga mata ni Mulong 

ang wagas na kalibugan. Ito namang aking asawa ay parang dumalagang 

manok na anumang oras ay pwedeng patungan ng sinumang tandang. Tag-
libog yata talaga ang aking asawa. 

"oh naligaw yata kayo guys? hihi!" bati ng aking asawa. 

"...na miss na daw kayo ni Kat e" singit nitong si Mulong. 
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CHAPTER 35: 
Paningit 

 
Bahagyang napawi ang aking mga iniisip tungkol sa nalalapit naming 

pagtatalik ni misis na may ibang nanunuod. Sa presensya ng aking 

magandang hipag ay napalitan ng panandaliang ligaya ang aking araw. 

Hindi naman ako malungkot o nalulumbay noong araw na iyon dahil sa 

plano namin ni misis, bagkus ay may "excitement" pa nga sa aking maliit na 

parte ng isipan. Ganunpaman bilang isang asawa ay kinakabahan din 

naman, pero sa tagal na naming magkatuwang sa mga makamundong 
gawain ay masasabi kong panatag na din ang aking isipan. 

"oh nagmiryenda na ba kayo?" pag-aalala ng aking asawa sa dalawa. 

"ah ok lang po ate Angel" sagot ni Mulong. 

"tara sis, tulungan mo ako dito" turing ng aking maybahay sa kusina upang 

maghanda ng aming makakain. 

Naiwan kami ni Mulong sa sala, ako'y humilata sa aming sofa upang 

mamahinga habang ang nobyo naman ni Kat ay palinga-linga. Sinubukan 

niyang magkaroon ng konbersasyon ngunit hindi ito nagtagal. Nakatuon 

kasi ang pansin ko sa kapatid ng aking asawa, pinagmasdan kong maigi ang 

katawan niya. Sinuri kong mabuti kung nalaspag na ba kaagad ni Mulong 

ang makinis na katawan ni Katherine. Ngunit gaya ng tipikal na "in-love" ay 
talaga namang mahahalata mo sa kanila ang pagkinang ng mga mata. 

"Blooming" kung ituring, lalo pa nga yatang gumanda ang aking mahal na 

hipag. Ang kanyang mga ngiti habang nag-uusap sila ng aking misis ay 

tiyak na aatakihin ng mga langgam sa sobrang tamis. Malamang ay "girl 

talk" ang kanilang paksa, kilig na kilig si hipag. Masaya ako para sa dalaga, 

ang selos ay wala na para sa kanya. Pero ano ito, may isang bahagi ng aking 
puso ang tumututol sa pagparito ni Mulong. 

"kumusta yung towhnhouse kuya?" singit ni Mulong. 

"...ok naman" pasuplado kong sagot. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

"...ah si tita ko po kasi nagtatanong, gusto daw po tingnan yung unit" 
patuloy niya. 

"pwede naman bumisita anytime, but make sure kung talagang kukuha siya 
e bilisan na kasi madami na din kausap yung may-ari mismo" sagot ko. 

Dahil sa ayokong humaba ang aming usapan ay nagpasya akong lumisan, 

tumungo ako sa aming silid upang magbihis. Dinig pa din mula labas ang 

kwentuhang masaya ng magkapatid, at maging ang mga pag-sabat ni 

Mulong. Matapos akong maghubad ng aking mga damit ay humilata ako sa 

aming kama suot lamang ang aking brief, naisip ko kung ano ang maliit na 

bagay na bumabagabag pa sa aking isipan. Hindi ako magkakamali, 

kabilang si Mulong sa aking naiisip na dahilan. "oh ate Angel, ang sarap 
naman ng sandwhich mo" dinig kong wika ng mokong. 

Tama ako. Nagseselos ako hindi para kay hipag, para mismo sa aking 

asawa. Pero bakit naman? asawa ko na nga yan. Iba't iba ang aking naisip 
nang mga sandaling iyon. 

"kuya Bogs?" marahang wika ng kapatid ni Angel. 

"oh Kat?" gulat ko pa habang naabutan niya akong nakahiga at 
nagmumuni-muni. 

"ay hihi!" gulat niya nang makita niyang tanging brief lamang ang aking 
suot. 

"...halika na daw kain na tayo miryenda" paanyaya ng aking hipag. 

Ngumiti lang ako, ewan ko pa kung bakit ako'y napako sa kinalalagyan. 

Marahil sa taglay na ganda ng kapatid ng aking asawa. Bihira na kaming 

magkita ni Katherine, bihira na din kaming mag-niig dahil nga sa may 

nobyo na siya. Pinagmasdan ko ang maamong mukha ni Kat, sa isang iglap 
ay aking naibalik ang nakaraan. 

"huy! hihi!" pang-gugulat pa ni Kat. 

"ah eh, sige susunod na ako" sagot ko nalang. 

Isinara ng dalaga ang pintuan mula sa kanyang pagkakasilip kanina dito, 

muli siyang nagbalik sa aming sala pero ilang saglit lang ay narinig kong 

inutusan siya ng aking asawa. Kumatok muli si Kat at sabay bukas ng 
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pintuan. Sa pagkakataong ito ay dumiretso siyang pumasok at isinarado 
ang pintuan. 

"kuya...halika naaaa..." paglalambing ng dalaga. 

"..bihisan na kita sige..." pahabol pa niya. 

Hinayaan ko lamang ang dalaga, gusto ko din kasing magtagal siya sa loob 

at kami lamang dalawa. Nakakubli sa kanyang mga mata ang ngiti ng 

pagnanasa, alam kong kahit paano'y na-miss din niya ang aming 
pagsasama. 

"kumusta kana kuya ko? hihi miss na kita!" bulong sa akin ni Katherine. 

Hinaplos ko ang makinis na pisngi ng kapatid ng aking asawa, sa kanyang 

pag-ngiti ay naging prominente ang kanyang biloy. Kahit na siguro'y araw-

araw man silang nagkakantutan ng swerteng si Mulong ay natitiyak kong 
hinahanap pa din niya ang aming pagtatalik. 

"pa-kiss nga Kat" hiling ko sa dalaga. 

Inilapit ng dalaga ang kanyang mapupulang labi sa aking mukha, marahan 

kong idinampi ang sa akin. Ang sarap, parang first time kung aking 

susumahin. Sa bawat galaw ng aming mga labi ay ang pagsalubong ng 

kanyang matamis na hininga. Sa pag-pikit ng kanyang mga mata'y kaagad 

kong dinakma na ang matagal ko nang hindi nahawakang malulusog na 
suso niya. 

"ay...hihi" gulat pa niya. 

"..teka...nasaan si ate mo at si Mulong?" tanong ko nang ako'y matauhan. 
"nandyan sa sala bakit?" sagot naman niya. 

Hindi alam ni Kat na ako'y vigilante tungkol sa maaaring gawin ng aking 
asawa o ng kanyang nobyo. "tara na kuya?" wika niyang muli. 

"teka..." sagot ko. 

Hinatak ko si Katherine, walang pagtutol ay muli kaming nagpalitan ng 

laway. Pumatong kaagad ang dalaga at mabilis kong naipasok muli ang 

aking isang kamay sa loob ng kanyang damit upang lamasin ang malusog 

niyang suso. Muli kong nilaro-laro pa ang munti niyang mga utong, na 
siguro'y kabisado na din ni Mulong ang kagandahan nito. 
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"Kat, isa tayo?" tanong ko pa sa dalaga. 

Tumango lang siya, wala nang pilitan pa. Dito ay natiyak kong tigang na 

tigang sa akin ang aking hipag. Tumayo siyang muli at hinubo ang kanyang 

pantalon hanggang tuhod. Ako nama'y naupo sa gilid ng kama upang 

antabayanan ang magandang dalaga. Sinilip ko pa ang kanyang puki, 

siniguro kong hindi ito napano mula nang sila'y nagtatalik na ng kanyang 
nobyo. "bilis kuya hihi" pabulong pa niyang wika. 

Hinawakan ni Katherine ang aking titi at kanya itong nilawayan bago 

tumayong muli at upuan ang aking kandungan. Patalikod siya sa akin 

habang ako'y nakaupo sa gilid ng aming kama. Dahan-dahan ay unti-unting 

bumaon ang aking sandata sa kanyang masikip pa ding lagusan. Pigil ang 

aming mga ungol sa bawat sandali. Hindi pwedeng malaman ni Mulong na 
ang kanyang mahal na nobya ay narito sa aking silid at ako'y pinapaligaya. 

Muli kong inabot ang malambot na suso ni Katherine, nilamas ko iyon at 

bumilis pa ng bumilis ang kanyang pagkantot sa aking ibabaw. Hindi ko na 

natiis, hinubad ko nang tuluyan ang kanyang pang-ibabaw na damit. 

Hinimod ko ang makinis na kutis ng dalaga, mula likuran pataas sa 

kanyang batok. Sinimsim kong muli ang natural na amoy ng katawan ni 

Katherine, habang nilalamas ko ang kanyang malusog na suso sa kanyang 
harapan. 

"uhmmmm...uhmmmm...kuya bilisan mo..." paalala pa niya. 

Sigurado akong alam ni Angel ang nagaganap habang silang dalawa ni 

Mulong sa sala namin ay nag-uusap. Alam ng aking asawa ang aking 

pangungulila sa kanyang nakababatang kapatid kaya't malamang ay siya na 

ang bahala sa binata. Nagpatuloy kami sa kantutang mabilisa ni Kat, hindi 

na kami nagpalit ng posisyon at desididong makatapos na din kaming 

dalawa sa nakaw na sandali. "shiiittt kuyaaa..sarap mo talaga...uhmmmm" 
bulong muli ni Katherine. 

"mas masarap ba ako?" matapang kong tanong sa kanya. 

"...hhhhhmmm oo...uhmmmm" sagot ng aking hipag. 

Dahil doon ay tila lalo akong nalibugan, aking naramdaman ang pamumuo 

ng aking tamod sa akin puson at senyales na malapit na din akong labasan. 

Pangalawang beses pa lang yata namin ginawa ang ganito, ang mabilisang 
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pagtatalik. Panandalian lamang pero tila mas masarap kesa sa dati naming 
gawi na halos oras ang itinatagal. 

"ilabas mo kuya...fertile ako ngayon e..." abiso pa niya. 

Ilang saglit pa'y pinaangat ko na si Katherine, inalalayan ko ang mabilog 

niyang puwit sa pag-angat. Mabilis niyang tinungo ang aking titi, 

hinawakan ang katawan nito saka sinalsal. Nangingintab ang ulo ng aking 

alaga dahil sa likido din niya, hindi ko na sinabi pero kusa na niyang 

isinubo ito at tsinupa. Nagtataka ako, tila tigang nga yata talaga ang aking 
hipag. 

Ako'y napatingala nang sumirit ang aking tamod sa kanyang lalamunan. 

Sabik na sabik si Katherine, parang isang taon kaming hindi nagtikiman.  

Halos walang nasayang na tamod, ganito ang ginagawa niya sa akin kapag 
ako'y nilalabasan kung gusto niyang iparating na libog na libog siya. 

"sarap hihi!" wika niya matapos simutin ang aking semilya. 

"bihis na Kat.." paalala ko naman. 

Siguro'y wala pang sampung minuto ang lumipas sa aming mabilisang 

hindutan. Kumandong muli siya sa aking bago lumabas ng silid upang 

ako'y muling lambingin pa ng dalagang maganda. Halik sa pisngi at lamas 

sa suso niya ang huli kong ginawa bago kami muling naghiwalay. "fertile ka 
ba kamo?" pahabol kong tanong. 

"oo kuya e, kaya nga tigang haha!" biro pa ng dalaga. 

Tinanong ko kung bakit siya tigang, may dahilan pala. Hindi pala niya 

pinapayagang makantot siya ni Mulong kapag fertile daw siya. Ayaw naman 

daw niya ang condom dahil noong mga nakakaraang araw ay tila nagpantal 

daw ang singit niya dahil doon. Kaya ang naging epekto'y bawal ang sex 

kapag fertile siya, hindi daw kasi sanay si Mulong sa withdrawal at delikado 

kung ganun. Kaya naman lubos ang aking pasasalamat sa kanya dahil sa 
libog ng aking hipag ay ako ang kanyang naaalala. 

"friend! naligaw ka yata??" gulat ni Katherine sa nakitang bisita. 

Muli akong lumabas ng silid upang makihalubilo sa aming mga bisita. 

Naabutan kong nagkukwentuhan ang aking asawa katabi pa si Mulong na 
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walang kaalam-alam sa nangyari sa amin ni Katherine na kanyang nobya 
ilang minuto lamang ang nakakalipas. 

"friend ha?! nagka-BF ka lang e hindi na tayo nakakalabas!" sagot nitong si 
Carina. 

"..oh hi papa Mulong! hihi" malanding bati pa ng dalaga. 

Kahit maliit na detalye ay aking napupuna, ganito yata talaga kapag 

nagseselos ka. Noon kasi ay kahit sino ang ibang tao ay ako ang laging 

unang binabati nitong si Carina. Ganunpaman, sa aking paglabas ay 

nagkatinginan kami ni Angel, isang ngiti na may alam ang kanyang isinukli 
sa akin. 
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CHAPTER 36: 
Carina's Way 

 
"oh maiwan ko muna kayo magsho-shower lang ako" wika ng aking asawa. 

"sige po ate Angel" sagot naman ng mokong na si Mulong. 

Putang inang to, pati paliligo ng aking asawa ay sumasagot siya. Kitang kita 

ko sa mga mata ng binata ang pagkamangha sa mga kababaihang 

nakapaligid sa kanya. Ang maganda kong asawa, ang hipag ko na kanyang 

nobya, at ang magandang dilag na si Carina na alam kong nasa "libog 

mode" dahil sa mapangahas niyang suot na damit. Konting yuko lang ng 

kaibigan ni hipag ay makikita na kaagad ang halos kalahati ng maputi 

niyang mga suso. Alam kong nakita kaagad ni Mulong iyon, maya't maya 
kasi ay umiinom siya ng tubig at tila natutuyuan ng laway. 

"oh Carina, what brings you here?" tanong ko naman. 

"uhm wala lang kuya, naamoy ko kasi nandito si Kat e hihi" biro naman 
niya. 

Ilang linggo ko ding hindi natikman si Carina, naging abala din kasi siya sa 

kanyang trabaho kaya't ganoon na lang ang aking pagnanasa sa kanya. 

Likas na malibog itong si Carina, kapag alam niyang sinisilipan siya ay lalo 

pa niya itong pinapakita. Nahuli niya akong nakatitig sa cleavage niya 

kaya't parang hinatak pa niya ang kanyang damit upang bumaba ang 

neckline ng kanyang suot. Subalit ngayon ay kakaiba, hindi lang naman ako 

ang barako sa loob ng aming unit. Naririto din ang nobyo ng aking hipag, 
nagmamasid at alam kong tinitigasan tuwing sisilip ang langit. 

"oh papa Mulong, kumusta naman ang friend ko bilang GF? hihi" intriga pa 
ng dalaga. 

"sira! hihi!" singit ni Katherine sa kanya. 

"great! she's loving and caring" sagot ni Mulong. 

Napatawang-aso nalang ako sa matatamis na sagot ng binata. Ganyang din 

ako noong una e, wika ko pa sa aking sarili. Hindi ko na pinansin ang mga 
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usapan nila, kahit na kasi katatapos ko lang kantutin si hipag kanina ay 

parang kargado pa ang aking puson dahil sa alindog nitong si Carina. 

Habang nagku-kwentuhan sila ay napapasulyap naman si Carina sa akin. 

Sa pamamagitan ng tingin ay aking ipinaparating sa dalaga na gusto ko 
siyang angkinin. 

Sa aking pananatili sa gitna ng mga kabataan ay napansin ko din ang 

pagiging sweet ni Katherine sa kanyang nobyo. Napapangiti na lang ako 

dahil lingid sa kanyang kaalaman ay kakatapos lang naming magkantutan 
ng kanyang ka-holding hands. 

"kuya Bogs, pahiram naman ng laptop mo" wika ni Carina. "teka kunin ko" 
sagot ko naman. 

Ako'y tumungong muli sa aming silid upang kuhanin ang aking laptop. 

Hindi ko alam ay sumunod pala itong si Carina sa aking pagpasok. Hindi 

nakalock ang pintuan, kung sasamantalahin ni Mulong ang pagkakataon ay 
tiyak na masasaksihan niya ang gagawin ni Carina sa akin. 

"kuya Bogs..." malanding bulong ng dalaga sa aking likuran. 

"oh nakakagulat ka naman!" pagalit ko pang turing. 

Napatingin ako sa pintuan, hindi ito nakasarado, may bahagyang awang 

dito at kung malakas ang hangin ay maaaring bumukas ng tuluyan. Naupo 

ang dalaga sa gilid ng aming kama       kung saan kanina lang ay idinaos 
namin ni Katherine ang mabilisang kantutan. 

"nagsex kayo ni Kat kanina?" tanong ng dalaga. 

"huh?" sagot ko. 

"sus, kuya Bogs, nakikita mo ba yung pisngi ni Kat? namumula, halatang 
katatapos lang makipagsex haha" paliwanag pa niya. 

"oo hehe" sagot kong muli. 

"ang tindi mo kuya, nandyan lang syota nya ah? haha!" wika naman ni 
Carina. 

"oh eto na laptop" sabi ko pa. 

"no i don't need that kuya Bogs...hihi" biro ng dalaga. 
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Dito ay naunawaan ko na ang pakay niya. Same old Carina, she will do 

anything para lang matupad ang gusto niya. Dinakma niya kaagad ang 

aking sandata, muntik ko pa ngang mabitawan ang hawak kong laptop na 
iaabot sana sa kanya. 

"fuck me din kuya, hindi pwedeng siya lang" malanding hiling ni Carina. 

"now?" tanong ko pa. 

Tumango lang si Carina, parang nagmamakaawang at gagawin ang lahat 

makantot ko lamang siya. Hinawi niya ang kanyang buhok at inipit niya 

iyon sa likod ng kanyang mga tenga. Ngumiti at inilapit muli ang kanyang 

maamong mukha sa akin. Ilang segundo pa lang ang lumilipas ng aming 

paghahalikan ay biglang bumukas ang pintuan. Kapwa kami nagulat, dala 
ng libog ay nalimutan naming isarado ang pintuan. 

"ay hihi!" gulat ng dalaga. 

Mabuti nalang at si Angel ang pumasok galing banyo. Nakatapis siya ng 

tuwalya at medyo basa pa ang makinis na katawan ng aking asawa. Galing 

sa banyo ay dadaan siya sa sala kung saan naroon ang kanyang kapatid at si 

Mulong. Malamang muli na namang nag-piyesta ang pesteng nobyo ni 
Katherine sa katawan ng aking magandang asawa. 

"huy kayong dalawa ha!" masungit na bati ni Angel. 

"hihi ate, sorry, na miss ko lang si kuya Bogs" paliwanag naman ni Carina. 

"do this some other time, may ibang tao sa labas remember?" paalala pa ni 
misis. 

Bitin man ay kailangang sundin ni Carina ang aking asawa. Humingi muli 

siya ng paumanhin na malugod namang tinanggap ng aking asawa. 

Dinampot niya ang laptop saka tuluyang lumabas. Nakaraos man ako 

kanina lang sa aking hipag ay tila bitin naman ako sa dalagang si Carina. 

Isinarang muli ni Angel ang pintuan upang magbihis, ako'y nanatili sa loob 

ng aming silid upang panuorin na din ang aking maybahay sa kanyang 

pagbibihis. 

"ikaw Bogs ha, yang libog mo..." biro pa ng aking asawa. 

"eh sinundan ako, hehe" wika ko naman. 

"nakaisa ka na nga kay Kat kanina hihi" patuloy niya. 
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"hehe alam mo pala" sagot ko naman. 

"ako pa? binulungan kasi ako ni Kat kanina, na-miss ka daw niya. kaya 

nilibang ko muna yung BF niya habang nagse-sex kayo na hindi niya alam" 
paliwanag muli ng aking asawa. 

Nilapitan ko ang aking asawa, sinuso ko ang kanyang malulusog na 

harapan. Mas malambot ngayon ang kanyang kutis dahil bagong ligo nga 
ang aking maybahay. Pinigilan naman niya ako dahil magbibihis na daw. 

"Bogs babe, mamaya na yan...ipunin mo muna ulit yang libog mo, dito 
natin patulugin si Carina mamaya ok?" suhestyon ng aking misis. 

Paglabas namin ng silid ay naabutan kong naghuhugas ng aming 

pinagkainan si Kat sa kusina kasama ang kaibigang si Carina. Muling 
tumabi si Angel sa nobyo ng kanyang kapatid. 

"ate Angel, aalis na din po kami mamayang konti" wika ni Mulong. 

"ah sige, saan naman kayo pupunta??" pagtataka pa ni Angel. 

"ah ihahatid ko na po si Kat sa kanila" sagot naman kaagad ng binata. 

"ah ok, sure yan ha, huwag na kung saan pa pupunta ha?" may halong ngiti 
ng aking asawa. 

"oo naman po, hehe" manyakis na tinig ng gago. 

Hindi ko napansing wala palang suot na bra ang aking maybahay, sa 

pagmamadali siguro kanina o talagang sinadya niya ito. Natural namang 

hindi nagsusuot ang aking asawa ng panloob na damit kapag kami'y nasa 

bahay lang. Bakat ang utong ni Angel kung iyong pagmamasdan ng matagal 

dahil sa lamig siguro ng aircon. Dahil dito'y nakita kong muli ang mga mata 

ni Mulong na nanlalaki dahil doon. Hindi ko maintindihan ang aking 

naramdaman, totoo ba ito? hindi ako nagagalit sa aking mga nasasaksihan, 

alam kong alam ni Angel na nakikita ni Mulong ang nakabakat niyang 

utong pero wala siyang ginagawang hakbang upang ito'y matigil lang. Ako 

nama'y parang wala lang, parang nalilibugan pa nga yata ako sa pangma-

manyak ng ibang lalaki sa aking asawa. Tama ba ito? Talaga yatang naka-
set na ang aking isipan sa ganitong mga sitwasyon. 

Minarapat kong tumungo sa kusina, kumuha ako ng tubig upang uminom 
saglit. 
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"kuya Bogs, uuwi na kami ha?" paalam ni Katherine. 

"ah o sige, iingat kayo ha? uwi na agad" paalala ko naman. 

"hihi ang sungit ni kuya oh haha!" singit naman nitong si Carina. 

Naiwan si Carina sa kusina, bumalik na si Kat sa sala upang maghanda na 

sa kanilang paglisan sa aming lugar. Habang abala ang iba ay sinamantala 
ko ang pagkakataon upang maghabilin sa dalagang si Carina. 

"dito kana matulog, ituloy natin mamaya" bulong ko sa dalaga. 

"sige kuya...hihi" malugod niyang tugon. 

Ilang minuto pa'y nagsimula nang magpaalam ang magkasintahan, gusto 

ko mang manatili pa ang maganda kong hipag ay hindi maaari dahil baka 

na ang mokong na nobyo niya, saka isa pa, mabuti na din iyon upang hindi 
na lumala ang paglalandi sa kanya ng aking asawa. 

"bye ate!" sabay beso nito sa kanya. 

"bye kuya Bogs ko..." mahinang wika ni Kat at hindi ko inaasahang hahalik 
siya sa aking pisngi at yayakap ng mahigpit. 

Kung bukas ang iyong isipan ay hindi mo pagiisipan ng anuman ang ginawa 

ni Katherine sa akin. Muling sumayad sa aking dibdib ang kanyang 

malusog na suso sa pagkakayakap, muntik pang tumigas ang aking titi nang 
muli siyang bumulong sa akin habang nakayakap. 

"...next time kuya ha?" bulong ng dalaga. 

"oh ikaw friend hindi ka pa uuwi?" tanong naman niya kay Carina matapos 
magpaalam sa aming mag-asawa. 

"ah eh, mamayang konti uuwi na din ako...may dala naman akong car saka 

ayokong sumabay sa inyo noh, maiinggit lang ako! hihi!" wika naman ni 
Carina. 

Nakita ko na parang nainggit si Kat, alam niyang palusot lang ni Carina 

iyon at sanay na siya sa ganoong alibi ng kaibigan. Alam ni hipag na may 

kantutang magaganap mamaya. May panghihinayang sa kanyang mga 

mata, hindi na niya magagawa ang dating pagsasalo namin lalo pa't kasama 
niya ang nobyo niya. 
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CHAPTER 37: 
La Junta de Consejeros 

 
Gaya ng aking inaasahan, matagumpay na naisakatuparan ng dalagang si 

Carina ang kanyang nais. Nagpaiwan siya at nagpasyang dito na din 

matulog sa aming condo kasama ng aking asawa. Labis pa nga akong 

natuwa nang siya din mismo ang nakipaglaro at nagpatulog sa aming 
supling. 

"so...hihihi" paglalambing ni Carina nang sumaglit si Angel sa loob ng 
aming silid upang tiyaking mahimbing na ang tulog ng bata. 

"so ano? hehe" biro ko naman. 

"oh come on kuya...don't tell me you guys let me stay here just to take care 

of your daughter??" masungit na sagot ng kaibigan ni hipag. "hahaha! uhm, 
ganun na nga!" patuloy na biro ulit. 

Kinurot ako ni Carina, kurot sa tagiliran na minsan ko na ding natikman 

noong hindi ko pa siya natitikman. Paglalambing niya iyon, gaya dati noon, 

ang kurot na iyon ang nagsilbing isa sa mga susi upang mabuksan ang 
daanan ko patungo sa kanyang alindog. 

"uuwi na nga ako! hmp!" sagot niyang muli. 

"suuuuss..ito naman..bakit ba ang sungit mo?" sagot ko naman. 

"tse!" wika niya. 

Lalong gumaganda sa aking paningin ang dalaga tuwing nakikita ko siyang 

naiirita o nagsusungit sa akin, pero hindi ko naman hinahayaang tuluyan 

siyang mapikon. Inakbayan ko si Carina, habang kami'y nakaupo sa sofa at 

hindi namin alam kung ano ang palabas sa telebisyon. Sinimulan kong 

palibugin ang dalagang maganda, gaya ng dati ay hinaplos ko muna ang 

makinis niyang mukha. 

"hey...ano yan...ha? bakit nagsisimula na kayo e wala pa ako ha? aber?" 
bungad ng aking asawa nang lumabas na siya sa aming silid. 
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"ate oh, si kuya, niloloko niya ako..." pagsusumbong pa ng dalaga. 

"hey Bogs, ano na naman yang ginagawa mo kay Carina?" tanong ni misis. 

"ha? wala naman akong ginagawa ah?" sagot ko. 

"sabi mo kanina taga-alaga lang ako ng bata!" patuloy ni Carina. 

"hahaha! biro lang yun noh!" sagot kong muli. 

"kayong dalawa talaga!" sambit naman ni Angel. 

Tinabihan ako ni Angel, ngayon ay nasa pagitan na ako ng dalawang 

babaeng maganda. Alam ko na ang mangyayari, aking inihanda na kanina 

pa ang aking sarili. Nilingon ko si Carina at akin siyang hinalikan nang 

simulang hagurin na ng aking asawa ang aking matigas na ding sandata. 

Walang batid na "rules" sa aming kakaibang relasyon, basta't walang 

mabubuntis sa mga dalaga ay ayos na. Walang alituntunin ukol sa kung 

sino ang tsutsupa, sino ang unang bubukaka o maging sino ang hahalikan 

kong una. Ang importante ay magampanan namin sa isa't isa ang 
pagpapaligaya. 

"uhmm...uhmmmm..." mahinhing ungol ni Carina habang kami'y patuloy 

na naghahalikan. 

Ilang saglit pa'y naramdaman ko nang nailabas na ni Angel ang aking titi, 

sinimulan na din niya itong salsalin gaya ng aking inaasahan. Aking 

pinagala na din ang mga kamay kong puno ng pagkakasala, inilapat ko ito 

sa malusog na suso ni Carina. Nilamas-lamas ko ito, sa ibabaw ng kanyang 

damit at saka inilusot ko sa neckline niya upang muli kong mahagkan ang 

munting utong niya. 

"Carina lika dito, BJ mo muna kuya mo" utos ni Angel sa kanya. 

Malugod na sumunod ang dalaga, bumitiw sa aming halikan na may ngiti 

saka siya tumungo sa aking pundya. Inalalayan pa ni misis ang aking titi 

hanggang maisubong tuluyan na ni Carina. Habang sinasalsal ni misis ang 

aking burat ay subo naman ito ng dalagang maganda. Ngiti at halik ang 
ibinigay muli ni Angel sa akin nang magtungo siya sa aking mukha. 

"Carina si kuya Bogs mo lang ba nakaka-sex mo sa ngayon?" tanong ni 
misis. 

"uhmmm...uhmmmm...uhmmpppp" ungol ni Carina. 
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"...uhm oo ate, bakit?" tugon niya sabay punas pa sa laway sa paligid ng 
mapulang labi niya. 

Muling isinubo ni Carina ang aking titi at nagpatuloy naman sa 

pagtatanong ang aking asawa. Parang casual girl talk lang na may halong 

sex ang aming tema. Hinubaran ko si Angel, habang sila'y nagkukwentuhan 

ay nagawa ko nang alisin ang damit niyang pang-itaas. Lumantad sa aking 

harapan ang maputing suso ng aking maybahay, nilamas ko iyon at pilit 
inabot ng aking bibig ang munti niyang mga utong. 

"pano ba yan, si Kat may ibang natitikman na? hihi" panunukso ni Angel 
kay Carina. 

Muling umangat si Carina, inalis ang aking titi sa kanyang bunganga at 

ipinalit na lang ang malambot niyang palad upang patuloy akong 
paligayahin habang siya ay nagsasalita. 

"so? kay kuya Bogs ko lang solved na ako ate hihi!" sagot ni Carina. 

Bilib talaga ako sa dalagang ito, tapat sa akin. Nagpalit sila ng pwesto, si 

misis na ngayon ang aking nasa pundya. Isinubo ni Angel ang aking titi 

habang si Carina naman ang aking pinagtuunan ng pansin upang 
paligayahin. 

"saka i'm sure hindi kuntento si Kat kay papa Mulong, hindi naman 

pupunta dito si friend ko at makikipag-sex kay kuya Bogs kung kuntento na 
siya kay Mulong diba?" paliwanag pa ni Carina. 

"...maliit siguro yung kay Mulong haha!" pahabol pa ng dalaga. 

Naramdaman ko ang higpit ng bunganga ng aking asawa habang ako'y 

kanyang tsinutsupa, tila ginanahan pa yata siya nang marinig ang usapin 

tungkol sa syota ng aking hipag. Samantala, minarapat ko na ding hubarin 

ang damit ni Carina upang malaya ko nang laruin ang dalawang bundok 

niyang kayputi at makinis. Kaagad din namang inalis ni Carina ang lock ng 

kanyang bra at hinimas-himas pa niya ang sarili niyang suso bago 
ipinaubaya sa aking mga palad. 

"diba kuya Bogs? hindi naman ako mahuhumaling sa iyo kung maliit yang 
titi mo diba?" pambobola pa ng dalaga. 

Hinalikan ko siya, mariin, mataimtim. Ipinadama ko sa dalaga ang 

pasasalamat sa pamamagitan ng matamis na halik. Hinaplos kong muli ang 
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makinis niyang mga pisngi saka ko sinimulang lamasin muli ang malusog 

niyang mga suso. Nang aking lingunin si Angel, abala pa din siya sa 

pagtsupa sa aking titi pero ang isa niyang kamay ay nakita kong pilit 
inaabot ang singit ni Carina. 

Hindi naman pinahirapan ni Carina si Angel, siya na mismo ang naghubo 

sa kanyang suot na pang-ibaba. Kasunod nito ang pag-tanggal niya ng 

kanyang puting panty at muli ko na ding nasilayan ang puki niya na 

kaylinis at walang buhok. Tinungo ko ang mga suso ni Carina, halinhinan 

kong dinilaan ang mga mamula-mulang utong niya. Nakita ko namang 

inalalayan ni Carina ang kamay ng aking asawa upang ilagay iyon sa 
kanyang pwerta. 

"uuuhhhhhhh...ateeee...ooohhhhhh...." mahabang ungol ng dalaga. 

"uhmmmm..uhmmmm...ummmmmppp" ungol naman ni Angel habang 
patuloy siya sa pagtsupa. 

Gusto ko nang kainin ang puki ni Carina, matagal ko na din itong hindi 

natikman pero hinayaan ko munang si misis ang magtrabaho roon. Ilang 

minuto ang itinagal ng aming pwesto sa foreplay, si misis na din mismo ang 

naghudyat para sa susunod na hakbang at nagsilbing aming gabay noong 
gabing iyon. 

"basa kana agad Carina? hihi" biro pa ng aking asawa patungkol sa kanyang 
daliring galing sa lagusan ng dalaga. 

"eh ang sarap kasi ate hihi!" sagot naman niya. 

"oh ipasok mo na, ikaw na mauna sa kuya mo" sagot naman muli ng aking 
asawa. 

Nang maghiwalay ang aming mga katawan ay kapwa kami nag-alis na ng 

aming mga saplot. Walang naiwan, tanging mga ngiti at kinang lamang ng 

aming mga mata ang bumalot sa aming hubad na katawan. Pinahiga ako ng 

aking asawa sa ibabaw ng aming sofa, itinuro niya sa dalaga ang aking titi 

at inutusang patungan na ako ni Carina. Sinunod ito ng dalaga, hinawakan 

niyang muli ang matigas kong ari upang itapat sa bukana ng kanyang 

basang puki. Dahan-dahan niya itong inupuuan at isinagad hanggang sa 
kanyang sinapupunan. 

Sa bawat angat ni Carina ay siya ding paghimas ni Angel sa aking dibdib. 

Hindi na din niya pinagtagal at pumatong na din si misis sa aking mukha. 
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Ipinakain niya ang kanyang puki, sinalubong ko ito ng aking dila at siya din 
naman niyang ikinatuwa. 

"so ikaw kelan ka naman magbo-boyfriend?" tanong ni Angel sa dalaga. 

"uhm, uhhmmmmmm...ahhhh...ate di ko pa alam...uhmmmm" may 

kahalong hingal na sagot ni Carina. 

"sa tingin mo ba seryoso si Mulong kay Kat?" patuloy ni Angel. "uhm i think 
so...uhmmmm" ungol pa ng dalaga. 

"...kelan pa daw sila nagsimulang mag-sex?" pahabol ng dalaga. 

"uhm di ko matandaan, si Bogs alam, siya pa nga nag-video e" wika ni 
misis. 

Umalis si misis sa aking mukha, marahil sa ilang minuto niyang pananatili 

doon ay nilabasan na din siya ng una. Hinayaan muna niya kami ni Carina, 

doon siya pumwesto sa gilid ng sofa at tila naging referee sa aming 

kantutan. Dumapa naman sa akin si Carina nang umalis si misis. Hinagod 

ng dalaga ang kanyang malambot at makinis na katawan sa aking dibdib. 

Alam na alam ni Carina ang aking hilig, kung aking matatandaan sa mga 
massage parlor ito yata yung "body massage" na tinatawag. 

"kuya nai-video mo yung sex nila Mulong at Kat?" tanong ni Carina nang 
ilapit niya ang kanyang mukha sa aking tenga. 

"yup, she asked for it. but we already deleted it in case gusto mong makita 
hehe" sagot ko naman. 

"hihi sayang naman! chance ko nang makita si papa Mulong haha!" biro pa 
ng dalaga. 

Napaisip na naman ako habang si Carina'y abala pa din sa aking ibabaw, 

maski pala siya ay may pagnanasa sa nobyo ng aking hipag na maganda. 

Hindi ko sure pero kahit na biro lang yun ay malamang meron din kahit 

kaunti lang. Hindi ko na pinatulan pa ang usapin baka doon na matuon ang 

kanilang atensyon at hindi na sa akin. Tinapik ko si Carina upang umangat 
muna at ako naman ang iibabaw sa kanya. 

"ate ako muna ha? malapit na din ako eh" paalam pa niya sa aking asawa. 

"sige lang girl" sagot ni misis. 
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Pinahiga ko si Carina, hinalikan ko siya mula ulo hanggang paa. Muli akong 

nagpakasasa sa sariwang katawan ng dalaga, hinimod ko ang makinis 

niyang kutis, nagtagal ako sa kanyang mga suso lalo na doon sa kanyang 

puki. Napuno ng ungol ang aming condo, ungol ni Carina na alam kong 

sagad na ang ligaya. Hindi ko din mawari kung bakit sa loob ko'y parang 

lalo din akong ginaganahan sa gitna ng kanilang usapan. Muli kong 

ipinasok sa puki ng dalaga ang aking titi, kinantot ko siya, isinagad ko pang 
lalo ang aking ari. 

"what do you think Carina, should I let someone watch us while Bogs is 
fucking me?" diretsahang tanong ni misis. 

"whhhat? hihi! sounds kinky ate! hihi!" gulat pa ni Carina. 

"yeah, but no touch ha, manunuod lang yung guy" patuloy pa ni Angel. 

"what again?? guy yung manunuod? sino naman?" tanong ni Carina. 

Itinaas ko ang mga paa ni Carina, ipinatong ko iyon sa aking balikat habang 

ako'y kumakantot sa kanyang ibabaw. Sinamahan ko pa ng paghalik sa 

kanyang maputing paa, habang si misis naman ay nilalamas ang suso ni 

Carina. "we are thinking if Mulong or Estong would fill in that lucky slot" 
sagot ni misis. 

"ooohhhhh....ateeee...uhmmmmm kuya Bogssss....ayannn kooooo" ungol ni 
Carina. 
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CHAPTER 38: 
 The Bait 

 
Sa bawat agos ng katas na dumaloy sa puki ni Carina ay aking dinama, 

ramdam ko ang mainit-init na tamod ng dalaga nang siya ay labasan na 

habang ako'y patuloy sa ibabaw niya ay umaariba. Halos lingkisin ako ng 

makinis na mga binti ng dalaga habang ako'y nasa ibabaw niya. Niyakap ko 

siya, muli kong dinilaan ang magkabilang utong niyang mamula-mula pa. 

Pagkatapos nito'y tinungo kong muli ang kanyang malambot na mga labi 
upang lasahan ang matamis niyang mga ngiti. 

Katuwang ko si Angel na pinaligaya ang dalagang si Carina, patuloy siya sa 

paglamas sa mga suso ng dalaga habang ako'y marahang umaararo sa 

malambot niyang katawan. Aking naisip kung bakit tila mabilis yatang 

nilabasan ang dalaga, dahil ba ito sa paglamas ng aking misis sa suso niya? 

O dahil ba sa usapan nila tungkol sa ibang lalake habang kaming tatlo ay 
nagtatalik at nagpapakaligaya? 

"gosh kuya...bakit ang sarap mo ngayon??" pagtataka pa ni Carina. 

"ikaw din naman lagi kang masarap" hirit ko naman. 

"Bogs babe ako naman" singit naman ng aking asawa. 

Mababaw pa ang gabi, simula pa lang ito ng aming journey. Hinugot ko ang 

aking matigas na titi mula sa basang puki ni Carina, ako'y umupo upang 

bigyang daan naman ang aking maybahay sa kanyang pagkakataon. 

Patalikod sa akin siya ay kumandong, inilapat ni Angel ang kanyang likod 

sa aking dibdib at sinalo ko naman ang malusog niyang mga suso habang 
unti-unti niyang ipinasok ang aking burat sa kanyang lagusan. 

"so you mean ate Angel, you wanted someone, a guy, to watch you both 
while fucking?" pagtatanong ni Carina. 

"yup, we agreed on it and it is i think, more the fun and excitement" sagot 
ng aking asawa. 
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Nagkasundo nga kami ng aking asawa, sa "act" mismo pero hindi pa sa 

kung sino ang manunuod. Nagkaroon ng ilang mga suhestyon, pati nga 

foreman namin na manong na e nasali pa. Dito ako muling kinabahan, 

naroon na ang fulfillment na makakabawi na ako sa aking maybahay kahit 

paano pero sigurado akong kahit sino sigurong ginoo ang manuod ng live 

sex ay tiyak na hindi makakatiis at lalo na kung ang babae na mismo ang 
magbigay ng pahintulot upang sumali siya. 

"uhmmmmmm...oooooohhhh....shiiiitt iniisip ko palang Bogs parang sagad 
na libog kooo" ungol ng aking asawa. 

"ate Angel pa-kiss nga..." singit naman ni Carina. 

Nilingon ng aking asawa ang dalaga habang siya ay nasa aking kandungan. 

Kitang-kita ko ang pagpikit ng mga mata ni Carina habang nagpapalitan 

sila ng laway ng aking asawa. Naramdaman ko din ang kamay na malambot 

ni Carina na humawak sa aking kamay na nasa ibabaw ng suso ni Angel, 

pinalis niya ito upang siya na mismo ang lumamas sa dibdib ng aking 

asawa. Nagpatuloy sa pag-giling si misis, ramdam kong basa pa din siya at 

parang tuloy-tuloy ang daloy ng kanyang tamod sa katawan ng aking 
tarugo. 

"ate siguro di nyo mapipigilang hindi sumali sa sex nyo yung lalaki, for sure 
matutukso ka din" wikang seryoso ni Carina. 

Ako'y natuwa, iisa yata talaga ang takbo ng aming isipan ni Carina. 

Sandaling napahinto sa pag-indayog ang aking asawa, hinugot niya ang 

aking titi mula sa kanyang hiyas. Tumayo siya sa aking harapan at 

ipinakain ang puki niya sa akin. Bahagya akong dumausdos sa sofa upang 

sumakto ang aking bibig sa kanyang puki. Dinilaan ko iyon, aking pinagbuti 

ang pagkain sa kanyang basang puki. Ginawa ko ang lahat upang 

maipakitang ako lang ay sapat na sa kaligayahan niya. Sa aking ibaba 

naman ay naramdaman kong sinasalsal muli ni Carina ang aking titi. 

Malagkit dahil medyo natutuyo na ang tamod ni misis na nakabalot dito 
dala ng malamig na hangin. 

"oooohhhh...uuhhhhhh....oohhhh....lapiiitt naaa babes..." ungol muli ni 
misis. 

Hindi naman ako pinabayaan ni Carina, alam niyang hindi pa ako 

nakakaraos kaya't kanyang isinubong muli ang aking titi sa mainit niyang 
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bibig. Ilang saglit pa'y nabalot na ng malapot na likido ang aking mga 

nguso, muling nilabasan ang aking asawa. Ninamnam ko ang pinaghalong 

alat at tamis na nektar ni Angel, halos maipasok ko pa ang aking ilong sa 
loob ng kanyang puki nang kanyang idiin ang aking ulo sa kanyang puson. 

"higa ka babes..." utos sa akin ni misis matapos ang ilang segundo ng 
pagdedeliryo sa sarap. 

Ako'y humiga sa aming sofa, si misis ay nasa aking ibaba at hawak ang 

aking sandata. Malapit na sana akong labasan kanina kay Carina pa lang 

ngunit ang usaping kasama sina Mulong at Estong ay pumigil sa akin. 

Gumilid pa ako sa sandalan ng upuan upang magbigay espasyo para kay 

Carina, umupo siya sa aking tabi habang ako'y nakahiga. Muling isinubo ni 

Angel ang aking titi, mas mahigpit ang pagkakatsupa niya, mas intense at 

parang pang-pelikula. Ito namang si Carina'y aking hinimas, ang mga 

matamis niyang ngiti ay muli kong nasilayan. Sinenyasan ko siyang ilapit 

ang kanyang dibdib sa aking mukha upang aking simsimin. Hinawakan pa 

niya ang isang suso niya at iniumang na para akong sanggol na gutom sa 
gatas ng ina. 

Hindi nagtagal at siguro'y ngawit na din ang panga ng aking asawa ay 

inutusan niyang muli ang dalaga naming kasama. "Carina ikaw na..." wika 
ni misis. 

Sa halip na tumungo sa aking pundya, pinigilan ko ang balakang ng dalaga 

upang ang posisyon namin ay maging baligtaran. Sa pagsubo niya sa aking 

titi ay kasabay ng paglapat ng aking dila sa mapupulang labi ng puki ni 

Carina. Sa pagitan ng kanyang makinis at maputing mga hita doon ako'y 

nagpaka-lunod. Kung ano ang amoy ng kanyang katawan ay ganoon din 

kahit sa kanyang singit na malapit sa pisngi ng kanyang lagusan. Dahil sa 

aking posisyon, wala akong makita sa kanila, naramdaman ko na lang na 

pinagpapasa-pasahan ng    dalawang babae ang aking titi sa pamamagitan 
ng kanilang bibig. 

Sa aking paghimas sa maputing tumbong ng dalaga ay naramdaman ko na 

ang ligaya, malapit na akong labasan, alam din ito ni Carina na may hawak 
sa aking sandata kahit pa si misis ang tsumutsupa. 

"oohhhhhhhh...ohhh..." ungol ko pa. 
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Sumirit ang aking katas, dalawang   dila ang aking naramdamang 

humihimod sa malapot   kong tamod. Parang ice cream na natutunaw na    

pinagsasaluhan ng dalawang batang tigang. Nakadapa na    halos si Carina 

sa aking tiyan, ramdam ko ang pagkiskis ng kanyang mga suso sa aking 
katawan. 

"hihi! sarap ba kuya Bogs? hihi" narinig kong tanong pa ni Carina. 

Umalis si Carina sa kanyang pwesto,      ako'y kanilang pinagitnaan habang 

sa ibabaw ng sofa    kami ay namamahinga. Tahimik pa din ako, sa totoo 

lang ay parang natali ang aking mga dila upang siguro'y hindi na nila pag-
usapan pa ang tungkol sa lalaking aming makakasama. 

"siguro BJ pwede pa ate, pero yung penetration e i'm sure di papayag si 
kuya Bogs ko" wika ni Carina. 

Napangiwi lang ako sa sinabing iyon ni Carina, tila kasi nagbibigay pa siya 

ng suhestyon sa aking asawa na sa tingin ko'y hindi tama. Inakbayan ko ang 
dalawang babae, kapwa naman sila yumakap sa aking katawan. 

"ikaw Carina, nasubukan mo na ba dalawang guys at the same time?" 
seryosong tanong ni Angel sa dalaga. 

"ha?? haha hindi ko yata kaya yun? as in sabay? hihi!" sagot ng dalaga. 

Tila sagad na yata ang imahinasyon ng aking asawa, malala na ang kanyang 

mga iniisip na gagawin. Ganunpaman ay parang may isang pitak sa aking 

utak ang nagsasabing dapat akong malibugan sa mga pantasya ng aking 

asawa. Madami na akong napanuod na ganoon, isang babae at dalawang 
lalake. Pero kung aking isasabuhay ay hindi yata ito tama. 

"I think kapag si Mulong ang inimbita nyo, hindi yun makikihawak, takot 

yun kay kuya Bogs for sure. saka in the first place GF niya si Kat e" wika ni 
Carina. 

"...oo nga, kapag sinama naman pati si Kat e lalong gugulo at mababaliw 
siguro si Mulong haha!" biro pa ni Angel. 

Hinalikan ko ang aking asawa bago pa man siya muling magsalita.  

"e yung Estong na friend ni kuya? yun yummy yun hihi!" sabat muli ni 
Carina. 
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"e ikakasal na nga din yun e, what do you think Bogs?" tanong naman sa 
akin ni misis. 

Tahimik lang ako at hindi ko sinagot ang tanong ni misis, bumaling naman 

ako sa dalagang katabi ko din upang makipaghalikang muli. Kunyari ay 

wala akong pakialam sa kanilang usapan, kunyari ay abala ako sa kanilang 
mga katawan at sa kalibugan. 

"oo si Estong nalang babe" wikang muli ni Angel. 

"ikaw bahala babe" sagot ko nalang. 

Kahit sino pa siguro ang imbitahin naming manuod ay wala na akong 

magagawa sa gusto ng aking asawa, pero ang importante ay ang batas na 
hindi niya pwedeng hawakan ang sinuman bukod sa akin. 

"it has to be a set-up, na kunyari inuman, tapos maninilip lang yung guy. 

hindi maganda at parang niyaya niyo talaga yung guy kasi ano iisipin nun 

diba? yayayain nyong panuoring kayo tapos siya walang mapapala?" 
paliwanag muli ni Carina. 

"that's nice idea Carina" bulalas ng aking asawa. 

May punto din naman ang dalaga, kung sasabihin kasi namin na "tara 

manuod ka sa kantutan naming mag-asawa" e parang sinabi mo na din sa 
lalaki na "pagkatapos ko ikaw naman". 

Niyakap ako ng mahigpit ni Angel, hinalikan habang nakaakbay pa din ako 

sa isa pang babae. Siguro'y pasasalamat niya ito sa plano naming matupad 
ang kanyang pangarap. 

"oh maiwan ko muna kayo, bihis na ako guys" paalam ni misis. 

"sige ate, dito na muna sa akin si kuya Bogs ha? hihi" sagot naman ni 
Carina. 

Naiwan kaming dalawa ng dalaga at ako'y parang tulala pa. Hindi ito 
nakalampas sa kanya, kaagad niyang napansin ang aking pag-aalinlangan. 

"kuya, are you sure with that plan?" tanong ng dalaga. 

"uhm, sort of." sagot ko. 

Kahit hindi ko man kabiyak ang dalaga ay parang alam na talaga niya ang 

aking nararamdaman. Sex lamang ang nag-uugnay sa aming dalawa ni 
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Carina ay higit pa sa asawa ang kanyang pag-aaruga. Humilig sa akin si 

Carina, habang nagpapahinga pa din sa ibabaw ng sofa ay inihiga ng dalaga 
ang kanyang ulo sa aking dibdib. 

"kuya, don't worry, hindi naman siguro papayag matikman ng iba si ate..." 
wika pa niya. 

Doon ay wala akong pagtutol, malaki ang tiwala ko sa aking asawa. Pero 

halimbawa ay si Mulong o Estong ang kasama, kapag tinamaan ng libog ay 

parang alak ang epekto nito, hindi mapipigilan ang gawa kapag ito'y 

tumama. Buo man ang loob ng aking asawa na hindi siya magpapapasok ng 

ibang titi sa puki niya, pero hindi ko alam ang mangyayari kung 
halimbawang maghubad na ang kasama naming lalaki. 

"i'll set it up for you kuya, trust me on this ok?" sabi ni Carina. 

"o sige, ikaw bahala" sagot ko. "so is it Mulong or Estong? hihi" pahabol pa 
ng dalaga. 
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CHAPTER 39: 
As Always 

 
"so babe, dito kana muna matulog ha?" wika ng aking asawa matapos 
siyang magbanyo upang magbihis na ng pantulog. 

"uhm ate..maaga pa.." palusot nitong si Carina. 

Napangiti na lamang si Angel na aking asawa, alam niya ang kahilingan ni 

Carina. Ako nama'y kibit-balikat lang sa anumang pinaplano ng dalaga 

kaya't pinili ko nalang na huwag nang sumabat. Nakayakap at nakahiga pa 

din sa aking dibdib ang dalaga at tila ayaw patinag. Hindi ko napigilang 

tigasan at agad itong nakita ng aking asawa dahil kapwa wala pa naman 
kaming saplot at nagpapahinga lamang sa katatapos na laban. 

"hihi ikaw girl ang libog mo talaga!" biro pa ng aking asawa. 

Doon ay nagtawanan kaming tatlo, mabait si Angel, kaya niyang 

magpaubaya sa anumang sitwasyon na alam naman niyang para sa akin o 

maging sa kanya. Lumapit sandali ang aking maybahay upang humalik at 

mag-goodnight, ako'y lalong tinigasan ng ilang segundo din silang 

naghalikan. Akala ko pa nga'y iisa pa kaming tatlo pero matapos ang 

masigabong halikan ng dalawang babae ay tumulak na si Angel sa aming 
silid upang doon matulog kasama ang aming anak. 

"so...hihih!" bulong ng dalagang maganda. 

Solo ko na naman si Carina, si Carina na noon pa'y wala akong makitang 

kapintasan mapa-katawan man o ugali ng dalaga. Alam kong ang pakay ng 

dalaga ay mag-sex pa kaming muli ng solo, ganito si Carina, walang sawa. 

Subalit sa kabila nito'y hindi ko inaasahang magku-kwentuhan pa pala 
kami at muling aayusin ang mga plano. 

Hinalikan ko si Carina, akala ko kasi'y simula na ng aming pangalawang 

round ng pagpapaligaya sa isa't isa. Hinayaan niya akong lamasin muli ang 

malambot at maputi niyang mga suso. Maginaw man ang paligid sa loob ng 

aming condo ay pinapalitan namin ito ng init ng aming mga katawan. 
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Nagpusod pa siya ng kanyang buhok, bagay na aking pinag-init lalo ng 
katawan. Na-expose ngayon ang kanyang makinis at maputing leeg. 

"so, ate Angel's plan is going...sabi ko nga kuya, ako bahala" wika niya. 

Kanina pa niya iyon sinasabi, siya daw ang bahala. Kaya aking inalam at 

siniguro na kung may parte ba siyang talaga sa plano naming mag-asawa. 

Bago pa man ako muling makapagtanong ay mabilis na pumatong sa akin 

ang dalagang kaibigan ni hipag. Ang aking matigas na titi ay naka-angkla sa 

kanyang puwitan, kung pinili ko sigurong pasukin ang puwit niya ay aking 

magagawa, pero hindi ko ito itinuloy dahil sa puki pa lang ng dalaga ako'y 
kuntento na. 

"what do you think, for example si Mulong ang manunuod, sa tingin mo 
matutukso siya at sasali sa sex namin ni Angel?" tanong ko sa kanya. 

"uhm, maybe yes, maybe no. given that ate's body is hot, kahit ako nga 

babae e naaarouse sa kanya hihi! at for sure kahit sinong lalaki pa ang 

makapanuod sa inyo e tiyak na titigasan! ang tanong e, sakaling lumapit 

ang lalaki at ipahawak ang titi niya kay ate, papatol kaya si ate?" tanong ni 

Carina. 

Napaisip ako, habang nilalamas ko ang suso ni Carina sa aking harapan ay 
aking pinag-iisipan ang maaaring maganap sa araw na aming hinihintay. 

"yun na nga e, e ikaw ba kunyari, si Mulong nakita tayong nagse-sex, tapos 
sasali siya, papayag ka ba?" tanong ko sa dalaga. 

"sureness! hihi! iba naman kasi ako kay ate Angel, single ako kuya e" sagot 
ng dalaga. 

Oo nga naman, single si Carina at walang pakialam sakaling makantot pa 

ng iba bukod sa akin. Huling beses ko yatang natikman ang threesome na 

ang setup ay 1 girl 2 boys ay noong ako'y nasa kolehiyo pa. Sa pag-alaala ko 
dito'y muling pumasok sa aking isip ang aking dating kaibigan na si Estong. 

"how about Estong, i know him very well back then" wika ko pa. 

"teka kuya, ipasok muna natin to matigas na e hihi!" sabay hawak niya sa 
aking titi. 

Bago inupuan ni Carina ang aking titi ay saglit niya itong dinilaan upang 

maging banayad ang pagpasok sa puki niyang masikip. Inupuan niya ito at 
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gumiling-giling ang dalaga, nakapatong ang dalawang braso niya sa aking 
balikat habang iginagabay pa niya ang suso niya patungo sa aking bibig. 

"uhmmmm...uhmmmmm..." ungol ni Carina. 

"...kung kasing sarap mo si Estong siguro bibigay ako hihi!" pahabol pa 

niya. 

Hindi ko maitatanggi ang angking karisma ng aking kaibigan, siya yun e, 

dati kong guro sa ganitong gawain. Hindi na ako nagtaka kung noon pa 
man sa Tagaytay ay nalibugan na ang dalaga. 

"e how about a complete stranger?" tanong ng dalaga habang patuloy siya 
sa paggiling sa aking kandungan. 

"ayaw ni Angel at ayaw ko ganun, hindi sure kung malinis, you know" sagot 
ko naman. 

"ah oo nga hihi...uhhhhhmmm ooohhhhh..." sabay ungol pa niya. 

Hindi ako halos makapag-decide kung sino, sa sarap ng babaeng nasa aking 

ibabaw ay hindi talaga ako mapakali. Nagpatuloy ang aming kantutan ni 

Carina kasabay ang paunti-unting kwentuhan. Hindi ko din pwedeng 

hayaang si Angel lang mismo ang magdecide kung sino ang aming magiging 
bisita, dapat kasali ako sa desisyon dahil asawa ko siya. 

"so better talaga to choose between the two kuya, wag kana lumayo" wika 
niyang muli. 

"...for me I would choose Estong. why? kasi kapag si Mulong, hindi natin 

alam kung magtatagal siya, worst is maging asawa niya si Kat so forever na 

narito yung guy sa buhay nyo, on the other hand, Estong is not that 
permanent na nakikita mo arawaraw" paliwanag pa ng dalaga. 

Pinahiga ako ni Carina, gusto niyang siya ang mag-maniobra. Hinugot 

sandali namin ang aming pinag-anib na mga ari upang umayos at mag-iba 

ng pwesto. Pinili naming sa ibaba na mismo sa may carpet ituloy ang aming 

pagni-niig. Muling hinawakan ng dalaga ang aking titi upang igabay muli 

ito papasok sa kanyang sariwang puki. Dumapa sa aking katawan si Carina 
upang muling maghalikan at pagkatapos ay magkwentuhan. 

"go for Estong na kuya, ako ang bahala" paniniguro ni Carina. "so you will 
be there??" tanong ko pa. 
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"that's my plan din kuya, since ate assigned me, yes i will be there" tugon 
naman niya. 

Parang nadagdagan pa ang libog ng dalaga nang muli naming buksan ang 

usapan tungkol doon. Labas-masok ang aking titi sa basa na niyang puki, 

mabilis ang pagkantot ni Carina, habang ang malambot niyang katawan ay 

kumikiskis sa aking ibabaw. Nilamas kong muli ang suso ng dalaga, hindi 
nakakasawa ang katawan niya, kahit anong araw, kahit anong oras. 

"inuman, bonding, but we will make sure na hindi niya kasama yung misis 
niya, mahirap na baka hindi natin siya katulad" patuloy na salita ni Carina. 

"then?" sagot ko. 

"then yun, mag make-out kayo ni ate in front of him." sagot uli niya. 

"tapos?" tanong ko ulit. 

"tapos kung sakaling mag-init si papa Estong e ako na ang bahala" sagot ng 
dalaga. 

Napaisip ako, may tumutol sa aking puso. Magpapakantot si Carina sa iba 

para lang maisalba ang pagiging sagrado ng aking asawa. Ngunit sa isang 

banda ay parang talo yata ako, si Katherine na aking iningatan dati'y 

napasakamay na ng ibang lalaki, pati ba naman si Carina na aaminin kong 
ako'y may pagtingin na din. 

"so you will let Estong fuck you?" matapang kong tanong sa kanya. 

"oooohhhh..uhhhmmmmm...oohhhhhh" ungol ang isinagot ng dalaga. 

"ano?" patuloy ko pa. 

"..kung kinakailangan bakit hindi? hihi! ayaw mo ba? uuuyyyy ang kuya ko 
oh...nagseselos ka? hihi!" biro pa  

Muli ay umindayog sa aking ibabaw ang dalaga, pinagbuti niya ang 

pagpapasarap naming dalawa. Kinuha pa niya mismo ang aking kamay 

upang ipalamas muli ang kanyang mga susong mapuputi. Taas-baba, giling 

ng kanyang balakang, at gaya ng aking inaasahan ay nagsabi na siya na 

lalabasan. 

"ooohhhhh....uhhhmmmm...ayan na kooooo kuyaaa koooo...uhhhmmm" 
ungol pa ng dalaga. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

Nalupaypay si Carina at muling napadapa sa aking katawan. Niyakap ko 

siya, niyakap na parang akin. Mula noong siya ay aking natikman, alam 

kong maging sa kanyang sarili ay naging "attached" na kami sa isa't isa. 

Hindi ko itinuturing na "one night stand" or "fuck buddy" lang ang dalaga, 

itinalaga din siya ng aking asawa at legal naming katuwang sa mga 
sandaling kailangan namin ng iba. 

Nagyakapan kami sa ibabaw ng carpet, ilang saglit pa'y ako naman ang 

nakarating sa rurok ng kaligayahan. Pinahintulutan niya akong labasan sa 

kanyang puki mismo, at medyo natagalan pa nga bago namin hugutin ang 
aking ari sa kanyang lagusan. 

"free your mind kuya, nalayo man sa iyo si Kat, gusto mang mag-trip ni ate, 

dito lang ako para sa iyo...sorry ate Angel, hihi, but I love you na din kuya 
Bogs" seryosong wika ng dalaga. 

Naantig ang aking damdamin sa mga katagang binitawan ng dalaga 

matapos ang aming pagtatalik habang kami'y nagpapahinga. Kung ibang 

tao siguro'y ituturing siyang "kaladkarin", "maduming babae", o "kabit". 

Pero hindi iyon ang aking ipinapakita sa kanya noon pa man, ni minsa'y 
hindi niya naramdaman na hindi siya kabilang. 

"tara..." wika ko sa dalaga. 

Niyaya ko siyang mag-shower na muna bago matulog at magpahinga. 

Magkahalong pagmamahal at libog na ang nasa pagitan naming dalawa 

kaya't sa loob ng banyo ay muli kaming nagkantutan. Gusto din naman 

niya, siguro kapalit nito'y medyo ilang araw na naman bago kami muling 

magkatikiman. Ganunpaman ay sigurado naman akong nariyan lamang 
siya, hindi ako iiwan. 

Minarapat kong dito na sa sofa matulog, pero tila hulog na din talaga ang 

kanyang loob at talagang na-miss niya ako siguro kaya't magkatabi kaming 

natulog sa ibabaw ng sofa. Ok lang naman kay misis ang ganito, hindi 

naman inaagaw ni Carina ang korona ng aking asawa, paraan lang ito ng 
pag-tanggap at pag-aruga sa isang bisita. 
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CHAPTER 40: 
 Pre-Nuptial 

 
The show must go on sabi nga ng karamihan, kung hindi ko pahihintulutan 

ang kaligayahan ng aking asawa ay magsisilbi itong balakid sa aking puso at 

isipan. Kailangang malagpasan naming mag-asawa ang pagsubok, sa isang 

banda ay nararapat ding kahit paano'y matumbasan ko ang lahat ng mga 
ginawa ng aking maybahay sa aking makulay na buhay. 

Sumapit ang pasko at naging payapang pansamantala ang aking buhay. 

Naging regular ang takbo nito at ilang linggo na lamang ay matatapos na 

ang aking proyektong naging makasalanan. Sa lamig ng simoy ng hangin ay 

sari-saring alaala ang aking natunghayan, tila may isang bagay na aking 
nakalimutan. 

"pare? ano na?? hehe! nakalimutan mo na yata ah!" wika ni Estong ilang 
araw bago sumapit ang bagong taon. 

"oh pare ano balita?" tanong ko naman. 

"mukhang may memory gap kana yata ah? pare sa makalawa ikakasal na 
ako!" patuloy niya. 

Ako'y panandaliang natulala, hindi ko lubos maisip na ang aking dating 

kaibigan slash- guro ay haharap na sa altar. Nasabi ko iyon sapagka't kung 

inyong matatandaan ay wala sa kartada ni Estong ang maging seryoso sa 

mga kababaihan. Pero sino ba naman tayo upang husgahan ang isang 

nilalang, lahat ng tao ay may karapatang magbago at ituwid ang buhol-
buhol na buhay. 

"ah pare oo nga! ang bilis ng panahon hehe! muntik ko na makalimutan 
haha!" biro ko pa sa kanya. 

"ikaw talaga! o paano, sunduin kita mamaya?" paanyaya ng aking dating 
kaibigan. 

Alam ko ang balak ng aking kaibigan, ito'y pagtitipon ng mga kalalakihan 

bago ang ikakasal ay tatalikuran na ang kanyang buhay-binata. May ilang 
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ganitong okasyon na din akong napuntahan, at ito'y maituturing kong para 

ding nagtungo kayo sa isang beerhouse. Alak, kantahan, kasiyahan, at 
babae, pero "personalized". 

"uhm sige pare, magpapaalam muna ako kay Angel" wika ko naman. 

"sus, pare naman, don't tell me hawak ka sa leeg? hehe!" biro pa ni Estong. 

Bahagya akong na-offend sa sinabing iyon ni Estong, hindi naman ako 

under, understanding lang. Mula kasi nang aking nakilala ang aking 

maybahay ay itinatak ko na sa aking ugali ang pagiging bukas, lahat ng 

bagay ay kailangang alam ng iyong maybahay. Isa ito sa sangkap tungo sa 
isang matiwasay na buhay may asawa. 

"hindi naman pare, sige anong oras ba?" tanong ko naman. 

"good, mga 7pm ok lang? sunduin kita?" patuloy niya. 

Hindi ko inaasahan ang aking mga sinabi, hindi ko alam kung bakit 

nasambit ko kaagad ang kinaroroonan ng aming condo. Tila naging bukas 

nang muli ang aking pintuan para sa aking dating kaibigan. Nagkasundo 

kami na maghihintay na lang ako sa coffee shop upang doon niya ako 
katagpuin. 

"babe, ok lang ba lalabas daw kami ni pareng Estong mamaya?" paalam ko 
sa aking asawa. 

"sure babe, basta uuwi ka din mamaya ha?" malugod na pag-sangayon ni 
Angel. 

Hindi ko na siniyasat pa kung bakit ganoon na lamang ang kanyang 

pagpayag. Ni hindi man lang niya sinubukang sumama o tumutol pa. 

Natulog ako noong hapong iyon upang makaipon ng lakas, iba na ang 
handa sabi ko pa sa aking sarili. 

Nagising ako ay mag-aalas singko na ng hapon, nagising ako sa tinig ng 
isang lalake sa aming unit kausap ang aking magandang asawa. 

"oh pare, pasensya na napaaga ako hehe" bati ni Estong. 

Totoo ba ito? Si Estong sa loob mismo ng aming sanktuwaryo. Nasabi ko 

kanina lang ang address ng aming condo, pero hindi ang mismong unit 
namin.  
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"ang aga pa pare ah?" masungit ko pang tugon. 

"dinaanan ko kasi yung mga souvenirs namin, e sakto dito ako nadaan" 
paliwanag niya. 

"pano mo nalaman unit namin?" tanong ko pa. 

"ah edi tinanong ko sa front desk nyo" patuloy ni Estong. 

"kayong dalawa, huwag kayong magpapakalasing ha!" sabat naman ng 
aking asawa. 

Hindi ko kaagad napansin ang suot ni Angel, malamang kung narito na 

kanina pa si Estong ay nabusog na siya sa kanyang nakita. Kapag narito 

lang kami sa condo e maiksi ang suot niyang shorts, kapartner ang puting 
damit na minsa'y walang suot na bra. 

"oo naman babe...don't worry" sagot ko pa sa aking asawa. 

"teka igagawa ko muna kayo ng miryenda" wikang muli ni misis. "naku wag 
na Angel, ok lang ako" sabi ni Estong. 

Aking pinagmasdan ang mga kilos ni Angel, nakita kong muli ang mga ngiti 

sa kanyang mga labi. Naalala ko, si Estong nga pala ang binabalak naming 

gawing panauhin. Hindi ko sigurado kung napag-usapan na nila iyon 

kanina habang ako'y tulog pa. Kung ako ang tatanungin ay mas maigi 

sigurong hindi na planuhin, dapat yata ay kusa nalang naming gawin. Pero 

ang hindi maganda sa ganoong plano ay mawawala ang alituntunin, kung 
pwede ba niyang hawakan o tikman din ang aking asawa. 

"saan ba kayo pupunta? iinom? bakit di nalang kayo dito? madami ba 
kayo?" sunodsunod na tanong ng aking asawa. 

"uhm sa bahay lang din mare, ok lang ba tawagin kitang mare? hehe" sagot 
ni Estong. 

"sure pare haha!" tugon naman ng aking asawa. 

Nang ilapag ni Angel ang tray na may juice at tinapay ay tumabi naman siya 

kaagad sa akin. Naupo siya sa aking tabi dito sa may sofa, itinaas ang binti 

na parang bata. Inakbayan niya ako at muling nakipag-usap sa aming 
bisita. 
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"mga ilang kasamahan ko lang, kabaro din namin ni pareng Bogs" patuloy 
ni Estong. 

"don't get me wrong guys, alam ko ang mga ginagawa ng mga lalaki sa 

ganyang mga party, Bogs ha, pipirmahan ko yang iyo mamaya" paalala pa 
ng aking asawa. 

"hahaha! ikaw naman mare, don't worry, i'll care of Bogart" paniniguro 
naman ni Estong. 

Hinalikan ako ng aking asawa, hinalikan niya ako sa pisngi at hindi 

alintana ang kasama naming si Estong na nasa aming harapan lamang. 

Nakita kong napatingin naman ang aking kaibigan sa binting maputi at 

makinis ng aking asawa. Kahit sino siguro'y malilibugan sa suot ni Angel, 

kaunting pulgada na lamang ay sisilip na ang pisngi ng kanyang langit. 

Proud naman ako siyempre, dapat lang yatang aking ipagmalaki ang aking 
asawa. Kung meron siyang Kristine e meron din akong Angel. 

"mahal na mahal ko yata itong Bogs babe ko, hmmmm..." wika pa ni Angel 
habang ako'y hinahalik-halikan sa pisngi. 

Nagpatuloy kami sa kwentuhan, mga ilang bagay na hindi namin natalakay 

dati pa noong kami'y muling nagkita. Ako'y natutuwa sapagka't sa ilang 

taon naming naghiwalay ng landas ay eto kaming muli at magkatuwang. 

Hindi natinag sa pagkakayakap at pagbibigay-lambing sa akin ni Angel 

habang naroon si Estong. Sa loob-loob ko'y tiyak na tinitigasan na itong 
aking kaibigan. 

Sa gitna ng aming kwentuhan, tumunog ang doorbell sa aming pintuan. 

Mabilis na tumayo si Angel upang ito'y buksan. Tanging ngiti lamang ang 

nakikita ko sa mukha ng aking kaibigan, hindi ko na nasilayan ang 

manyakis na mata niya kahit pa nakalantad na sa kanyang harapan ang 

makinis na hita ng aking asawa. Siguro nga'y talagang nagbago na si pareng 
Estong, siguro'y kuntento na siya sa kanyang mapapangasawa. 

"hi ate hihi!" bati ng isang tinig ng dalaga sa may pintuan. 

Sabay pa kami ni Estong na napatingin sa pintuan, parehas naming inalam 

kung sino ang babaeng dumating. Sa aking isip ako'y natuwa, walang 

pinagbago at iisa lang talaga ang likaw ng aming bituka. Hindi ko pa man 

nasisilayan kung sino ang babae ay alam ko na kaagad kung sino siya. Sa 

halimuyak pa lamang ng kanyang pabango ay tiyak ko na kung sino siya. 
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Tuwing nagtatalik kami kasi ay lalo pa itong bumabango sapagka't 
nahahaluan pa ito ng kanyang pawis - si Carina. 

"hi kuya! ...ay hihi" bati ni Carina, nahiya pa siya nang makitang may ibang 
tao pala sa loob ng aming unit. 

"hi!" masayang bati ko naman. 

"have a seat muna Carina, snacks?" wika naman ni misis. 

Tahimik lang si Estong, kung kanina lang ay halos mabali ang leeg niya sa 

pagtingin sa pintuan e ngayon nama'y tila estatwa at halos ayaw lingunin 
ang dalaga. 

"you are Estong right?" tanong ng dalagang si Carina. 

"yes, and you are?" balik ng aking kaibigan. 

sa Tagaytay?" patuloy ng dalaga. malilimutin na ako, nice to meet you 
again"  

  kung hindi ko araw-araw makita itong si   makalimutan ang kanyang 

itsura. Tuwing namang ako'y napapanganga. Para bang aming pagkikita. 

Nakipag-kamay muli si pareng Estong, pinagmasdan kong mabuti ang na 
itong si Estong. Natural at napaka- 

      ng dating, walang bahid kalibugan gaya dati     kami'y mga binata pa. 

"so...what brings you here Carina? naligaw ka na naman yata?" tanong ko at 
singit na din upang bitiwan na ni Estong ang malambot na palad ng dalaga. 

"ah uhm, ate Angel invited me..." tugon ni Carina. 

   Ako'y napatingin sa aking asawa, kinutuban na    kasi ako kaagad. 
Kadalasan kasi ay may kantutan  

kaming tatlo o di kaya'y may lakad silang mga kababaihan tuwing 

iimbitahan niya ang dalagang kaibigan ni hipag. Isang malalim na ngiti ang 

aking napuna sa aking asawa. "kung may lakad kayo tonight, kami din 
hihi!" biro ni misis pa. 

"nagpa-party din ba si Kristine pre?" bulong ko kay Estong. 
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Umiling lamang si Estong, tila walang kinalaman. Kibit-balikat ako at hindi 

naman natinag, ginagawa na ito dati nila Angel at Carina, kasama pa si Kat 
tuwing gigimik na puro babae lang ang kasama. 

"kayo kuya, saan lakad nyo?" pa-inosenteng tanong ng dalaga. 

"ah di ko pa alam e..." sagot ko. 

"..sa amin lang siguro, sorry pero all boys e" singit ni Estong. 

"hahaha ano yan espadahan?! hahaha!" biro ng dalaga. 

Nagtawanan ang lahat, hindi na ako nabigla sa sinabing iyon ni Carina, 

kalog talaga siya noon pa. Tumayo ako upang magbihis na at tumuloy na sa 

lakad, maigi na sigurong maaga kaming lumisan upang maaga ding 

matapos. Sa loob ng silid ay sumunod si misis, sinamantala ko ang 

pagkakataon upang alamin kung saan o ano ba ang plano din nila noong 
gabi. 

"iwan mo na car Bogs babe, baka magyaya mga girls e. pero don't worry 

dito lang kami with Kat din, just in case lang naman. besides, may car 
naman si Estong diba?" wika ng aking asawa. 

Nakasakay na ako sa kotse ni Estong ng aking maalala, mag-iinuman din 

ang aking asawa kasama si Carina at Katherine. May isang kulang, si 
Mulong ay nasaan?  
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CHAPTER 41: 
Let's Get Ready to Rumble! 

 
Sa loob ng kotse ni Estong ay nabalot ng katahimikan, ang isip ko kasi ay 

naiwan pa yata sa loob ng aming condo. Ganunpaman ay muli ko itong 

naibalik ng aking maalala ang aming nakaraang magkaibigan. Dati-rati'y sa 

loob lamang kami ng taxi o tricycle nagsasabay, ngayon eto na at nakikita 

ang progreso ng aming buhay. Sa tingin ko noong mga oras na iyon ay 

tuluyan na ding naglaho ang Estong ng nakaraan, subalit ilang mga 

pangungusap niya ay tila naroon pa din ang kamandag ng naturang 
nilalang. 

"pare, lagi ba sa inyo yung magandang dalaga na yun?" tanong ni Estong. 

"si-sino?" sagot ko na parang wala pa sa sarili dahil sa lalim ng aking 
iniisip. 

"yung kanina, si Carina ba yun, yung maputi" patuloy niya. 

Ah si Carina, ang aking Carina, wika ko sa aking isip. Tunay ngang kahit 

sinong lalaki ay mabibighani sa taglay na rikit ng dalagang kaibigan ni 

hipag. Kung mas maaga lang sigurong nagtagpo ang aming landas muli ni 

Estong ay malamang na si Carina na ang ihaharap niya sa altar. Sa aking 

isipan ay muling naglaro ang dalaga, alam kong nakita din ni Estong ang 

kinis ng mga hita ng dalaga, ang kaputian ng cleavage ni Carina ay 
malamang na pinagnasahan na din niya. 

"bihira lang pare, kapag may okasyon lang at niyaya ni misis." sagot ko sa 
kanya. 

"ah ganun ba, may BF na ba yun?" pa-inosenteng tanong ni Estong. 

Dito ay nagsimula na ako muling magduda, ang kanyang mapapangasawa 

na si Kristine ay maganda at sexy din naman, subalit kagaya ng lagi kong 

sinasabi, kahit sinong lalaki ay mababali ang leeg kapag nakasalubong ang 
dalagang maganda. 

"hindi ko alam pare e, hayaan mo tatanungin ko" sagot kong seryoso. 
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"ah pare wag na, biro ko lang yun haha! kung hindi ako ikakasal pwede pa 
hehe!  

don't tell me hindi mo si-nurvey yun?" biro pa niya. 

"ah oo naman pare, maganda na kung maganda pero kumpara mo naman 

kay misis diba?  

hehe" pagmamayabang ko pa. 

Muling nanumbalik ang sigla sa loob ng kanyang sasakyan nang kami'y 

magbiruan. Biruan kung ituring pero sa likod nito'y kalahating 

katotohanan. Hindi umabot ng kalahating oras ay narating na namin ang 

kanilang bahay, hindi ito kalayuan sa aming tahanan. Disenteng townhouse 
na paupahan at siguradong pati kapitbahay ay mga propesyunal. 

"pare feel at home, parating na din daw yung ibang kaibigan ko" wika ni 
Estong. 

Ako'y nagmasid sa lungga ng aking dating guro. Ibang iba ito kumpara sa 

itsura ng aming apartment noong kami'y magkahalo. Masinop, malinis, 

ilang picture frame ng mga designs niya at larawan na din ng kanyang 

kasintahang maganda. Ilang minuto pa'y isa-isa nang nagsulputan ang 

kanyang mga kaibigan, hindi ko kakilala ang lahat maliban sa ibang 

nakasalamuha ko na sa ilang pagtitipon naming mga arkitekto pero sa 
mukha lamang. 

"kampaaaayyyyy!!!!!" sigaw ng isang kasama namin. 

"oh pare lasingan na lang ba??? where are the females???!!" gatong pa ng 

isa. 

Hindi hihigit sa labinglima at hindi bababa sa sampu ang naroon sa sala. 

Tanging malalapit lang na kaibigan ni Estong ang kanyang inimbita. Puro 

projects, payabangan sa kotse at padamihan ng kabit ang usapan. Pinili 

kong manahimik at ituon na lang sa alak ang aking atensyon. Mga 

dalawang oras pa ang lumipas, mga tatlo o apat na ang sumuko sa inuman. 

Yung sumisigaw naman kanina tungkol sa babae ay tila nagyaya na. 

"tara may discount card ako sa vip room!" wika pa niya. 

Tinignan ko si Estong, isang disenteng tao ang aking nakita. Ngumingiti 
lang sa mga bulahaw ng kanyang mga bisita. 
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"sige mauna na kayo doon, susunod kami ni pareng Bogart" wika ni Estong. 

Nagtaka ako, bakit pa kami susunod? Medyo hilo na din ako noong oras na 

iyon at kahit ano sigurong suhestyon ako ay tutugon. Umalis ang lima, 

naiwan kami ni Estong at isang lasing sa may sofa nila. Nagligpit ng kaunti 

ang aking kaibigan pero tuloy pa din ang aming inuman. "washing" nalang 

ika nga, sa tindi yata ng whisky kanina ay balde-baldeng beer yata ang 
aking kailangan. 

"ano pare, gusto mo ba ng babae? hindi kita pinipilit ha, married kana e, i 
respect that" paliwanag pa niya. 

"ah pare, ikaw bahala, solved na din ako sa alak dito e" palusot ko nalang. 

Sa totoo lang ay wala akong planong lumabas, nang niyaya niya ako kanina 

dito ay akala ko'y narito ang kanyang magiging maybahay. Sinilip ko ang 

aking cellphone, walang miss call o mensahe lamang. Muli kong tinungga 
ang isang bote ng beer. 

"pare, nasaan pala yung GF mo? nag-party din?" tanong ko sa kanya. 

"ha, e baka nga, open naman yun, nagpaalam ako na may party tayo. Saka 

nasa probinsya siya at inaayos yung mga kamag-anak na pupunta sa kasal 
namin." sagot naman niya. 

Ang ingay kanina ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Parang 

nagkakahiyaan pa kami kung ano ang susunod na hakbang. Ilang minuto 
pa'y tumunog ang cellphone ng aking kaibigan. 

"hello? o mare!" masayang sagot ni Estong. "..oo nandito pa...ha? kayo 

bahala..." patuloy niya. 

Clueless ako kung sino o ano ang kanilang napagusapan. Hindi naman 

siguro iyon sikreto dahil ipinarinig naman sa akin ni Estong ang kaniyang 

pakikipagusap sa telepono. Lumapit sa akin si Estong, nakakubling ngiti ay 
kanyang sinambit ang katagang gumising sa aking lasing na katawan. 

"pare papunta na daw dito sila misis mo" wika ni Estong. 

"ha??!" gulat ko. 

Ano naman ang naisipan ni Angel upang tumungo sa aming kinaroroonan. 

At bakit sila pupunta dito? Sisiguruhin ba ng aking asawa ang aming 
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ginagawa? Sino naman ang karay-karay niya? Si Carina ba, si Katherine? O 
pati si Mulong na mokong ay kasama niya? 

"bakit mo pinayagan pare? kala ko ba all boys to?" galit ko pang tanong sa 
aking kaibigan. 

"sorry pare, sige tatawagan ko ulit para pigilan" wika niya. 

"no pare wag na, uuwi na din siguro kami pagdating nila" sagot ko nalang. 

Nakita ko sa mukha ni Estong ang lungkot, hindi ko lubos malaman din ang 

tunay na dahilan ang pagpunta nila misis dito sa kanila. Paano naman kaya 

nalaman ng aking asawa ang lugar ni Estong? Malamang kanina nang 

magpunta siya sa aming condo ay nakapagpalitan na sila ng numero 
habang ako'y natutulog pa. 

"Bogs babe! hihi!" bungad ng aking medyo lasing na asawa. 

Sinalubong ko kaagad sa pintuan ang aking asawa, sumilip ako sa labas at 

inalam kung sino ang kanyang ibang kasama. Wala akong nakita kaya't 
tinanong ko nalang siya. 

"sino kasama mo? ikaw lang?" tanong ko sa aking misis. 

"babe si Carina, nagpark lang" sagot ni Angel. 

"mare tuloy ka, pasensya na magulo na itong bahay" bati naman ni Estong. 

Tumuloy si Estong sa kusina upang ipaghanda ng pulutan ang bagong 

dating na bisita. Pagbalik niya ay ginising ang isang lasing naming kasama 

kanina, inalalayan papuntang silid upang doon na ituloy ang pagtulog. Akin 

namang hinarap si Angel, may galit akong nadama pero sa kabila nito ay 

libog pa din ang nangibabaw sa akin. Naka party dress ang aking asawa, 

damit na hindi ko laging nakikitang suot niya dahil halos araw-araw ay 
uniporme ng nurse ang nasa kanyang katawan. 

"babes akala ko lalabas kayo?" tanong ko sa kanya. 

"oh nasa labas naman ako ah? ayaw mo bang nandito ako??" masungit 
pang sagot ni Angel. 

Pumasok si Carina, ngiti ang isinalubong niya sa akin. Umupo siya doon sa 

pwesto ni Estong kanina at kaming mag-asawa naman ay nasa isang 
mahabang sofa. 
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"oh Carina, hi!" bati ni Estong sabay lapag ng sisig sa mesa. 

"hi kuya Estong, hihi...makikigulo kami sa party mo ha?" wika naman ng 
dalaga. 

Wala na akong magawa, narito ang reyna. Itinuloy namin ang inuman, 

kailangang matapos ang gabi. Isinalang ni Estong ang magicsing at kami'y 

masayang nagkantahan. Si Angel naman ay nagsimulang yumakap na sa 

aking katawan. Hindi naman ganoon kalamig ang loob ng bahay ni Estong, 
pero parang ginaw na ginaw ang ginang. 

"nasan pala si Kristine?" tanong pa ng aking asawa. 

"ah e nasa province, sinundo mga kamag-anak niya" sagot ni Estong 
habang umaawit si Carina. 

"oh pano yan edi wala kang partner hihi!" biro pa ni Angel. 

"ha eh, nandito naman si Carina" sagot niya. 

Napatingin sa akin si Carina, tila nagsasabing "kuya Bogs watch your 

friend". Hindi ito pinansin ng dalaga at nagpatuloy sa pagkanta. Nabigla 

ako nang biglang humalik sa aking labi si Angel. Kusa ko naman itong 

tinanggap, nagpalitan kami ng laway, pinatulan ko ang kalandian ng aking 
asawa noong gabing iyon. 

"so-sorry pare ha, na-miss ko na agad itong hubby ko e..." wika pa ng aking 
asawa. 

Tulala si Estong, muling ibinaling ang tingin sa telebisyon. Pasulyap-sulyap 

din siya sa mga hita ni Carina, alam kong nabubuo na ang kanyang 
pagnanasa. 

"babe...fuck me..." bulong ni Angel. 

"ha??!" gulat ko pa. 

"yes Bogs, here. now." seryosong wika niya. 

Napapatingin pa din si Estong sa aming dalawa, kung hindi mo maririnig 

ang mga bulong na libog ni Angel ay iisipin mo lamang na natural iyon na 

lampungan. Pero ano ito? hinihiling na ni Angel ang kanyang dati pang 
pangarap. 

"pare sige lang, consider us na wala dito...diba Carina?" wika ni Estong. 
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Nasabi niya iyon dahil pumatong na sa aking kandungan ang aking asawa, 

tila nablanko na yata at totoong wala nang ibang nakikita. Tumagos na ang 

libog sa aming mga katawan, kami'y muling naghalikan at hindi pinansin 
ang kasama niyang si Carina at si Estong. 

"uhmmmmm...i want you to fuck me now Bogs...pleaseeeee..." bulong muli 
ni Angel. 

Tatayo na sana ako upang yayain siya sa silid ni Estong o kahit sa banyo 

man lang, pero sa hindi ko inaasahang kilos niya ako ay nabigla. Ibinaba ni 

Angel ang itaas na bahagi ng kanyang dress, at tuluyang lumantad ang 
kanyang puting bra na laman ay ang malulusog niyang mga suso. 
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CHAPTER 42: 
 Somnium Adveho Verus 

 
"babe??!!" napasigaw ako sa kanyang ginawa. 

"what??" masungit niyang tugon. 

Sa kanyang mga titig ay aking naunawaan ang kanyang kahilingan. Ito na 

yata yung bangungot na dati ko pang iniiwasan. Buo ang loob ng aking 

asawa, ni minsan ay hindi ako sa kanya tumanggi lalo na sa pagtatalik. 

Napatingin si Estong sa amin dahil sa maliit na pagtatalo. Kami'y 

nagkatitigan, alam kong nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Ang 

makinis na likod ng aking asawa suot lamang ang kanyang bra ay 

nakalantad sa kanyang harapan na. Nagsilbing background music ng 

tanghalan ang pagkanta ng mala-dyosang boses ng dalagang si Carina. 

Ayokong mangyari ito sa totoo lamang, kung sa aking isipan dati'y handa 

na ang aking isipan, pero iba pala talaga kapag naririto na at iyong 
isasagawa na. "ayaw mo ba babe?" malumanay na tanong ng aking asawa. 

Mabilis akong nag-isip, kapag ako'y tumanggi ay hindi ko yata kakayanin 

ang susunod niyang gagawin. Kinuha ni Estong ang bote ng beer, uminom 

at muling kay Carina ay bumaling. Nakita kong nakikipag-biruan na din si 

Carina kay Estong, ako naman ay nakapako pa din at naghihintay sa utos ni 
Angel. Siguro ito na nga, ito na si Batman, bahala na. 

Tuluyan akong nadala ng sitwasyon, ang maganda kong asawa ay nasa 

aking ibabaw at tanging bra lamang ang nagkukubli sa kanyang pang-itaas 

na katawan. Sa bawat notang inaawit ng dalagang si Carina ay tila 

sumasabay pa ang pag-giling ng aking asawa, siya ay aking hinalikan, 
ipinadama ang tunay na pagmamahal. 

Itinali saglit ni Angel ang kanyang itim na buhok, dahilan upang lalong 

mangibabaw ang kanyang kaputian. Parang bampira ako at ang makinis na 

leeg niya ay aking sinakmal. Dala ng kalasingan ay tuluyan na akong 
nagparaya sa kahilingan ng aking mahal na asawa. 

"pare mukhang tigang si misis mo ah" biro ni Estong. 
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Sa mga munting pangungusap ay alam kong pinipigilan ni Estong ang 

kamandag na minsan nang sa maraming babae ay bumihag. Subalit ang 

mga birong ito ay nagsilbing pang-gatong sa apoy na umaalab sa pagitan ng 
labi naming mag-asawa. 

"oo nga pare, pasensya na hehe" tugon ko nalang. "huy ate ano ba kayo!" 
pagbabawal sa amin ni Carina at tumigil na sa pagkanta. 

Nagpatuloy si Angel, inabot niya ang tirante ng suot niyang bra at inalis ang 

lock nito upang palayain ang dalawang bundok ng ligaya. Tayung-tayo ang 

utong ni misis, ang munting mala-rosas niyang utong ay tila galit na galit, 

libog na libog na talaga ang aking asawa. Kaagad kong sinuso ang isa sa 

mga ito, nilamas ko ang isa pa upang hindi ito makita ng iba. Hindi ko na 

alam ang reaksyon ng dalawa naming kasama, basta't kaming dalawa ay 
nagpapaligaya. 

"pare seryoso ba kayo? haha!" birong muli ni pareng Estong. 

"bakit? inggit ka? hihi!" panunukso naman ng aking asawa. 

Sa paglingon ni Angel sa kanila habang nasa aking ibabaw siya ay 

bahagyang bumaling din ang isang suso ng aking asawa. Kaagad kong 

dinakot iyon, ayokong makita ng iba ang maputing suso ng aking misis. 

Alam kong madaming babae na ang nagdaan kay Estong, alam kong sawa 

na siya marahil sa itsura ng utong. Subalit asawa ko ito, akin at walang 
ibang aangkin. 

"babe BJ kita..." wikang muli ng aking asawa. 

Ano pa ba ang magagawa ko, ang aking titi ay may sariling buhay at kanina 

pa gustong kumawala. Dumausdos si Angel sa aking ibaba, nakaluhod sa 

sahig at ang ulo ay nasa aking pundya. Siya na din mismo ang nagbukas ng 

aking zipper, habang ginagawa niya ito ay nakaangat ang dalawang braso 

niya. Nanlaking muli ang mga mata ni Estong, sapagka't mula sa tagiliran 
ng aking asawa'y masisilip ang ilang bahagi ng suso niya. 

"huy! huwag mo ngang panuorin sila! halika pili ka ng kanta!" masungit na 
wika ni Carina. 

Napangiti lang sa akin si Estong, muling ibinaling ang atensyon sa kasama 

naming dalaga. Nagsilbing pulis ang kaibigan ni hipag, pero sa tingin ko'y 

kakaiba talaga si Estong noong gabing iyon. Noong kami'y mga binata pa, 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

kadalasa'y siya ang nauuna sa mga ganitong bagay. Basta't may puki tiyak 

na papasukin niya. Ngayon ay parang kakaiba, tila may hindi nakikitang 

tali sa kanya sa may silya. "mas maganda view dito eh..." biro pa ni Estong 
kay Carina. 

"bakit ako ba hindi maganda ang view??" sagot ng dalaga. 

Tutol man ako, ayoko sanang pakialaman ni Estong ang aking kabit na si 

Carina. Pero ako'y naipit at kailangang protektahan ang aking maybahay. 

Hindi ko na narinig pa ang ibang usapan nilang dalawa dahil nang mailabas 

na ni Angel ang aking titi ay kakaibang sarap na ang aking nadama. Mainit 

ang loob ng bibig ng aking asawa, may kakaibang sipsip ang kanyang 

ginawa. Sa loob naroon ang ulo ng aking alaga at alam kong nilalaro pa iyon 
ng kanyang dila. "uhmmmpp...uhmmpppp..." ungol pa ni Angel. 

Muli kong sinapo ang kanyang mga suso upang hindi lubos masilayan ng 
aking kaibigan. 

"pare ayos ah, di ko alam wild pala si misis mo" birong muli ni Estong. 

Saglit na iniluwa ni Angel ang aking burat mula sa kanyang bibig, siya ay 

tumitig sandali sa aking kaibigang nagmamasid. Nakita ko ang hiya kay 

Estong, bagay na hindi ko inaasahan sa kanya. Muli namang isinubo ni 

Angel ang aking sandata at saka niya ito tsinupa. Sa halip na galit ay 

napunan ng ligaya at kabang kakaiba ang aking sarili. Nawala ang 
pangamba, kapwa kami tinablan na ng libog ng aking maybahay. 

"Carina ito nalang panuorin natin live pa haha" biro ni Estong sa dalagang 
kumakanta pa. 

"eeeeehhh...nakakahiya hayaan mo na lang sila noh!" pagkukunyari pa ni 
Carina. 

Alam kong may plano din si Carina, nasabi niya iyon sa akin dati pa, hindi 

daw niya kami pababayaan ng dalaga. Hindi ako makatingala at sumandal 

upang lubusang namnamin ang sarap ng pagtsupa sa akin ni Angel, 

nakayuko kasi ako sa kanya at hawak pa din ang malusog na dede ng aking 

asawa. Ginawa ko iyon upang kahit paano'y matakpan ang yaman ng aking 

asawa mula sa aking guro na minsang nagturo sa akin sa ganitong mga 
tsansa. 

"wala ka BF Carina??" tanong ni Estong sa dalaga. 
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"wala." masungit na tanong ng dalaga. 

"so...hindi mo pa naranasan yang ginagawa ni ate Angel mo?" patuloy ni 
Estong. 

Dito ay naghalo ang aking nadarama. Una ay alam kong hindi 

papakialaman ng aking kaibigan ang aking asawa, sa kabilang banda 

naman ang kaba, nakalantad na pain ang dalaga. Isang damba lamang ay 

tiyak na siya ay makukuha. Sa abilidad na natunghayan ko kay Estong 
noong dati pa ay hindi ito malaking balakid upang gawin niya. 

"oo naman noh! nagka-BF naman ako kahit paano" sagot pa ni Carina. 

Lumipat ng pwesto si Estong, doon siya naupo sa arm-rest ng sofa na 

kinauupuan ni Carina. Nakaharap pa din sa aming mag-asawa si Estong, at 

halos matakpan niya ang pagtingin ni Carina sa TV dahil sa kanyang 

pwesto. Habang patuloy ang pagtsupa sa akin ni misis, napansin kong 

bumaling na din sa amin ang tingin ng dalaga, siguro'y naasar sa pagtabing 
ni Estong sa kanya. 

"I didn't know that ate is malibog, hahaha!" biro pa ng dalaga. 

Nakita ko ang pagpatong ng isang braso ni Carina sa hita ni Estong habang 

parehas na silang nagmamasid sa aming makamundong gawain. Mukhang 
tumagos na din sa laman ng dalaga ang aming ginagawa. 

"babe, let's do it" wika ng aking asawa. 

Seryoso sa mga mata ni Angel ang kanyang sinabi. Nginitian ko lamang 

siya, muling nagsugpong ang aming mga labi. Ilang saglit pa'y nakita kong 

ibinaba na ng aking asawa ang suot niyang panty, hindi niya inalis ang 
kanyang fitted na palda. 

"goooo pare!! haha!" sigaw pa ni Estong. 

Hindi ko siya pinansin, kumandong sa akin si Angel. Pumasok ang aking 

titi sa basang puki ni misis, tanging ang maikling palda lamang ng aking 

asawa ang nagkukubli sa pagsusugpong ng aming mga ari. Ngiting kaibigan 

ang aking nakita kay Estong, hindi kagaya dati na parang gusto na din 

niyang sumali. Marahang hingal ang sa bibig ni Angel ay lumalabas, ang 
hininga na may halong amoy ng alak ang nagsilbing gana sa aming dalawa. 
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Sinimulang ni Angel ang pag-indayog sa aking kandungan, sinabayan ko 

iyon ng muling paglamas sa kanyang makinis na mga suso. Halinhinang 

kong isinubo ang magkabilang utong ng aking asawa at tuluyan na akong 

nagpariwara. Hindi ko na alintana ang ibang tao sa sala, ang misyon ko 

noong itinatak sa aking isipan ay makaraos at mapaligaya ang aking 
maybahay. "pare lipat na kayo sa kwarto" wika ni Estong. 

"...uhhhh..uhhh...pare dito na mabilis lang naman ito...uhhhh" sabat ni 
Angel kay Estong. 

Sa totoo lang ay ayos na sa akin ang sitwasyon, tutal eto na, nakapasok na 

ang titi ko sa loob ng puki ni misis. Kita na din ni Estong ang makinis 

niyang puwit kanina. Para saan pa na lilipat kami sa silid niya? Kahit 

paano'y alerto pa din naman ako, kapag iniwan namin sila ni Carina dito sa 
sala e baka madale pa siya ni Estong. 

"bakit mo papalipatin? panuorin nalang din natin hihi!" malanding wika ni 
Carina. "ah akala ko kasi naaasiwa ka e...ayos ba?" wika ni Estong sa kanya. 

Lalo akong nalibugan sa kinilos ni Carina, kanina'y nakapatong lang kasi 

ang isa niyang kamay sa hita ni Estong, ngayon ay parang humihimas-

himas na. Nagpatuloy ang aking asawa, marahan at tila ninanamnam ang 

bawat sandali ng aming pagtatalik. Akala ko'y wala na siya sa sarili, ngunit 

sa kanyang sinabi habang kami ay nagtatalik ay nagpatunay na alam pa din 
niya ang kanyang ginagawa. 

"babe, hawakan mo boobs ko ha, wag mo bibitawan...haharap ako sa 

kanila..." bilin ng aking asawa. 

Tumango ako at sinunod ang hiling ng aking asawa. Sa aking sarili at 

siguro'y maging sa aming manunuod ay sanay na sa aking titi para makita, 

pero sigurado naman ako na makita man ni Estong ang maputi at makinis 

na mga hita ni Angel ay hindi niya matatanaw ang kuweba ng langit ng 

aking asawa. Ang maikling palda ng aking asawa ang nagsilbing takip laban 

sa ibang mga mata, alam ni Angel ang kanyang ginagawa. Hindi ko 

binitawan ang pagkakasapo ko sa mga suso ni misis, kahit na ilang suso na 

ang nakita ni Estong sa buhay niya ay hindi ko pahihintulutang pati ang sa 

aking asawa. Tanging ang gilid lamang o ang hindi naabot ng aking palad 
ang kanyang nasilayan. 
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"pare bawal manilip! hihi! ikaw kasi pinauwi mo si Kristine eh!" biro pa ng 
aking asawa. 

Dahil sa abala ang aking dalawang kamay sa suso niya, si Angel na muli ang 

nagtutok ng aking sandata sa kanyang pwerta. Muli akong nakapasok sa 

madulas na puki ng aking asawa, ungol at gigil ang sa kanya ay aking 
nakita. 

"ganun na lang ba yun? kayo na lang ba dapat ang mag-eenjoy?" pasaring 
pa ni Estong. 

Kasabay nito ang pagtingin niya kay Carina, hindi naman kaila sa dalaga 

ang pagpipigil sa libog niya. Alam kong sa mga titig ko pa lang ay 

kumakatas na ang kanyang likido, paano pa kaya itong may nagtatalik na sa 
kanyang harapan. 

"oh bakit hinihilot mo yang pundya mo kuya Estong? haha!" panunukso pa 
ni Carina. 

"bakit ikaw ba hindi ka nalilibugan sa ginagawa nila??" hamon naman ni 
Estong. 

Napatingin sa akin si Carina, tila tulala at hindi alam ang gagawin niya. Si 

misis naman ay patuloy ang pagbaba-taas sa aking harapan, walang 
pakialam sa kanyang kapaligiran. 

"patingin nga!" wika ng dalaga. 
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CHAPTER 43: 
Adam's Apple 

 
Dala na siguro ng alak, ang labinlimang minutong pagtatalik ay parang 

naging isang oras. Wala na akong control sa anuman sa aming paligid, 

tanging ang katawan na lamang ng aking asawa ang aking iningatan. Gusto 

niyang makipagkantutan sa akin sa harapan ng ibang tao, pero bawat 

bulong niya upang alalayan ko ang kanyang suso ay nagsilbing paniniguro, 
ako lang daw ang may-ari ng kanyang katawan. 

"babe si Carina, hawak na titi ng pare mo hihi!" bulong sa akin ni Angel 
nang siya ay bahagyang lumiyad sa akin. 

Niyakap ko si Angel, paikot ang aking braso at ang kamay ko'y nasa 

kabilang suso. Sa isang kamay at braso ay natakpan ko ang suso ni Angel, 

ang isang kamay ko nama'y nagtungo sa kanyang puson sa ilalim ng 

maikling palda niyang suot. Halos humiyaw si misis nang aking laruin ang 

kanyang tinggil habang nakapasok sa puki niya ang aking titi. Napalingon 

saglit si Carina sa amin, nagtama ang aming mga tingin at nakita kong 
hawak na niya ang titi ng aking kaibigan. 

"hawak lang ha?!" sigaw pa ng dalaga. 

Nanumbalik sa mata ni Estong ang pusok, ang panlilisik na dulot ng labis 

na libog. Ngumiti siya nang magtitigan pa sila ng aking asawa, hindi ko na 

sinita pero nakita kong nakatitig si Angel sa titi ng aking kasama. Sa aking 

pagkaka-alam ay tanging titi ko lamang ang nakikita ni Angel mula nang 

kami ay ikinasal, hindi ko alam pero sa tingin ko'y lalo pa siyang nalibugan 
ng makakita ng ibang ari. 

"ooooohhhhh...uuuhhhhhh...uuuuummmmmm" ungol pa ni misis. 

"grabe ate ang libog mo pala! hihi!" wika pa ni Carina na nagkukunyaring 

noon lamang niya nasaksihan ang pagiging wild ng aking asawa. "pare 
sorry ha, ang libog nyo kasi nahawa tuloy ako" sambit naman ni Estong. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

Hindi ako sumagot, ako kasi ay nadala na din ng libog. Ang sitwasyong 

hinihindot mo ang iyong asawa sa harapan ng iba, at ang bagay na may 
ibang titi siyang nakikita ay talagang kakaiba. 

"babe ang saraaapppp...uhhhmmmmmm..." ungol ni Angel. 

"..subo mo naman Carina..." pang-uuto pa ni Estong sa dalaga. 

"pare bata pa yan...huwag..." sabat ng aking asawa. 

Sa aking hita ay nakita kong naglalawa na ang katas ng aking asawa, 
nilabasan na siya ngunit patuloy pa din ang pag-ayuda. 

"don'y worry ate, hawak lang naman e..don't tell Kat nalang about this ha?" 
paalam pa ni Carina. 

"oo nga naman mare, wala naman akong ibang kasama dito" wika pa ni 
Estong. 

Nang aking silipin ay nakita kong nangingintab na sa tigas ang ulo ng titi ni 

Estong. Hawak iyon ng makinis na kamay ni Carina, sinasalsal at alam 

kong bitin na bitin na ang aking kaibigan. Kagat-labing ipinagpatuloy ni 

Carina ang kanyang ginagawa, alam kong pigil na pigil ng dalaga at kung 

wala siguro kami doon ay kanina pa niya ito isinubo. 

"sige na Carina, saglit lang naman, kahit dilaan mo lang yung ulo" hiling 
muli ni Estong sa dalaga. 

Narinig ito ng aking asawa, sa tingin ko'y wala sa plano nila ang ganoon. 

Muling nakialam ang aking maybahay sa sitwasyon ng dalawang tao 
naming kasama. 

"pare huwag na...bata pa yan.." pang-aawat muli ng aking asawa. 

"eh pano?" tanong naman ni Estong. 

Ako'y nabigla, akala ko ay ito na. Sa mga sumunod na sinabi ng aking asawa 

ay muntik na akong mawalan ng isip. Tanging ang hibla nalang siguro ng 
kalibugan ang humahawak bago ako tumungo sa kawalan. 

"wag na yan pare, halika dito..." wika ni Angel. 

Nanlaki ang mga mata ni Estong sa aking pagkakatanaw sa kanya. Niyaya 

siya mismo ng aking asawa, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. 
Nagalit ako, binulungan ko siya. 
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"babe??!" unang bati ko pa. 

"babe, ok lang ba? hawakan ko lang titi ni pareng Estong" pagpapaalam pa 
niya. 

Umiling ako, ngunit buo yata ang pasya ng aking asawa. Halos lumabas ang 

aking puso sa labis na pagtibok nang makita kong tumayo na si Estong 
mula sa kanyang pagkakaupo. Wala akong nagawa, si Angel ang reyna. 

"mare, sure ka?" wika pa ni Estong. 

Nagtinginan kaming dalawa ng aking kaibigan. Hawak ko pa din ang 

dalawang suso ng aking maybahay. Guwardya sarado ika nga, sa paglapit ni 

Estong ay tila ako'y nanghina. Hindi ko maintindihan ang aking nadama 

noong gabing iyon, sa kabila ng kaba ay nanatiling matigas ang aking 
sandata sa loob ng puki ng aking asawa. 

"mare, salamat sa alok. hindi ko magagawa kay Bogart ito. manunuod 

nalang ako" seryosong wika ni Estong habang himas-himas ang kanyang 
matigas na alaga. 

"akina kuya..." singit ni Carina. 

Magkahalong tuwa at lungkot ang aking nadama. Sa pagkahatak ni Carina 

sa balakang ni Estong ay kasunod ang pagsubo niya sa matigas na titi ng 

aking kasama. Ang iningatan kong babae ay muling natikman ng aking 

dating guro, na sa kabilang banda'y nagpakita ng pagiging isang tunay na 

kaibigan. Hinugot ni Angel ang pagkakasugpong ng aming mga ari, 
kinabahan pa nga ako dahil akala ko'y doon kila Estong siya ay pupunta. 

"babe, higa ako" wika ni Angel. 

Inayos kong mabuti ang pagkakahiga ng aking asawa, na kung sakaling 

malingon muli sa amin si Estong ay wala pa din siyang makitang maselang 

bahagi ng aking asawa. Aking inibabawan si Angel, tinakpan ko ng aking 

katawan ang dalawang bundok niya, ang kanyang hita namang maputi ay 

nakataas ng konti kasama ang maikling palda upang kublihan ang kanyang 

kalangitan. 

"uuhhhhhmmmmm...ooohhhh babe....uhhhhhhh...sorrryyyyy...ooohhhhh" 
ungol ni Angel. 
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"babe Bogs, sorry...di ko sinasadya...naawa kasi ako kay Carina...sorry babe 
I didn't mean it..." wika ng aking asawa. 

Naghalikan kaming muli, nagpalitan ng laway at maging ang aming 

saloobin. Alam ko sa halik pa lang ng aking asawa'y sincere siya, naroon na 

ang dagdag libog niya nang makita ang titi ni Estong, pero hanggang doon 

na lang iyon. Pinagbuti ko ang pag-araro sa aking asawa, alam kong 
nakadalawa na siya, naglalawa na ang kanyang pwerta. 

"babe sa bibig ko...uuhhhmmmm...sa bibig ko ikaw mag-cum..." hiling ng 
aking asawa. 

Saglit kong nilingon sina Carina at Estong, nakita kong hawak ng dalaga 

ang kahabaan ng titi ng aking kaibigan at ang ulo nito'y kanyang subo. Tirik 

ang mata ni Estong, hindi ko alam kung kelan siya huling nakatikim ng 

dalagang bata. Nang ako'y makita naman ni Carina na nakatitig sa kanila, 

kinindatan pa niya ako ay ngumiti pa habang si Estong ay kanyang 
tsinutsupa. 

"babe malapit na ko....uuhhmmmm" bulong ko sa aking asawa. 

Kaagad umigtad ang aking asawa, hindi niya nalimutang takpan ang 

dalawang suso niya. Sa ilalim ng aking mga hita si Angel ay pumwesto, 
inantabayanan ang pagsabog ng aking tamod. 

"yes babe...uhhhhh...give it to me...in my mouth..." malanding tinig pa ng 
aking asawa. 

Dahil sa ingay ay muling napalingon si Estong sa amin. Ngumiti siya, at 

nanumbalik sa aking alaala ang aming nakaraaan. Pero hanga ako sa kanya, 

hindi niya hinayaang muling mabasag ang tiwala na sa kanya ay muli kong 
ibinigay. "ahhhhhh...oooohhhh...." ungol ko pa. 

Sumambulat ang aking malapot na tamod sa bibig ng aking asawa, ang 

ilang patak ay napunta pa sa pisngi niya. Tila nang-aakit pa si Angel, 

habang sinisimot niya ang aking katas ay tumingin pa siya sa dalawa 

naming kasama. Ipinakita niya sa aking kaibigan kung paano niya simutin 

ang aking tamod sa pamamagitan ng kanyang dila. Siguro sa dala na din ng 

kanyang libog at sa galing na taglay ni Carina ay ilang saglit pa'y nanginig 
na din ang kanyang kalamnan. 

"ooooohhhhhhhh....ohohhhhhhhhh....." mahabang ungol ni Estong. 
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Pinagmasdan ni Angel ang paglabas ng tamod ni Estong, habang hawak ito 

ni Carina at patuloy na sinasalsal. Hindi pinahintulutang sa bibig niya si 

Estong labasan, alam ni Carina ang kanyang ginagawa. Labis akong 

nagalak, natikman man ni Estong ang isa sa aking babae ay hindi naman 
niya lubos nasamantala ang kaibuturan. 

"hihi! ang libog mo kuya Estong! hahaha!" panunukso pa ng dalaga. 

Mabilis na nagbihis muli ang aking asawa, siguro'y nahimasmasan na siya 

mula sa labis na kalasingan at libog kanina. Magkatabi kami sa sofa, 
magkayakap at tila inuunawa ang naganap. 
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CHAPTER 44: 
Itaga Mo sa Bato 

 
Nakita ko sa mga mata ng aking asawa ang inggit, hindi ko maituturing na 

kasalanan na siya ay aking pakasalan. Hindi ko masisisi ang aking sarili 

kung bakit siya ay aking binakuran, hindi ko pwedeng sabihin "sorry" at titi 

ko lang ang iyong natikman. Bakas sa kanyang mukha ang inggit sa 

dalagang si Carina, habang hinihimod ng dalaga ang tamod ni Estong ang 
aking asawa'y nakatitig sa kanila. 

"Carina tama na yan, let's go..." wika ng aking asawa. 

"ah mare sorry ha, nadala lang din ako sa ginawa nyo ni pare" paumanhin 
naman ni Estong. 

"ah wala yun pare, hihi...masarap lang talaga itong pare mo kaya hindi ko 
napigilan" pagmamalaki naman ng aking asawa. 

Mahigpit ang aming yakapan, habang nakaupo pa din sa sofa at si Carina ay 

aming inaantabayanan. Tila gustong iparating sa akin ni Angel na siya'y 

akin lamang, pinadama niya sa akin na dapat ko siyang protektahan kanino 
pa man. 

"sige na kuya Estong, ok na po...hihi!" biro pa ni Carina nang utusan niya 
ang aking kaibigan upang magsalawal na. 

"o paano pare, siguro tutuloy na kami..." wika ko sa kanya. 

Ngumiti si Estong, alam kong nabitin siya, alam kong noon pa'y hindi siya 

nakukuntento sa tsupa. Para akong manghuhula na binasa ang isip niya, sa 

tingin ko'y gusto niyang maiwan ang magandang dalaga. Pero kampante 

ako anupaman, alam kong sa akin din si Carina. Swerte na nga si Estong 
dahil natikman niya ang bibig ng dalaga. 

"ubusin na natin ito pare" sabay turo niya sa isang case pa na beer. 

"naku pare sa susunod nalang, pinabantayan ko lang yung anak namin e..." 
singit ng aking asawa. 
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"oo nga kuya...NEXT time nalang hihi!" biro naman ni Carina. 

Akmang hahalik si Estong sa magandang dalaga, mabuti nalang at naroon 

pa din ang kanyang presensya, mabilis na nakaiwas si Carina sa pamatay na 

labi ng aking kaibigan. Kung siguro natuloy ang kanilang halikan ay tiyak 
na malilimutan na ni Carina ang kanyang kinalalagyan. 

"ooooppppsss...bawal...hihi" wika ni Carina. 

"bawal??! sabi mo wala ka BF??" tanong agad ni Estong. 

"wala ako BF, special someone meron haha!" sagot naman ng dalaga. 

Nagtawanan ang lahat, sa unang pagkakataon yata ay aking nasaksihang 

tanggihan si Estong ng isang babae. Labis ang pagkabilib ko sa dalagang 

kaibigan ni hipag, tapat siya kung tapat. Palabiro siya na parang 

maghuhubad sa iyong harapan, ngunit kapag iyo nang susunggaban ika'y 
mapapahiya lamang. 

"ah ganun ba...hehe sorry naman...salamat nga pala sa blowjob" sabi pa ni 
Estong. 

"you're wel-cum" birong muli ng dalaga. 

Nagpasya kaming manatili munang saglit, tutal ito na ang huling gabi ni 

Estong bilang isang binata. Mga tig-dalawang bote pa ng beer ang aming 

inubos bago ang aming paglisan. Wala sa aming napag-usapan ang 

nangyari kanina lamang, parang commercial lang na walang kwenta at 
hindi dapat tandaan o magkaroon ng puwang sa isip ng sinoman. 

"so pare, i hope magkaroon din naman kami ng bonding ng magiging misis 
mo" wika ng aking asawa. 

"ah sure...basta sana lang mare, pare, Carina, kalimutan na natin ang 
nangyari kanina" seryosong wika ng aking kaibigan. 

Tama ba ito? Si Estong ba o ang alak ang nagsasalita? Hindi dapat 

magpaka-siguro, apat kami dito, apat kami na naging saksi sa kaganapang 

bihirang matunghayan ng isang nilalang sa tunay na buhay. Ngunit ako'y 
napaisip, seryoso ba ang kanyang sinasabi iyon? Muli, bahala na si Batman. 

"ah oo naman pare, pasensya na talaga..." sabat ng aking asawa. 
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"sorry din Carina, sorry..wag mo nalang sana banggitin kay Kristine kung 
magkita man kayo ha?" paumanhin pa ni Estong sa dalaga. 

"ah wala yun kuya, BJ lang naman. Hindi naman tayo nag-sex diba?" sagot 
naman ng dalaga. 

Parang eksena sa pelikula, parang ending na ng istorya. Si Carina na mismo 

ang lumapit kay Estong upang halikan siya sa pisngi. Kilala ko si Carina, 

hindi niya gagawing lumapit at humalik sa aking kaibigan kung hindi niya 

ito nauunawaan. Tunay na mapag-aruga ang dalaga, magaling bumasa ng 
baraha gaya na din ng aking mahal na asawa. 

Tumayo na kaming lahat at naghanda na sa pag-lisan, nagbanyo muna si 

Carina at kaming mag-asawa naman ay nasa tarangkahan na ng townhouse 
na inuupahan ni Estong. 

"salamat pare ha, salamat sa show haha! joke lang pare" biro pa ni Estong. 

"haha! hoy wala nang lalabas don ha!" sagot ko naman. 

"hihi! bitin ka noh? haha! pauwiin mo na si Kristine tapos kami naman ang 
manunuod hahah!" biro naman ng aking asawa. 

Nakipag-kamay ang aking asawa kay Estong, ito yata ang unang 

pagkakataon na matagal ang hawakan nila. Inilapit ng aking asawa ang 

kanyang makinis na pisngi sa mukha ng aking kaibigan at saka nag beso-

beso na sila bilang pamamaalam. Kasabay nito ang paglabas na din ni 
Carina at handa nang sumakay sa sasakyan. 

"oh pare, see you on your wedding day" paalam ko sa kanya. 

Pakiramdam ko ay parang tumaba ang aking puso, parang may malaking 

espasyo na ngayon ko lang ulit naramdaman, ito na siguro yung tinik na 

matagal ko ding kinupkop sa aking kalooban. Sa loob ng sasakyan ay 

nakabibinging katahimikan, pagsilip ko sa salamin ay nakita kong naka-

idlip ang dalagang kasama namin. Bahagyang nabasag ang katahimikan, 

hinawakan ng aking asawa ang aking kamay na nakapatong sa kambyo ng 

sasakyan. 

"babe..." bulong ni Angel. 

"yes babe?" sagot ko kaagad. 

"babe Bogs, galit ka ba?" tanong ng aking asawa. 
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"huh? no, not at all" wika ko. 

Humigpit ang kanyang hawak, umusog upang ang mukha niya ay mapunta 

sa aking braso. Ang isa niyang kamay ay nakapatong naman sa aking tiyan, 
hinimas-himas niya ito at saka muling naglambing sa akin. 

"wala naman siya nakita diba? I mean, yung vagina ko saka nipples ko di 
niya nakita diba?" tanong ng aking asawa. 

"ah oo naman, ang galing nga natin babe eh hehe!" sagot ko pa. 

"...nag-enjoy ka ba?" pahabol ko pa. 

"yes babe! thank you sooooo much! ...naka-dalawa o tatlo yata ako hihi!" 
masayang wika ng aking maybahay. 

Ilang minuto lamang ay narating na namin ang aming condo, habang daan 

ay nagpasya na kaming doon na din matulog ang dalaga naming kasama. 

Lulan ng elevator paakyat sa aming unit ay niyakap ko ang dalawang babae 

sa aking buhay. May isang bagay pala akong nalimutan, sino ang nagbantay 
sa aming anak na naiwan? 

"naku, baka may pasok si Kat bukas di ko naitanong" sambit ng aking 

asawa. 

Pagbukas ng pintuan ay aking nasilayan ang aking hipag, sa kanya pala 

iniwan ng aking asawa ang aming anak upang kanina ay maisagawa ang 

matagal na niyang pangarap. Kaagad napukaw ang aking paningin ng 

maputing hita ni Katherine habang natutulog sa aming sofa. Puting sando 

at walang bra, kapareha ang pekpek shorts na kaunting hawi lamang ay 

sisilip na ang pisngi ng puki niya. Ngunit nang aking itaas ang aking 

paningin, biglang naglaho ang aking pagnanasa sa dalaga, nalahiga siya sa 
aming sofa, at ang unan niya ay ang lalaking minamahal niya - si Mulong. 

"wow papa Mulong is here...hihi" bulong pa ni Carina. 

"Carina, doon kana sa room namin matulog, hayaan mo na sila dyan" 
babala naman ng aking asawa. 

Sumunod naman ang dalaga, habang mahimbing ang tulog ng magsyota ay 

sabay na nagbanyo ang aking asawa at si Carina. Aking pinagmasdang muli 

ang maganda kong hipag, nabunutan man ako ng tinik sa pangarap ng 

aking asawa, parang muling nanumbalik naman ang hapdi ng aking 
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nakaraan para sa kanyang kapatid. Bakat ang utong ni Katherine, dahil sa 

lamig ng aircon namin. Hindi na ako magtataka kung kaninang wala kami 

ay nakantot na naman siya ng BF niya na si Mulong. Swerteng binata, ang 
sariwang katawan ni hipag ay nasa kanya na. 

"babe lika na, pahinga na tayo...Carina tara" bulong ni misis. 

Nahiga kaming tatlo sa ibabaw ng iisang kama, ang aming anak ay nasa 

gilid sa tabi ng pader. Gaya ng dati ako'y nakapagitna sa kanilang dalawa. 

Ang aking isip ay nasa hipag ko pa din, talaga yatang ganito, ilang araw lang 

hindi makita ang mahal mo sa buhay ay labis ang iyong pagkalumbay. 
"kuya..." bulong ni Carina. 

Naalala ko, naging saksi nga din pala ang dalaga kanina, kung si Estong ay 

nilabasan sa kanyang pagtsupa, si Carina naman ay tiyak na bitin pa. Nang 

marinig ko ang hilik ng aking asawa dahil sa pagod, tumagilid ako upang 

harapin ang dalagang maganda. Mabilis nagsugpong ang aming mga labi, 
alam kong inaabangan niya iyon. 

"uhmmmm...uhmmmmmm...." ungol pa ng dalaga. 

Dahil sa limitadong espasyo ng kama ay magkakadikit halos na ang aming 

mga katawan. Isang mahabang t-shirt lamang ang suot ni Carina, wala 

nang pang-loob pa. Bakat ang munting utong ng dalaga at nang hagurin ko 
ang puson niya ay kaagad kong nadama ang basang puki ni Carina. 

"oh shit...hihi! kuya ang laki din pala ng titi ni kuya Estong hihi!" wika ni 
Carina. 

"so nalibugan ka?" tanong ko pa. 

"oo naman, hihi! pero kita mo naman, hindi ako nagpadala..." 
pagmamayabang pa niya sa akin. 

Ibinaba ko ang aking shorts, matinding libog ang aking nadama sa bawat 

salita niya tungkol sa nangyari kanina. Tunay ngang kakaibang experience 

ang aming ginawa. Bahagya kong inililis ang suot niya at itinutok agad ang 

aking matigas na sandata. "ay ipapasok kaagad? hihi!" biro pa niya. 

"bakit?" tanong ko pa. 

"eh gusto ko isubo kuya, gusto kong BJ kita gaya nung ginawa ko kanina 
kay Estong" hiling pa niya. 
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Bumangon si Carina, Lumuhod sa gilid ng kama at yumuko sa aking titi 

upang simulan itong tsupain. Kapwa kami natigilan nang parehas naming 

narinig ang isang mahinang ungol mula sa aming sala. Nagtinginan kami ni 
Carina habang hawak pa din niya ang aking titi. 

"anu yun?" sabay pa kaming nagwika. 

"si...si Kat at Mulong? hihi! nagse-sex yata sila kuya!" bulong ni Carina. 
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CHAPTER 45: 
Katherine's Way 

 
Tanging ang mahinang ilaw sa lampara sa aming sala ang nagbibigay 

liwanag noon, hindi ko alam kung sadya bang nagtatalik sila Kat at Mulong 

o hindi nila alam na kami'y naroon na at hindi nila namalayang pumasok 

kami kanina. Habang kami ni Carina ay nagsisimulang muling magpaligaya 

sa isa't isa ay kapwa namin narinig ang mahinang ungol na tiyak naming 

mula sa aking hipag. Noong una'y gusto ko sanang magalit pa, ikaw ba 

naman e kinakantot na nga ng ibang lalake ang dati mong kalaguyo tapos 
dito pa mismo sa loob ng iyong pamamahay kakalantariin. 

"hihi..shhhh...be quiet kuya halika..." bulong ng dalagang si Carina. 

Saglit na nanglambot ang aking titi na kanina'y matigas na dahil sa 

pagtsupa ng dalaga, ako'y niyaya niya sa may pintuan ng aming silid upang 

silipin kung ano nga ba talaga ang nagaganap sa aking hipag at sa 
kasintahan niyang si Mulong. "hayaan mo na sila..." sagot ko pa kay Carina. 

"ano ka ba kuya, let us watch lang...live show hihi!" wika naman niyang 
muli. 

Pinatay ko ang lampshade sa aming silid upang maisagawa namin ng 

payapa ang paninilip sa pagkakantutan ng magkasintahan. Talagang hindi 

ko nagawang magalit o magtampo man lang kay Katherine, nakublihan kasi 

ito ng libog at lalo na ng mga pang-uudyok ng mapaglarong si Carina. Unti-

unti kong binuksan ang pintuan, bumungad sa akin ang dalawang taong 
nagmamahalan, nagpapalitan ng init ng katawan. 

"sabi na e, hihi!" muling bulong ni Carina habang kapwa kami nakasilip sa 
maliit na awang sa pagitan ng hamba at pintuan. 

"shhhh!" pagbabawal ko naman. 

Tila ako pa ang naging atat sa mga napapanuod namin, para bang ayoko 

pang maudlot ang kantutan nila Kat at Mulong upang mabuo ang aming 

panunuod. Kitang-kita namin ni Carina kung paano umibabaw si Katherine 

sa binata, tiyak kong nakapasok na ang titi ni Mulong sa masikip na puki ng 
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aking magandang hipag. Kapwa sila may saplot, nakababa lamang ng 

bahagya ang shorts ni Mulong na nakahiga sa sofa. Si Katherine naman ay 

nakaibabaw sa kanya at parang nakadapa sa binata, ang suot naman ni Kat 

ay ang puting t-shirt na mahaba at malamang ay walang panty siya upang 
makapasok ang titi ng binata. 

Tikom ang bibig naming dalawa ni Carina, nagmasid kami at pinanuod ang 

pag-indayog ni hipag. Kitang-kita ko ang sarap sa kanyang mga mata, 
nasasarapan si Katherine, sanay na yata siya sa piling ng binata. 

Nagulat pa ako ng biglang hawakan ni Carina ang aking titi, tumigas din 

kasi iyon dahil sa aking napapanuod na eksena. Hinagod ng dalaga ang 
aking titi, tila sinabayan niya ang bawat nakikita kay Katherine. 

"kuya ang sarap siguro ni Mulong noh?" bulong ng dalaga. "bakit? gusto mo 
tikman??!" galit ko pa. 

Napangiti lang si Carina, tila nahiya sa sinabing kataga. Alam kong hindi 

lubos na sa akin ang dalaga, ngunit sa kanyang mga ipinakitang ugali at 

gawi ay masasabi ko na ding tapat siya. Ganunpaman ay hindi ako 

nagpakasiguro, kung si Kat nga na ako pa ang nakauna at kapatid ng aking 
asawa ay eto na ngayon at naliligayahan na sa titi ng iba. 

"huy saan ka pupunta!" mahinang pagbabawal ko pa sa dalaga. 

Binuksan kasi ni Carina ang pintuan, lumabas siya sa aming sala at patay-

malisyang naglakad. Hindi naman siya doon tumungo sa kinalalagyan ng 

dalawang naghihindutan, sa halip ay nagkunyari yatang magbabanyo. 

Ngunit hindi niya natiis ang dalawa, nagtinginan pa ang dalawang dalaga at 
napahinto si Kat sa pagkantot sa kasama. 

"huy friend! haha nandyan na pala kayo??!" gulat pa ng aking hipag. 

"hihi! sige tuloy nyo lang na-iihi lang ako!" sagot naman ni Carina. 

Nanatili ako sa likod ng pintuan, minarapat kong hindi magpakita at nag-

abang na lamang sa mga maaaring gawin ni hipag o ni Carina na alam kong 

libog na libog na kanina pa. Nagtaka din ako, bakit tila hindi nahiya si Kat 

nang makita niya si Carina? Maging si Mulong ay walang reaksyon nang 
makita niya ang dalaga. Sanay na kaya sila sa presensya ni Carina? 

Ilang minuto pa habang nasa loob pa din ng banyo si Carina, napansin 

kong nagkubli na ng kumot ang dalawa. Nakapatong pa din sa binata si 
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hipag, patuloy pa din silang nagkakantutan at siguro'y nahiya na din sila 
dahil alam nilang dumating na pala kami nila Carina at Angel. 

"uhmmm..uhmmmmm..." ungol ni Kat. 

Tirik ang mata niya, nakikipaghalikan pa sa binata. Nakaramdam din ako 

ng kaunting selos, na sa ganitong pagkakataon sana'y ako ang nagbibigay 
ligaya sa kapatid ng aking asawa. 

"bye friend hihi! tulog na ko...tuloy nyo lang yan!" wikang muli ni Carina 
nang dumaan siya sa sala galing sa banyo kanina. 

"what do you think are you doing??" galit ko sa dalaga. 

Isinarado ni Carina ang pintuan, ako'y kanyang hinalikan. Hawak ng 

kanyang malambot na palad ang aking magkabilang pisngi at ako'y pinupog 

niya ng matamis na halik. "...relax kuya ko...uhmmmm...let's fuck..." sagot 
ni Carina. 

Hindi ko na itinuloy pa ang aking mga tanong sa dalaga. Inutusan niya 

akong sa sahig na namin idaos ang aming pagtatalik. Kinuha ko ang isang 

unan sa kama upang aking gamitin at ako'y humiga. Naghubad na ding 

tuluyan si Carina, muli niyang ipinakita sa akin ang makinis niyang 

katawan. Kasing puti ng porselana, kasing lambot ng bulak ang katawang 
pumatong sa aking katawan. 

"Carina..." wika ko pa sa kanya. 

Isinubo nya muna ulit ang aking titi upang bahagyang lawayan at saka niya 

ito pinatungan. Dahan dahang pumasok ang aking titi sa masikip na puki ni 

Carina. Hinimas ko ang makikinis niyang hita at saka ang mga suso niyang 

malusog. Nagsimulang umungol si Carina, binawalan ko siya dahil ayokong 
marinig ng binata sa labas ang aming ginagawa. 

"shiiittt kuya....uhmmmmm!" ungol pa niyang muli. 

"...nakita ko yung titi ni Mulong...hihi! yours is better.." pahabol pa niya. 

Parang ginanahan akong lalo sa mga sinabing iyon ni Carina, siguro'y 

nasilip niya kanina nang lumabas siya ang titi ng BF ni Katherine. Nagalak 

ako at hindi siya natukso sa kasintahan ng aking hipag. Muli ay ako ang 

kanyang pinili, kaya naman aking minabuting paligayahin na din ang 
aming gabi. 
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  "kuya...uhmmmm...ayan na ko....uhhhh"   ungol pa ni Carina. 

Kaagad ko siyang pinaalis sa aking titi, habang ako'y nakahiga pa din sa 

malamig na sahig ng aming silid ay niyaya ko siyang itapat muna ang 

kanyang pekpek sa aking mukha. Mabilis niya itong ginawa dahil alam 

kong mabibitin siya. Kinain ko ang basang puki ni Carina, hindi ko 

magagawang magsawa sa maalat-alat at manamis-namis na lasa ng 

kanyang hiyas. Mula sa makinis niyang hita, patungo sa maputing singit at 

saka sa gitna mismo ng kanyang hiwa ay walang sawa kong hinimod at 
dinilaan upang siya ay lubos na maligayahan. 

"shiiiittttt...uhhhhhH!" pigil na ungol ni Carina. 

Ilang saglit pa'y muli siyang bumaba, hinawakan muli ang aking titi saka 

itinutok sa kanyang puki. Muling gumiling ang dalagang marikit sa aking 

ibabaw, sa gitna ng aming silid kung saan natutulog na ang aking asawa't 

anak, maging sa labas kung nasaan si hipag at ang BF niya, kaming 

dalawa'y nagpatuloy sa paghihindutan. Halik dito, lamas doon, ito ang 
aking ginawa sa sariwang katawan ni Carina. 

"kuya horny ako ngayonnnn uhhmmmm...ayan na naman yata 
oohhhhhhhh" ungol muli ng dalaga. 

Muling nanginig ang kalamnan ni Carina, nakadalawa na yata siya. Nagalak 

naman ako dahil sa kabila ng lahat ay narito pa din ako at siya ay aking 

napapaligaya. Naisip ko nang mga sandaling iyon na gawin ko na talaga 

siyang kabit, yung bang aalagaan ko na siya, susunduin gaya ng aking 

asawa, bibilhan ng mga gamit na kailangan niya, lahat, tutal e legal naman 

na kaming magkantutan na alam ng aking asawa. Siguro'y dahil ito sa mga 
naganap, dahil sa aking hipag na sa tingin ko'y wala na sa akin. 

"...kuya Bogs...inside me...cum inside me..." hiling pa ni Carina. 

Hindi na kami nakapagpalit pa ng posisyon, nanatiling siya ang nasa 

ibabaw at ako ang kanyang alipin. Taas-baba si Carina sa aking matigas na 

sandata, nilalamas ang sariling suso saka maya't maya'y umuungol pa. 

Hinatak ko ang dalaga sa aking harapan, nakadapa siya ngayon at ang suso 

niya ay nakalapat na sa aking dibdi. Aking siyang hinalikan na kanya 

naman ding nilabanan, kinontra ko ng aking kamay ang pwersa sa kanyang 

puwitan upang maisagad kong tuluyan ang aking tamod sa kanyang 
sinapupunan. "uhhhhhhhhh...oohhhhhhhh!" ungol ko pa ng ako'y labasan. 
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"yeahhh..uhhmmmm...that's it...your cum inside me! uhhhhh" sagot niya 
habang gumigiling pa. 

Inabot ko ang wet wipes upang punasan ang mga tumulong tamod sa 

kanyang hita, ginawa ko iyon upang hindi na siya muling lumabas at 

maghugas sa banyo. Ayoko nang magkita pa sila ni Mulong, dahil akin si 
Carina. 
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CHAPTER 46: 
Epilogue  

 
Sa bawat dahon ng aklat ng aking buhay ay masasabi kong mas madami 

ang makulay, hindi ito perpekto at mayroon din namang maituturing na 

delubyo. Nagawa kong harapin ang aking madilim na bangungot, sa tulong 

na din ng isang babaeng naroon palagi tuwing ako'y nababalot ng pighati. 

Sa katauhan ng dalagang kaibigan ng aking hipag ay natupad ang isa sa 

mga pangarap ng aking asawa, na sa aking parte ay walang bahid ng 

pagdudusa. Isang gabing napakahaba, isang gabi kung saan muli kong 

isasara ang malaking yugto ng aking buhay at maghanda sa mapaglarong 
hinaharap. 

Samu't-sari ang dumaloy sa aking isipan noong gabing iyon, habang 

nagpapahinga at naghahanda nang matulog matapos ang isa pang masarap 

na pagtatalik namin ni Carina. Noong una'y tila laruan lamang siya, 

parausan, na kahit pa may ibang maka-galaw sa dalaga'y wala akong 

pakialam. Nabaligtad iyon sa aking hindi inaasahan, ang aking pinaka-

iingatang si Katherine ay napasa-kamay na ng iba, na inakala ko noong una 
ay ako lamang ang nagmamay-ari sa puki niya. 

Kinabukasan ay magkakasalo kami sa hapagkainan, kaharap ko ang tatlong 

pinakaimportanteng babae sa aking buhay. Si Kat kasama ang kanyang BF 

na si Mulong, si Carina na sa tingin ko'y nagkaroon na din ng espasyo sa 

aking puso, at siyempre ang aking maybahay na si Angel na tunay na reyna 
ng aking pagkatao. 

"oh kain pa Mulong" wika pa ni Angel habang kami ay nag-aagahan. 

"ah thank you po ate, busog na po ako, ang sarap kasi ng luto ninyo" sagot 
pa ng mokong. 

"alam mo, ang galing mong mambola. hihi! kaya siguro madali mong nauto 
itong kapatid ko noh??" balik naman ng aking asawa. 

Napangiti ako, tila bumabanat na ang aking asawa sa mga tirada ng 

tarantado. Sa gitna ng aming kainan ay hindi na muling lumabas pa ang 
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paksa ukol sa mga ginawa namin kagabi. Maging ang pagkakantutan ng 

magkasintahan sa aming sofa ay hindi ko na din binanggit pa. Tanggap ko 
na kasi, batid ko na ang ligaya ni hipag sa piling ng kanyang iniirog. 

Sa ilalim ng mesa ay inabot ko ang hita ni Carina, hinimas ko iyon pero 

hindi naman yung parang nagyayaya. Himas na may halong pagmamahal, 

malugod naman niyang sinuklian ito sa pamamagitan ng paghawak ng 

kanyang malambot na kamay at kami'y bahagyang nagtitigan at nag-

ngitian. Siguro'y hindi pa sapat ang pagpapakita ko ng kalinga sa dalaga sa 

kabila ng kanyang mga nagawa para sa akin o maging para sa aming mag-
asawa. 

"Kat tara? ihatid na kita sa inyo" wika ng binata. 

"ah Mulong maiwan na muna ako dito, pasok kana sa work mo, wala din 
naman kasi akong duty e" sagot ng aking hipag. 

Wala na akong masasabi pa sa boyfriend ng dalaga, ilang porsyento nalang 

siguro'y mabubuo na ang aking tiwala para sa kanya. Nakikita kong taos 

puso ang pagkatao ni Mulong at malamang ay nasa mabuting kamay na ang 

aking magandang hipag. Ngunit hindi naman ako ganoon kung 

mapakasiguro, naroon pa din siyempre ang tukso. Naiwan kaming apat sa 

aming condo, tila itinakda talaga ng tadhana ito upang kami'y magpulong. 

Pag-usapan ang aming mga nakaraan, at ang dapat naming gawin para sa 
hinaharap. 

"soooo...friend mukhang nag-eenjoy kana sa BF mo ha?" biro pa ni Carina 

habang kami'y nanunuod ng TV. 

"tse! hihi!" sagot naman ni Kat. 

"..next time control your moans haha!" pahabol pa ni Carina. 

Namula si hipag, nahiya at napatingin sa ate niya na aking asawa. Ngumiti 

lang naman si Angel habang kalaro ang aming supling sa isang banda, alam 

kong alam na din niya ang nangyari kagabi sa kanyang kapatid at kay 

Mulong sa pamamagitan ni Carina. Wala na yatang makakalusot na isyu sa 

aking asawa dahil sa kanang kamay niya. Kahit ako siguro'y hindi na din 

makakagawa pa ng kalokohan dahil tiyak na malalaman din ito ng aking 

asawa kapag nag-usap sila ni Carina. Mabuti na din iyon wika ko sa aking 

sarili, kung attached na talaga sa aming mag-asawa si Carina ay ganun na 
din siya. Hindi na siya maaaring maglaro pa, kahit na pansamantala. 
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Ano pa ba ang aming gagawin kapag kami lamang ang magkakasama, 

noong hapon iyon matapos makatulog ang aming paslit ay muli akong 

natukso sa katawan ng dalagang si Carina. Wala akong sawa sa makinis 

niyang mga biyas lalo na noong bagong ligo siya. Ang aking asawa naman 

ay pinili nalang na hindi makihalubilo at nagpahinga na lamang. Sa aming 

sala sa ibabaw ng malambot na sofa ay aming ginawa ang masarap na 

kantutan. Ganunpaman, labis kong ikinadismaya ang ginawa ni hipag. 

Nang matapos kasi kami ni Carina sa unang round ay inakala kong si 

Katherine na ang susunod, nagkamali ako. Habang nasa aking ibabaw si 

Carina ay naguusap naman sila ng aking hipag, hindi na ako nagtaka kung 

bakit walang gana sa akin si hipag. 

"so is it that big Kat? hihi!" tanong pa ni Carina habang sila'y naglalandian. 

"sira! hihi! uhm, not comparable, iba pa din yang kay kuya Bogs!" sagot 
naman niya. 

Iyon na siguro ang huling beses na nakasalamuha ko ang kapatid ng aking 

asawa sa nakalilibog na sitwasyon mula noong ikasal na si pareng Estong. 
Sabi ko nga sa aking sarili, tanggap ko na iyon, hindi sa akin si Katherine. 

Sumapit ang bagong taon (2013), gaya ng sabi ng karamihan, bagong taon - 

bagong buhay. Nanumbalik ang aming samahang magkaibigan ni pareng 

Estong. Hindi man namin naungkat ang aming makulay at mapait na 

nakaraan ay nasuklian naman ito ng malusog na muling pagiging 
magkaibigan. Nakita ko ang pagbabago sa buhay ng aking kaibigan 

mula nang siya ay  maitali na sa maganda din naman  

Kristine. Naging madalas ang aming tuwing weekends yata ay lumalabas   

mag-dinner. Kahit na sa madalas    ni minsan ay hindi na muli pang     

nangyari noon sa townhouse      inuupahan. Paminsan-minsan din     si 

Angel na medyo iba ang tingin     Nabili na nga din pala ng aking    

katatapos ko lang na project,    unit ng townhouse kung saan unang   

Mulong ang aking hipag. 

  aming makulay na buhay mag-asawa,   naman namin nalilimutan ang 

tunay essence nito. Mayroon pa din kaming time para sa aming pamilya, 

gaya ng regular na mag-asawa ay lumalabas din kami na kaming dalawa 

lamang, inililibot din naman namin ang aming unica hija sa ilang mga 
pasyalan. 
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Kung naging madalang, o halos wala na, ang aming ugnayan ni Katherine, 

kapalit naman nito ang pagiging aktibong muli ni Carina. Tunay na 
mapaglaro ang dalaga, minsan pa  

ngang isinama namin siya muli sa isang hapunan namin nila pareng Estong 

ay naroong tuksuhin niya ang aking kaibigan. Alam kong may pagnanasa pa 

din si Estong sa kanya, pero alam ko ding hindi kayang pantayan ni Carina 

ang alindog ng kanyang asawa na si Kristine. Kahit ako din naman, parang 

sumagi sa aking isipan ang pakikipagpalit ng asawa o di kaya ay sabayang 

pagtatalik kasama sila Estong at Kristine. Pero siguro'y malayo na iyon sa 
katotohanan, hindi ko nakikitaan ng motibo ang asawa niya. 

Summertime, March 2013 nang simulang uminit ang panahon sa 

Kamaynilaan. Naroon na sa aming isipan ang planong mag-swimming 

kahit sa malapit na beach man lang. Ilang taon na yata ang lumipas nang 

kami'y huling nagdiwang. Matagal na panahon ko na din yatang hindi 
nasisilayan sa makukulay na two-piece ang aking maybahay. 

"Bogs babe, kelan bakasyon ng mga dalaga sa kabila?" tanong sa akin ng 

aking asawa. "huh?" nagtaka ako bakit ako ang kanyang tinanong ukol 
doon. 

Halos hindi ko na din kasi nakasalamuha ang dalawang dalaga naming 

boarders na sila Regina at Vanessa. Sinunod ko lang naman kasi ang bilin 

nila dati noong huli kong natikman ang dalawa. Ayaw daw nila ng gulo, 

ayaw ng relasyon sa lalakeng may asawa. Kahit na libog na libog pa din ako 

sa murang katawan nila'y pinili kong umiwas na, kuntento na ako sa aking 

asawa, at sa kabit kong si Carina. "hindi mo ba sila nakakausap?" tanong pa 
ng aking maybahay. 

"uhm hindi pa e, busy yata kasi malapit na finals. pero hindi ko alam kung 
kelan ang exact date" sagot ko naman. 

"ah kasi gusto ko sanang mag-beach babe...matagal na din tayong hindi 

gumagala, sakto summer naman na" paliwanag ni Angel. 

"isasama natin sila?" tanong ko. 

"oo bakit ayaw mo ba?" sagot naman niya. 

"no hindi naman, i mean, saan ba tayo pupunta? sagot natin lahat ng 
gastos?" wika ko pa. 



PINOY TRUE CONFESSIONS: TOWN HOUSE BOOK 5  xSena – Pinoy Sex Stories 
 

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

Hindi sa umiiwas pero nagkukuripot ako nang mga panahong iyon dahil sa 

aking plano. Gusto ko kasing bumili ng lupa, gusto kong magtayo na din ng 
isang townhouse. 

"edi tanungin mo nalang babe, kung di sumama edi tipid, kung sasama at 

gusto nila edi hati-hati tayo sa gastos...mas madami kasi tayo mas 

masaya...sila Kat at Mulong saka si Carina isama natin, pati na din si 
pareng Estong mo kung pwede..." paliwanag niya. 

Hindi ako agad nakasagot sa plano ng aking asawa, parang kinokolekta yata 

niya ang lahat ng mga taong kunektado sa aking buhay. Sinunod ko na lang 

siya at isang araw ay naglakas-loob na tumungo sa unit na aming 
pinauupahan. 

"tao po..." tawag ko pa mula sa labas. 

Bumungad sa akin si Regina, nakatapis at bagong ligo pa. 

"oh kuya hi! lika pasok ka" wika ni Regina. 

Tumuloy ako sa kanilang unit, parang nanibago pa nga ako dahil ilang 

buwan din akong hindi napasok dito. Hindi na ako naupo at deretsahan ko 
nang sinabi ang aking pakay. 

"ah kelan ba finals nyo? kelan bakasyon niyo ni Vanessa?" tanong ko. 

"ah bakit kuya? magbabayad na ba kami ulit?" kakaibang sagot ng dalaga. 

"no hindi, kasi si ate Angel nyo nagyayaya mag beach gusto kayong isama" 
paliwanag ko naman. 

"ah ganun ba kuya, basta before holyweek tapos na kami, pero di ako sure 
kuya e, pasensya na" sagot niya. 

Sa loob ko'y nadismaya din ako, aaminin kong sa kanya ako din naman ay 

nangulila. Ganun talaga kapag matagal mong hindi nasilayan ang isang tao 

na naging parte na ng iyong buhay lalo pa't nakantot mo ito. Parang lalong 

gumaganda at ika'y muling matutukso sa kanya. Pero sa kabilang banda'y 

ayos lamang ito, iwas disgrasya. Kung hindi siya sasama e hindi ko na din 
dapat pa tanungin si Vanessa dahil tiyak na mas iwas sa akin siya. 

"oh sige, just in case, tawag ka lang ha?" wika ko pa. 

Nang ako'y lalabas na, pinigilan niya ako. Hindi ko iyon inasahan. 
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"ku-kuya Bogart..." mahinang tawag niya. 

"oh?" tugon ko naman. 

"kumusta kana?" seryoso niyang wika. 

"ah ok lang naman ako...ikaw?" sabi ko pa. 

Napangiti lang si Regina, dito ay nahalata ko din sa kanyang mukha ang 

pangungulila. Hindi ko alam kung may problema ba siya o gustong 
magpakantot muli sa akin. 

"uhm, medyo hindi eh...busy ka ba ngayon?" sagot niya. 

"why? may problema ba?" tanong ko. 

"ah eh, wala naman kuya..." sagot niya. 

"uhm sorry may importanteng lakad ako e, sige next time kape tayo dyan sa 
baba kwentuhan tayo" patuloy ko pa. 

Pinili kong umiwas sa kanya, sa ganoong paraan ay naprotektahan ko ang 

aking sarili sa mga hindi ko inaasahan. Tuluyan na yatang nawala sa aking 

buhay si Batman, parang hawak ko na talaga ang manibela ng aking buhay, 
naroon na ang control at alam ko na kung saan ang tamang daan. 

"hello kuya Bogs?" wika ni Carina nang tumawag siya. 

"...kita tayo after office mo, don't worry nagpaalam na ako kay ate Angel" 
patuloy pa niya.  
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CHAPTER 47: 
Hasta El Fin Del Tiempo 

 
"hi kuya Bogs..." bati sa akin ng dalagang si Carina. 

Nagkita kami sa isang kapihan sa kahabaan ng West Ave. sa lungsod ng 

Quezon. Isang kakaibang tagpo kung saan hindi naman namin dating 

ginagawa. Wala sa loob ko noon kung ano ang kaibahan ng pagyayaya ni 

Carina sa akin noong araw na iyon. Nagkaroon na lamang ako ng kutob na 

may "mali" sa sitwasyon, isang seryosong Carina ang aking nadatnan, 
malayo sa aking nakagisnan. 

"hi Carina, so, uhm, ano gusto mo orderin?" pag-aalok ko pa sa dalaga. 

"ah, siguro ma-ooverdose tayo sa kape sa haba ng pag-uusapan natin" sagot 
niya. 

Pumili kami ng pwesto, hindi gaanong punuan ang naturang kapihan dahil 

ang ilang iskwelahan noon ay tapos na ang pasukan. Sa isang sulok kami 

lumuklok, kahit legal man kaming magkita ay hindi naman kami ganoon 
kapabaya, iniingatan pa din namin na may ibang makakita. 

"is there something wrong?" tanong ko kaagad sa dalaga matapos kaming 
maupo. 

"....kuya" sambit niya. 

Hinawakan ko ang kamay ng dalaga, hindi naman ito nanlalamig subalit 

batid ang kanyang kaba. Nakita kong nang-gigilid ang kanyang mga luha at 

kanyang inalis ang pagkakahawak ng aming mga kamay. Sa pagkakataong 

iyon ay nagsimula nang gumana ang aking walang kupas na imahinasyon, 

mapa ligaya man ito o saklap na parusa. Parang ine-rewind ko ang aking 

memorya, isa-isa kong inalala ang aking mga ginawa. May nakakita ba sa 

amin noong pumasok kami sa motel? Nakantot ba siya ni Estong? ni 

Mulong? samu't sari, iba-iba. Hindi talaga ako sanay, kung siguro may sakit 
ako sa puso e kanina pa ako inatake at namatay. 

"kuya we have a problem" seryoso niyang wika. 
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Boom. Eto na nga, unti-unting lumiit ang mga pagpipilian ko ng mga 

dahilan. "we" ang kanyang sinabi, kaya malamang kaming dalawa ang 

sangkot sa sinasabi niyang problema. Iiwan na ba ako ng dalaga? Labis 

akong nalungkot. May BF na kaya siya? Pero ang labis na nagdulot ng 

kabog sa aking dibdib ay ang dahilan na nabuntis ko si Carina. Sa aming 

dalawa, o maging siguro pati kay Angel na aking asawa ay ayos lang kung 

ganoon man. Pero malamang sa mata ng mga tao at ng simbahan ay hindi 
ito katanggap-tanggap. 

Ito kasi ang unang pumasok sa aking isipan, si Carina kasi ang aking huling 

nakantot bago ang araw na iyon at nakasanayan na naming magtalik na 

walang proteksyon, at ang masarap pa e pinapayagan niya akong sa loob ng 

puki niya labasan. Pero lahat ng tao ay nagkakamali, ganunpaman ay 

matanda na ako upang resolbahin anumang gusot na aking pinasok. "hey, 
don't cry...please?" wika ko nalang. 

Nagpasya akong hintayin nalang ang kanyang paliwanag, medyo mahabang 

pananahimik. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang mga mata, dito 

tuluyang nadurog ang aking puso. Hindi ko man alam kung ano ang 

dahilan ay nang aking makita ang kanyang luha na dumaloy sa kanyang 

mapungay na mata patungo sa makinis niyang pisngi ay talagang ika'y 
maaawa. 

"...kuya why?" tanong niya sa akin. 

"huh? why what?? pagtataka ko na may halong kaba. 

"ok, how about you tell me first what's going on?" patuloy ko pa. 

Umiling ang dalaga, aking nakita ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. 

Ito yata ang unang pagkakataon na makita kong ganito si Carina. Nabasag 
ang sandali, ako'y tuluyang natulala sa kanyang mga sinambit. 

"Regina." wika niya. 

"...and Vanessa" pahabol pa ng dalaga. 

Sa dalawang pangalang binanggit ni Carina ay tuluyang lumuha ang mga 

tala. Ang dapit-hapon na paligid ay tuluyang nagdilim, nabalot ng maitim 

na mga ulap ang kalangitan ng aking isipan. Hindi ko na kailangang 

magsinungaling pa kay Carina, wala nang lusot pa. Alam ko at sigurado 
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akong alam na niya kaya't lalalim lang siguro ang sugat kung ako'y 
magpapalusot pa. 

"so-sorry Carina...mahina ako" pag-amin ko sa kanya. 

"you should be. I gave myself to you kuya, all, all of it. kahit na may asawa 

ka. kahit na may kahati ako sa iyo. tanggap ko yun dahil i think i am falling 

for you. shit. this is completely bullshit kuya. ang tanga ko." mataray pero 
mahinahong paliwanag ng dalaga. 

Mabuti nalang at maganda ang aming pwesto, kaunti ang tao. Ang ideya ko 

sa aming pwesto e para maglampungan, walang makakakita sa amin 

kaagad kung siya ay aking halikan o hipuan. Pero ang pwesto ng aming 

upuan ay tila naging pagkukubli sa mga hinagpis ng dalagang aking 
itinangi. 

"please Carina, matagal na yun, and it hapenned only once" sinubukan 
kong magpalusot at umapila sa aking hatol. 

"no kuya, sa akin sige, ok lang yun. alam mo ba ang problema? kay ate 
Angel. she is probably crying as much as i am right now" wika niya. 

Shit, shit, shit. Nalintikan na. Kumplikado man ang sitwasyon, alam ko na 
ang kahihinatnan ng aking bukas. This is the end. 

"let's go" wika ko sa dalaga. 

Noong una'y tahimik kami sa pagkasakay sa kotse, iiling-iling lamang ang 

dalaga at tila may iniisip. "kuya, you really did it with them?" tanong ng 
dalaga. 

Dito ako'y napaisip. Ako at ang aking bibig. Sa kanyang tanong ay na-

realize ko na parang nanghuhuli lang ang dalaga. Ipinaliwanag niyang muli 

ang kanyang mga datos na nakulekta, inilahad niya sa akin ang lahat. Kung 
paano, kung ano, at kung bakit. 

"ate Angel did. nadulas yata yung mga boarders mo, nasabi na nakipag-
inuman daw sila dati sa iyo, and that's it" wika ni Carina. 

"tapos? inuman lang? shit." sagot ko pa na may galit. 

Gusto ko nang ibangga ang aking sasakyan noong gabing iyon. Kung hindi 

ko lang siguro kasama ang dalaga ay wala nang nagsusulat ng inyong 

binabasa. Aking naunawaan na ang tanging nahuli ni Angel ay ang "pag-
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iinuman" namin nila Vanessa at Carina. Hindi ko sure kung inamin din ng 

dalawa ang hindutan namin. Pero sa tingin ko'y hindi dahil gaya ng sabi 

nila dati noong huli ko silang natuhog e ayaw na daw nila ng gulo kaya't 

naging kampante pa din naman ako kahit paano. Hindi ganoon magisip sa 

akin si Angel, buo ang kanyang tiwala. Kung inuman lang ay hindi niya 

pagiisipan na ako'y naging mahalay sa dalawa. Pero iba itong si Carina, 
advance ang isip niya. 

"I know naman kuya, hindi ako nalalayo ng edad doon sa dalawa. Swerte 

mo hindi inisip ni ate yun, na tinira mo sila. but me, the first time i heard 

the news, yun na kaagad ang pumasok sa isip ko, which is in the end totoo 
nga" paliwanag niyang muli. 

Humingi akong muli ng tawad sa dalaga. Ipit na ako at alam kong hawak na 
niya ang alas. Anumang oras ay maaari na niya akong ilaglag. 

"ang hindi ko lang matanggap e bakit mo pa nagawa yun, parang feeling ko 

ang pangit ko na, parang hindi kana kuntento sa amin ni ate..." huli niyang 
salita. 

Halos hindi ko mapindot ang numero sa elevator paakyat sa aming unit. 

Hindi pa kasi sumang-ayon si Carina na ilihim nalang naming dalawa ang 

aking mga kasalanan. Siya ay nakipagkita sa akin upang pangunahan na 

ako, o siguro'y tulungan dahil siya daw ang unang tinawagan ni Angel 
matapos malaman ang aming lihim na inuman nila Regina at Vanessa. 

"babe?" mahinang wika ko pagpasok ng aming unit. 

Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato at baso sa aking mukha gaya ng 

mga nasa pelikula. Lumabas si misis galing sa aming silid at medyo 

nakasimangot pa. Natural sa isang asawa ang kabahan, kulang na lang e 
maihi ako sa aking salawal. 

"Carina iwan mo muna kami" wika ng aking asawa. 

Gustuhin ko man ay hindi pwede, ang aking tagapagtanggol na si Carina ay 

wala sa aking tabi. Sa aking pakikipagsapalaran, hinding hindi ko 

malilimutan ang ikalabingisang utos - huwag kang magpapahuli. Pero hindi 

na yata akma ito, kaya't doon ako nanalig sa ika-labingdalawang utos - pag 
nahuli ka, huwag kang aamin. 
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Akala ko'y doon na matatapos ang lahat, akala ko doon na ang hangganan 

ng aking maliligayang araw. Ang mga masasarap kong karanasan sa aking 

asawa, ang mga ligayang dulot niya, akala ko'y maglalaho nalang na parang 
bula. 

Utang ko ang lahat kay Carina, mahal ko na nga yata ang dalaga. Tama, 

hindi niya sinabi ang kanyang haka-haka sa aking asawa. Pero ito'y totoo, 

nahulaan at alam ni Carina na kinantot ko nga ang dalawang dalaga sa 
kabilang unit naming pinauupahan.  

Inamin ko sa aking asawa na minsang kami'y nagsalu-salo nila Regina at 

Vanessa, hindi sa sex kundi sa inuman lamang. May guilt siyempre, ngunit 

paminsan-minsan ay dapat ding hindi maging tapat para sa ikabubuti ng 

lahat. Nanatiling sikreto sa pagitan namin ni Carina ang lahat, kahit na 

ilang linggo ko siyang hindi nagamit mula noong araw na iyon ay alam kong 

napatawad na ako ng dalaga. Nangako din naman ako sa aking sarili na 

hindi na ako titingin pa sa iba. May lamat na ang tiwala, hindi na maaari 
pang punan pa ng pagkakamali. 

Minarapat ko na ding kausapin ang dalawang dalaga, hindi ito alam ng 

aking asawa, tinipon ko silang dalawa, kinausap ng masinsinan upang 

manatiling sikreto na lamang ang lahat. Hindi naman sila lumisan sa aming 
paupahan, ilang taon nalang din kasi bago sila matapos sa pag-aaral.  

Naging maayos naman ang aming samahan, paminsan-minsan ay may 

inuman pero hanggang doon na lamang. Sa paglipas ng mga oras at araw ay 

muling nanumbalik ang lahat, yun nga lang limitado na. Hindi na kami 

madalas magtalik ni Carina, hindi dahil sa nagtampo siya dati kundi dahil 

na din sa utos ng aking asawa at ginusto ko na din iyon, para maiparating 

kay Angel na siya lang talaga. Paminsan-minsan ay nagtutungo pa din 

naman sa amin si Carina, yun nga lang e hindi na gaya dati na isang kindat 
ko lang ay bubuka na ang kanyang kalangitan. 

"babe, after holy week na tayo mag beach. ayokong makisabay sa 
madaming tao" wika sa akin ni misis isang gabi sa aming hapunan. 

"ah o sige babe" sagot ko naman. 

"sasama na din daw yung mga dalaga sa kabila" pahabol pa niya. 

"ah ok" sagot ko ulit. 
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Wala na yata talagang epekto ang alindog nila Vanessa at Regina sa akin. 

Siguro'y lipas na ang oras para sa amin, mabuti na din ito upang sa tuwid 
na daan ako'y magtungo. 

"si Carina gusto mo isama?" tanong sa akin ng aking asawa. 

"ha? e bakit sa akin mo tinatanong?" pagtataka ko. 

"I love you Bogs, alam ko namimiss mo na siya. alam mo ba lagi ka din niya 

kinukumusta? ewan ko ba sa batang yun, naging close na din talaga kami" 
wika ng aking asawa. 

"e si Kat?" tanong ko naman. 

"she will be there" tugon ni Angel. 

Muling nagningning ang talang minsang nang nalunod, niyakap ko si 

Angel, hinalikan at aking nilawayan. Isang gabing parang kailan lang, 

nagtalik kami na parang una pa lamang. Muli naming sinariwa ang aming 
nakaraan, naroon din ang mga pangarap na aming sinimulan. 

"babe, gusto ko sanang mag-ipon para sa isang project" wika ko. 

"ha? ano?" sagot niya. 

Sinabi ko sa aking maybahay ang aking iniisip para sa hinaharap, na kung 

palarin ay gagawa ako ng aming bahay. Siguro'y nararapat lang na amin 

nang talikuran ang makasalanang aming tahanan. Hindi ko naman ito 

ibebenta, ang isa ay papaupahan ko pa din at ito'y mananatiling amin. 

Matagal pa, uunahin ko pa ang lupa. Doon ay sisimulan muli namin ang 

masayang pamilya. Siyempre hindi mawawala ang masiglang buhay-

kalibugan naming dalawa. Nasisiguro ko din na doon sa aming magiging 

bagong tahanan ay naroon din ang dalagang si Carina. Muli naming 

isasagawa ang makamundong gawain, muli naming pagsasaluhan ang 

sarap ng tadhana. Madami pang pwedeng maganap, syempre dapat ay ang 
labis nang pag-iingat. Doon lang, sa pangarap kong Townhouse. 

 

 

** WAKAS ** 


