
Burger Queen 

Paalala: Ang kuwento pong ito ay naglalaman ng ibat‟t ibang mature content na hindi puwede sa 

edad 17 pababa o sa kahit matanda na hindi husto sa pag-iisip. May mga paksa ito tulad ng 

mastrurbation, incest, lesbianism, orgy, gangbang at BDSM. Kung kayo‟y hindi panatag sa 

gayong mga paksa, huwag nang magpatuloy. Ang mga pangalang ginamit sa kuwentong ito ay 

pawing kathang isip at kung may mga pangalang natulad sa mga tunay na personalidad ay 

nagkataon lamang.  

Burger Queen Chapter 1 – Application 

Kinakabahan si Tess. Kailangan niya agad ng trabaho dahil sa ina niyang may sakit. Kaga-

graduate lang ni  Tess ng high school at wala silang pantustos para sa kolehiyo. Mas kailangan 

ngayon ni Tess ng pambili  ng gamot at pantawid sa araw-araw. Si Tess ay disi-siyete anyos, 

maganda, hindi masyadong maputi, mahaba  ang buhok. Kasama niya ang iba pang aplikante sa 

opisina ng isang kilalang kompanya ng hamburger. 

Katatapos lang ng mga interview nila at hinihintay ang sagot ng manager. Lumabas ang manager 

at itinuro  ang isa niyang kasamang si Malou. 

„Tanggap ka na Ms.Algeron. „ sabi ng manager. Tatlo lang ang kukunin ng manager at isa na si 

Malou.  Muling namili ang manager at itinuro ang nasa bandang dulo sa kanan niya. „Ikaw din 

Ms.Haliya‟ 

Nalampasan na naman siya. Mangiyak-ngiyak na si Tess nang itinuro siya nang manager. 

„Congrats Ms. Gonzaga.  tanggap ka rin‟ 

„Thank you po sir. Thank you po talaga.‟ sabi ni Tess. 

Ngumiti ang manager. „Saka na iyan. Kailangan ka pang pumasa sa training program. Pero 

mukhang kaya mo  naman iyan.‟ sabi nang manager habang sinusukat ng tingin si Tess mula ulo 

hanggang paa. Maganda si  Tess. Tama lang ang pangangatawan at nasa 5‟4″ ang tangkad. 

Napansin ito ni Tess at napansin rin niya na  magaganda silang mga napili. „Sige mamaya nang 

konti eh may orientation tayo. Ako rin ang magco-conduct.  Hintay lang kayo nang konti.‟ 

Nauna sa orientation si Malou at ang isa pang nagngangalang Celine. Isang oras mahigit din 

nang dumating  ang pagkakataon niya. Nanghihina na siya sa gutom nang oras nang iyon. Paano 

kaya ang orientation?  Mukhang pagod na lumabas sina Cion at Malou. 

„Hi Ms. Gonzaga. Maganda ang pangalan mo ah. Maritessa. Kumusta ka na? Ano puwede kong 

itawag sa iyo?‟  tanong ng manager. 

„Ayos lang po ako Sir. Tess na lang po.‟ tugon ng dalaga. 

„Frank na lang ang itawag mo sa kin.‟ 
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„Kakahiya po. Salamat po talaga sa pagpili sa akin. Ang dami ko na pong inapplyan eh.‟ 

„Wala yun. Kailangan ka rin naman dito. Katatapos mo pa lang ng high school eh sabik ka 

nang  magtrabaho?‟ 

„Yun po ang pasalamat ko Sir… Frank dahil talagang kailangan ko pong magtrabaho. 

Kamamatay lang po  kasi ng tatay ko saka may sakit po nanay ko kaya ako na lang po ang 

kailangang magtaguyod sa amin.‟ 

Parang nagbago ang hitsura ni Frank nang marinig ang kuwento ni Tess. May bahagyang ngiti sa 

kanyang  bibig habang nagsasalita siya. Si Frank ay nasa bandang 40 anyos na pero may hitsura. 

Malaki ang  pangangatawan at matangkad nang bahagya kay Tess. 

„Ganon ba? Eh pagbutihin mo ang orientation saka training program para tuluyan ka nang 

makapagtrabaho.‟ 

„Yun nga po.‟ 

„Parang tense ka iha. Kain ka muna. Mukhang namumutla ka. Di kita makakausap nang maayos 

nang ganyan.‟ 

Nagsabi si Tess na nakakahiya pero naging mapilit si Frank. Inabutan niya ng isang malaking 

slice ng  pudding sa platito ang dalaga na kinanin naman ni Tess. Red wine ang ipinainom niya 

dahil naubusan na  daw siya ng softdrinks. Sabagay aniya, maganda para sa puso. 

Medyo relax na si Tess dahil parehong may alkohol ang ininom at kinain niya. Tumayo bigla si 

Frank at  naglakad sa silid at humantong sa likuran ni Tess. 

„Ayos ka na?‟ 

„Ayos na Sir Frank.Gutom na talaga ako kanina pero nakakahiya kasi.‟ 

„Wala yun. Relax ka lang. heto, imamasahe kita.‟ 

Bago pa nakatutol si Tess ay nasa balikat na niya ang mga kamay ni Frank at talagang 

minamasahe siya.  Nag-relax lalo ang katawan niya sa sarap at di niya namalayan na matigas 

pala talaga ang katawan niya  kanina sa kaba. 

„Sir. Nakakahiya naman sa inyo. Ako pa minasahe niyo.‟ 

„Ayos lang. Nakakatuwa ka kasi. Ngayon pa lang alam ko nang masi pag ka.‟ sabi ni Frank. 

„Alam mo,  ganito ang takbo ng business natin…‟ 

Patuloy ang pagmamasahe sa kanya. Salit salit sa leeg, sa balikat at sa batok habang 

ipinapaliwanag ni  Frank ang takbo ng negosyo. Orientation nga ang dating. Inaantok si Tess sa 

pagkalango at hindi niya  namamalayan na sa masahe sa batok, may kasamang haplos sa leeg at 



pag masa he sa balikat, pababa nang  pababa ang paghagod hanggang sa dibdib. Unti-unting 

nakaramdam si Tess ng kiliti at pag-iinit ng  katawan. Lumalalim din ang kanyang hininga. 

Si Frank naman ay natuwa sa reaksiyon ng katawan ng dalaga.  Ilang sandali pa ay maaangkin 

din niya si  Tess gaya nina Malou at Cion. 

„Sir. Tama na ho. Masarap na. Nakakahiya na po.‟ sabi ni Tess. 

„Relax ka lang Tess. Ako bahala sa iyo.‟ 

Iba na ang pakiramdam ni Tess. Tumatahak na siya sa daang hindi dapat. „Sir, please.‟ 

„Sabi ko ako ang bahala. You want this job di ba?‟ 

„Opo. Pero.‟ 

„Tiwala ka lang sa kin. Hmm.. May dalawang libo pa ako sa wallet ko para signing bonus. wala 

ka na ring  problema sa orientation saka sa training.‟ 

Nakuha ni Tess ang gustong ipahiwatig ni Frank. Kailangan talaga nila ng pera dahil wala nang 

pagkain sa  bahay at lalo pa ang gamot. Hindi na siya puweng maghanap pa ng ilang araw. Kahit 

labag sa kalooban,  nagpaubaya na lang siya. 

Nasiyahan si Frank nang maramdamang lumambot uli ang katawan ni Tess. Lalo siyang naging 

mapangahas at  sinimulang halikan ang batok ng dalaga. Mula sa batok ay hinalikan din ni Frank 

ang likuran ng tenga ni  Tess. 

Nanginig ang katawan ni Tess sa kiliti at sarap ng nararamdaman. „Sir…‟ 

Nilaplap ni Frank ang tenga ng dalaga habang inaabot ang mga butones sa itaas ng blouse ni 

Tess. Hindi  nagtagal ay nakabukas na ang blouse at kita na ang puting bra ni Tess na tumatakip 

sa malulusog na  dibdib. „Sir… Ohhh… „ ungol ni Tess nag simulan siyang halikan sa ilalim ng 

kanyng leeg papunta sa  dibdib. Lalo siyang nasarapan nag simulang lamasin ni Frank ang mga 

susoniya. 

Ramdam ni Tess ang pamamasa ng hiyasniya dahil sa nararanasan. Noon lang siya nakatikim ng 

romansa.  Mukhang magaling at sanay ang manager di tulad ng boyfriend niyang nangungulit na 

makipag-sex sa kanya.  Dahil bata at hindi sanay, naging marahas ito dahilan para umayaw si 

Tess at i-break niya ang lalaki. 

„Oohhhh. Sir. kayo po ang bahala sa akin ho…‟ ungol ni Tess nang halikan ni Frank ang mga 

punong  dibdib niya habang pinipisil ang mga utong niya. 

„Don‟t worry iha. Taas nang konti ang likod.‟ sabi ni Frank. Tumugon si Tess para tuluyang 

maalis ni  Frank ang blouse at ang bra niya. Wala nang pang-itaas na saplot si Tess at natuwa 



naman si Frank sa  nakita. Maganda talaga ang katawan ni Tess. Sabik niyang sinuso ang dalaga 

na lalong ikinasarap nito. 

„Siirr… Ang sarap.. Oohhh‟ sabi ni Tess sabay yakap sa ulo ni Frank. Nagpasalit-salit si Frank 

sa  magkabilang susoni Tess. Naglalawa na ang hiyasni Tess at hindi na niya malaman kung 

paano pupuwesto  sa upuan. Napandin iyon ni Frank kaya sinimulan niyang hipuan si Tess sa 

kanyang hiyas. 

Lalong napasarap si Tess. Iniliyad niya ang balakang pahabol sa kamay ng manager. Inalis ni 

Frank ang  suot ni Tess na manipis na maong at tumambad sa kanya ang pink na panty ng dalaga. 

Itinayo ni Frank si  Tess mula sa silya at patayo niyang niromansa ang dalaga. Hinalikan niya sa 

bibig si Tess. Gumanti naman  ang dalaga. Wala na ang pag-aalinlangan niya. 

Unti-unti na ring naghubad si Frank habang hinahalikan si Tess sa labi hanggang sa brief na lang 

ang  naiwan sa kanya. Tumambad kay Tess ang malaking bukol sa brief ng manager. 

„Sir… Baka di ko kaya.‟ 

Parang walang narinig si Frank at muling niromansa si Tess. Hinalikan niya uli sa susosi Tess. 

Pababa  siya nang pababa hanggang sa nakatapat na siya sa panty ni Tess. Hinubad ni Frank ang 

panty at tumambad  sa kanya ang makinis pang hiyasni Tess. Hindi siya nag-aksaya ng panahon 

at dinilaan niya iyon. 

Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Tess. „Ooohhhh Sir.. Oohhhh.‟ ungol ni Tess sa 

bawat hagod  ng dila ng lalaki. Nanlambot ang tuhod niya at napaupo sa sahig. Ihiniga siya ni 

Frank at Ibinuka ang  mga hita niya. Sinimsim ni Frank ang hiyasni Tess na parang walang 

bukas. Hindi niya tibigilan ang  kuntil ni Tess. 

„Oooohhhhhh Siirrrr! Sir! Ang sarap. Sige paahhhh. Sige pa pooohhh!‟ sabi ni Tess. 

„Ang bango mo Tess. Ang suwerte ko naman‟ 

„Sirrr! Ang sarapp.. Para po akong… Para po akong sasabog.. Hayan na Sir. Hayan naaaahhhh!‟ 

sigaw ni  Tess nang siya‟y labasan. Nanginig nang ilang sandali ang katawan ni Tess. Basa 

naman ang mukha ni Frank  sa dami ng inilabas ni Tess. 

Hindi na nakapagpigil si Frank. Inalis na niya ang brief at ikiniskis ang uten niya sa hiyasni 

Tess.  Iba na ang pakiramdam ni Tess. Parang hinihintay na niyang ipasok ni Frank ang uten nito 

sa hiyasniya.  „Ooohhh Sir… Ang sarap po…‟ 

„Ano ang masarap? Ipasok ko na ba?‟ tanong ni Frank habang patuloy sa pagkiskis. 

Habang ikinikiskis ni Frank ang titi niya, lalong nananabik si Tess. „Sir…‟ 

„Ipapasok ko na ba?‟ 



„Aahhhhh… O… Opo… Please po… Ipasok niyo naahhh.‟ 

Sapat na ang narinig ni Frank. Suwerte nga naman. BJ lang ang napala niya sa dalawang nauna. 

Di niya  akalain na matitikman pa niya nang buo si Tess. Unti-unti niyang ipinasok ang titi niya 

sa basa nang  hiyas ni Tess. 

„Ooohhhh. Ahhhhh aray…aray.‟ 

„Tiisin mo lang iha. Sa umpisa lang iyan.‟ sabi ni Frank. Mga katagang di niya akalaing 

masasabi niya.  Birhen pa pala si Tess! Naisip niyang biglain na lang at baka magbago pa ng isip. 

„Uuuuhhhhh‟ daing ni Tess sa sakit na naramdaman. Napaluha ang dalaga na parang binalikan 

ng katinuan.  „Unang beses ko pa lang nakita ang lalaking ito at naibigay ko na agad ang sarili 

ko.  Paano na ang  mangyayari sa akin?‟ 

Naputol ang takbo ng pag-iisip ni Tess nang magsimulang umulos si Frank. Ininda ni Tess ang 

hapdi sa mga  unang sandali pero nang maglaon ay iba na ang pakiramdam niya. Muling 

lumalim ang hininga niya.  Unti-unti na siyang nasasarapan. „Mmmmm Sir.‟ 

„Ok na na?‟ 

„Sige pa Sir. Ang sarap pala. Aaahhhh‟ ungol ni Tess. Lalo niyang ibinukaka ang mga hita niya. 

Natuwa si Frank sa hitsura ni Tess. Birheng mapagbigay. Ipinatong niya sa balikat niya ang mga 

binti ni  Tess at bumayo nang mas malalim. 

„Ooooohhhh Ooooohhhh  Siir Sir! Ang Sarap! Ooohhh!‟ napapasigaw na si Tess sa sarap. Wala 

siyang  pakialam kung may nakakarinig. „Ahhhh Sir! Plis! Hayan naaah!‟ sigaw ni Tess. 

Sige pa rin ang banat ni Frank kahit na nanginginig ang katawan ni Tess. Halos tumirik ang mata 

ni Tess  sa sarap na nararamdaman. „Sir! Sandali po! Sir! Ang sarap masyado. Sir! Sir! 

Aaahhhh!‟ 

„Hay na ako Tess! Malapit na!‟ 

„Sir! baka po mabuntis ako! Teka pohhhh!‟ 

Natauhan agad si Frank. Ayaw niyang makabuntis. Malaking problema pag nagreklamo ang 

dalaga. Hinugot niya ang ari niya at itinapat sa mukha ni Tess. 

Agad namang isinubo ni Tess ang ari ni Frank. Parang hayok na hayok ang dalaga. Nalilito siya 

sa  nararamdaman pero alam niyang may nagising sa kanyang pagkatao. Nagulat siya sa sarili sa 

ginagawa pero  alam niyang nasasarapan siya. 

„Ahhhh ganyan iha. Sige pa. Malapit na rin ako!‟ 



Lalong pinag-ibayo ni Tess ang pagtsupa sa uten ni Frank. Malaki ang kay Frank pero parang 

walang  problema si Tess. Gusto niyang magantihan ang sarap na idinulot ng lalaki sa kanya. 

Ilang sandali lang  ay nilabasan na si Frank sa bibig ni Tess. Nagulat ang dalaga sa nangyari. 

Hindi na niya naiwasang  malulon ang katas ni Frank. 

„Para sa isang virgin ang galing mo Tess.‟ sabi ni Frank. „Tanggap ka na iha kahit ano mangyari, 

ako  bahala sa iyo. Attend ka na lang ng training sa baba. Heto pala pambili ng gamot.‟ 

Kinuha ni Tess ang perang inabot ni Frank Hindi lang dalawang libo ang inabot ni Frank. 

Magkahalong tuwa  at pagkahiya ang nararamdaman ni Tess. Mabilis siyang nag-ayos at tahimik 

na tumuloy papunta sa  training. 

 

Burger Queen Chapter 2 – Patago 

II Patago 

Nagsimula si Tess kinabukasan sa isang burger stand sa bandang Pasig. Nakatayo ang stand sa 

harapan ng  isang malaking bahay at malapit sa dalawang planta ng pagkain. Inabutan niya ang 

papalitan niyang si  Amy. Si Amy ay chubby at chinita, maikli ang buhok at matagiyawat ang 

mukha. Sa kabila nito, di siya  matatawag na pangit. May dating ika nga. At dahil palangiti si 

Amy, madaling napawi ang hiya ni Tess.  Tinuruan ni Amy si Tess sa mga gagawin na hindi 

itinuro sa training bago siya umuwi. 

Nang maiwang mag-isa si Tess, naging abala siya sa dami ng customer na bumibili ng baon para 

sa trabaho.  Sa buy one take one, may meryenda na ang isang tao sa umaga at sa hapon. Pagsapit 

ng tanghali, wala nang  masyadong tao at doon nagkaroon ng pagkakataong maglakbay ang isip 

ni Tess. Naalala niya ang tuwa ng  nanay niya nang sabihin niyang tanggap na siya at sa dami ng 

naiuwing grocery. Naging madali ang  pagpapaliwanag niya tungkol sa „signing bonus‟ niya at 

nagkataong anniversary ng kompanya. Kung alam  lang ni Inay. 

Nang muling dumako „doon‟ ang isipan niya, muling nanariwa ang mga ginawa ni Frank sa 

kanya. Kahit na  napariwara siya sa nangyari, iba naman ang opinyon ng katawan niya. Masarap 

ang nangyari at kapag  naaalala niya, nag-iinit ang katawan niya. Isinisigaw ng katawan niya na 

maulit sana iyon. Pakiramdam  niyang namamasa ang panty niya. Lumingon-lingon siya kung 

may mga tao sa paligid o kung may mga tao sa  malayo na potensiyal na kostumer. Nang 

matiyak niyang wala, umupo siya at dahan-dahang bumaba ang kamay  niya sa tapat ng 

hiyasniya. 

Kahit nakapantalon, ramdam niya ang paghimas sa sarili. Kagat-labi siyang nagmamasid sa 

paligid habang  pinapaligaya ang sarili. Napapikit siya at naalala niya ang sarap nung nakabaon 

nang husto ang ari ni  Frank sa kanya. 

„Uuhhhmmmm‟ ungol ni Tess. Lalo siyang nasarapan dahil nagpapaligaya siya sa lugar na 

posibleng makita  siya. Parang kulang pa rin kaya inalis niya ang isang butones ng pantalon niya 

at ibinaba ang zipper  para bigyang laya ang kamay niya. „Aaahhhh‟ ungol niya. Hindi niya 
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namalayang nakabuka na ang labi niya  sa sarap at ang isang kamay niya ay nasa dibdib na pala 

niya. Sino mang mapadaan ay mahihinuha ang  ginagawa niya. Tyloy pa rin ang imahinasyon 

niya. Naisip niya ang pagkain ni Frank sa hiyasniya. Ang  hubad niyang  katawan na 

nakabuyangyang sa taong hindi niya kilala.  Ilang sandali pa ay nairaos niya  ang init ng 

katawan. 

„Miss, miss.‟ 

Nagulat nang husto si Tess. Nataranta siya dahil baka nakita ng aleng kaharap niya ang ginagawa 

niya.  „Po? Ay! Sorry po. Ano po ang order niyo?‟ tanong ni Tess na tumayo kahit bukas pa ang 

pantalon.  Natatakpan naman ito ng apron niya. „Nakakapanlambot po kasi ang init. Whooo! sabi 

ni Tess at kunyaring  nagpapaypay. 

Mabuti na lang at nasa ibang bagay rin ang isip ng ale. „Isa ngang hotdog sandwich saka isang 

burger  special.‟ 

„Opo! Ma‟am sandali lang po.‟ sabi ni Tess. Nakita kaya niya? Huwag naman sana. Ano bang 

nangyayari sa  kin? 

Matapos magbayad ay umalis na ang ale na may binubulong tungkol sa „patagong ligaya‟. 

Napasampal na lang sa noo si Tess. 

 

Burger Queen Chapter 3 – Naiwan 

III. Naiwan 

Maganda ang naging takbo ng araw ni Tess. Wala siyang naging masyadong problema maliban 

sa maanghang na  burger na nai-serve niya sa isang umorder ng ordinary. Mataas ang kinita niya 

bago siya pinalitan ni  Malou. 

Kinabukasan ay ganun din pero di na naulit ang pagpapaligaya niya sa sarili kahit init na init na 

siya.  Nagkasya na lang siya sa pag-inom ng maraming softdrinks. Kalaunan, naramdaman niya 

ang side-effect ng  kaiinom. 

Ihing-ihi na siya pero marami pang customer. Hindi nagtagal ay naubos din at wala nang tao sa 

paligid. 

„Makiki-cr ka sa malaking bahay sa likod natin. Kinausap na ng company ang may-ari na 

puwede tayong  pumasok diyan pag nasi-cr tayo.‟ naalala ni Tess na sinabi ni Amy sa kanya. 

Agad nagsara si Tess at  pumunta sa bahay sa likod. 

„Tao po? Tao po?‟ tawag ni Tess sa gate. Sa kabutihang palad ay may agad na lumabas na lalaki. 

Anak ng  may-ari ng bahay si Patrick. Matangkad, maputi at nasa 18 hanggang 20 ang edad. 
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Mahaba ang buhok at  talaga namang guwapo. Nakuha ni Tess ang lahat ng iyon sa unang tingin 

pa lang pero naisnatabi lang rin  lahat dahil sa tawag ng kalikasan. 

„Ahh.. diyan po ako sa stand sa labas. Baka puwede pong maki-cr. Pls po.‟ 

„Ha? A ok… sige. tuloy.‟ sabi ni Patrick. 

Baligtaran ang naging sukatan ng dalawa. Nabighani rin kay Tess si Patrick. Paminsan-minsan 

niyang  tinitingnan si Tess mula sa kanyang bahay pero ngayon lang niya nakita ang dalaga sa 

malapitan. 

„Saan po yung CR?‟ 

„Diyan lang sa likod. diretso ka lang.‟ tugon ng binata. 

Ilang sandali pa ay lumabas na si Tess. Lalong gumanda ang dalaga nang maging maaliwalas ang 

mukha. 

„Ako nga pala si Patrick.‟ sabi ng binata. 

„Thank you ha.‟ sabi ni Tess. „Ako nga pala si Tess.‟ 

Napangiti ang binata at doon muling napansin ni Tess ang mga katangiang nakita niya kanina. 

Namula si  Tess. „Sige. balik na muna ako dun sa stand. Bigyan na lang kita ng discount kung 

gusto mo ng burger.‟ 

„Sige. Baka malugi ka. Mamaya-mayain kita dun hehehe.‟ 

Pagkabalik ni Tess sa stand, bigla siyang natigilan sa pagbukas. Wala pa namang tao sa paligid 

nang bumalik siya. Nakaramdam na naman siya ng pag-iinit ng katawan at muling lumipad ang 

imahinasyon niya.  Naalala niya muli ang pagtatalik nila ni Frank pero ngayon ay mukha ni 

Patrick ang nakikita niya. Hindi niya napigilan ang sarili at lumipas ang sampung minuto bago 

siya muling nagbukas. 

Ilang araw ang lumipas at nagsimulang mapansin ni Patrick ang matagal na pagbubukas ni Tess 

ng burger stand tuwing patay na oras. Sinasara rin niya iyon pero hindi pumupunta sa 

bahay.  Hindi napigilan ni  Patrick ang sarili at pumunta sa likod ng stand. Tahimik ang paligid 

maliban sa mga nagdaraang sasakyan.  Pinakinggan ng binata ang ginagawa ni Tess sa loob at 

nabigla siya nang marinig ang pangalan niya. 

„Ohhhh Patrick. Uhhhmmmm sige pa. „Oooohhhh‟ ungol ni Tess. Halos manlambot ang tuhod ni 

Patrick sa  narinig samantalang may tumigas sa pangangatawan niya. Noon lang nakarinig 

babaing nagpapaligaya lalo  na‟t kasimbata ni Tess. Lalo niyang idinikit ang tainga niya sa 

burger stand. 



„Oohhhh Uhh Uhh  Hayan na. Hayan na… Uhh Uhh Uhhhnnnggghh..‟ ungol ni Tess. Kung 

hindi nagkakamali ang  tenga ni Patrick, nilabasan na ang dalaga. Ilang segundo pa, nakarinig na 

siya ng mabilisang  pagkaluskos. Magbubukas na si Tess kaya mabilis tumakbo ang binata 

pabalik ng bahay. Tuwang tuwa si  Patrick nang makita niyang palingon-lingon pa ang dalaga sa 

paligid. Di nito alam na huli na pala siya.  Si Patrick naman, halos mabutas ang short sa tigas ng 

kanyang uten. Agad siyang nagpunta ng CR at siya  naman ang magpapaligaya. 

Sa di kalayuan, sa isang bahay sa kabila ng kalsada, hindi lang si Patrick ang nakamasid kay 

Tess. Sa  likod ng binoculars, nakasilip ang dating sundalong si Mang Ramon. Naging ugali ni 

Mang Ramon na  pagmasdan ang burger stand kapag may magandang nakatao doon. Hindi 

nakaligtas sa mata niya ang  kagandahan ni Tess. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang kakaibang 

ginawa ni Tess kapag walang tao sa  paligid. Hindi lang ang ale ang nakahuli sa kanya. Halos 

labasan si Mang Ramon habang pinagmamasdan ang  dalaga na sa malayo nakatingin pero 

walang tinitingnan. Abala ang dalawang kamay ni Tess at alam niya  kung ano ang 

pinagkakaabalahan ng mga kamay na iyon. Isang araw, sabi niya. 

Kinabukasan, dumaan si Mang Ramon sa burger stand at namili ng tatlong order ng hamburger. 

„Bago ka lang iha?‟ tanong ng matanda. Dahil sa dati itong sundalo, malaki ang pangangatawan 

ni Mang  Ramon. Malakas pa sa kalabaw ika nga. May mga puti na sa maikling buhok 

pangsundalo at makikkita ang  lakas sa kanyang mukha. Nasa edad 60 na si Mang Ramon pero 

maagang nagretiro. Nasa edad 50 ang tantiya  ni Tess. 

„Ahhh opo. Isang linggo po… Bakit ho?‟ 

„Wala lang. Dun kasi ako sa kabila at paminsan-minsan eh bumubili ako dito. Nagon lang kita 

nakita eh.  Ilang taon ka na?‟ 

„Ahhh ehh 18 na po ako…‟ sabi ni Tess. Itinanggi niyang 17 lang siya dahil baka sumabit siya. 

„Ahh ganun. Ako pala si Ramon. Mang Ramon ang tawag sa kin dito.‟ sabi ng matanda. 18 pala 

ha. Bata pa. 

Hindi na tumugon si Tess at inabala ang sarili sa paglululto. Iba ang pakiramdam niya sa 

matanda. 

„Puwede ba free delivery? May telepono ka ba? Alam mo na ang tumatanda eh. Hehehe 

Kailangan pang tumawid  dito para maka-cheeseburger. Baka naman puwede.‟ 

„Ahh eh… Itatanong ko po. di ko po alam kung puwede eh.‟ 

„Sabihin mo lang ha at mapapadalas ang order ko.‟ 

Matapos magbayad ay nagpaalam na si Mang Ramon. 

Pagkauwi ng matanda, may napansing paper bag si Tess sa katabing upuan ni Mang Ramon. Sa 

kanya kaya yun?  Kinuha ni Tess ang bag para isauli kung sakaling bumalik ang matanda. 



Matapos ang ilang oras, hindi bumalik si Mang Ramon. Ibig sabihin, hindi kanya ang nasa bag at 

dahil  wala naman siyang ginagawa, tiningnan niya ang laman ng bag. 

Muntik nang maihulog ni Tess ang bag nang makita niya ang bagay na nasa loob. Isang 

mahabang goma na  hugis ari ng lalaki. May motor sa dulo na may lalagyan ng baterya at switch. 

Parang dinadaluyan ng  kuryente ang katawan ni Tess habang hawak ang bagay na tinatawag 

nilang vibrator. Napanhinga nang  malalim ang dalaga at nakaramdam siya ng matinding init. 

Nagsimula siyang magkikilos nang hindi  mapakali. Mabuti na lang ay may mga parating na 

kostumer. Hanggang ala-sais ang shift niya at sa mga  oras bago mag ala-sais, maya‟t-maya ang 

tingin niya sa relo. Hindi siya makapaghintay na umuwi at  magkulong sa kuwarto kasama ang 

nakitang laruan. 

 

Burger Queen Chapter 4 – Si Alma 

IV.  Si Alma 

Pag-uwi ni Tess sa bahay, kinumusta niya ang ina at ang nakababatang kapatid na si Alma. Si 

Alma ay 14  anyos at nasa second year high school. Magkasing-kulay sila ng balat ni Tess, 

mahaba ang buhok, maamo  ang mukha at may kapayatan. Pagkakain ng hapunan ay sinabi ni 

Tess na dererso na siya sa kuwarto at  magpapahinga na. Si Alma naman ay natutulog kasama 

ang kanilang ina. Napansin ng kanilang ina na parang  mainit si Tess kaya pumayag ito at si 

Alma ang naiwang naghugas ng mga plato. 

Pagkapasok ni Tess sa silid, ni-lock niya ang pinto at pinatay ang ilaw. Init na init na siya 

sa  kasabikan. Agad siyang naghubad ng damit. Wala na siyang saplot paghiga sa kama at saka 

siya  nagtalukbong ng kumot. Sapat na ang ilaw na sumisingit sa pinto at bintana ng kanyang 

kuwarto para  maaninag ang vibrator. Malaki ito at pareho halos ang pakiramdam ng totoong ari 

ng lalaki. Feel niya ay  hawak-hawak niya ang ari ni Frank. Sinubukan niyang paandarin ang 

vibrator. 

Kumislot ang hulihang bahagi ng vibrator. Nadadala niya pati ang unahan. Parang totoo at mas 

malaki pa  sa ari ni Frank. Gaano kaya kalaki ang kay Patrick? Nag-umapaw ang libog at 

imahinasyon ni Tess at  sinimulang dilaan ang dulo ng vibrator. Maya-maya ay isinubo na ni 

Tess ang pekeng uten. 

„Uhhmmmm… Uhmmmm.‟ ungol ni Tess habang nakasubo ang vibrator sa bibig. Naging 

malikot din ang isang  kamay niya at sinimulang himasin ang basa na niyang hiyas. Ibinukaka ni 

Tess ang mga hita niya sa sarap.  „Ahhhh… sarap…uhhhhmmmm‟ 

Nang magsawa si Tess sa pagsubo ay idinikit niya ang dulo ng vibrator sa tayong-tayo na niyang 

mga  utong. Grabe ang kiliting naramdaman ng dalaga. Idinikit niya ito sa magkabilang 

susoniya. Inilagay  niya ang vibrator sa gitna ng dibdib niya at inipit ito sa pagitan ng mga 

susoniya. 
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„Ooohhhh… Uuhhhmm ano ba itong nangyayari sa kin? Shit. Ahhhh!‟ ungol ni Tess. Basang 

basa na ang  hiyasniya. Itinapat niya ang ulo ng vibrator sa bukana ng hiyasniya. 

„Ooohhh shit! Aaahhhh!‟ sabi niya nang mapadikit ang dulo ng vibrator sa kuntil niya. Matagal 

niyang  idinampi ang vibrator sa kuntil niya. Doon pa lang ay pakiramdam niya na malapit na 

siyang labasan. 

„Oohhhh Ohhh Ohhh Uhhhhhhh! „ ungol ni Tess nang labasan siya. Hingal siya sa pagod at 

nagpahinga  sandali. Nang makaipon ng lakas, muli niyang hinimas ang hiyas niya. Basang-basa 

ito. Binuksan niya uli  ang vibrator at ipinasok ang ulo sa kanyang hiyas. 

„Ooohhh. Shit! Ohhhh….‟ sabi ni Tess. Inilabas-masok niya ang vibrator sa kanyang hiyas. Sa 

bawat  ulos, lalo niya itong ibinabaon. „Mmmm… Ahhhh. Sige pa Patrick. Sige paaahhhh.‟ 

Nakabaon na nang husto ang vibrator sa loob ni Tess. Pakiramdam niya ay punung-puno siya. 

Pinabayaan  niyang kumislot iyon sa loob ng kanyang hiyasat binigyan niya muli ng atensiyon 

ang kanyang malulusog  na dibdib. Pinisil-pisil niya ang utong niya at habang nilalamas niya ang 

magkabilang dibdib niya. 

Panay ang ungol ni Tess. Hindi na nakatalukbong ang kumot at talo pa niya ang bold star sa 

hitsura niya  sa kama kung sakaling mat makahuli sa kanya. Sige ang pagliyad ng kanyang 

katawan sa ligayang dulot ng  vibrator. 

„Malapit na… Ayan na. Ayan na ahhhhhhh‟ ungol ni Tess nang muli siyang labasan pero hini 

niya inalis  ang vibrator. Baliw na baliw na si Tess sa sarap. Inilabas-masok niya nang mabilis 

ang pekeng uten  hanggang sa muli siyang labasan. Lupasay si Tess nang matapos siya at mabilis 

na nakatulog. 

Maagang nakatulog ang ina nila pero si Alma ay nanatiling gising hanggang sa may narinig 

siyang mga  ungol sa kabilang kuwarto. Nagtaka siya kung bakit madalas magkulong sa kuwarto 

ang ate niya mula nang  magsimula itong magtrabaho. Nang magsabi si Tess na masama ang 

pakiramdam niya, nag-alala siya dahil sa  mga naririnig niyang ungol. Nang matigil ang mga 

ungol, bumangon si Alma at pumunta sa silid ni Tess. 

Bakit naka-lock ang kuwarto? Si ate talaga. Ano kaya ginagawa nun? Paano siya matitingnan 

kung may sakit  siya o ano? Hinanap ni Alma ang kumpol ng mga susi ng bahay. Nakita niya sa 

likuran ng radyo at tahimik  na binuksan ang pinto kuwarto ni Tess. Nagulat siya sa nakita niya. 

Hubo‟t hubad ang ate niya.  Nakabukaka at parang sarap na sarap sa pagtulog. Kakaiba ang 

amoy sa kuwarto. Amoy pawis na may halong  kakaiba. Basa ang kumot lalo na sa malapit sa 

hiyasng ate niya. Malagkit ang basa. Hindi ihi. Tulad ng  maraming Pilipino, inamoy niya ang 

hindi niya alam. Walang amoy ang likido pero parang masarap. Dinilaan  ni Alma ang likido at 

may kung anong init ang nagising sa murang katawan niya. 

„Galing ito kay Ate.‟ sabi niya at muli niya itong dinilaan. Hinawakan niya ang ate Tess niya sa 

hita at  naramdaman niyang marami pang likido doon lalo na sa hiyasng ate niya. May kung 



anong nagtulak kay Alma  na amuyin ang hiyasng kanyang ate. Dinilaan niya ito at maraming 

likido na napunta sa dulo ng kanyang  dila. 

Gumalaw nang konti si Tess. Nabigla si Alma pero nang makita niyang nakatulog uli si Tess ay 

huminahon  siya. Doon niya napansin ang kung anong bagay na hawak ng ate niya. Nagulat si 

Alma sa nakita niya.  Parang putol na ari ng lalaki. Malaki ito at mamula-mula. Lalong nag-

ibayo ang init na naramdaman niya  nang dilaan niya ang hiyasng ate niya. Hindi niya namalayan 

na hinihimas na rin niya ang sariling  hiyas. Hindi sinasadyang ginising ni Tess ang libog sa 

katawan ni Alma. Hindi nagtagal ay pany na ang  himas ni Alma sa sarili niya habang nakatingin 

sa hiyasng ate niya at sa hawak nitong ari ng lalaki. 

Sinara ni Alma ang pintuan at hinubad ang suot niyang short at blouse. Naiwan na lang ang baby 

bra at  panty. Lumuhod siya sa tapat ng hiyasng ate niya at dinilaan iyon. Panatag si Alma na 

hindi iyon ihi  dahil wala iyong lasa. Sa bawat pagdila niya, parang lalo itong nababasa. 

Naramdaman din niyang  basang-basa na rin ang hiyasniya. Isinubo ni Alma ang isang basang 

daliri. 

„Pareho sila. Masarap. Doon nga lumalabas.‟ Saka lalong sumasarap habang hinihimas. Umupo 

si Alma sa  sahig katabi ng kama sa gilid kung nasaan ang vibrator at doon niya patuloy na 

hinimas ang sarili. 

Kagat-labi si Alma para mapigil ang sarili niyang pag-ungol sa sarap na nararamdaman. „Ate… 

Masarap  pala. Ooohhhh‟ 

„Di mo sinasabi ate… ate… Ohhhhh‟ 

Unti-unting bumilis ang pagkalikot ni Alma sa sarili habang tinititigan niya ang pekeng ari ng 

lalaki.  Inabot niya iyon at hinaplos-haplos. 

„Uuunngghhh sarrraaap.‟ ungol ni Alma. Binilisan pa niya lalo ang pagbabate hanggang sa 

magkumbulsiyon  ang katawan niya sa unang orgasmo ng buhay niya. 

  



Burger Queen Chapter 5 – Magkapatid 

V. Magkapatid 

Naalimpungatan si Tess sa naramdamang pag-uga at sa narinig na impit na pagtili sa tabi ng 

kama niya.  Laking gulat niya nang makita si Alma. Nakalilis ang bra nito at hawak niya ang 

hiyasniya. 

„Ano ginagawa mo rito?‟ tanong ni Tess habang hinahanap ang kumot na nahulog na pala sa 

lapag. Hubo‟t  hubad niyang hinarap ang kapatid. 

Parang maamong tupa na nanahimik si Alma pero bakas pa sa mukha nito ang pagkalango sa 

sarap na  naranasan. Ilang sandali ay sumagot na ito. 

„Narinig kasi kitang umuungol kanina eh, nag-alala ako dahil masama kanina pakiramdam mo. „ 

sabi ni  Alma. Nang tumama ang mata ni Alma sa vibrator sa kama, „Pero iba pala ginagawa mo 

ha.‟ sabi niya sabay  ngiti. 

Namula si Tess pero hindi naman aninag ni Alma. „Pakialam mo ba. Eh ikaw? Di mo pa dapat 

alam ito.‟ 

„Di naman masyadong nagkakalayo edad natin ah. Pareho tayong dalaga na kahit mas bata ako 

anang konti.  Ikaw ng di mo rin dapat alam to. Nakita lang kasi kitang ganyan, nag-iba 

pakiramdam ko. „ 

Napahiya si Tess sa kapatid. Nagising agad ang murang isip at katawan nito dahil sa kanya. Pero 

huli na.  Wla na siyang magagawa tungkol dito. „Basta huwag mong sasabihin kay nanay ito.‟ 

„Normal lang yata sa tin to ate. Ang di normal eh iyang nasa kama. San galing iyan? Di sana ako 

lalong  nag-init kung di ko nakita iyan. „ 

„May nakaiwan niyan sa burger stand. Di ko akalain na ganyan pala iyan nang buksan ko yung 

package.‟ 

„Ganun. Eh bakit mo inuwi?‟ 

„Para saan pa? eh nag-init din ako nang makita ko. Bakit ba ang dami mong tanong?‟ 

„Nag-aalala lang ako sa iyo ate. Sige. Di kita isusumbong pero…‟ 

„Ano?‟ 

„Pahiram din niyan.‟ 

„Di pa puwede sa iyo ito. Baka …‟ 
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„Bakit? May nangyari na ba sa iyo? Di ka na virgin?‟ 

Ang pananahimik ni Tess ang nakasagot sa tanong ni Alma. Tahimik din si Alma. 

„Meron na. Pero… Sorry at natuto ka tuloy nang maaga dahil sa kin. Pero iingatan mo muna ang 

sarili  mo. Huwag kang tumulad sa kin. Pangako mo na iingatan mo sarili mo hanggang sa 

makatapos ka.‟ 

„Ewan ko ate. Sana nga. Pero kung di mo gusto nangyari sa iyo bakit mo nilalaro sarili mo?‟ 

Hindi alam ni Tess ang isasagot sa kapatid. Masarap ang sex at hinahanap-hanap niya ito. 

„Masarap kasi.  Di ko maawat ang sarili ko pag nag-iinit ako. Ikaw. Di mo ako nakita. Saan mo 

natutunang gawin iyan?‟ 

„Sa iyo. Pero kusa na lang eh. Gusto ko kasi yung amoy ng katas mo. Yung… malagkit lalo na 

nung  dinilaan ko iyang ano mo.‟ 

Nagulat si Tess sa sinabi ni Alma. Bigla siyang nakaramdam ng kuryente sa katawan. Naalala 

niya nung  kinakain ni Frank ang hiyas niya. 

„Saka lalo na nung makita ko yang ano… Yang laruan mo. Bigla na lang parang namamasa yung 

ano ko. Nung  himasin ko eh masarap.‟ 

„Dinilaan mo yung ano ko?‟ tanong ni Tess. 

„Uhhmmm oo.. pero di ko sinasadya. Gusto ko kasi lasa nung katas.‟ sagot ni Alma. 

Nag-aapoy na ang init ng katawan ni Tess. Palalim nang palalim ang hininga niya. 

„Ate, ano nangyayari sa iyo?‟ 

„Di ko na kaya. Kailangang labasan ako…‟ sabi niya sabay himas sa sarili. 

„Tulungan kita ate… Gusto mo?‟ 

„Ok lang?‟ 

Lumapit si Alma kay Tess. Kinuha niya ang kamay ng ate niya at siya ang humimas sa hiyas 

nito. 

„Ohhh…. ganyan. Sige pa…‟ 

Nabaon na rin sa libog si Alma. Hinanap niya ang kuntil ng ate niya. Napaliyad nang husto si 

Tess sa  naramdaman. Ipinasok ni Alma ang gitnang daliri niya sa hiyasng ate niya. 

„Ooohhhh.. Alma… Ang sarap niyan… Sige pa…‟ 



Lalong pinagbuti ni Alma ang ginagawa. Nakatawag pansin sa kanya ang malalaking dibdib ng 

ate niya.  Nakita niyang hinihimas ni Tess ang dalawang bundok niya. Masarap kaya yun? Di ko 

nagawa yun kanina. Inilapit niya ang labi niya sa isang utong ng ate niya at dinilaan yun. 

Napakapit sa ulo niya ang  kanyang ate.  Isinubo naman ni Alma ang susong ate niya. 

Pakiramdam ni Alma na natural lang ang  ginagawa pero sa kabilang banda ay nakakalibog nang 

husto dahil ate niya ang sinususo niya. Kahit walang  nagsasabi sa kanya, alam niyang bawal ang 

nangyayari. Pero napapaligaya niya ang ate niya. 

„Uhhhmmm… sige pa sige pa. Alma… Ang sarap…‟ 

„Ate, basa ka na naman… Dilaan ka ang ano mo. Gusto mo?‟ 

„Oo.. Sige. Masarap doon.‟ 

Sumunod naman ang dalagita. Humiga si Tess at ibinuka ang mga hita niya. Sa sobrang init na 

nararamdaman  ay inalis na rin ni Alma ang natitirang saplot sa katawan saka sumubsob sa 

hiyasng ate niya.  Inamoy-amoy niya muna ito. Hindi mabango ang amoy pero nakakaakit. 

Sinimulang dilaan ng dalagita ang ate  niya. 

„Ooooohhhhhh. sige pa. Ang sarap.‟ sabi ni Tess na napalakas. 

„Shhhhhh. Baka magising si nanay.‟ sabi ni Tess. „Masarap ba ate?‟ 

„Hmmmmmm…. Ahhhhhhh. Ganyan nga. Sige pa. „ 

„Ate, ako din. Gusto ko ring ma-experience.‟ sabi ni Alma. 

„O.. Oo. Sige. Halika dali…‟ 

Umayos ng puwesto si Alma at nakatapat na ang hiyasniya sa mukha ng ate niya. Inilapit ni Tess 

ang  mukha sa hiyasng kapatid. Hindi pa siya nakakatikim ng kapwa babae kahit ang sarili niya. 

Inamoy niya  muna at naamoy din niya ang nakakaayang amoy ng katas ng iba. Dinilaan diya 

ang hiyasni Alma. 

Nabigla si Alma sa sobrang sarap na naramdaman. Ganito pala pag may kumakain ng hiyasko. 

„Ahhhhh ate…  Ang sarap palaaaa‟ sabi niya na lawit ang dila. Pansamantala siyang natigil sa 

pagdila ng hiyasng ate  niya. „Shit ate. sige pa.‟ 

„Ituloy mo rin dali. Malapit na ako.‟ sabi ni Tess. 

Nagkainan ang mag-ate. Ilang sandali pa, naging mabilis na ang pagkilos nila. „Aahhh hayan na 

kohh.  Malapit naahhh.‟ ungol ni Tess. 

„Ako rin ate. Para akong sasabog. Ahhhh ahh ahh ahhhhhhhh!‟ ungol ni Alma na unang 

nilabasan. Lalo  niyang kinain ang hiyasni Tess para makaganti. 



„Almaahhhh hayaan naaahhh Ahhh. Sarap Ahhhhh‟ ungol din ni Tess. 

Tahimik lang ang mag-ate. Kapwa di akalaing may nangyari sa kanila. Ganito din kaya ang 

ibang magkapatid  na babae? Bukas sa ganitong experimento? May nawala ba sa kanila? Kapwa 

nila tanong sa kanilang mga  sarili. 

  



Burger Queen Chapter 6 – SOP 

VI. SOP 

Kinabukasan, kumilos sina Tess at Alma na parang walang nangyari para hindi mahalata ng ina. 

Pero  nagkakapaan sila ng dibdib kapag silang dalawa lang. Malalim ang iniisip ni Tess. Paano 

na kaya ang  kapatid niya at naimulat niya sa kamunduhan. Baka mapariwara agad si Alma. 

Kasalanan pa niya. Pero hindi  niya mapigil ang sarili. Naadik na siya sa sex. Baon din niya ang 

vibrator na nilinis niya sakaling  bumalik ang talagang may-ari nito. 

Business as usual kinaumagahan maliban sa pagbisita ni Patrick  para bumili ng almusal na 

hotdog sandwich. Malagkit ang tingin nito sa kanya at dahil laman ng mga  pantasya niya ang 

binata, matamis na ngiti ang ganti niya. 

Alam na ni Patrick na may gusto rin sa  kanya si Tess kaya naglakas-loob siyang nagtanong. 

„May gagawin ka ba mamaya?‟ 

„Anong gagawin? Anong  oras mamaya?‟ tugon ni Tess. 

„Mamaya. Paglabas mo. Anong oras ba labas mo?‟ 

„Mamayang ala-sais. Pag  dumating si Malou puwede na akong umuwi. Pero pag di siya 

dumating, baka hanggang bukas pa ako.‟ 

„Ganon  ba? Ako lang sa bahay mamaya eh nakakainip. Baka gusto mong sumaglit. Gagawa ako 

ng hapunan.‟ 

Kaming  dalawa lang? Di ko siya masyadong kilala. Baka may mangyari agad. „Di puwede. 

Baka hanapin ako sa min.‟ 

„Sandali lang. Promise. Masarap ang iluluto ko. „ 

„Eh bakit naman ako?‟ 

„Gusto lang kitang makilala.  Wala namang masama doon.‟ sabi ni Patrick nang maliwanagan 

niya ang mali sa iniisip niya. 

„Pasensiya na  pero…‟ 

„Oo nga pala. Hehehe. Di nga pala maganda yung tayong dalawa lang agad. Ganito na lang. 

May  cellphone ka? Ano number mo?‟ 

„Nakakahiya eh. 5110 lang cell ko.‟ 
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„Eh ano naman? Di naman yung cell  ang gusto kong makilala nang lubos eh. Kung gusto mo 

may pinaglumaan akong 8210 na mas maliit.‟ 

„Ano  ka ba? Di ko matatanggap yun.‟ 

„Friends naman tayo di ba? Saka wala naman akong paggagamitan nun.  Mabubulok lang yun.‟ 

„Ah eh…‟ 

„ Sige na. Hmmmnnnn‟ wika ng binata sabay ngiti. 

„Sige na nga. Bigay  ko na lang sa kapatid ko itong unit ko. „ 

„Dalhin ko sa iyo mamaya. Para mapaglaruan mo na. „ 

„Salamat  ha?‟ 

„No problem. Yung number mo pala.‟ 

‟0926#######‟ 

Pagsapit ng tanghali, dating gawi si Tess.  Nagsara siya sandali at naki-cr kina Patrick. Doon na 

rin binigay ng binata ang cellphone. Pero  pagkabalik ni Tess sa stand, hindi siya agad nagbukas. 

Muling gumana ang libog ng dalaga. Ang simpleng  pagiging nasa malapit ng vibrator, ang 

alaala ng pagtatalik nilang magkapatid at ang kakatwang alok ni  Patrick. Sa di-kalayuan, 

nahalata ni Patrick ang delay ni Tess sa pagbubukas. Napangiti siya sa sarili.  Matawagan nga… 

„Oooohhhhh… Ohhh… sige pa Patrick. Ang saraaap…‟ ungol ni Tess habang nasa loob  ng 

hiyasniya ang vibrator. Malapit na siyang labasan nang mag-ring ang cellphone. Hindi niya 

kilala ang  number at baka opisina ang tumatawag kaya sinagot niya ito agad. Hindi niya naisip 

na alisin ang  vibrator sa hiyasniya. 

„Hello…‟ 

„Hi Tess.‟ 

„Patrick? Ohh!‟ nabigla si Tess at hindi sinasadyang  napaungol dahil sa vibrator. Nasa punto na 

siya na lalabasan na nang tumawag ang binata at malapit na  siya. Sayang naman. 

„Bakit ka napatawag? Uunnngghhh‟ 

„Test ko lang number mo. May problema ba? Hindi  ka pa bukas.‟ 

„Aaahhhh ehhh… Wala namannnnn Ahhh‟ sagot ni Tess. Hindi niya mapigilang 

umungol.  Nalilibugan siya sa nangyayari. 



Samantala sa kabila, Nagiisip si Patrick kung anong klaseng  pagdadaliri ang ginagawa ng 

dalaga. Abala rin siya sa sarili niyang ari. At alam niya kung anong uri ng  ungol ang naririnig 

niya. 

„Okay ka lang diyan Tess? Parang may sakit ka yata?‟ 

„Ahhhhh… wala ito.  Naidlip lang ako nung tumawag ka. Wala namang tao sa paligidddd 

uhhhh.‟ 

„Yung bigay ko na ba ang gamit  mo? Try mo na. Magaganda ringtone niyan. Pag silent eh 

malakas siyang mag-vibrate.‟ 

Nakakalibog naman  ang sinabi niya. Alam kaya niya? Siya kaya ang nag-iwan ng vibrator dito? 

Hindi siguro. Baka nagkataon  lang. Hayan na. Malapit naaahhh. „Puwede mamaya ulit? 

Magbubukas na ako. Puwede kang tumawag ahhhhh…  pagka… pagka-bukas koo…‟ 

„Okay ka lang ha?‟ 

„Oo… Okay lang akohhh unnggghh sige na.‟ sahi ni  Tess at pinutol niya ang tawag.. 

„Aaaaahhhhhhhhh‟ tili ni Tess. Matagal siyang nilabasan. Nagsama ang  pagkabitin niya at ang 

muling libog niya nang tumawag si Patrick. Mag-aayos pa lang siya nang makarinig  siya ng 

pagtapik sa stand. 

 

Burger Queen Chapter 7 – Agimat ni Mang Ramon 

VII. Agimat ni Mang Ramon 

Magbubukas pa lang ng stand si Tess nang may marinig siyang tumayapik sa stand. 

Kinakabahan siya at baka marami nang customer sa labas. {Patay ako kay Boss nito. Di ko kasi 

matiis. Ano ba nangyayari sa kin?} 

„Sandali lang po!‟ sabi ni Tess. 

Pagkabukas niya ng stand ay tumambad sa kanya si Mang Ramon. Nakangiti ang matanda na 

mukha namang inosente at mabait sa kabila ng maskuladong pangangatawan nito. 

„Pasensiya na po. Ahh, eh nag-iimbentaryo lang po. Ano po order niyo?‟ tanong ni Tess. 

„Bigyan mo ako ng dalawang order ng hotdog sandwich. Maganda palabas mamayang gabi.‟ 

sagot ng matanda. 

„Mamayang gabi niyo pa po kakainin? Baka po di niyo magustuhan pag lumamig. Baka di ko na 

kayo makita uli. hehehe‟ pabiro ni Tess. 

http://bqstories.wordpress.com/2010/09/19/burger-queen-chapter-7-agimat-ni-mang-ramon/


„Ok lang yun. Pero sa gabi ang labas mo di ba? Baka puwede mo namang lutuin mamaya tapos 

hatid mo sa kin dun sa bahay na yun. Malapit lang naman. Naitanong mo na ba sa boss mo kung 

libre deliver?‟ 

„Ahh ehh…‟ 

„Sige na iha. Sa tanda kong ito eh baka naman hamugin ako.‟ 

Nag-isip si Tess. „O sige po. Pero mamaya lang ha. Baka kasi di puwede eh. Para sa inyo lang 

po.‟ 

„Bait ka talaga. Sige. hihintayin ko. Heto pala bayad. Mamaya na lang ulit.‟ 

Lumipas ang mga oras at nabentahan ni Tess ang mga puwii nang manggagawa nang maalala 

niya si Mang Ramon. „Oo nga pala. Yung matanda. Ano nga pala pangalan nun? Ramon?‟ 

{Mag-aala-siyete na wala pa si Malou.} 

Niluto niya ang mga order ni Mang Ramon at naghanda na sa pag-alis. Sakto ang dating ng 

kapalit niya. 

„Kanino iyan? „ tanong ni Malou. „Wala akong nakikitang customer.‟ 

„Order ito nung matanda dun sa kanto. Bayad na ito.‟ sagot ni Tess. 

„Sinong matanda?‟ 

„Si Mang Ramon.‟ 

„Di ko kilala. May home delivery ba tayo?‟ 

„Wala. Gusto mo ikaw na lang. shift mo na eh.‟ 

„Pasensiya ka na lang at hmm.. trapik eh. Ikaw na. Mas kilala mo yun.‟ sagot ni Malou. 

„Daya ka talaga. Sige. Diyan ka na.‟ 

Nagtungo sa bahay ni Mang Ramon si Malou. Tatlong palapag ang bahay ng matanda. Mataas na 

parang style bungalow. Mayaman siguro siya. Tanaw siguro mula sa taas ang lahat. 

Tanaw nga. Tanaw din ng naiinip nang matanda si Tess. Agad siyang bumaba mula sa lungga 

niya. Kakatok pa lang si Tess sa pinto nang pagbuksan niya ang dalaga at nagkunwaring gulat 

siya. 

„Oy! Ikaw pala iha. Sasadyain ko na sana yung mga order ko at baka nalimutan mo na.‟ 

„Di naman po. Heto na nga dala ko eh. Heto na po. Aalis na po ako.‟ 



„Teka, teka. Sandali lang. Tuloy ka muna at usap lang tayo sandali.‟ sabi ng matanda. 

„Ahh ehh. Hindi na lang po muna. Malayo pa po uuwian ko.‟ 

„Sandali lang iha. Kikilalanin lang kita. Suki mo na ako pagkatapos. Pangako iyan. Saka bigyan 

man lang kita ng chocolate dahil sa pag-abala mong pumarine. Sandali lang.‟ 

„Asawa niyo po?‟ 

„Pumanaw na. Kaya sana maintindihan mo kung humanap ako ng kausap kahit sandali lang.‟ 

drama ni Mang Ramon. {Hirap namang maipasok nito} 

„Sige po. Sandali lang po ha. Wow. Ganda naman ng bahay ninyo.‟ sabi ni Tess. Maganda nga 

ang bahay ni Mang Ramon. Maaliwalas ang loob. Maraming mga mamahaling muwebles. 

{Sabagay. Antigo rin ang may ari.} 

„Ayos ba? Upo ka muna. Buksan ko TV. Sabi ko sa iyo maganda palabas sa cable.‟ 

„Ano po ba trabaho niyo?‟ tanong ni Tess. 

{Madaldal din pala ito. Ayos.} „Dati akong sundalo pero retirado na. Hirap ng tumatanda.‟ Sabi 

ni Mang Ramon. Sabay bukas ng TV pero nakasalang pala sa VCD ang isang rated R na palabas. 

Saktong nasa bed scene na ang mga bida. „May kapatid akong babae sa States. Pinapadalhan na 

lang ako ng pera. Kaya heto. 

Talo pa pensiyon ko sa militar. hehehe. Heto chocolates mo para mamaya.‟ 

Isang bag ng chocolate ang nasa mesa. „Nakupo. Mahal pa mga iyan sa inorder niyo. Di ko 

matatanggap iyan.‟ 

„Sa iyo iyan. Marami pa niyan sa ref. Para namang may ngipin ako para sa mga iyan. Ewan ko ba 

sa kapatid ko. Gusto uyatang mapadali buhay ko. Softdrinks ka muna. Uhaw ka yata.‟ 

„Thank you po.‟ 

Natuwa ang matanda nang inumin ni Tess ang Lingid sa kaalaman ni Tess, may halong 

pampatulog at Spanish fly ang ininom niya. Anuman ang balak  ni Mang Ramon, siguradong 

hindi maganda para kay Tess. 

Nakatingin sa malaking TV si Tess. 35 inches ba naman kumpara sa surplus na 14 inches sa 

kanila. Hindi rin siya makaiwas sa maiinit na eksena sa palabas. Maraming dialogue kaya di 

halata ang pagpapainit sa kanya. Todo init ang nararamdaman ni Tess kahit may aircon. Muli 

niyang naisip si Patrick. Tapos si Frank at si Patrick ulit. Abala naman si Mang Ramon sa 

paghain ng mga hotdog. 

„Kain ka na iha.‟ 



„Akala ko po sa inyo pareho iyan?‟ tanong ni Tess, at habang sinasabi niya iyon, nakakaramdam 

na siya ng antok na may halong kakaiba. 

„Di ko inaasahang pauunlakan mo ako. Kaya sa iyo na iyan. May problema ba iha?‟ 

„Wala po. inaantok lang po ako. Tutuloy na lang po ako.‟ 

„Wag kang mag-alala. Pagod ka lang siguro. Pahinga ka lang sandali. Inom ka pa ng softdrinks. 

Heto.‟ 

Ininom ni Tess ang softdrinks na hawak na pala ni Mang Ramon na katabi na pala niya. 

„Mang Ramon, kakaiba po nararamdaman ko. Para pong mainit. Ok po ba aircon niyo?‟ 

„Ok lang iyan iha. relax ka lang.‟ sabi ni Mang Ramon habang hinihimas na ang braso ni Tess. 

„Ano po ginagawa niyo? Nakakakiliti po iyan.‟ 

„Relax ka lang iha.‟ sabi ng matanda. Hindi malaman ni Tess kung ano ang nararamdaman niya. 

Hindi siya makatanggi sa panghihimas na ginagawa ni Mang Ramon sa kanya. Para siyang 

kinukuryente. 

Sinimulan nang halikan ni Mang Ramon ang balikat ni Tess. Hanggang sa umabot na siya sa 

leeg ng dalaga. Kumawala bigla ang libog ni Tess na siya palang nararamdaman niya. Hindi siya 

makatanggi. Nasasarapan na siya. 

„Mang Ramon…‟ 

„Shhh. Masarap ba?‟ 

„Opo pero…‟ 

„Heto pa. Masarap ba?‟ tanong ng matanda habang minamasahe na ang kaliwang susoni Tess. 

„opo…‟ 

Sinimulan nang alisin ni Mang Ramon ang mga butones ng blouse ni Tess. 

„Mang Ramon. Huwag po…‟ sabi ni Tess. Hindi na siya pinansin ng matanda. Nakalabas na ang 

malulusog na susoni Tess. Tuwang-tuwa ang matanda sa nakikita. Pink na pink at tayong-tayo 

ang mga utong ni Tess. Sinimulan siyang susuhin ni Mang Ramon. 

„Ooohhhh.‟ 

„Masarap ba?‟ 



„Opo. Masarap po ooohhhh.‟ sagot ni Tess. Napapaliyad na ang katawan niya. Medyo malabo 

ang takbo ng kanyang isip. {Pero, matanda na si Mang Ramon. Ngayon ko lang siya nakilala. 

Pero.. Pero… Masarap ang  ginagawa niya.} 

Habang sinususo ni Mang Ramon si Tess, Minamasahe ng isang kamay niya ang kabilang 

susong dalaga. Abala naman ang isang kamay sa pag-alis ng pang-ibaba ni Tess. Ilang saglit pa 

ay hubo‟t-hubad na ang dalaga. Halatang sumuko na si Tess. Para makasiguro, hinalikan ni 

Mang Ramon sa labi si Tess. Gumanti naman ito na labis niyang ikinatuwa. 

„Uhhmmm. Oooohhhhhh‟ ungol ni Tess nang laruin na ni Mang Ramon ang kanyang hiyasna 

kanina pa naglalawa. „Uhmmm… Sarap…‟ Lalong pinag-ibayo ng dalaga ang paghalik kay 

Mang Ramon. 

Bumaba ng halik si Mang Ramon. Sa leeg, sa dibdib, sa kaliwang suso, sa kanan, sa tiyan, sa hita 

at sa huli, sa hiyasna ikinabaliw ni Tess. 

„Aaahhhhh… Ohhhhhh shit. Sarap!‟ Sige pa po. Sige pa po.‟ sabi ni Tess habang hawak ang ulo 

ng matanda. 

Nagsimula na ring maghubad ang matanda. Inalis niya ang pantalon at brief niya. Binago niya 

ang kanyang puwesto hanggang sa tumapat sa mukha ni Tess ang ari niya. 69 na ang ayos nila. 

Di na alintana ni Tess ang edad ng katalik. Isinubo niya agad ang ari ni Mang Ramon. 

„Ahhhh Sarap iha. Grabe ka. Sige pa!‟ sabi ng matanda. Sige naman sa pagtsupa si Tess. 

Napatigil sandali si Tess. Malapit na siya. 

„Ohhh, Ooohhhh! Aaaaaahhhh! Shit! Uuuunngghhhhhhhh!‟ ungol ni Tess nang  siya‟y labasan. 

Lalo niyang pinag-ibayo ang pagsupsop sa ari ni Mang Ramon. Pero naiinip na ang matanda. 

Bigla siyang pumihit at itinutok ang ari sa hiyas ni Tess. 

„Gusto mo na ba Tess?‟ 

„Opo. Ipasok niyo na plis!‟ 

„Sigurado ka?‟ 

„Opo. Ipasok niyo na!‟ 

At ipinasok nga ng matanda. 

„Oooohhhhhhh!‟ ungol ni Tess. Pakiramdam niya ay punung-puno ang hiyasniya. May kalakihan 

din ang kay Mang Ramon. Lalo siyang nasarapan nang magsimulang umulos ang matanda. 

„Oooohhhh Ohhh Shit! Ohhhh ohhh Sige pa po. Huwag kayong huminto! Ohhh sarap!‟ 

„Ramon na lang itawag mo sa kin. Ayoko na rin nang „po‟ kundi titigil ako!‟ 



„Oo! Oo! Ooohhhhhh. Ramon! Ramon! Sige pa! Sarap!‟ 

Natuwa ang matanda. Nakaisip ng bagong bagay. Inalis niya ang ari kay Tess. „Tuwad dali!‟ 

Agad namang tumuwad si Tess. Muling ipinasok ni Ramon ang ari niya kay Tess. Doggie style 

sila ngayon. 

„Shit! oooohhhh sarap!‟ sigaw ni Tess. Di na nya alintana ang ingay. 

„Sarap ba? Sagot!‟ 

„Opo! Masarap po! ooohhhhh!‟ 

„Nagustuhan mo ba regalo ko?‟ 

„Regalo po? Ohhh‟ 

„Yung vibrator. Ayos ba?‟ 

Nabigla sandali si Tess. Pero di siya makapag-isip sa sarap. „Inyo po yun?‟ 

„Ayos ba?‟ 

„Opo. Ooohhh ayos po…‟ 

„Di ka ba magpapasalamat sa kin?‟ 

„Opo! ooohhh! Salamat po. oooohh!  Thank you po..‟ 

„Mabait na bata. malapit na ako ummm ummm ummm‟ 

„Ako rin po Ahhhhhh! Hayan na! Hanayn na poooohhhh!‟ 

„Ako rin! MAlapit na!‟ 

„Huwag po sa loob! Plis po! Ayoko pong mabuntis!‟ sigaw ni Tess. Agad naman siyang pumihit 

para isubo ang ari ni Mang Ramon. Hindi na nakapag-react ang matanda. Mabilis na naisubo ni 

Tess ang ari niya. Dahil malapit na siyang labasan, kinadyot niya ang mukha ni Tess hanggang 

sa labasan siya. „Ahhhhhh.‟ 

Napaupo ang matanda sa pagod samantalang napahiga sa supa si Tess habang may tumutulong 

tamod sa gilid ng labi niya. Pagod rin ang dalaga. 

 

  



Burger Queen Chapter 8 – Surveillance 

VIII. Surveillance 

Nagising si Tess bandang alas-dose na. Nakabalot siya ng kumot ngunit hubot-hubad siya. 

Nagbalik bigla ang ala-ala niya sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na nakipag-sex siya sa 

matandang si Mang Ramon. Kung papano siya napapayag, hindi  niya alam. 

Napaiyak si Tess. {Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit naman ganito?} 

Naalimpungatan si Mang Ramon na katabi niya. „O. Bakit ka umiiyak diyan?‟ 

„Bakit niyo po nagawa sa kin ito? Ano po kasalanan ko?‟ 

 

„Pasensiya ka na iha. Maganda ka kasi. Sino ba namang lalaki ang di magagandahan sa iyo? 

Saka aminin mo na. May kalibugan kang taglay.‟ 

Lalong napaiyak si Tess. 

„Totoo sinabi ko di ba? Huwag ka nang umiyak diyan. Enjoy ka naman di ba? Gusto mo bang 

makita?‟ 

„Ang ano?‟ 

„Mga ginawa natin. Isa kasing di malilimutang bagay ang ginawa natin. Sayang kung mawawala 

na lang pag ulyanin na ako. hehhe. Kaya nag-record ako.‟ 

Hindi makapaniwala si Tess sa narinig. „Huwag niyo pong ikakalat. Pakiusap po. Huhuhu.‟ 

„Madamot akong tao. Huwag kang mag-alala. Pero pag di mo ako pinagbigyan uli baka magbago 

isip ko. Ok?‟ 

Napatango na lang si Tess. 

„Pasensiya ka na. Maganda ka kasi. Pero kung aalisin mo sa isip mo na imoral o kasalanan ang 

nangyari eh mag-eenjoy ka. Promise. Nangyayari talaga ang ganitong bagay. Tao lang tayo. 

Alam mo ba mga Hapon? Wala silang pakialam sa ganyang bagay. Ang tao ginawa para 

makipag-sex. Kaya nga tayo may mga ari eh. Aminin mo. Nasarapan ka sa akin di ba?‟ 

Tumango ang dalaga. May punto ang matanda pero nandun pa rin ang pag-aalinlangang bunsod 

ng ilang taong pagpapalaki at paniniwala. 

„Bakit tango ka lang naintindihan mo ba sinabi ko? Saka alam kong di ka na birhen. Eh di ibig 

sabihin nakapaglandi ka na agad. Huwag mo na lang pansinin kung sino. Isipin mo kung gaano 

kalaki. hehehe‟ 
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„Uuwi na po ako.‟ 

„Huwag muna. Gabi na o. Sabihin mo na lang di dumating yung kapalit mo. Saka iisa pa ako.‟ 

„Ayoko po muna.‟ 

„Hindi puwede. Alam mo yun.‟ mabigat sabi ni Mang Ramon. Natahimik sa takot si Tess. 

„Halika sa taas. Basta sundin mo lang ang gusto ko wala tayong problema. Mag-eeenjoy ka pa. 

Basta intindihin mo lang yung paliwanag ko sa iyo kanina.‟ patuloy ng matanda. 

„Magbibihis po muna ako…‟ 

„Huwag na. Di mo kailangan iyan. Halika dali.‟ 

Malaki talaga ang bahay ni Mang Ramon. Maganda ito at malinis. May disiplina nga ang 

sundalo. Pati ang kama ng bedroom sa 2nd floor ay makinis. Ayos na ayos. Walang nakakalat sa 

silid. Akala niya sa silid siya dadalhin pero nagpatuloy sila sa pag-akyat. Malinis din ang mga 

sahig at hagdang gawa sa kahoy na pawang bagong floorwax. Nakarating sila sa itaas na isang 

kuwarto lang. Tumambad kay Tess ang isang telescope sa bintana. Isang pares ng binoculars na 

nakasabit. Isang lumang radio equipment sa sulok ng silid, mga gamit sundalo sa kabilang sulok 

at isang mesang malapit sa bintana na may kakaibang equipment na katabi ng isang laptop. Sa 

gitna ng silid ay isang tumba-tumba katabi ng isang bangko at isang higaang kutson. 

Gaya nang naisip ni Tess, tanaw nga ng matanda ang lahat. At nahinuha ni Tess na tanaw din 

siya ng matanda at ang mga „ginagawa‟ niya. Malinaw na kay Tess ang lahat. Sinisi niya ang 

sarili. 

„Higa ka na. Relax ka lang.‟ sabi ni Mang Ramon. 

Nagpaubaya na lang si Tess. Humiga siya sa kutson habang hinalik-halikan siya ni Mang Ramon 

sa tenga, sa leeg at sa dibdib. Muling nag-init ang pakiramdam niya pero dahil malinaw na ang 

pag-iisip niya, di na katulad ng dati ang nararamdaman niya. Kinuha ng matanda ang kamay niya 

at ipinahawak sa kanya ang titi nito. Napansin na niya ang kalakihan ng ari ng matanda. Hindi 

katulad ng ari ni Frank. Hindi rin katulad ng ari vibrator na bigay pala ng matanda sa kanya. 

Hinawakan din ng matanda ang hiyasniya na unti-unting nababasa. Nadale ng matanda ang 

kuntil niya. 

„Oohhhh… Uhmmmm‟ 

„O hayan. Masarap ano. Enjoy ka lang. Umpisa pa lang iyan hehehe.‟ 

Magaling ang matanda sa ginagawa niya. Hindi siya mapuwersa. Talagang romansa ang 

ginagawa niya kay Tess. Nagpaubaya na lang ang dalaga. Basambasa na ang hiyasniya habang 

sinususo ni Ramon ang dibdib niya. 

„Saraap po. Sige pa.‟ 



„Uhhmm..Ikiskis mo titi ko sa puki mo para masarapan ka lalo…‟ 

Sumunod si Tess. Ikiniskis niya ang ari ng matanda sa hiyas niya. Di tulad ng vibrator, buhay na 

buhay ito at mainit. 

„Ooohhhh. shit! Aahhhh…‟ 

Tuwang tuwa si Ramon. Inabot niya ang bag na nasa tabi ng kutson at naglabas ng isa pang 

vibrator. Binuksan iyon at biglang ipinasok sa hiyasni Tess. 

Nabigla si Tess dahil hindi pa niya pinapasok ang ari ni Ramon ay may nakapasok na sa 

hiyasniya. „Ooooohhhh! Ano po iyan? oohhhh‟ 

„Di ba sabi ko huwag mo na akong po-po-in?‟ 

„Sensiya na Ra-Ramon.‟ 

„Salbahe kang bata ka.‟ sabi ni Ramon. Itinodo niya ang setting ng vibrator. 

„Ooooohhhhhh hah hah hah ooohhh tama na Ramon, masarap ooohhh! Hayan na ako 

uuunnngghhhh!‟ 

„Nilabasan ka agad. Baka wala nang matira sa kin niyan?‟ 

„Masarap kasi. Ipasok mo na.‟ 

„May nakapasok na ah.‟ 

„Ito. Itong titi niyo. puwede?‟ 

„Malandi ka. Dapat ka uling parusahan.‟ sabi ni Ramon. Tumigil siya sa ginagawa niya at 

tumayo. „Upo ka dito dali. Huwag mong alisin iyang vibrator.‟ Itinuro niya ang tumba tumba 

(rocking chair). 

Sumunod si Tess. 

„Ipatong mo kamay mo sa armrest. Good. Itaas mo hita mo. Ipatong mo binti mo sa braso mo. 

Hayan.‟ 

Kumuha si Ramon ng tali at iginapos ang binti at braso ni Tess sa armrest ng upuan. Namumula 

sa kahihiyan si Tess sa hitsura niya. Nakabuyangyang ang hiyasniya at para siyang hayop na 

nakagapos pero namayani ang libog niya dahil sige pa rin ang andar ng vibrator sa hiyasniya. 

Sinunggaban agad ng matanda ang kuntil ni Tess. Dinila-dilaan ito nang walang tigil. 

„Ooohhh Oooohhhh uunnghhh‟ nilabasan uli si Tess. „Sarap di ko na kaya.‟ 



„Kaya mo pa iyan. Isa pa. Tapos ako na. Masama akong mabitin.‟ 

Binasa ni Ramon ang butas ng puwit ni Tess gamit ang katas ng dalaga. Madali niyang naipasok 

ang dulo ng hintuturo niya sa dulas. 

„Ooohhh ano po iyan? Ooohhhh‟ 

Kumuha ng stimulator si Ramon at ipinasok ito sa puwit ni Tess. Dalawang butas na ang may 

lamang naginginig. 

„Ooohhh. sarap po!  Masarap Ooohhhh!‟ 

Tumayo si Ramon at itinapat ang ari niya sa bibig ni Tess. Sa sobrang libog ng dalaga, hindi lang 

subo ang ginawa niya. Nilaro-laro pa ng dila niya ang ari ni Ramon. Inuga ni Ramon ang rocking 

chair at sa bawat uga, pilit inaabot ni Tess ang ari niya. Tuwang tuwa si Ramon sa nangyayari. 

Kanya na si Tess. 

Samantala, pumasok si Alma sa silid ng ate niya. Inakala niyang nakauwi na ito. Nalungkot siya 

nang makita niyang walang tao sa kama. Init na init ang dalagita. Agad niyang hinalungkat ang 

mga gamit ng ate niya. Hinahanap niya ang bagay na nakita niya dati. Nainis siya nang di niya 

iyon nakita. Mabilis siyang nagtungo sa kusina para at kumuha ng isang bagay sa ref at mabilis 

na bumalik sa silid ng ate niya. 

{Bad trip si Ate. nag-doubleshift yata. Kainis ka ate. Init na init ako…} sabi ni Alma sa kanyang 

sarili. Agad siyang naghubad at nilaro ang sarili. Natutunan niya ang ginawa ng ate nia sa kanya. 

Alam niya kung saang parte ng tinggil niya mas masarap hawakan. „Ooohhhh…. Sarap shit.‟ 

ungol ni Alma. „Nasaan ka ba ha? aaaahhh! Gusto kong makaraos ooohhhh.‟ 

Ilang sandali pa ay nilabasan na ang dalagita. Hindoi siya nakuntento at inilabas na ang talong na 

nakuha sa ref. Nung una ay nag-alangan siya. May kalakihan ang nakuha niya. Di naglaon ay 

ikiniskis niya ito sa kanyang hiwa. „Oooohhhhh… Unnnghhhh… sarap. Ganito pala itooohhh.‟ 

Ilang sandali rin niyang ikiniskins ang talong habang minamasahe ang kanyang murang dibdib. 

Di naglaon ay namayani ang libog at sinimulang ipasok ang dulo ng talong sa hiwa niya. 

„Aaahhh aaahhhh‟ 

Hanggang ulo pa lang ng talong ang kapangahasan niya ngunit sapat na ito para muli siuang 

labasan. Lupaypay si Alma sa kama ni Tess. 

Nagsawa na sa paglalaro si Ramon. Tinanggal niya ang mga gapos at laruan kay Tess at inutusan 

itong pumatong sa kanya. Agad namang sumunod si Tess.  Si Tess na ang nag-pasok ng ari ng 

matanda sa hiyasniya. 

„Aaaahhhhh Shit.  Aaahhh ahhhh ahhh‟ ungol ni Tess habang taas-baba siya sa ari ni Ramon. 

Parang hayok na hayok. 



Ilang sandali sa ganung puwesto ang dalaga. „Hayan naaahhh lalabasann na akoohhh‟ 

Bigla siyang pinigil ni Ramon. Medyo nainis si Tess sa nangyari. Pinahiga siya ni Ramon at 

itinaas ang mga hita niya. Kinuha uli ng matanda ang stimulator at binasa nang husto sa hiyasni 

Tess. Tinodo niya ang setting saka ipinasok nang todo sa puwit ni Tess. 

„Aaaahhhh arayyyy‟ 

Di pinansin ni Ramon ang daing ni Tess. Itinapat niya ang ari niya sa bukana ng dalaga saka 

kumadyot. Agad napawi ang sakit na naramdaman ni Tess nang muling mapuno ang hiyasniya. 

Nagsimulang umulos si Ramon. 

„Ooooohhh Aaahhhhhh ahhhh ooooohhhh sarap. Ramon. Ramon Oooohhhh‟ ungol ni Tess. Tirik 

na ang mata ng dalaga. Dagdag sarap ang nagigninig na bagay sa loob ng puwitan niya. 

Hinalikan ni Ramon si Tess na ginantihan naman nito. 

„Sarap mo Tess… Umm Umm Umm… Uulitin ba natin ito?‟ 

„Oooohhhh Aaaahhhh‟ 

„Sagot. Uulitin ba natin ito? Umm Umm‟ 

„Oo. Oo. Plis. Oo. Tapusin mo lang. Ooohhhhh Kantutin mo ako plis!‟ 

„Hehehe good girl umm ummm ummm malapit na ako umm‟ 

„Ako rin sige pa sige paaaahhh!‟ 

„Hayan na ako… Hayan na…. Ahhhhhh!‟ ungol ni Ramon nang labasan siya sa loob ni Tess. 

Halos mapuno ng katas si Tess. 

„Aaaaahhhhhh!‟ ungol ni Tess na nilabasan din. Naghalo ang katas nila. Huli na nang 

mamalayan ni Tess na sa loob niya nilabasan ang matanda. 

{Hindi. Paano na? Paano na?} isip ni Tess. Agad siyang nagbilang ng araw kahit na nanginginig 

pa ang katawan niya. Napa-relax siya nang malamang safe siya. Pero di siya magpapabaya. Agad 

siyang bibili ng pills sa unang botikang madaanan niya. 

„Pasensiya na. Nakalimot ako hehhe. Enjoy ba?‟ 

Napangiting-labi lang si Tess. Di niya makakailang iyon ang pinakamasarap na sex na naranasan 

niya. 

„Pahinga ka sa kuwarto. Hindi naman ako halimaw. Hindi kita aaraw-arawin. Saka gusto kitang 

maging kaibigan. Heto. 5000 iyan. Pampalubag-loob. Hindi iyan bayad kaya huwag mong 



isiping bayarin ka. Tandaan mo sinabi ko. Magparaya ka lang nang konti enjoy ka. Huwag mo 

lang kalilimutan ha. May tapes ako hehehe.‟ sabi ni Ramon. 

 

Burger Queen Chapter 9 – Pagmumuni-muni 

Malalim ang iniisip ni Tess habang pauwi sakay ng Jeep. Mabuti na lang at walang gaanong 

sakay. Maoy na amoy sex pa siya. Bakit kasi tumanggi pa siyang makiligo sa bahay ni Mang 

Ramon. May katwiran ang matanda. Masarap ang sex. Ilang araw na rin siyang nagsasarili mula 

nang galawin siya ni Frank. Nakipag-sex din siya sa sariling kapatid na kapwa pa niya babae. 

Ipokrita ba siya para tumanggi? Dapat lang namang humindi sa taong di naman niya gusto di ba? 

May karapatan naman dapat siyang pumili ng makakasex niya di ba? Pero masarap ang kagabi. 

Grabe. Di niya akalaing malilibugan siya sa mga ginawa sa kanya ng matanda. Ilang beses din 

siya nilabasan at grabe pa. 

 

Hnnngggg… Nag-iinit na naman siya. Bumabalik sa ala-ala niya ang mga nangyari. Ah basta. 

Ang sex ay para lang sa minamahal. Pero sino? Si Patrick? Di naman niya lubos na kilala ang 

binata. Ginagamit lang niya itong pantasya pag dinadatnan siya ng libog. Ginagamit. Gaganti 

siya. Tama. Gagamitin niya rin ang matandang iyon. May chocolates na siya saka malaking pera. 

Ganun din si Frank. Maghintay lang siya. Malandi na kung malandi. Malibog na kung malibog. 

Hindi naman niya ginusto ang mga nangyari pero pakikinabangan na lang niya. Babalikan niya 

ang mga gurang para masarapan at magkapera. 

Maaga siyang nakauwi. Sinilip niya ang ina na natutulog pa sa kuwarto. Nasaan si Alma? 

Nagulat siya nang makita niya ang kapatid. Nakahubad ito sa kama niya. Napangisi siya. Gusto 

yatang umulit ng kapatid niya. Pero nagulat siya sa nakitang talong sa kamay ni Alma. Patay na. 

Naglalandi si Alma at kasalanan niya. Hindi sana maghanap ng lalaki si Alma. Kailangan ng 

masinsinang pag-uusap. Pero may uunahin muna siya. 

Naalimpungatan si Alma nang may masarap siyang naramdaman sa hiyasniya. Nagulat siya nang 

makitang dinidilaan ng ate niya ang hiwa niya. 

„Oooohhhh Ateehh?‟ 

„Ssshhhh. Baka magising si Nanay. Pasensiya na ha. Double shift ako.‟ 

„Ok lang ate… Sige pa. Ooohhhh‟ 

„Masarap ba?‟ tanong ni Tess. Sige ang dila niya sa kuntil ni Alma habang labas-masok ang 

hintuturo niya sa ari ng kapatid. 

„Ate, sige pa. Malapit na. Ooohhhh‟ 

Hindi tumigil si Tess. Lalo niyang pinag-ibayo ang ginagawa. 
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„Ate, ate, ayan na ako ooooohhhhh!‟ ungol ni Alma nang labasan siya. Mas masarap talaga 

kapag iba ang gumagawa. 

„Sarap ba?‟ 

„Oo ate. I love you.‟ 

„Hep hep.‟ sabi ni Tess na nakangisi. „Ok. I love you din. Bihis ka at sa labas sandali tayo. Usap 

tayo tungkol sa sex.‟ 

 

Burger Queen Chapter 10 – Si Patrick 

X. Patrick 

 

„Parang naaadik ka na sa sex. Delikado iyan sa edad mo.‟ sabi ni Tess sa kapatid. 

„Masarap eh. Eh ikaw? Wala ka pa ngang 18 ah. Bakit mo naman ako pagbabawalan?‟ 

„Hinay hinay lang kasi. Nag-aalala lang ako sa iyo. Hindi ako santa pero bilang ate mo eh feel ko 

na pangalagaan kita. Saka kasalanan ko‟t nagising ang libog mo. Huwag mo ring sabihing kaya 

mo sarili mo. Maniwala ka sa kin, dumaan na sa isip ko lahat iyan. Naging 14 din naman ako.‟ 

 

„Oo na ate.‟ sabi ni Alma. 

„Huwag kang malungkot. Di naman bawal. Nandiyan na eh. Saka nandito ako. Huwag ka lang 

pahuhuli kay Nanay. Saka huwag muna sa lalaki. Sa edad natin, walang ibang interes ang mga 

iyan kaya huwag kang maniniwala sa i love you i love you na iyan.‟ 

„Dahil ba kay Ernie Ate?‟ 

„Isa nang dahilan yun. Basta. Kung ayaw mong matulad sa kin. Buti na lang wala na siya dito.‟ 

„Ano ba nangyari sa kanya?‟ 

„Nahulihan ng drugs. Pero  break na kami bago nangyari yun. Sex lang ang habol sa kin.‟ 

„Binigay mo?‟ 

„Muntik na. Pero mali yun Alma. Kahit ginawa ko yun di ibig sabihin eh tama yun.‟ 

„Naiintindihan ko ate.‟ 

„Buti naman.‟ sabi ni Tess. Nagyakapan ang magkapatid. „Sorry sa nangyari sa tin.‟ 
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„Huwag kang mag-sorry ate. Enjoy ako.‟ 

„Sige na. Papasok ka pa. Magpapahinga lang ako.‟ 

Ilang oras lang ay balik-duty si Tess. Nang wala nang customer, nag-text siya kay Patrick at nag-

sorry sa hindi niya pag-sagot ng mga text kagabi. Naka-ilang text si Patrick sa kanya na nakita 

lang niya pag-uwi kanina. 

/Sensiya na. Ngayon lang ako nakapag-load. / text ni Tess. 

/Di bale na. Bawi ka na lang ma2ya. Wla me ksma dito. Dito k n lang kumain paglabas mo./ 

sagot ni Patrick. 

/Sandali lang yun ha?/ 

/Oo. Order pati ako. dalhin mo na lang ma2ya. Yun na ka2inin natin./ 

/Kala ko pa naman maglu2to ka./ 

/Sensiya rin. Di ako marunong hehe. Sarapan mo n lng/ 

(Pareho sila ni Ramon) isip ni Tess. Iisa ang modus. Naalala na naman ni Tess ang nangyari. 

Paano kung may mangyari sa kanila ni Patrick? Papayag kaya siya? Si Mang Ramon, magpakita 

kaya ngayon at humirit din mamaya? Biglang nanlumo si Tess. 

(Kaya ko kaya? Para na akong baliw na nakikipag-sex sa kung sino-sino.) Naputol lang ang pag-

iisip ni Tess nang may umorder. 

Ilang oras ang nakalipas, walang customer sa paligid at inabot na naman ng inip si Tess.  Hindi 

niya namalayang kusang bumaba ang kamay niya sa pagitan ng hita niya. Muling sumariwa ang 

nangyari kinagabihan. Ang sabay na stimulator sa tumbong niya at ang vibrator sa puki niya at 

ang dila ni Mang Ramon sa tinggil niya. Ngayon pa lang ay basambasa na ang puki niya sa 

alaala. Huwag sanang ilabas ng matanda ang sinasabi niyang video. Ayaw niyang makita ang 

sarili niya sa mga DVD na nasa kalye. Agad niyang pinigil ang kamay niya sa paghimas sa puki 

niya. (Ano ba ito?) Mas madali niyang ramdam ang sarili dahil slacks ang isinuot niyang 

pantalon. Sa loob-loob niya, kailan pa siya natutong mag-slacks? Palda o maong lang ang 

sinusuot niya dati. Maya-maya‟y nag-vibrate ang cellphone niya.  Binasa niya ang message. 

Galing ito kay Patrick. 

/Huwag mo kalimutan ma2ya ha./ 

Sumagot si Tess. /Oo na./ 

Lalo lang nagising ang libog ni Tess. Tumingin siya sa bag niya kung saan nandun ang vibrator. 

Dalhin kaya niya kina Patrick? Kunyari CR siya. Hindi siya makapag-isip nang malinaw. 

Binuksan niya ang bag. Nagulat siya nang di niya ito makita. 



(Shit! nasaan na yun?) sabi niya sa sarili. (Hindi ko sana naiwan sa bahay. Hindi sana maglinis si 

Nanay sa kuwarto.) 

Sa mga sandaling yun, naglilinis nga ang nanay nila sa kuwarto ni Tess. Matapos magwalis, 

inayos ang kama. Pagkahila niya ng kumot ni Tess, may nahulog sa sahig. Halos himatayin si 

Aling Lea sa nakita. 

Hindi makapaniwala ang nanay ni Tess. Isang pekeng ari ng lalaki na gawa sa goma na may 

motor sa ilalim. Isang vibrator! Saan galing ito? Kay Tess ba ito? Kay Alma? Bakit nandito ito sa 

kuwarto ni Tess? 

May kalakihan ang vibrator. Maputla ang kulay at nasa 8 pulgada ang haba. At habang hawak ito 

ni Aling Lea, may nagigising siyang pakiramdam na pumapaibabaw sa pagkalito at galit sa kung 

sino mang may-ari nito. At sa edad na 38, hindi pa malayong mag-init ang kanyang katawan. 

Pinagapang niya ang daliri niya sa kahabaan ng vibrator hanggang sa ulo nito. Inilapit niya ito sa 

mukha niya at inamoy. Amoy malinis naman. Napaupo siya sa kama ni Tess. Nasa school pa si 

Alma at nag-iisa siya sa bahay. 

Parang kinukuryente ang katawan niya habang tinititigan ang pekeng titing hawak niya. Bahala 

na. Agad siyang pumunta sa pinto ng bahay at ini-lock iyon. Agad siyang bumalik sa kuwarto ni 

Tess at isinara rin niya ang pinto nun. Nagising na rin ang libog ng ina ni Tess. Matagal na 

siyang di nakakaranas ng sex mula nang mamatay ang asawa niya. Mamaya na lang niya 

haharapin ang anak. 

Idinampi niya ang vibrator sa leeg niya at jinawakan ang isang susoniya sa ibabaw ng suot 

niyang duster. „Uuummmmmhhh‟ ungol niya. Sinimulan niyang halik-halikan ang kahabaan ng 

vibrator hanggang sa mabasa ito ng laway. Isinubo niya ang vibrator habang minamasa niya ang 

mga susoniya. Mainit na ang pakiramdam niya kaya inalis niya ang suot niyang duster at 

lumabas ang mga susoniya na walang bra. Tayong-tayo pa ang mga susoni Aling Lea. 20 anyos 

siya nang ipanganak niya si Tess. 38 anyos siya ngayon. Hindi pa siya maituturing na losyang. 

Kaunting taba dito, konti doon pero may hugis pa rin ang katawan niya. Pagkaalis ng duster, 

humiga siya sa kama ni Tess at sinimulang hagurin ang puki niya habang nakasubo sa bibig niya 

ang vibrator. 

„Uuuummmhh  uuhhhh‟ ungol ni Aling Lea. Nang mabasa nang husto ang puki niya, ikiniskis 

niya sa tinggil niya ang ulo ng vibrator. 

„Oooohhh Tomas! Ang sarap ooohhh! Miss na miss na kitaaaahhh!‟ 

Hindi alam ni Tess ang gagawin. Tumuloy kaya siya kay Patrick mamaya? O magmadaling 

umuwi at baka makita ng nanay niya ang vibrator sa kuwarto? Kung naiwan niya ito, nakatago 

naman sa mga damit niya pero paano kung hindi. Pagkakaalam niya ay nasa bag iyon. Nagpasya 

si Tess. (Hindi naman siguro. Nakatago yun para na rin di makita ni Alma.) 

„Ooohhh oooohhhh ooohhhhh Tess! saan mo na kuha ito bata ka? ooohhhh! saraaap!‟ ungol ni 

Aling Lea habang inilalabas-masok niya ang vibrator sa keps niya. 



„Ayan na! ayan na! hayan naaaa! uuunnggghhhhh!‟ ungol ng nanay ni Tess nang labasan na siya. 

Nanginig ang buo niyang katawan. Matagal na siyang si nakakaranas ng pagpapaligaya sa sarili. 

Sa hirap ng buhay ay di sumagi sa isip niya ang gayong bagay. Libang na siya sa pakikinig ng 

radyo o panonood ng TV at abala siya sa trabaho. 

Sa ginawa niyang ito, di niya maaaring iangat ang sarili sa anak kapag hinarap niya ito. 

Mahinahon siyang hihingi ng paliwanag mula kay Tess. Gusto pa niyang humirit pero ilang 

sandali na lang ay uuwi na si Alma. 

Nagluto si Tess ng dalawang extra large na burger na may extra coleslaw at dagdag na BBQ 

sauce. Abonado niya ang order at kukunin na lang kay Patrick ang bayad. Hindi nagpakita o 

nagparamdam si Mang Ramon maghapon. Salamat naman. pagdating ni Malou, mabilisan siyang 

nagpunta kunyari sa sakayan. Umikot siya at nagpunta sa bahay ni Patrick. 

Sinalubong siya ni Patrick sa gate at niyaya siya paloob. 

„Buti naman dumating ka.‟ 

„Kakahiya kasi sa iyo eh. Pero sandali lang ako. Pagsaluhan lang natin itong dala ko.‟ sabi ni 

Tess. 

„Ok. Uhh… so date na ba ito?‟ 

„Siguro. Ganun na nga hahaha…‟ 

„Pasensiya na kung dito lang sa bahay. Next time labas tayo. Kailan ka ba walang pasok?‟ 

„Miyerkules.‟ 

„Ok. Pero sa ngayon, dito na lang tayo manood. Mahilig ka ba sa anime? May nabili akong 

maganda sa labas.‟ 

„Di gaano eh.‟ 

„Sige. Di bale. Nood na lang tayo ng horror.‟ 

„Sige.‟ 

Isinalang ni Patrick ang palabas na „Night of the Living Dead‟. 

„Sarap naman ng luto mo. Kasing sarap siguro ng nagluto.‟ 

„Huwag ka gang magbiro nang ganyan. Sinarapan ko talaga. Kakain din kasi ako eh.‟ 

„Kala ko pa naman ako lang iniisip mo.‟ 



„Excuse me. Hahaha‟ 

„Kumusta trabaho?‟ 

„Ok lang. Nakakapagod. Kahit walang ginagawa nakakapagod din. Buti ka pa dito ka lang sa 

bahay. Nanoood lang ng TV.‟ sabi ni Tess. 

„Mas ok ka pa nga. At least may pinatutunguhan yung oras mo.‟ sabi ni Patrick. „Ako tambay pa 

lang.‟ 

„Eh nag-aaral ka pa di ba?‟ 

„Oo. Pero pag ganitong summer eh taong bahay lang ako.‟ 

„Nasaan parents mo?‟ 

„Trabaho pareho. Out of country.‟ 

„Wow naman. Buti ka pa. Yaman niyo siguro.‟ 

„Di naman. Ganun lang talaga trabaho nila. Mahirap din yung wala ang mga magulang mo lagi. 

Eh ikaw?‟ 

„Wala. Mahirap lang kami. Kita mo nga cellphone ko noon. Bigay lang din sa kin ng isang 

tiyahin ko. Kung di ako binigyan, eh wala.‟ 

„Kawawa ka naman.‟ sabi ni Patrick. Sinubukan niyang akbayan ang dalaga sa likod. Wala 

namang tutol si Tess. Nagkaroon ng scene sa pelikula na nakakabigla. Biglang napayakap si Tess 

kay Patrick sa gulat. „Ayyyy!‟ 

„Hahaha. „ natawa si Patrick kay Tess. Nagtama ang mga mata nila. Lumapit ang mukha ni 

Patrick kay Tess at hinalikan ang dalaga sa bibig. Wala ring pagtutol ang dalaga. 

Tuwang-tuwa si Patrick sa nangyari. „Tayo na ba? May magagalit ba?‟ 

„Wala. Ok lang.‟ sabi ni Tess. 

„Puwede ulit?‟ 

„Oo.‟ 

Hinalikan uli ni Patrick si Tess. Mas matagal ngayon ang halik niya. Wala pang masyadong 

experience si Patrick sa halikan. Napansin ito ni Tess. Yumakap si Tess sa batok ni Patrick at 

binukas ang kanyang labi. Nakuha ni Patrick ang gusto ni Tess. Ipinasok niya ang dila niya sa 

bibig ng dalaga at doon naglingkis ang mga dila nila at nagpalitan sila ng laway. 



„Uuuhhmmm‟ ungol ni Tess. Gumapang ang kamay ni Patrick sa likod ni Tess. Inalam niya kung 

maaari niyang hawakan ang buong katawan ng dalaga. Sige lang ang kanilang halikan. 

Ihiniga ni Patrick si Tess sa supa at hinalikan uli. Sarap na sarap si Patrick sa halikan nila. 

(Mukhang 3rd base agad ako.) Ngayon ay gumapang ang kamay niya sa dibdib ni Tess. Wala pa 

ring pagtutol ito. Sinimulang halikan ni Patrick ang leeg ni Tess. 

„Ooohhh Patrick.‟ ungol ni Tess. Pumasok na ang kamay ni Patrick sa blouse ni Tess at hawak 

na niya ang ibabaw ng bra ng dalaga. Minasahe niya ang mga boobs ni Tess. Ilang sandali pa ay 

itinaas ni Patrick ang blouse ni Tess. Tumambad sa kanya ang malulusog na dibdib ni Tess na 

natatakpan pa ng pink na bra. Gumanti si Tess at hinubad din niya ang tshirt ni Patrick. Inalis 

naman ni Patrick ang bra ni Tess. Napatakam ang binata sa mga patties ni Tess. Sinuso niya ang 

isa at nilamas naman ang kabila. 

„Ooohhh Patrick. Sarap. Uuhhmmm‟ ungol ni Tess. Habang sumususong parang sanggol si 

Patrick, si Tess na ang nagkusang alisin ang pantalon. Sabik na sabik na siyang makantot muli. 

Lumipat sa kabilang susosi Patrick at lumipat din ang kamay niya sa katambukan ni Tess. 

„Uhhhmm… Patrick. Ohhhh!‟ ungol ni Tess nang alisin ni Patrick ang panty at ipasok ang isang 

daliri sa basa na niyang hiyas. 

Libog na naman si Tess. Ibang tao na naman ang ka-sex niya. Ka-edad niya at pinapantasya niya. 

Itinulak nii Tess si Patrick at isinandal sa supa. Hinubad ni Tess ang shorts at brief ng binata at 

tumambad sa kanya ang matigas na ari nito. 

„Aaaahhhh Tess!‟ ungol ni Patrick nang isubo ni Tess ang ari niya. Mainit ang loob ng bibig ni 

Tess. Dinila-dilaan ni Tess ang kahabaan ng kay Patrick. Matapos nun ay sinipsip ang ulo. 

„Aaahh ahhh uuhhmmm!‟ ungol ni Patrick. Hinawakan niya ang ulo ni Tess at hindi niya 

napigilang umulos sa bibig ng dalaga. 

Sarap na sarap si Tess sa kanyang ginagawa. Sinimulan rin niyang pinggerin ang sarili. Nakita 

yun ni Patrick. Pinigil muna niya si Tess. Pinahiga niya ito sa supa. Bumaligtad si Patrick pero 

nakatapat pa rin sa bibig ni Tess ang ari niya. Nakatapat naman ang hiyasni Tess sa mukha niya. 

Nakuha ni Tess ang gustong mangyari ni Patrick. Muli niyang isinubo ang ari ng binata. Dinilaan 

naman ni Patrick ang hiyasni Tess. 

„Uhhmmm hhmmmm hmmphhh‟ ungol ni Tess habang nakasubo pa ang titi ni Patrick sa kanya. 

Itinaas niya lalo ang balakang niya at lalong ibinuka ang hita niya para kay Patrick. Lalo naman 

niyang pinag-ibayo ang pag-tsupa sa binata. 

„Tess. Di ko na kaya. Ipapasok ko na.‟ sabi ni Patrick at pagkasabi nun, nagbago siya ng puwesto 

at itinapat ang titi niya sa puki ni Tess at saka umulos. 

„Oooohhhhh! Shit ahhhhhh!‟ ungol ni Tess. 



„Uhmm umm umm!‟ ungol naman ni Patrick sa bawat ulos niya kay Tess. Todo ang pagbayo 

niya sa dalaga. Dinig na dinig sa living room ang pagtama ng pagsalpak ng mga balakang nila. 

Biglang ibinago ng puwesto ni Patrick si Tess. Pinatayo niya ito at ipinahawak sa sandalan ng 

supa. Hinawakan ni Patrick ang puwit ng dalaga saka muling pinasok ang hiyasnito. 

„Ooohhhhh saaarraaap!‟ ungol ni Tess. Sarap na sarap si Tess sa mga bagong posisyong 

naranasan. 

„Oohh ohh ohh sarap! sige pa! sige pa! oohh! Biliss!‟ sigaw ni Tess sa tuwing bumabaon si 

Patrick sa kanya. 

„Tess! Tess! Sarap mo shit Tess!‟ sigaw ni Patrick. „Hayan na ako Tess! Malapit na! Puwede sa 

loob? Puwede ba?‟ 

„Puwedeng oohh puwede oohh basta aahhh basta huwag kang huwag kang titigil ooohhh!‟ 

„Hayann naaahhhh ahhhhh‟ sigaw ni Patrick nang labasan siya sa loob ni Tess. Ramdam na 

ramdam ni Tess ang init ng tamod ni Patrick sa loob niya at dahil doon ay nilabasan din siya. 

Kapwa sila napahiga sa supa, nagyakap at muling naghalikan. 

„Sarap Patrick.‟ nakangiting sabi ni Tess. 

„Isa pa?‟ 

„Sana. Pero kailangan ko nang umuwi.‟ 

„Sige. Hatid kita hanggang sakayan.‟ sabi ni Patrick. 

 

 

Burger Queen Chapter 11 – Sabit 

„Tess, aminin mo sa kin. Sabihin mo sa kin ang totoo. Naglalandi ka na ba?‟ tanong ni Aling 

Lea. Mahina, mahinahon. Hawak ng ina ni Tess ang vibrator niya. 

Tahimik sandali si Tess. Nag-iisip ng sasabihin. Huling-huli sa kuwarto niya ang naiwan niyang 

vibrator. „May… may boyfriend na kasi ko…‟ 

„Ok lang ang may boyfriend ka. Nagkaroon ka na noon. Pero anak, ano ito? Saan galing ito? Ano 

na nangyayari sa iyo?‟ mangiyak-ngiyak na tanong ni Aling Lea. „Sa tindahan ka ba ng burger 

talaga pumapasok?‟ 

 

„Oo naman nay. Heto uniform ko. Amuyin niyo pa. Mapapaliwanag ko po iyan.‟ 
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„Sige. Saan galing ito? Ginagamit mo ba?‟ 

„Naiwan… naiwan po iyan ng isang customer sa stand. Hindi na po binalikan. Nahiya na po yata. 

Isosoli ko po sana pero ilang araw na wala pa ring nagtatanong o kumukuha.‟ 

„Ginagamit mo ba?‟ 

„Natukso po ako Nay. Aaminin ko pong ginagamit ko.‟ 

„Hindi ito bigay ng bf mo?‟ 

„Hindi po. Sa customer po talaga galing iyan.‟ 

„Yang paglalandi mo Tess. Pag nagbunga iyan paano na tayo?‟ 

„Alam ko naman po Nay. Nagpi-pills naman ako eh. Sorry na talaga pero… Hindi ko naman 

pinababayaan ang sarili ko,‟ mangiyak-ngiyak ding paliwanag ni Tess. 

„Natural lang ang mga sinasabi ko anak. Nanay mo ako. Wala na ang ama mo saka ikaw lang ang 

bumubuhay sa „tin. Hindi pa ako nakakabalik sa trabaho ko. Paano na pag-aaral mo?‟ 

„Sisikapin ko Nay. Hintayin niyo lang. Pagiginhawahin ko buhay natin. Huwag niyo na akong 

pagdudahan. Walang-wala sa isip ko ang umalis.‟ 

„Buti naman anak. Basta mag-iingat ka sa sarili mo. Kawawa kami ng kapatid mo pag nawala 

ka.‟ 

„Siyempre naman. „ sabi ni Tess. (Buti naman hindi masyadong galit.) 

„Nay, saan niyo po nakita iyan?‟ 

„Dito sa kama. Habang naglilinis ako. May aaminin din ako sa iyo ngayong alam ko na kung 

saan ito galing. Natukso rin ako nito.‟ 

Nagulat si Tess sa sinabi ng ina. (Kaya siguro hindi galit masyado) „Kahit sino siguro Nay. Basta 

nag-iisa saka nakatago.‟ 

„Pagamit din ha. Huwag mong ipapakita ito kay Alma. Tayo lang ang makakaalam.‟ 

„Opo nay.‟ 

„Sige. Matulog ka na. May pasok pa bukas.‟ 

Kinabukasan. 

„Tess, report ka raw kay Sir Frank bukas.‟ sabi ni Amy. 



„Sinabi ba kung bakit?‟ tanong ni Tess. 

„Ewan ko day. Basta ako nagtatrabaho lang po. Nag-text lang si Sir. Hindi sinabi kung bakit.‟ 

„OA ka naman.‟ 

„Hmp. May ginawa ka sigurong kalokohan ano?‟ 

„Wala ha. Kaya nga nagtatanong eh.‟ 

„Ewan nga eh. Ang kulit mo. Sige na. Uwi na ako. Babay.‟ 

Naiwang mag-isa si Tess. Nagkataong maraming customer dahil oras na ng meryenda. Medyo 

distracted siya dahil sa ala-ala niya kagabi. 

„Miss, kulang yata ito ng coleslaw.‟ sabi ng isang customer. 

„Ayy sorry po. Pasensiya na po.‟ 

„May problema ba?‟ tanong ng suki niya. 

„Pasensiya na po. Inaalala ko lang po kapatid ko. May sakit kasi eh.‟ 

„Arayyy!‟ sigaw ni Alma habang kumakain ng merienda. 

„Ano yun?‟ tanong ng kaklase. 

„Nakagat ko dila ko. May nakaalala yata sa kin eh.‟ sagot ng dalagita. 

„Baka naman si Lester! Sagutin mo na kasi.‟ kantiyaw ng mga kaklase. 

„Gugulpihin ako ni Ate pag nalamang may bf na ako.‟ 

„Eh ba‟t laging maaliwalas lagi ang dating mo girl! May glow ka eh. May ginagawa ka siguro.‟ 

„Ano ba. Wala. Huwag niyo nga kong itulad sa inyo.‟ deny ni Alma. (Kung alam niyo lang.) 

 

/Hi Tess. Grabe ka kagabi. Super/ text ni Patrick. 

/ikaw din. ok ka lang?/ 

/Siyempre. Isa pa?/ 

/Baka masobrahan ka. Sensiya na pero ilang araw na kasi ako ginagabi eh. / 



/Oks lan. Diyan ka lang naman eh. Love u nga pala. Tayo na ba? Di ko natanong kagabi./ 

/Ano pa ba ibig sabihin nun? Kinain ko na nga yang ano mo eh./ 

/Hahaha. Love u ulit./ 

/Love u din. May customer na. Cge./ 

„Balita ko marami ka raw ngayong suki sa puwesto.‟ sabi ni Frank. 

„Di naman po Sir.‟ sagot ni Tess. 

„Hmmm. Aminin mo na magaling ka. Kaya kita pinatawag dahil maganda performance mo.‟ 

„Sir, ilang araw pa lang naman.‟ 

„Alam ko yun, Tess. Kumusta na nanay mo?‟ 

„Maayos na po. Di ko pa kayo napasalamatan dun sa pambili niya ng gamot.‟ 

„Hahahaha… di pa ba salamat yung nangyari sa atin? „ 

Namula si Tess sa sinabi ni Frank. Oo nga naman. Sobra pa nga yung nangyari kaysa ibinigay 

niya. Mukhang may patutunguhan ang usapan nila ngayon. Handa naman si Tess. 

„Ok lang ba sa iyo ang maulit. Sa totoo lang pinatawag kita dahil miss kita.‟ sabi ni Frank. 

Tumayo ito at muling nagpunta sa likod ng upuan ni Tess. 

„Sir.‟ 

„Frank lang.‟ sabi ng manager. Hinawi niya ang buhok ni Tess at hinalikan ang tenga ng dalaga. 

Hindi naman tumutol si Tess. Natuwa naman si Frank. Hinalikan niya sa labi si Tess. Gumanti 

naman ang dalaga. 

„Buti ka pa. Sina Cion saka si Malou maaarte.‟ sabi ni Frank. 

„Pati ba sila?‟ tanong ni Tess. 

„Pero di sila tulad mo. Mapagbigay ka kaya magiging mapagbigay din ako.‟ sabi ni Frank. 

{Ayos pala. Di ko na kailangang magpahiwatig pa. Kung may makukuha ako ngayon eh mas 

mabuti.} isip ni Tess. Lalo niyang ipinasok ang dila niya sa bibig ni Frank. 

Binuksan ni Frank ang pantalon niya at inilabas ang ari niya. Itinapat niya ito sa mukha ni Tess. 

Bakas sa mukha ni Tess ang pananabik. Nakahiligan niya ang pagtsupa sa ari ng lalaki. Sinimsim 

ni Tess ang ulo ng titi ni Frank habang taas-baba ang kamay niya sa kahabaan nito. 



„Ahhh ahh ganyan nga Tess. Ang galing mong bata ka! Ahh‟ ungol ni Frank. Hinawakan ni 

Frank ang ulo ni Tess para hindi tumigil ang dalaga. Nilamas naman ni Tess ang sariling dibdib 

para madagdagan ang sarap ng ginagawa niya. Malapit nang labasan si Frank nang may marinig 

siyang boses sa labas ng pinto. 

„Frank!‟ sabi ng boses ng babae sa labas. 

Naku. Tess! Dali. Sa ilalim ka muna ng desk ko!‟ pabulong na sinabi ni Frank. Halatang takot sa 

sinumang nasa labas. 

„Sino yun Sir?‟ 

„Basta dali!‟ 

Nagpunta nga sa ilalim ng desk si Tess. Malaki ang desk ni Frank. Hindi kita ang ilalim nito. 

Umupo naman si Frank sa likod ng desk at nagkunwaring abala. 

„Ikaw na magbukas ng pinto Linda. Busy ako.‟ 

„Ano ka ba naman? Tatayo ka lang sandali di mo pa magawa!‟ sabi ni Linda, ang asawa ni 

Frank. 

„Eh kita mo ngang marami akong ginagawa. Di ba sabi ko pati na sabihan mo ako bago ka 

pumunta?‟ 

„Bakit? Para di kita mahuli, ganun?‟ 

{Ahh… Asawa ni Sir.} sa isip ni Tess. {Parang nakakatakot.} 

„Anong mahuli. Baon na nga ako sa trabaho. Wala akong panahon sa ano mang iniisip mo. Bakit 

ka napagawi? May telepono naman para sabihin sa kin kung ano kailangan mo.‟ sabi ni Frank. 

„Di ka ba tatayo diyan?‟ tanong ni Linda. Hindi makatayo si Frank dahil hindi maayos ang brief 

at pantalon niya. Nakabukas pa ang zipper at nakaladlad ang sinturon. Saka lang yun napansin ni 

Tess. 

„Ikaw kaya ang umupo. Pasensiya na at kailangan ito mamaya. Pag di ko natapos ito baka ma-

late na naman ang mga supplies natin. Ahh! Ano bang?‟ 

„Ano yun?‟ tanong ni Linda. 

„Wala. Wala. Biglang nanakit ang kamay ko.‟ sagot ni Frank. Di na niya magawang tumingin sa 

ilalim pero alam niang dinidilaan ni Tess ang ari niya. 

„Ahhh Hon, ano ba pinunta mo para matapos ko ito? Kailangan talaga ito mamaya ehhh.‟ tanong 

ni Frank. 



„Actually dear,  may nakita kasi anong magandang bag na sale ngayon sa Landmark. Kaso cash 

sia eh alam mo namang puro card lang ang dala ko. Mas makakatipid tayo kung cash na lang.‟ 

„Mas makakatipid ka kung di mo na lang bibilhin.‟ sabi ni Frank. Hirap na hirap siyang 

magkunwari at magsalita nang matino habang taas-baba ang ulo ni Tess sa ari niya. 

„Ano ka ba? Minsan lang humingi ang tao eh!‟ sabi ni Linda. „Aminin mo! May babae ka. Kung 

magtipid ka eh parang lagi kang walang pera.‟ 

„Wala ahh, Wala nga eh. Di mo ba nakikitang nahihirapan ako dito? Nadi-distract ako. Alam mo 

namang… mahina… ako sa math.‟ sabi ni Frank. Papikit-pikit siya at pinagpapawisan. Si Tess 

naman ay subo pa rin ang ari ni Frank. Pinapakikot niya ang dila niya sa sensitibong bahagi ng 

ari ni Frank habang pinaglalaruan niya ng kamay ang itlog ng lalaki. „Magkano ba yung bag?‟ 

‟5000 lang naman.‟ 

Napatigil si Tess. {5000 para sa bag? Sale pa ha?} 

Binuksan ni Frank ang petty cash box at kumuha ng 6000. „Hayan. Uhmmm… Pero… bago ka 

pumunta eh isama mo yung mga bata. „ 

„Ok ka lang ba? Parang nahihirapan ka?‟ 

„Ok lang ako. Ikuha mo lang ako ng tubig.‟ 

Kumuha ng tubig si Linda na nilagok naman ni Frank. Kinuha ni Linda ang pera sa mesa. 

„Thanks dear. Sige. Alis na ko.‟ Yumuko si Linda para halikan si Frank. Sadyang inilapit ni 

Frank ang mukha niya para di na madungawan ni Linda si Tess na sige parin ang pagtsupa kay 

Frank. 

Nang makaalis na si Linda, lalong binilisan ni Tess ang pagtsupa kay Frank. Di na makuhang 

magalit ni Frank dahil malapit na siyang labasan. „Ahh ahhh ahhh hayop kang bata ka ahhh ahh 

ang salbahe mo ahhh ayan na ahhh ahh ahhhhhhh!‟ ungol ni Frank.Nilunok ni Tess lahat ng 

katas ni Frank. Basang-basang pawis si Frank. 

Si Tess naman ay libog na libog at tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Naghubad agad siya ng 

pang-itaas at inipit sa mga susoniya ang ari ni Frank na matigas pa. 

„Yes. Salbahe ka talaga Tess. Parang kailan lang mahinhin ka ahhh!‟ sabi ni Frank. Kinabig niya 

ang dalaga at itinayo. Hinawi niya ang mga papel sa mesa. Marahas niyang inalis ang pantalon at 

panty ni Tess. Pinapuwesto niya patuwad si Tess saka ipinasok ang ari niya sa basang-basa nang 

puki ng dalaga. 

„Ooooohhh Sirrr! Ooohh Oohh Ohhh! ungol  ni Tess habang binabayo siya ni Frank. 



„Salbahe ka. Eh kung mahuli tayo?‟ sabi ni Frank. Sinabunutan niya si Tess habang lalong 

nilakasan ang bayo. „Umm! Umm! Ummm!‟ 

„May tiwala naman ahhh ahhh ako sa inyo eh ooohhh!‟ 

„At dahil salbahe ka, may sorpresa ako sa iyo.‟ 

Hinawakan ni Frank ang basang hiyasni Tess pasalok at kumuha ng sapat na dami ng katas. 

Ipinahid iyon ni Frank sa tumbong ni Tess. Nagulat na lang si Tess nang nakatapat sa puwit niya 

ang ari ni Frank. 

„Sir?‟ 

Hinawakan ni Frank si Tess para di ito makapalag. „Relax ka lang iha. Masasarapan ka dito.‟ 

„Ahhhh arayyy ahhh‟ daing ni Tess. 

„Sa una lang ito. Parang dati.‟ sabi ni Frank. Nakapasok na ang ulo ng ari niya. Hindi siya 

.asyadong nahirapan dahil sa dulas ng puwit ni Tess. 

„Ahhh arayyy sir! Tama na po..‟ 

„Relax ka lang. Masasaktan ka lalo.‟ sabi ni Frank. Kalahati na ng ari niya ang nakapasok kay 

Tess. 

Pinilit nga ni Tess mag-relax. Ramdam niyang nakabaon na sa puwit niya ang ari ng amo. 

Kakaiba ang nararamdaman niya. Masakit pero para siang nasasarapan sa pagkakapuno ng puwit 

niya. 

Nagsimulang maglabas-masok si Frank sa puwit ni Tess. Sinimulan din niyang dalriin ang 

hiyasng dalaga. 

„Aaaahhhhh ooohhhhh! Sir! Ano iyan? aaaahhhh!‟ ungol ni Tess. Kakaibang sarap ang 

nararamdaman niya. Masakit na masarap. 

„Huwag kang maingay. Baka marinig tayo.‟ 

„Oooohhh sarap Sir. Masarap ehhhh ahhhh!‟ 

„Masarap ba?‟ tanong ni Frank. Lalong binilisana ng paglabas-masok niya. „Umm! Umm! Umm! 

Masarap ha? Ummm!‟ 

„Oo. Oohhhhhh o oooohhhh!‟ ungol ni Tess. Pinisil niya ang magkabilang susoniya sa 

panggigigil. „Sige paahhh Ooohhhh!‟ Samut-saring klaseng sex ang naranasan ni Tess sa loob 

lang ng ilang araw. (Patawarin sana ako oooohhhh! Gusto ko nararamdaman kooohh) „Sir! ayan 

na ako ayan naaahh! Uunnngghhhhh‟ 



Nabasa nang husto ang mga daliri ni Frank. Sa sobrang sikip ni Tess, nararamdaman na ni Frank 

na lalabasan uli siya. „Hayan na rin ako Tess. Uuuhhhhhh!‟ 

Ramdam din ni Tess sa loob ng puwit niya ang paglabasf ng mainit na katas ni Frank. 

„Ooooohhhh‟ 

Nagpahid ng tissue sa ari si Frank. Nanatili namang nakadapa sa desk si Tess. „Iyan tuloy. 

Salbahe ka kasi. Grabe kang bata ka. Pero pinasaya mo ako. Ngayon ko lang din nasubukan yung 

kanina. Hehehe. Kung baga eh virgin pa titi ko sa puwit ng babae.‟ sabi ni Frank. Naglabas ng 

checkbook si Frank at nagsulat ng halagang 5000 din at inabot kay Tess. 

„Ang laki nito Sir.‟ 

„Ayaw mo?‟ 

„Hindi. Sir. Thank you po talaga.‟ sabi ni Tess habang hinihimas pa ang puwitan niya. 

„Masarap nga talaga ang ganun. Hehehe. Hamo, masasanay din iyan.‟ sabi ni Frank. Nilapitan 

niya ang dalaga at hinalikan sa labi. „Kung kaya ko lang eh ibinahay na kita. Sa susunod uli.‟ 

 

 

Burger Queen Chapter 12 – Ang Ex 

Maagang nakauwi si Tess pagkagalimg sa opisina. Di na siya pinapasok ni Frank. Pero bago siya 

nakauwi, parang may nakita siyang lalaki na kilala niya. Hindi nagustuhan ni Tess ang nakita 

pero saglit lang ang pagkakakita niya sa lalaki kaya hindi siya sigurado. 

Sinabi niya sa ina ang dahilan ng maagang pag-uwi na may dagdag na orientation sa opisina. 

Pagkakain, naglinis siya ng sarili bagi nagpunta siya sa kuwarto niya para magpahinga. 

 

Muling napa-isip si Tess. May pagkakaiba nga kaya ang nangyayari sa kanya sa isang bayarang 

babae? Alam niya ang mangyayari nang pasadyain siya ni Frank sa opisina. Sa totoo lang, gusto 

niya ang nangyari. Pumunta rin siya para humingi ng kabayaran sa anumang mangyayari. 

Nakuha niya ang gusto nang hindi humihingi. Malaki na ang nakukuha niya. Hindi nga lang niya 

sinasabi ang tungkol sa mga ito. (Sasahod pa ako next week…) sa isip ni Tess. (Grabe, masarap 

din pala dun…) isip ni Tess nang maalala ang nangyari. Masakit pa rin ng puwit niya. Naputol 

ang pag-iisip niya nang may kumatok. 

„Ate…‟ sabi ni Alma. 

„Pasok ka. Bukas iyan.‟ sagot ni Tess. 

Umupo si Alma sa tabi ng ate niya. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. 
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„Ate, pinagalitan ka ba ni Nanay kahapon?‟ 

„Oo. Pero di naman siya galit na galit.pinagsabihan lang ako. Pano mo naman nalaman?‟ 

„Nakita kong hawak niya yung „ano‟. Naisip ko eh, „patay nito si Ate.‟ hihihi.‟ 

„Ikaw talaga. „ 

„Alam ba ni Nanay?‟ 

„Hindi. Kung alam niya ganyan ka ba kasaya ngayon? Yun ba pinunta mo dito?‟ 

„Yun. Saka may itatanong kasi ako.‟ 

Tumango lang si Tess. 

„Di ba may nangyari na sa inyo ni Ernie?‟ 

„Di ba kinuwento ko sa yo yun? Wala siyang kuwenta. „ 

„Pero iba „to Ate. Iniisip ko kanina yung mga sinabi mo. Pero kinukulit ako ng mga classmate 

ko. Sagutin ko raw yung nanliligaw sa kin.‟ 

„Ang babata pa natin para diyan. Yan ang sasabihin sa iyo ni Nanay at nakinig din sana ako 

noon. Yan din ang sinasabi ko sa iyo ngayon.‟ 

„Pero… okay lang daw sabi nila. Na.. Nagalaw na raw sila ng mga bf nila eh. Tinutukso na nga 

akong Manang.‟ 

Napailing na lang si Tess sa sinabi ng kapatid. „Niloloko ka lang ng mga yun. Pakialam ba nila 

sa iyo? Sa edad natin, pag nilapitan ka ng lalaki, isa lang ang gusto nun at di yun pag-ibig. Pag di 

ka naging maingat mapapariwara ka tulad ng nangyari sa kin. Di sa sinasabi kong di mo kayang 

dumiskarte pero iba na yung sigurado.‟ 

„Oo ate. naninigurado rin ako kaya ako nagtanong sa iyo.‟ 

„Ayokong may masamang mangyari sa iyo. Suwerte lang ako at di ako nabuntis noon ni Ernie. 

Mahal kita Alma.‟ sabi ni Tess saka niyakap ang kapatid. 

„Mahal din kita Ate. Susundin ko sinabi mo.‟ sabi ni Alma. Hinawakan niya ang pisngi ng ate 

niya at hinalikan ito sa labi. 

„Uhhhmmmm‟ ungol ni Tess. Magaling nang humalik si Alma. „Baka mahuli tayo ni Nanay.‟ 

sabi niya. 



„Hindi Ate. Nagkulong siya sa kuwarto. Tingin ko nasa kanya yung „ano” sabi ni Alma. 

Nalibugan si Tess sa sinabi ng kapatid. Siniil niya muli ito ng halik. Nakipag-espadahan siya ng 

dila dito. Nakipagpalitan ng laway. 

„Uuummhhh‟ ungol ni Alma. Sinimulan nilang hubaran ang isat-isa. Nauna si Tess na hubarin 

ang uniporme ng kapatid. Ihiniga niya ito at sinimulang halikan sa leeg. Ang isang kamay niya 

ay naglalaro sa murang dibdib ni Alma. 

„Uhhhmmm ate.. Bawal daw ito di ba? ooohhh!‟ 

„Ayaw mo na ba? tsup. nasimulan na natin eh. Saka pareho naman tayong babae. Wala naman 

sigurong mawawala. „ 

„Ganun ba ate? ang sarap.Gusto ko laging ganitohh. uhnnn. aahhhh..‟ ungol ni Alma. Sinimulang 

susuhin ni Tess ang dibdib ng dalagita. Hindi makaganti si Alma. Nalulong sa sarap. 

Nagpaubaya muna ito sa ate niya. Napaliyad ang dalagita nang sinimulang himasin ni Tess ang 

puki niya. Lumipat naman sa kabilang susoang bibig ni Tess. Pinaikot-ikot nita ang dila niya sa 

matigas nang utong ng kapatid. 

„Ooohhhh.. Ang sarap ate… sige paahhh! 

Nalulong na rin si Alma sa amoy ng kapatid. Sa init ng katawan nito. Sa sarap ng mga ungol 

niya. Sa basambasang puki ni Alma. Nagpasok si Tes ng dalawang daliri sa loob ni Alma 

hanggang sa hangganan ng hymen niya. Pabaling-baling na ang ulo ni alma sa sarap. 

„Ate.. ate.. ang sarap.. huwag mong ihinto ooohhhh!‟ Ilang sandali pa, nilabasan na si Alma. 

Sa kabilang dingding, naririnig ni Aling Lea ang ungol ng magkapatid. Paano nangyari iyon sa 

mga anak niya? Pero hindi siya makabangon. Abala rin siya sa kanyang sarili. Lalo pa siyang 

nalilibugan sa mga naririnig niya. Gusto niyang sumali. Puwede kaya? Sobra na kaya kung 

sumali siya sa mga anak niya? „Oooohhhh. Tess, Alma… ang sarap ooohhh…‟ ungol niya 

habang hinihimas ang magkabilang dibdib. Patuloy naman sa panginginig ang vibrator sa puki 

niya. 

Si Tess naman ay hindi pa tapos kay Alma. Sinimulan na niyang kainin ang puki ng kapatid. 

„Ang sarap ng katas mo Alma…‟ 

„Ooohhh Ate saraaap. Ako rin Ate. Please. Kainin ko rin iyang puki mo ooooohhhh!‟ 

Pumuwesto si Tess para magbaligtaran sila. Bakas sa mukha ni Alma ng tuwa. Makakain na niya 

ang puki ng ate niya. Nang dilaan niya ito, nalasahan niya agad ang malapot na katas ni Tess. 

Basa na rin ang puki ni Tess. „Ooohhh Alma.‟ 

„Ang bango ng iyo Ate. Ang sarap kainin. Uhhhmmm…‟ 

„Ahhhhh ang sa iyo rin uhhmm… Huwag ka muna papatol sa lalaki ha uhhmmm oohhh‟ 



„Oo ate. Kahit sa iyo lang masaya na ako oooohhh!‟ 

Naalala ni Tess ang ginawa sa kanya ni Frank. Sinimulang dilaan din ni Tess ang puwit ni Alma. 

„Oohhh ate ano iyan? Ooohhh! Ang sarap diyan oooohhhh!‟ 

Tuloy lang sa ginagawa si Tess. Pinaikot niya ang dila sa butas ng puwit ni Alma habang 

hinihimas ang kuntil ng isa. 

„Oooohhhhh ateeee uuunngghhhh!‟ ungol ni Alma nang muli siyang labasan. 

„Ikaw naman ate, di ka pa nilalabasan‟ sabi ni Alma saka kinain ang puki ni Tess. Labas-masok 

ang dalawang daliri ni Alma habang sinisipsip niya ang kuntil ng ate niya. 

„Ooohh sige paahhh. Ganyan! uuhhhmmm! 

Hindi nasiyahan sa dalawang daliri si Alma. Ginawa niyang tatlo. Kasya pa rin. „Uumm uumm 

umm! Malapit ka na ba ate? Malapit na? ha?‟ 

„Sige pa.. Ituloy mo lang unngghhh!‟ 

Maliit lang ang kamay ni Alma. Ginawa niyang apat na daliri ang pagpasok sa puki ng ate niya. 

„Ang dulas mo ate. Basambasa ka na. Umm umm umm!‟ sabi ni Alma.  Isang daliri na lang. 

Sinagad ng dalagita ang ikalima. Nakapasok na sa puki ni Tess ang kalahating kamay ni Alma. 

„Ooohhhhh aaaahhhhhh ahhhh! Alma, ano iyan ahhhh!‟ 

„Masakit ba ate?‟ 

„Medyo oooohhhh pero sige lang! oooohhhh!‟ ungol ni Tess habang kinakamay na siya ni Alma. 

Abala rin si Alma sa pagsimsim ng kuntil ni Tess. Nakahawak si Tess sa ulo ni Alma para huwag 

tigilan ang kuntil niya. „Hayan naaaahhhh uunnngghhhh!‟ Napaliyad ang katawan ni Tess at 

nanginginig itong bumagsak sa kama. Lumapit ang mukha ni Alma sa kapatid at naghalikan sila. 

„Tess, Alma? ok lang kayo diyan?‟ tanong  ni Aling Lea. 

Biglang napatakip kumot ang dalawa. „Ahh ehh ayos lang kami nay! Naghaharutan lang kami ni 

ate.‟ sagot ni Alma. 

„Ahh ganun ba? Akala ko kung ano na nangyayari sa inyo diyan.‟ 

„Ayos lang kami nay.‟ 

Umalis ng pintuan ang nakahubad na si Aling Lea. Hawak din niya ang vibrator ni Tess. Kung 

papayag ang dalawa, makikisali siya pero kahit siya ay nag-aalangan din. Sa ibng araw na lang. 



(Ano naman kaya ang mawawala sa kanila? Pareho naman silang babae. Dapat ko ba silang 

pagalitan samantalang heto ako‟t makikisali sana?) Nagbalik siya uli sa kuwarto nila ni Alma 

para magbihis. 

„Ate, may sasabihin pa pala ako sa iyo kanina.‟ 

„Ano yun.‟ 

„Parang nakita ko si Ernie kanina sa kanto.‟ 

„Sigurado ka?‟ sabi ni Tess. Para siyang nabalisa. 

„Oo ate.‟ 

„Iwasan mo siya hanggat kaya mo. Maging maingat ka ha.‟ 

„Oo ate.‟ 

Pagpasok ni Tess kinabukasan, nasa isip niya si Ernie. Si Ernie ang unang boyfriend ni Tess na 

nakatira sa di kalayuan sa bahay nila. Matangkad, payat at medyo maitim. Sa una, akala niya ay 

mabait dahil mapagbiro ito. Pero naglaon, naging bayolente ito. Gusto sanang makipag-break ni 

Tess pero di ito pumapayag. Minsan na niyang sinaktan si Tess nang magtangka itong makipag-

break sa kanya. 

Isang araw, walang sabi-sabing dinala nito si Tess sa isang motel. Ayaw sana ni Tess pero 

naging mapilit si Ernie. Inangkin ni Ernie si Tess pero walang naranasan ang dalaga kundi sakit 

ng katawan. Masyadong makasarili si Ernie at gusto lang niyang makaraos. Hindi nagawang 

ipasok ni Ernie ang ari niya dahil hindi kinaya ni Tess ang sakit. Hindi nakapagsumbong ang 

dalaga sa takot. Nag-lie low si Ernie ng ilang araw pero hindi na rin niya nagawang balikan si 

Tess dahil nahuli siya sa isang buy-bust operation. Napag-alaman ni Tess na nakalaya ang binata 

pero lumipat ito ng lugar. Ngayon ay aali-aligid ito muli sa lugar nila. Nanalangin si Tess. 

Huwag na sana siyang gambalain ni Ernie. 

Kinabukasan sa stand, nang wala nang mga tao sa paligid, nagulat na lang si Tess nang bulagain 

siya ni Ernie. 

„Hi Tess!‟ 

“Ernie? Anong ginagawa mo rito?‟ kinakabahang tanong ni Tess. 

„May ginagawa ba ako? wala naman ah. Kumusta ka na?‟ 

„Heto. Nagbebenta ng burger. Tumigil muna ako sa pag-aaral. Ikaw?‟ 



„Heto bibili ng burger. Hehehe Pero dahil ikaw ang nagbebenta baka makalibre naman sa iyo. 

Dito na ako nakatira sa paligid. Mainit na kasi ako sa atin eh.‟ sabi ng binata. Walang tanda ng 

biro. 

„Ganun ba? Eh di kita malilibre. Pasensiya na. Kakasimula ko pa lang. Bukas pa ako sasahod.‟ 

„Eh di bukas mo na abonohan. Ano ka ba? Tagal na nating di nagkita. Tayo pa di ba?‟ 

Nagsimula nang kabahan si Tess. Nag-iilusyon pa rin si Ernie na sila pa. Wala nga naman silang 

pormal na break-up nang maaresto ang binata. 

„Huwag ka ngang magbiro nang ganyan. Sa tagal na eh baka ilang beses mo na ako 

pinalitan.        Ganito na lang. Order ka na lang ng burger pero libre yung softdrinks.‟ 

„Sa iyo pa rin ako love. Sige na nga. Isang buy one take one saka Dalawang softdrinks.‟ 

(Di pa rin nagbabago. Madugas pa rin. Please lang po. Umalis na sana.) 

Binigay ni Tess ang order at awa ng Diyos, nagbayad si Ernie. „O paano? Anong oras ba labas 

mo? Hatid na kita?‟ 

„Ernie… Huwag na lang. May pupuntahan pa ako mamaya. Sa… sa ibang araw na lang.‟ 

„Bahala ka. Nagmamagandang-loob na nga eh. Diyan ka na.‟ 

Nang makaalis si Ernie, halos mapaiyak ang dalaga. Paano na? Ano na ang gagawin niya? Si 

Patrick nga pala. (Boyfriend ko na si Patrick di ba? Pero… Maipagtanggol niya kaya ako?) 

 

Burger Queen Chapter 13 – Buy One Take One 

Hindi nagpakita si Ernie kinabukasan. Wala rin si Patrick sa kanila. Gusto sanang makausap ni 

Tess si Patrick pero katulong ang nakausap niya. Hindi sumasagot sa text si Patrick. Hindi alam 

ni Tess ang gagawin. Paano kung bumalik si Ernie? Wala naman sigurong mangyayari sa kanya 

dahil halos hindi nawawalan ng tao sa paligid. Sana lang. 

„Pagbilan ate.‟ sabi ng isang bata. Nakilala ito ni Tess.  Yung batang nag-order para kay Mang 

Ramon. 

„Ano yun?‟ 

„Dalawang order ng buy one take one. Kay Mang Ramon.‟ 

„Oo. Sige. Ngayon na?‟ 
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„Mamaya daw. Sabi niya. Heto bayad.‟ 

„Sige. Dadalhin ko na lang.‟ 

Si Mang Ramon. Isang linggong nawala ang matanda. Malay naman ni Tess kung siya lang ang 

minamanmanan nito. Paano kaya? May binabalak uli siya. Uminit muli ang pakiramdam ni Tess. 

Ilang araw na rin siyang walang sex. Abala si Patrick. Meron si Alma. Si Frank naman… ay si 

Frank, hindi mahuhulaan ang oras o pangangailangan sa kanya. At dahil sa lalim ng iniisip niya, 

maging siya ay nakalimutan nang magpaligaya ng sarili. Ramdam niyang sumasagi sa bra niya 

ang mga utong niya. Ilang oras na lang ang hihintayin niya. 

Dinatnan ni Tess si Mang Ramon na may kausap na halos kasing-edad niya. Mukhang dati ring 

sundalo ito. Maitim ito. Matangkad, flat top ang puting buhok at maskulado rin. 

„Tess iha. Kumusta na? Dala mo order ko?‟ 

„Ayos lang po. Dalawang buy one take one. Sinarapan ko po iyan.‟ 

„Iyan ang gusto ko sa iyo eh. Dito ka muna. Heto pala mistah ko si Sarhento Bert Lumbao. 

Pareng Mon, si Tess.‟ 

„Musta na iha?‟ sabi ni Bert. Malaki ang ngiti nito. Naramdaman ni Tess na iba ang tingin sa 

kanya ni Bert. Nagulat si Tess nang makita ang pinapanood ng dalawa. 

Nakita rin ni Ramon ang direksiyon ng mata ni Tess. Agad niyang pinatay ang TV.. „Sorry iha. 

Excited kasi si pare na mapanood ka. Lagi kasi kitang kuwento sa kanya nung nagbakasyon ako 

sa Cavite.           Napaaga kasi dating mo eh.‟ 

Tahimik lang si Tess. Hindi pa rin nawawala ang hiya sa sarili. Siguro kung sila lang ni Ramon 

ang nanood. Pero ibang tao… 

„Dito ka sa tabi ko. dali.‟ sabi ni Ramon. 

Sumunod lang si Tess. Inamo naman siya ni Ramon. Niyakap at hinimas-himas ang ulo. „Wala 

yung nakita mo. Hanggang ngayon nahihiya ka pa ba?‟ 

„Wala yun iha. Huwag ka nang mahiya sa kin. Eh ano naman kung nag-sex kayo ng mistah ko eh 

talagang babaero iyan nung aktibo pa.‟ sabi ni Bert. 

„Nakakahiya po kasi…‟ 

„Nonsense. Mga artista nga eh. Nagbuyangyang sa buong Pilipinas. Kunyari artista ka na lang. 

Ikaw ang star ng video na yun. hehehe.‟ 

„Ano? Okay ka na? Heto. Pampalubag-loob inom na.‟ 



Buti pa nga. (Makainom nang makalimot) sa isip ni Tess. Lumagok siya ng kalahating bote. 

Palakpakan ang dalawang matanda. 

„Pare, sarap naman pala ng burger nila.‟ sabi ni Bert. 

„Sabi sa iyo eh. Kasing-sarap ng nagluto.‟ sabi ni Ramon. Sa pagkasabi nun ay lumagok uli si 

Tess. 

„Ganito na lang. Iba na lang panoorin natin.‟ sabi ni Mang Ramon. Nagsalang siya ng ibang 

DVD sa player. Nakita ni Tess na si Mang Ramon pa rin ang bida pero ibang babae naman. 

Maganda ang babae. Maamo ang mukha at nakasalamin pa habang kinakantot ni Ramon nang 

patuwad. 

„Sino po iyan?‟ tanong ni Tess. 

„Teacher iyan ng school sa malapit. May asawa na.  Nanlalalaki kasi siya. Nahuli ko mga tawag 

niya sa lalaki sa cellphone receiver ko sa taas. Kaya hayan. Sinabi kong isusumbong ko siya sa 

asawa niyang mayaman. Kaya hayan. Isinama niya ako sa mga lalaki niya hehehe.‟ paliwanag ni 

Mang Ramon. 

„Tigas mo talaga pare.‟ sabi ni Bert. 

„Matitikman mo rin iyan balang araw. Maganda ano?‟ 

„Champion.‟ sabi ni Bert. 

Nakatutok si Tess sa TV habang umiinom ng beer. Hindi na niya pinapansin ang pagyakap sa 

kanya ni Ramon. 

Sinimulan na ni Ramon na romansahin si Tess. Hinawakan na niya sa dibdib ang dalaga. 

„Mang Ramon, may kasama tayo.‟ sabi ni Tess. 

„Oks lang iyan. Mararanasan mo ngayon ang tatluhan.‟ 

„Po?‟ 

„Huwag kang mag-alala. Gentle lang kami ni pare.‟ 

„Sige pre. painitin mo muna. Bago pa lang eh.‟ 

„Mang Ramon, parang di ko kaya.‟ sabi ni Tess. 

„Relax ka lang. Mas enjoy pag may kasama. Mabait si pareng Bert.‟ sabi ni Ramon habang 

hinahalikan ang batok ni Tess. Inalis ni Ramon ang Tshirt ni Tess.. Nagtakip ng dibdib ang 

dalaga pero sige pa rin sa paghalik sa kanya si Ramon. Napilitan si Ramon na hawakan ang 



dalawang braso ni Tess para ipinid sa supa ang dalaga habang hinahalikan niya ang punong 

dibdib nito at para kita ni Bert ang ginagawa nila. 

„Ooohhhh‟ ungol ni Tess nang halikan siya ni Ramon sa dibdib. Hindi pa magawang aminin ni 

Tess sa sarili na nalilibugan siya dahil may ibang tao sa paligid. 

Natuwa si Ramon sa narinig. Inalis niya ang mga kamay niya sa braso ni Tess at inalis ang bra 

ng dalaga. Tumambad kay Bert ang mga magagandang susoni Tess. Hinalikan ni Ramon ang 

isang susoni Tess at pinaglaruan ng dila ang utong nito. Lalong napaungol ang dalaga. Hindi na 

nakayanan ni Bert ang panonood. Lumapit ito sa dalawa at sinapo ang kabilang susoni Tess. 

Hindi pa alam ni Tess na nandun na si Bert. Nagulat na lang siya nang maramdaman niyang 

dalawang bibig na ang sumisipsip sa dibdib niya. Nahiya siya at nalibugan nang sabay. 

Napaliyad siya sa nangyari. Sinapo naman ng kamay ni Ramon ang naka-pantalon pang umbok 

ni Tess. Ipinasok niya ang kamay niya sa pantalon at panty ni Tess at ipinasok ang daliri sa loob 

ng dalaga. 

Natuwa si Ramon nang maramdamang basang-basa na si Tess. „Kita mo na? Sabi sa iyo mag-

eenjoy ka eh.‟ sabi ng matanda. Sinimulang hubarin ni Ramon ang pantalon ni Tess. Si Bert 

naman ang naglalaro sa magkabilang susong dalaga. Nalibugan nang husto si Ramon nang 

matanggal ang pantalon at panty ni Tess. Sexy talaga ng dalaga lalo na habang niyayari ito ng 

kumpare niya. Agad niyang sinisid ang keps ng dalaga. 

Lalong nalibugan si Tess nang maisip na dalawang bibig na ang naglalaro sa katawan niya. 

„Ooohhh shitt! Aaaahhh.‟ ungol niya. Napakapit siya sa ulo ni Bert na ikinatuwa naman ng isang 

matanda. „Yesss! Sige paaah oooohhh!‟ 

Nagsawa rin si Bert sa dibdib ni Tess at hinalikan sa bibig ang dalaga. gumanti naman ng halik si 

Tess. Dalawang bibig na ang kahalikan niya. Sa taas at baba. Lalo niang ipinagbukahan ang hita 

nang simulang ilabas-masok ni Ramon ang daliri niya sa butas ni Tess. Hindi na nakapagpigil si 

Bert nakakalibog na hitsura ni Tess. Naghubad na ito ng damit. Tumambad kay Tess ang 

mahabang ari ni Bert. Hindi ito kasing laki ng kay Ramon pero may kahabaan itong taglay. Tigas 

na tigas ito at hindi nakapagpigil si Tess na mapalaway sa hitsura nito. Itinapat ni Bert sa mukha 

ni Tess ang mahaba niyang ari. 

Nakuha naman ni Tess ang gustong mangyari ni Bert. Hinawakan niya ang kahabaan ng ari nito. 

Nagawa niyang hawakan ng dalawang kamay ang ari ni Bert at may ilang pulgada pang naka-

usli. Sinipsip ni Tess ang ulo ng ari ni Bert. 

Parang aatakehin sa puso si Bert sa sarap na nararamdaman. Matagal na rin siyang hindi niyaya 

ni Ramon sa ganitong gawain. Hindi pa nga niya natitikman ang titser na niyayari ni Ramon. 

Nilamon na ng libog ang katinuan ni Tess. Ganito pala kapag hindi lang isa ang lalaki. Parang 

doble ang sarap na nararamdaman niya. Taas-baba ang ulo niya sa titi ni Bert habang sarap na 

sarap siya sa ginagawang pagkain sa kanya ni Ramon. Taas-baaba rin ang kamay niya sa 

kahabaan ng titi ni Bert habang nilalaro ng isang kamay niya ang mga itlog nito. Lalong 

napabilis ang ginagawa ni Tess nang maramdaman niyang malapit na siya. „Mmmmphhh 



mmmpphhh uuhhhmmmppphhh‟ ungol niya habang subo ang ari ni Bert. „Aahhhhhhhhhh‟ ungol 

ni Tess nang labasan siya. Nang iluwa niya ang titi ni Bert, tumalsik sa mukha niya ang katas ng 

matanda. Nilabasan na rin pala ito. 

„Palit tayo pare.‟ sabi ni Bert. 

„Sarap ba pre?‟ 

„Grabe. hehehe‟ 

Tumayo si Ramon. Pumuwesto siya sa likod ng supa. Pinapuwesto naman niya si Tess patuwad 

kay Bert at paharap sa kanya. Isinubo ni Tess ang titi ni Ramon. Itinapat naman ni Bert ang titi 

niya sa bukana ni Tess. Ikiniskis muna ni Bert ang ulo ng titi niya sa clit ng dalaga. 

„Mmmpphhhh mmmpphhh‟ ungol ni Tess. Sabik na ipasok na ni Bert ang ari sa keps niya. 

„Mmmmppphh Oooohhhhhh‟ ungol ni Tess nang ipasok ni Bert ang titi niya. Sagad na sagad at 

punung-puno ang pakiramdam ni Tess. Muli niyang isinubo ang titi ni Ramon at pinaglaruan ang 

sariling susosa sobrang libog na nararamdaman. Nakita ito ni Bert at inabot ang magkabilang 

susoni Tess. Sige lang ang ungol ni Tess nang mag-labas-masok sa kanya si Bert. Ilang sandali 

pa ay muling nanginig ang katawan niya. Pero sige lang ang dalawang matanda. Nagsimula na 

ring umulos si Ramon habang hawak ang ulo ni Tess. Namumulawan na si Tess pero pilit niyang 

kinakaya. Para siyang litson na may kawayan sa magkabilang dulo. 

„Grabe ka Tess. Ummm Ummm grabe ka talaga ahhh! „ sabi ni Ramon nang labasan siya sa loob 

ng bibig ni Tess. Hindi bumitaw si Tess sa pagkakasubo. Sinipsip niya nang husto ang titi ni 

Ramon. Sa sobrang sarap ay napilitang hugutin ni Ramon ang ari sa bibig ni Tess. Nagsimulang 

umungol nang malakas ang dalaga nang makalaya ang bibig nito habang binabayo siya ni Bert. 

„Ooohh! ooohh ahhhh! oooh! aaaahhh!‟ 

„Sarap ba iha?‟ tanong bi Bert. 

„Sarap po! ooohhh! Sige pa. Sige pa ooohh!‟ sigaw ni Tess. Wala na siyang pakialam. 

„Hayan na ako iha‟ 

„Ako rin ako rin!‟ 

„Hayan na hayan na. Sabay tayoo uuuhhhmmmm!‟ sabi ni Bert. 

Nilabasan rin si Tess. Hinugot ni Bert ang ari niya kay Tess. Bumagsak ang dalaga sa supa. 

Nanginginig pa rin ang katawan na parang inaatake ng epilepsy. Hinalikan ni Ramon sa bibig si 

Tess. Gumanti naman ito. 

„Grabe ka iha. Nakakatuwa ka. hehehe. Uulitin natin ito ha?‟ sabi ni Ramon. 



Tumango lang si Tess. Unti-unting nagbabalik ang katinuan. Aminin niya o hindi, nasarapan siya 

sa bagong karanasan. Di bale kung maulit pero sinasabi ng puso niya na di na sana. 

Inabutan muli siya ng 5000 ni Mang Ramon na ikinatuwa niya. Lalo niyang ikinatuwa nang 

maglabas ng 2000 si Mang Bert. Sa dami na ng pera niya, hindi na maipapaliwanag ni Tess kung 

saan nanggaling ang lahat ng ito. Muling sumagi sa isip niya si Ernie. Paano kung malaman nito 

ang mga nangyayari sa buhay niya. 

„Mukhang may iniisip ka yata.‟ tanong ni Ramon. „May problema ba?‟ 

„Ahh eh, wala naman po. Kailangan ko na pong umuwi. Hahanapin po ako sa min.‟ 

„O sige. Wala tayong problema ha? Sa nangyari rito ha?‟ tanong ni Ramon. 

„Wala po. wala po. Di po yun ang iniisip ko. Salamat po sa pera.‟ sabi ni Tess habang nagbibihis. 

„Sa iyo na iyan. Wala naman kaming paglalagyan niyan.‟ sabi ni Bert. 

Nang makaalis si Tess, nagkatinginan ang dalawa. „di kaya tayo isumbong niyan?‟ tanong ni 

Bert. 

„Hindi. Magaling akong magbasa ng mukha pare. Nasiyahan siya sa tin. Nasarapan nga eh. Wala 

ka talagang kupal este kupas hehehe. Pero di tayo ang iniisip niya.‟ 

 

Burger Queen Chapter 14 – First Time ni Alma 

Imbitado si Alma sa birthday ng classmate niyang si Sharon. Nandoon din ang iba pa niyang 

mga ka-klase. Gabi ang party at nagsabi siya sa nanay na siya uuwi kinabukasan. Pumayag 

naman si Aling Lea. 

Masaya naman ang party. Sayawan, kantahan sa videoke, biruan at kahit mga menor pa lang, 

may inuman. 

“Sige na Alma. Ikaw na lang ang di umiinom sa tin” sabi ni Sharon. Katabi ni Sharon ang 

boyfriend na si Elton. Pansin na pansin ni Alma ang pagkakahawak ni Elton sa balakang ni 

Sharon. May ibig sabihin. Dedma lang si Sharon at palingon-lingon pa para hagkan si Elton sa 

pisngi. 

“Di talaga ako umiinom eh.” sabi ni Alma. 

“Ikaw naman. Birthday ko ngayon eh ipapahiya mo ako.” sabi ni Sharon. “Sasama loob ko sa iyo 

bahala ka.” 

“Sige na. Alma. Pagbigyan mo na yung birthday girl.” sabi ni Lester. Ang manliligaw ni Alma. 
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Type din ni Alma si Lester. Hindi naman siya manhid. Nagkakagusto rin naman siya sa lalaki. 

Iniisip lang niya ang mga paalala ng ina at ng ate niya. “Sige. Konti lang.” 

“Yeeyy” sigaw ni Sharon at ng ibang mga babae. 

Medyo umikot ang paningin ni Alma nang una niyang matikman ang beer. Puro San Mig Lights 

ang inumin sa birthday ni Alma at siyempre may konting juice. (Kaya naman ni Sharon, ni Pinky 

saka ni Lucy. Naka-dalawang bote na sila. Bahala na.) isip ni Alma. Naubos niya ang isang bote. 

Ang konti ay unti-unting dumami hanggang sa lango na si Alma. Ikatlong bote na niya at 

nakahain na ang pang-apat. Di pansin ni Alma na nakasandal na siya kay Lester at nakapulupot 

na rin ang braso nito sa kanya. Abala sa pagkanta si Pinky samantalang naghahalikan na si 

Sharon at ang boyfriend nito maging si Lucy at boyfriend niya. Conscious na si Alma sa 

nangyayari sa paligid niya. 

“Sha, okay lang kayo?” tanong ni Alma. 

“Anong ok? ayos lang kami.” sagot ni Sharon habang hinihipuan na ito sa boobs ng boyfriend 

niya. Maging sina Lucy ay naghihipuan din. Nag-iinit na ang pakiramdam ni Alma sa nakikitang 

eksena. 

“Ikaw Alma, okay ka ba?” tanong ni Lester na nagsalita malapit sa tenga niya. Ramdam ni Alma 

ang mainit na hininga ni Lester. Maya-maya ay nagulat si Alma nang pumunta ang kamay ni 

Sharon sa umbok sa pantalon ng nobyong si Elton. Hindi alam ni Alma ang gagawin. Init na init 

na siya. Naging malikot na rin ang kamay ni Lester. 

“Lester, anong ginagawa mo?”  tanong ni Alma habang hinihimas ni Lester ang braso niya. 

Hindi sumagot ang binata. Hinawi ni Lester ang buhok ni Alma para mahalikan ito sa batok. 

Agad na bumigay si Alma sa nararamdamang kiliti. Pakiramdam ni Alma na basa na ang panty 

niya nang makita si Lucy na hawak na ang nakalabas na titi ng boyfriend nito. 

Hinalikan siya ni Lester sa pisngi hanggang sa umabot sa labi. Hindi tumanggi si Alma. Gumanti 

pa ito. “Uuhhmmm, Lester.” 

“Malibog ka pala Alma. Nadala ka nila ano? hehehe…” sabi ni Lester. Namula nang konti si 

Alma pero sige lang si Lester sa paghimas sa katawan ng dalagita. 

“Ooohhh shit.” ungol ni Alma nang himasin ni Lester ang boobs niya sa ibabaw ng blouse. 

Tuwang-tuwa si Lester sa reaksiyon ng dalagita. Kung hindi bumigay si Alma, kay Pinky na lang 

siya. Si Pinky naman ay nagkasya sa paghimas ng boobs habang kumakanta siya. 

(Kala ko ba virgin pa ito? Bakit marunong humalik?) isip ni Lester. Pero di bale. Jackpot pa rin 

sa edad ni Alma na 14. Parang Alex da Rossi nung bata pa. Hindi nagtagal, pumailalim sa blouse 

ni Alma ang kamay ng binata at patuloy siya sa paghimas sa boobs ng dalagita. (Madaliin ko na 

kaya? Nahuhuli na ako.) 



Si Lucy at Sharon naman ay abala sa pag-bj sa kanilang mga boyfriend. Taas-baba ang mga ulo 

nila sa mga titi ng dalawang mga lalaki. Tumigil na sa pagkanta si Pinky na nag-alis na ng panty 

sa nararamdamang libog. Nagsimula itong magpaligaya sa sarili. 

Puro ungol na ang maririnig sa kuwarto ni Sharon kung saan naroon ang magkakabarkada. 

Inilabas ni Lester ang titi niya sa pantalon niya at ipinahawak kay Alma. 

Parang nakuryente si Alma. Unang beses niyang makakita at makahawak ng titi ng binata. 

(Grabem Mainit pala. At ang tigas. Talo yung vibrator ni Ate.) Nagkusang humimas ang kamay 

ng dalagita. Taas-baba, taas-baba. 

Natuwa naman si Lester. Kanya na si Alma at habang abala ang dalagita, Inalis na niya ang 

blouse at kinalas ang bra nito. Sa ngayon ay nakahubad na sina Lucy at Sharon. Busy pa rin sila 

sa pag-bj kina Elton. 

“Ang daya  niyo. Ako lang ang walang partner.” sabi ni Pinky habang labas-masok ang daliri 

niya sa kanyang puki. 

“Ikaw kasi. Di mo sinama yung girlfriend mo. Sino ba yun? Si Maya?” sabi ni Elton. “Dito ka. 

Ako bahala diyan.” 

Nagulat si Alma sa nalaman kay Pinky. Tomboy pala ito. Sana sa kanya na lang siya pumartner. 

Pumuwesto ang hubo‟t-hubad nang si Pinky sa ibabaw ng mukha ni Elton. Sinimulang dilaan ni 

Elton ang puki ni Pinky. Dedma lang si Sharon. 

“Kainggit naman sila. BJ naman diyan o.” sabi ni Lester kay Alma. Alipin na ng libog si Alma 

kaya agad sumunod sa gusto ni Lester. Dinila-dilaan muna niya ang ulo ng titi ni Lester bago 

isinubo ito. 

“Shit Alma. Galing mo!” sabi ni Lester.  (Iba pala ang pakiramdam pag totoo. Ang tigas at ang 

init. Masarap din pala.) isip ni Alma. Hinawakan ni Lester ang ulo ni Alma para lalong sumagad 

ang pagkakasubo nito. 

Nilingon ni Alma ang mga kaibigan. Sarap na sarap si Lucy habang kinakain ng bf niyang si 

Rick ang puki niya. Bukakang-bukaka si Lucy. Nasa ere na ang mga paa habang sinasabayan ng 

balakang and dila ng bf. Nagpalit naman ng puwesto sina Sharon at Pinky. Si Sharon naman 

ngayon ang nagpapakain ng puki niya kay Elton samantalang sarap na sarap sa pagtsupa si 

Pinky. Lalong pinanggigilan ni Alma ang titi ni Lester. 

“Shit Alma. Sige! Ganyan!” sabi ni Lester. Libog na libog na si Alma. Tuluyan na niyang 

hinubad ang pantalon at panty. Sinimulan niyang kamayin ang sariling puki habang busy siya sa 

titi ni Lester. Napansin yun ni Lester. 

“Alma, ayos tayo ng puwesto.” sabi ni Lester. Sumandal si Lester sa supa at binuhat si Alma 

para iharap ang puki nito sa mukha niya. Manipis pa ang buhok ni Alma sa baba at mukhang 



masikip na masikip pa ang puki nito. Si Alma naman ay nakatapat pa rin sa titi ni Lester. Kinain 

ni Lester ang puki ni Alma samantalang nagpatuloy si Alma sa pagkain ng titi ni Lester. 

“Shit Lester! Uuhhmmmmppphhh. Sarap pala pag lalaki oooohhhhh!” sabi ni Alma. 

Napatigil ang lahat sa sinabi ni Alma.  Napangisi nang husto si Pinky. “Ganun ba? Sino nakauna 

sa iyo o sino inuna mo?” 

“Ahh ehh ooohhhh Lester teka ooooohhhh! Secret!” 

Tawanan ang lahat sa reaksiyon ni Alma habang kinakain siya ni Lester. Nagpatuloy sila sa 

kanilang mga ginagawa. Nagsawa na si Rick sa pagkain ng puki ni Lucy.  Itinapat na niya ang 

titi niya sa bukana ng gf. “Ooohhh” malakas na ungol ni Lucy. 

Parang nainggit si Sharon.  Pumuwesto siya sa ibabaw ni Elton at siya na ang nagpasok ng ari 

nito sa basambasa nang puki niya. “Ooohhh sarap. Alma, nakatikim ka na ba nito? ha? Shit 

sarap!” 

“Ingay mo Sha!” sabi ni Pinky saka hinalikan si Sharon sabay lamas sa boobs ng 

kaibigan.                Gumapang ang labi ni Pinky sa katawan ni Sharon hanggang sa tumapat sa 

mga utong ng dalagita. Nilaro-laro ng dila ni Pinky ang mga utong ni Sharon. Napaliyad si 

Sharon at pansamantalang natigil sa pag-indayog sa ibabaw ni Elton. Hot na hot si Elton sa 

nakikita kaya nagkusa siyang mag-taas-baba ng balakang niya. Napasigaw si Sharon sa sarap. 

Hindi na maasikaso ni Alma ang titi ni Lester sa sarap na nararamdaman at sa libog na dala ng 

panonood sa mga kaibigan. “Oooohhh Lester! Hayan na ko! Malapit naaa oooohhh!” ungol ni 

Alma nang labasan siya. 

Muli siyang lumuhod sa harap ni Lester sabay subo sa titi ng binata habang taas-baba ang kamay 

niya sa kahabaan ng ari nito. “Lester! Di ko na kaya. Kantutin mo na ako. Pls.” 

Tumayo si Lester at ipinuwesto si Alma pahiga. Itinaas ni Lester ang magkahiwalay na hita ng 

dalagita at itinapat ang ari niya kay Alma. Pinagmasdan muna ni Lester ang mga kaibigang 

nagkakantutan na. Sintigas na ng bakal ang ari niya. 

“Lester. Please.” sabi ni Alma. Agad na ipinasok ng binata ang ari niya kay Alma. Kahit 

naglalawa na ang puki nito, masikip pa rin sa pakiramdam. Nagulat si Lester nang may 

maramdaman siyang harang. Virgin pa nga si Alma! 

“Mga tol! Virgin pa nga!” sabi niya habang umuulos. “Itotodo ko na Alma.” 

“Sige! Ooohh sige na! Pls.!” 

Itinodo nga ni Lester ang pasok ng alaga niya. Napaigik si Alma sandali pero sige pa rin sa pag-

ulos si Lester. Muling nagsalubong ang mga labi nila. “Ibig bang sabihin nito tayo na?” pabirong 

tanong ng binata. 



“Oo naaahh. Ooohhh shit! Sige pa. Bilis pa! Bilis paahh!” 

“Grabe ka Alma! Ang libog mo! Umm Ummm Umm! Hayan na ako labs!” 

“Ako rin! Ooohhh!” sigaw ni Alma. Puro ungol at salpakan ng balakang ang maririnig sa silid ni 

Sharon. Naging advance ang celebration ng birthday ng dalagita dahil nag-business trip ang mga 

magulang. Nasa kabilang bahagi ng malaking bahay ang mga kasambahay kaya solo ng 

magkakaibigan ang bahagi nila. 

Si Lester na hindi pa nilalabasan ay malapit na. Sadya niyang inipon ang katas niya para kay 

Alma. “Hayan na ko Alma! Hayan na! Umm Ummm Ummmmm!” Sarap na sarap si Alma sa 

naramdamang init na sumirit sa kaloob-looban niya. Dun din ay nilabasan siya at napaliyad nang 

husto. Bumagsak ang balakang niya habang nanginginig pa sa sarap. 

(Shit! Ganito pala ang sex sa lalaki. Sorry Ate. Masaraaap. Mag-iingat na lang ako ate.) isip ni 

Alma. Nakita niyang lupaypay pa sina Sharon at Lucy. Busy naman ang si Rick sa pagkantot kay 

Pinky. Nakapasok pa sa puki ni Alma ang titi ni Lester nang may lumapit na isa pang titi sa 

mukha niya. 

“Paisa naman Alma.” sabi ni Elton. Napatingin si Alma kay Lester. Ngumiti at tumango lang si 

Lester. Nakuha ni Alma ang gusto ni Elton at isinubo ang ari nito. Nalasahan niya ang katas ni 

Ellton at ni Sharon. Nilinis niya nang husto ang titi ni Elton bago muling isinubo. Muling 

tinigasan si Lester sa tanawin. Nagsimula uli siyang umulos. 

Sarap na sarap si Alma sa nararamdaman. Pakiramdam niya ay nasa langit na siya. Nakapikit 

niyang tinanggap ang dalawang titi sa magkabilang bibig niya. Nagulat siya nang maramdaman 

niyang may naglalaro sa utong niya. Nakita niya si Pinky na sinusupsop ang dibdib niya. Lalong 

nalibugan si Alma sa nangyayari. Muling nanginig ang katawan niya nang labasan siya. 

Tumigil sandali sina Elton at Lester. Nagulat si Alma nang magpalit ang dalawa. (Ano? 

Dalawang titi agad?)  Wala nang nagawa si Alma nang ipasok ni Elton ang titi nito sa kanya. Si 

Pinky naman ang kinantot ni Lester habang abala ito sa pagsuso kay Alma. (Nasan si Rick?) 

Nasagot ang tanong ni Alma nang tumapat sa bibig niya ang makintab pang ari ni Rick. Nilinis 

niya rin ito bago isinubo. 

 

Tulog sina Lucy at Sharon sa dami ng nainom kaya malaya ang tatlong lalaki at isang tomboy na 

magpasasa kay Alma. Ilang sandali pa ay nilabasan na rin si Elton sa loob ni Alma. Sa puntong 

ito, sa kabila ng sarap, hindi na maintindihan ni Alma ang nangyayari. Naka dalawang lalaki 

agad siya at sususnod pa ri Rick sa puki niya. (Bakit ganito ang first time ko? Buti na lang 

katatapos ka lang mag-mens.) 

  



Burger Queen Chapter 15 – First Time ni Alma Part 2 

 

Iba ang pakiramdam ni Alma nang si Rick na ang pumasok sa puki niya. Mas malaki ang kay 

Rick. Mas masakit nang konti pero iba ang sarap na nararamdaman niya. Nilalamas ni Pinky ang 

dalawang suso niya habang binabate niya ang ari nina Elton at Lester. 

“Sarap ba Alma?” tanong ni Rick. 

 

“Ooohhh.. Oo Rick. Sige paaaahh! Shit! saraap!” 

“Aaminin mo na ba kung sino nakauna sa iyo?” tanong ni Pinky. 

“Si… Si ate…” 

“Shit! Grabe ka talaga! Nakakalibog ka lalo Alma! Umm Umm Um!” sabi ni Rick. 

“Sama mo ate mo.” sabi ni Lester. 

“Uummm… Magagalit yun oooohhhh!” 

“Kung ayaw niya di wag. Sa iyo na lang kami. Ahhhh lalabasan na ako. Umm Umm Umm!” sabi 

ni Rick. Nilabasan siya sa loob ni Alma. 

Pakiramdam ni Alma na punung-puno na ng likido ang puki niya. Kung hindi siya safe ay baka 

mabuntis siya ng triplets sa dami ng likido sa loob niya. Sige naman ang pag-bate ni 

Elton.  “Buka mo bibig mo Alma.” 

Bumuga si Elton sa nakabukang bibig ni Alma. Nalasahan ni Alma ang mainit-init at malapot na 

katas ni Elton. Nilabasan din si Lester at natalsikan si Alma sa dibdib. Si Pinky na lang ang di pa 

nilalabasan kay Alma. “Tingnan ko nga kung magaling ka. Do mo ako.” sabi ni Pinky. 

Tumihaya si Pinky at ibinuka ang puki nito sa harap ni Alma. Tumalima naman ang dalagita at 

sinimulang dilaan ang puki ng kaibigan. Ngayon pa lang siya kakain ng puki liban sa ate niya. 

“Ooohhh shit! Ganyan girl! Ooohhh!” sabi ni Pinky habang dilidilaan siya ni Alma. May 

nalalasahang katas  si Alma sa puki ni Pinky pero di na niya alam kung kanino yun. Nagpahinga 

muna ang tatlong lalaki at nanood habang kinakain ni Alma ang puki ni Pinky. 

Pinaikot-ikot ni Alma ang dila sa tinggil ni Pinky. Natutuwa siya sa reaksiyon ng kaibigan. “Shit 

Alma! Ganyan nga! Ooohhh!” sigaw ni Pinky. Ganun din si Pinky. Ngayon lang nakatikim ng 

ibang dila ng babae ang puki niya. Ilang sandali lang ay nilabasan na ito sa sobrang libog na 

nararamdaman. Agad pumihit si Pinky para kainin ang kay Alma. Baligtaran sila. 

“Grabe naman pala nililigawan mo tol. Jackpot ka!” sabi ni Elton kay Lester. 
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Si Lester naman ay medyo nalilito. (Okay naman si Alma. At least virgin pa… kanina. Di ko 

lang akalaing ganito ito kalibog. Humanda ka sa kin pag tayo na lang.) 

“Oooohhh Pinkyyy! Ahhh ahhh ahhhhh!” ungol ni Alma nang labasan siya. Nilaplap ni Pinky 

ang mga naghalong katas ng mga lalaki at ni Alma. Napadighay pa siya na ikinatuwa ng lahat. 

Hinang-hina si Alma at nakatulog nang nakangisi. Tinabihan siya ni Lester at Pinky sa kama. 

Tumabi naman si Elton at Rick sa mga gf nila at pare-pareho silang nakatulog nang hubot-hubad 

sa kuwarto ni Sharon. 

Samantala, kakauwi lang ng bahay ni Tess mula sa trabaho. Mag-aalas 10 na gawa ng trapik at 

tulog na marahil ang nanay niya. Hindi niya alam na may lakad si Alma. Binuksan niya ang 

naka-lock na pintuan at nagpatuloy sa silid niya. Nakarinig siya ng ungol mula sa kuwarto ng 

nanay niya. Bahagyang bukas ang kuwarto ng nanay niya at napasilip siya. Nabigla siya sa 

nakita. 

“Oooohhhh saraap uhhmmm” ungol ni Aling Lea habang umaandar ang vibrator sa loob ng puki 

niyang nakabuyangyang. Nilalamas ni Aling Lea ang mga susoniya. Malaswa ang itsura ng 

nanay niya. Nakaka-L. 

Napako si Tess sa puwesto niya. Noon lang niya nakitang nagpapaligaya sa sarili ang ina niya. 

Napansin niyang wala si Alma kaya siguro nagawaito ng nanay niya. Hindi niya napigilan ang 

sarili na manood. Lalong ipinagbukahan ni Aling Lea ang mga hita niya at inilabas-masok ang 

nanginginig na vibrator. Noon lang napansin ni Tess na gumanda ang katawan ng ina. Pumayat 

ito dahil sa sakit. Wala pa namang kuwarenta si Aling Lea at hindi siya magtataka kung 

magkagusto ito sa lalaki o may lalaking magkagusto rito. (Sana lang wala at ayokong may ibang 

lalaki sa bahay.) Nagsimula ring mag-init ang katawan ni Tess. Ilang araw na rin siyang walang 

sex. Hindi niya namalayan na nasa loob na ng blouse niya ang kamay niya ha ang pinapanoood 

ang pagpapaligaya ng ina sa sarili. Napisil niya ang isa niyang utong. Napaungol rin si Tess. 

Biglang natigil si Aling Lea. “Ayy! Sino iyan?” 

Sa pagkabigla ay napabagsak si Tess papasok ng kuwarto. Halatang nakapasok pa sa blouse ang 

kamay niya at bukas na ang zipper ng pants. 

Nagbalot ng kumot si Aling Lea. “Tess! Kanina ka pa diyan?” 

Napatango lang ang dalaga. “Pa…Pasensiya na. Di mo sana nakita yun. Sorry iha.” 

“Sorry rin „nay. Di ko napigilan ang sarili ko. Alis na ako. Tuloy niyo lang…” 

“Tess, sandali…” 

“Ano po yun?” 

“May nangyayari ba sa inyo ng kapatid mo?” 



“Ano pong nangyayari?” 

“May, ginagawa ba kayo sa silid mo?” 

Napatango lang uli si Tess. “Hanggang dun lang po yun nay. Patawarin niyo kami. Ititigil ko na 

po.” 

Hinawakan lang ni Aling Lea si Tess sa balikat at niyakap. Napadikit si Tess sa hubad pang 

katawan ng ina. Kakaiba ang init sa katawan nito. Sinimulang halik-halikan ni Aling Lea ang 

buhok ng anak. 

“Nay…” 

“Bitin ako anak. Miss ko na tatay mo…” sabi ni Aling Lea. Nakuha ni Tess ang gusto ng ina. 

Naisip niyang naririnig sila nito kapag may milagro sila ni Alma. Gumalaw ang kamay ni Tess at 

hinawakan ang susong ina na hindi na niya nahawakan nang mag-dalawang taong gulang na 

siya. Mas malaki ang mga susong ina niya kaysa sa kanya at hindi pa masyadong laglag. 

“Ganyan anak… Sali ako sa laro niyo oooohhhh!” Napaungol si Aling Lea sa sarap na 

nararamdaman. Matagal nang walang nakakahawak sa mga susoniya. Yumuko si Tess at muling 

sinuso ang nanay niya. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Aling Lea. Kakaibang sarap na. 

Nag-iinit na nang husto si Tess. Dali-daling hinubad ang lahat ng saplot sa katawan. Pagkahubad 

ay agad na hinalikan sa leeg si Aling Lea. Hinalik-halikan din niya ang likod ng tenga ng nanay 

niya at nasuklian siya ng mahabang ungol nito. 

“Uhhhmmm Tess…Saan ka natuto niyan? Ooohhhh” 

Hindi sumagot si Tess. Alam lang  niyang humahanga ang ina sa talento niya sa kapwa babae. 

Inisip na lang ni Tess na hindi ang niya ina ang katalik niya ngayon. Lalong pinag-ibayo ni Tess 

ang paghalik sa katawan ng ina. Bumaba uli siya sa susong nanay niya. Pinaikot-ikot ang dila 

niya sa mga utong ng ina na tayong-tayo na. Habang busy siya sa susoni Aling Lea ay 

naglumikot ang isang kamay niya sa pagitan ng hita nito. Basambasa si Aling Lea. Napahawak si 

Aling Lea sa ulo ng anak habang sumususo ito sa kanya. Napaliyad siya nang pagapangin ni 

Tess ang isang daliri sa hiwa niya. “Oooohhhhh” malakas na ungol ni Aling Lea. 

Lalong bumaba ang paghalik ni Tess. Tuluyan nang iniwan ang susong ina. Humalik siya sa 

tiyan, sa pusod at sa wakas, humantong siya sa mabalahibong puking pinanggalingan niya. Kapit 

na kapit si Aling Lea sa kubrekama habang bukang-buka ang mga hita niya. Pinaghiwalay ni 

Tess ang ibabang labi ng ina niya saka dumila nang mahaba sa loob. Kagat-labi si Aling Lea sa 

sarap. Sobrang tagal na mula nang huling makaranas siya nang ganun. Sarap na sarap si Aling 

Lea. Hindi niya akalaing magaling palang magpaligaya ang sariling anak. Hindi rin siya 

makapaniwala sa ginagawa nilang mag-ina pero namayani pa rin ang libog nilang dalawa. 



“Oooohhh anak, hayan na akooo oooohhh!” ungol ni Aling Lea. Grabe ang panginginig niya sa 

sarap. Nang mahimasmasan siya ay agad niyang pinahiga si Tess at siya naman ang kumain sa 

sariwa pang puki ng anak niya. 

“Oooohhh nayyy! Sige paahhh!” sabi ni Tess. Kakaiba ang nararamdaman ni Tess sa tanawin sa 

harap niya. Sarili niyang nanay ang kumakain sa puki niya. Noong una ay di rin siya panatag na 

tingnan si Alma na kumakain sa puki niya. (Siguro nga ganito talaga. Wala namang ibig sabihin 

ito. Kailangan lang makaraos ooohhh) 

Inabot ni Aling Lea ang vibrator ni Tess at ipinasok sa basambasang puki ng anak habang 

dinidilaan niya ito. Napaliyad si Tess sa sarap. Sige lang si Aling Lea sa pagdila ng tinggil ni 

Tess habang inilalabas-masok niya ang vibrator sa puki ng anak. Sumusunod naman ang 

balakang ni Tess sa bawat labas-masok ng vibrator sa kanya. 

“Oohhh nay! Shit! hayan na ako oooohhh!” ungol ni Tess nang labasan din siya. Hinalikan agad 

siya ng ina niya sa labi. Nagpalitan sila ng laway at nagpuluputan ng dila. 

“Tess, salamat sa iyo.” sabi ni Aling Lea sa anak. 

“Ok lang „nay.” 

“Gusto ko pa sanang maulit ito. Pero, magkakaibigan lang tayo pag ginawa natin ito. Hindi tayo 

mag-iina.” 

(Mag-iina) Napangisi si Tess. “Puwedeng sumali si Alma? Di natin ito secret sa kanya?” 

Tumango lang si Aling Lea at napangiti rin. Muli silang naghalikan at magkayakap na 

matutulog. 

“Ahh Tess.” 

“Ano yun nay?” 

“Punas ka muna ng bimpo. Amoy burger ka. Nagugutom tuloy ako. Di ka pa nag-uuwi ng mga 

burger mo.” 

 

  



Burger Queen Chapter 16 – Tigang 

 

/Psst. Nood tayong sine sa Megamall./ text ni Patrick. 

/Saan ka ba nagpunta? Tagal mong di nag-txt?/ sagot ni Tess. Puro kasambahay lang ang 

nakikita ni Tess tuwing nakikigamit siya ng CR. 

 

/Sensiya na. Personal eh. Make it up to u na lng. Nood tayo mamaya./ 

/Ano namang palabas?/ 

/Ikaw bahala. Mamili tayo dun./ 

/Hmm. Sabi mo yan ha./ 

/Sige. Ready lang ako mamaya./ 

Natuwa naman si Tess. Inakala niya na kinalimutan na siya ni Patrick matapos nitong matikman 

ang katawan niya. Ang totoo naman, siya ang may gustong makatikim sa binata. Mawala man 

ito, ok lang. Ginanahan muli si Tess sa pagluluto. Abonado siya malamang. Apat na burger ang 

aabonohan niya para sa date nila ni Patrick at sa kanyang nanay at kay Alma. Sige naman ang 

dating ng mga customer. Umoorder din si Mang Ramon pero di siya pinanapunta nito. (Nagsawa 

na kaya sa kin? Ok lang din.) 

Ilang tao na ang nakagamit ng katawan niya. Ang huli ay ang sarili niyang ina. Kakaiba ang 

karanasan niya sa nanay niya. Nakakalibog na medyo may pagka-normal. Natuwa si Lea na 

napaligaya niya ang nanay niya sa pamamaraang seksuwal. Medyo nag-init siya nang maalala 

ang mukha ng ina habang kinakain ang puki niya. (Shit! Bakit kasi nadiskubre pa yung vibrator?) 

Iniiwan niya ang vibrator sa bahay dahil baka gamitin ni Alma o ng nanay niya saka di naman 

siya nagkukulang sa sex. Pero sa ganitong pagkakataon, kapag nabubuhay ang libog niya… 

Naiisip niyang labas-masok ang vibrator sa puki ni Alma o ng nanay niya. O di kaya, busy ang 

dalawa. (Shit! Shit! Shit! Uhhmmm Bahala na!. Mamaya siguro kay Patrick. Uhmm. Ano ba 

iyan?) Basa na ang pakiramdam ni Tess sa panty niya at kumikiskis sa bra niya ang mga utong 

na tayong-tayo. Agad siyang uminom ng softdrinks. Matagal pa ang downtime pero gusto na 

niyang magkulong. 

Nakaupo si Alma sa silid ng ate niya. Pinagmamasdan ang malaking vibrator ng ate niya. 

Dalawang araw na mula nang mangyari ang group sex nilang magkakaibigan. Di niya alam kung 

ano ang mararamdaman. Nalilito ang dalagita. May boyfriend na siya pero tama nga  ba ang 

nangyari? Alam niyang mali pero super enjoy siya. Tatlong lalaki agad ang nakatikim sa kanya. 

(Bakit ganun? Pinagsamantalahan ba nila ako? Parang hindi. Gusto ko naman eh. Pero tatlo sila. 

Tama ba yun?) Naalala niyang nag-isang round pa sila ni Lester bago siya umuwi. Hindi pa niya 

nasasabi sa ate niya. (Magagalit yun. Lagot ako kay Ate.) 
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“Lester kantutin mo na ako. Pls.” mga salitang nanggaling sa sarili niyang labi. (Di man lang 

muna ako nagpa-sixteen. Mas ok daw yun kahit paano.) Natigil ang pag-iisip ni Alma nang 

tumunog ang cellphone niya. Binigay ni Tess ang lumang phone kay Alma matapos tanggapin 

ang bigay ni Patrick. 

/Gagabihin ako. Pakisabi na lang kay nanay./ txt ni Tess. 

/Bakit? Miss na kita ate. Nag-iinit ako ngayon./ 

/Ano ka ba? Gusto ko na ngang mag-solo dito eh. Init na init na din ako. Sinabi mo pa iyan. 

Pakisabi mo na lang kay nanay./ 

Natuwa si Alma sa sagot ng ate niya. (Hehehe) /Sige ate. Uhhmmm… wait ako sa 

iyo….Ooohhh. Sarap ng vibrator mo ooohhh!/ 

/Tse! Lagot ka sa kin mamaya./ 

Namalengke si Aling Lea kaya nag-iisa sa bahay ngayon si Alma. Nag-init siya ng husto sa 

palitan nilang mag-ate at sa mga alaala niya. Mabilis siyang naghubad ng lahat ng saplot niya. 

Pinagapang niya ang palad niya sa hubad niyang katawan. Tayong-tayo ang mga utong niya sa 

mura niyang dibdib. Pinagapang niya ang kamay niya dito. Inikot-ikot ang palad niya sa ibabaw 

ng utong niya. 

“Shit! Ooohhh! Ahhhh!”  malakas na ungol ni Alma. 

Naglalakad pauwi si Joey. Kababata ni Alma. Magkatabi lang sila ng bahay at kalinya ng 

eskinita nila ang silid ni Tess. Napatigil ang binatilyo nang may marinig na mga ungol. (Ano 

yun) Hindi nagtagal, nasundan ito. Lumingon siya sa paligid. Mga alas dos na ng hapon at 

kainitan. Walang tao sa paligid. Sinundan niya ang mga ungol. 

Walang pakialam si Alma. Gusto niyang makaraos. Patuloy siya sa paglalamas ng mga suso niya 

gamit ang isang kamay habang nakapasok ang dalawang daliri niya sa puki niya. Taas-baba ang 

balakang ng dalagita. Sarap na sarap. “Oooohhh shit! Sarap Lester. Sige paaahhhh!” 

(Si Alma yun ah. Ano nangyayari sa kanya?) Idinikit ni Joey ang tenga sa dingding ng bahay. 

Gawa sa kahoy ang bahay nila Tess. Nakasara ang bintana ni Tess. Alanganin na nakasara ito sa 

init ng panahon. Muling lumingon si Joey kung may tao sa paligid. Pinilit sumilip ni Joey sa 

bintana. May maliit na siwang dito. Nanlaki ang mata niya nang makita si Alma sa kama ni Tess. 

Hubo‟t-hubad ito at parang nagpapaligaya sa sarili. (Shit! Si Alma nga! Ganun pala magjakol 

ang mga babae!) Makintab na sa pawis ang katawan ng dalagita. Inosente noon ang tingin ni 

Joey kay Alma. Wala siyang malisya dito. Pero ngayon, sintigas ng bakal ang titi niya. Kung 

madilim lang ay magjajakol siya. Habang tumatagal ang panonood niya, lalong sumasakit ang 

puson niya. 

Si Tess naman ay hindi na mapakali. Init na init ang pakiramdam niya mula nung huling text ni 

Alma. Walang nagawa ang softdrinks na tinungga niya. Hinihintay niya ang downtime kung saan 



walang tao sa paligid. May isa siyang customer ngayon na nagbabasa pa ng diyaryo habang 

kumakain. (Shit! Shit! Ano ba?) Pinagkikiskisan na lang ni Tess ang mga hita niya habang 

nakaupo siya. 

Tuloy lang si Alma sa pagpapaligaya sa sarili. Basambasa na ang puki nya. Ipinahid nia ang 

sariling katas sa utong niya para lalong masarapan. “Uuuhhmmmm Sige pa! Come on! Ooohh! 

Hayan na! Hayan na! Oooohhh!” ungol ni Alma nang labasan siya. 

Halos sumabog na rin ang katas ni Joey. Basa na ang brief niya sa paunang-katas niya. Hindi pa 

rin siya natitinag sa kinatatayuan. Muli siyang lumingon-lingon. Ayos! Wala pa ring tao. 

Pinagsawaan ng mata niya ang kahubdan ng kababata. (Grabe Alma. Isama mo ako diyan.) 

Parang gusto niyag katukin. Parang nag-iisa lang si Alma pero baka mapahiya ang dalagita at 

tumigil. Sayang ang palabas. 

Sa wakas! Umalis din ang customer ni Tess. (Di ko na kaya. Sa CR na lang nina Patrick. 

Bibilisan ko lang.) Agad nagsara ng stand si Tess. Wala namang masyadong tao sa paligid. 10 

minutes lang. Tulad ng dati, kasambahay ang sumalubong kay Tess. (Nasan kaya si Patrick?) 

Gusto niyang magpa-isa sa boyfriend kung nagkataong nasa bahay ito. Di na bale. Agad 

nagkulong sa CR si Tess. 

“Shit! Saraaap…” ungol ni Alma matapos labasan. Pero hindi pa tapos si Alma. Ilang beses ba 

siya nilabasan nung group session nila? Tatlo? Apat? Kaiba namang way para mawala ang 

virginity niya. Isa pa! Isa pang Joy! Tayong-tayo pa ang mga utong niya at mainit pa ang puki 

niya. Kinuha niya ang vibrator ni Tess at binuksan ito. Nagsimulang manginig ang kahabaan nito 

sa kamay niya. 

Lalong nanlaki ang mga mata ni Joey nang makita ang hawak ni Alma. (Grabe pala libog mo 

Alma! Grabe ka! Ang sakit naman!) Gustong-gusto nang umuwi ni Joey at magbate. Pero 

kailangan din niyang mapanood ang susunod na kabanata. (Ito lang isipin ko, puwede pang mag-

Mariang palad pagtuntong ko ng 30!) Sinimulang pagapangin ng dalagita sa katawan niya ang 

pekeng ari. Pinaikot-ikot niya ito sa mga susoniya at saka inilagay sa pagitan. Nakita ni Joe na 

bumubuka ang bibig ni Alma tanda ng pag-ungol nito. Tumigil si Alma sa pag-ungol nang 

malakas kanina. Inipit niya ng pekeng ari sa pagitan ng susoniya saka isinubo ang dulo. (Shit! titi 

ko sana yun!) Medyo malabo dahil US size ang vibrator. Isang ulos lang ni Joey ay butas ang 

dingding ng bahay. 

Sinimulang ipahid ni Alma ang vibrator sa puki niya. “Shit! Uhhhmmm Elton! Ang laki ng sa 

iyooo.” sabi ni Alma. Naalala niya ang titi ni Elton na naglabas-masok sa kanya. “Sorry talaga 

atee. Masaraaap…” ungol ni Alma nang simulan niyang ipasok ang vibrator sa puki niya. 

Pagkasara ni Tess ng pinto ng CR, agad-agaran siyang naghubad ng laat ng saplot niya. Init na 

init na siya. Kailangan niyang makaraos. Umupo siya sa bowl. Umihi sandali at saka itinaas ang 

mga paa sa pader ng CR. Sinimulan niyang lamasin ang boobs niya saka pinagapang ang isang 

kamay niya pababa sa puki niya. “Uuuhhhmmm saraaappp ooohhh!” mahinang ungol ni Tess. 

Pinisil-pisil niya ang dibdib niya habang hinahagod ang puki niya. Labas-masok ang gitnang 

daliri habang sinasagi ang kuntil niya. “Shit! Uuhhmmm…” 



Pilit niyang inalala ang mga nakakalibog na bahagi ng buhay niya sa mga nakaraang linggo. 

Nakita niya sa harap niya ang mukha ni Frank habang dinidilaan ang nakabuyangyang na puki 

niya.  Napakagat-labi si Tess sa sarap habang pinaikot-ikot niya ang daliri niya sa kanyang 

kuntil. Gaya ng  pag-ikot ikot ng dila ni Frank. Naalala niyaa ng paghagod ng dila ng amo niya 

nung unang araw niya sa opisina nito. “Ssiiirrr oooohhh! uunngghh” Malapit na siyang labasan 

nang mag-ring ang cellphone niya. 

“Ateee…. Saraap ooohhh! Sige paaahh! ” ungol ni Alma habang umaandar ang vibrator sa loob 

niya. Inilabas-masok din niya ang daliri niya sa bibig niya. “Elton…. Sarap ng titi mo ohhhh” 

Ini-imagine niya ang naranasang sex session at kapag naaalala niya, pumapasok sa isip niya ang 

ate niya. “Atee oohhh.. Sorryyyy…” Nakita niya ang cellphone niya. Nag-dial siya habang 

inilalabas-masok pa ang vibrator sa puki niya. 

Naka-ilang ring ang cellphone bago kinuha ni Tess. Inis si Tess sa nangyari. Bitin na bitin siya.  

“Hello?” 

“Ateeehh Tulungan mo akooh.” 

“Alma? Bakit?” 

“Nagpaparaos lang ate. Ikaw kasi ang naiisip ko eh. Oohhh!” 

“Ako din nagpaparaos.” sagot ni Tess. Muling nabuhay ang libog niya. Muli niang kinalikot ang 

kuntil niya. “Ano ginagawa mo ngayon?” 

“Pinapasok ko yung vibrator sa puki ko. Ang saraap ate Ooh! Ikaw?” 

“Nasa iyo pala iyan. Ako pinipisil ko boobs ko. Saka hinihimas pepe ko. Tulungan mo ko Alma. 

Kanina pa ko libog eh. Kasalanan mo ito. Uuhhhmmmm” 

“Ganun ba? uuhhmmm Kiss ko pepe mo?” 

“Pls Alma. ooohhh!” 

“Kiss ko na. Ganito ba? Gusto mo kainin ko tanggal mo ate?” 

“Ooh ganyan nga. Sige pa ooohh” 

“Ako rin ate! Kainin mo puki ko uuhnngghhh!” ungol ni Alma. Nagkunwaring padila-dila si 

Tess. Nilagyan ng tunog ang pagdila at paghalik niya. Ganun din ang ginawa ni Alma. 

“Ganyan ate! Sige paahhh Malapit na ako Oooohhh!” 

“Alma. Ako rin. Malapit na! Yes! Yes! Ahhhhhhhhhhh!” 



Sabay na nilabasan ang magkapatid. Tumalsik sa pinto ng CR ang naipong katas ni Tess. 

Napaliyad naman ng husto si Alma sa kama ng ate niya. Halos inalikabok na ang mata ni Joey sa 

panonood kay Alma. Hindi niya magawang kumurap. Biglang nakarinig si Joe ng mga apak ng 

bakya sa malapit. Agad siyang kumaripas ng takbo nang makita niya si Aling Lea. Di niya alam 

na pinagtitinginan siya ng mga nadaanan niya dahil sa tayong-tayong bukol sa shorts niya. 

 

Burger Queen Chapter 17 – Tigang Part 2 

Humihingal pa si Alma matapos siyang labasan. Nasa loob pa ng puki niya ang kalahati ng 

vibrator na umaandar pa. Hindi niya alam na nasa loob na ng bahay ang nanay niya. 

Nagtataka naman si Aling Lea at walang tao sa bahay. Baka nasa kuwarto ni Tess si Alma. 

Nagulat siya sa nakita nang buksan niya ang pinto. 

“Aaayyy Alma! Ano nangyari sa iyo?” sigaw ni Aling Lea. 

Nabigla si Alma sa nangyari. Nakabuyangyang pa ang hubad niyang katawan sa harap ng 

nabiglang ina. May vibrator pa sa loob ng puki niya. “Nay?” mahinang sabi ni Alma. 

Tahimik lang na nakatingin si Aling Lea sa anak. Matapos ay agad na umalis. Narinig ni Alma 

na ibinaba ng ina ang mga ipinamili sa mes saka nagtungo sa kuwarto at nagsara ng pinto. 

Namutla si Alma. Ano na lang ang sasabihin niya sa ina niya. (Nay, nagdadalaga na kasi ako. 

Nay, normal lang po di ba? Nay, gusto ko kasing subukan kung ano pakiramdam…) Alam ni 

Alma ang sasabihin ng ina. “Ang bata mo pa para maglandi.” 

Nagbihis si Alma ng bra at panty saka nagtungo sa kuwarto nilang mag-ina para magpaliwanag. 

Nadatnan niya ang ina na nakaupo sa tabi ng kama. Nakatalikod ito sa pinto at parang 

humuhikbi. 

“Nay…” 

Hindi sumagot si Aling Lea. 

“Nay… Sori po. Di niyo po sana nakita yun. Kasi po… Gusto ko lang po kasing maranasan yung 

sex eh. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang pakiramdam.” 

“Ngayon alam mo na?” mahinang tanong ni Aling Lea. Walang tanda ng galit. Pero hindi alam 

yun ni Alma. 

“O…Opo.” 

“May nakagalaw na ba sa iyo? Bata ka?” 
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Nagsinungaling si Alma. “Wala pa po.” 

“Totoo?” 

Hindi makasagot si Alma. “Sori po talaga nay. Hindi na po mauulit.” 

“Hindi ko na maiaalis sa iyo yun.” sabi ni Aling Lea. “Lalo pa‟t alam mo na ang pakiramdam. 

Saan mo nakuha yung ginagamit mo?” 

“Kay Ate po. Nakita ko lang po. Kaya ako naging curious.” sagot ni Alma. “Ba‟t parang di kayo 

galit?” 

“Galit ako anak. Galit ako sa „ting tatlo. Galit ako sa sarili ko. Di kita mapagsabihan dahil 

nalilito ako. Anak, alam ko ang tungkol sa inyo ng ate mo.” 

Nabigla si Alma sa sinabi ng ina. Sana hanggang dun lang ang alam niya. “Kasalanan ko din yun 

„nay. Nung nakita ko po yung gamit ni ate… Parang di ko napigilan ang sarili ko.” 

Tumingin sa mata ng anak si Aling Lea, saka ngumiti. “Ako rin anak. Ganun din pakiramdam 

ko. Nahuli ako ng ate mo. Kaya, di mo ako matatawag na santa pagdating diyan. Kaya ako 

nalilito. Kaya di ko kayo mapagsabihan dahil pare-pareho lang tayo.” 

“Nung nakita kita sa kuwarto, nauna pa libog ko kaysa galit kaya nandito ako ngayon.” 

“Talaga nay? Di kayo galit sa kin?” 

“Magagawa ko. Nandiyan na „yan. Kung puwede, isali niyo ako ng ate mo…” sabi ni Aling Lea. 

Nagkatinginan silang mag-ina. Iba ang mensahe ng mga mata ni Aling Lea kay Alma. Nakuha 

ito ng dalagita. Inilapit ni Alma ang mukha sa ina. Hinimas-himas ni Aling Lea ang buhok ng 

bunso. Lalong nagkalapit ang mga mukha nila hanggang sa maglapat ang mga labi. 

Muling nabuhay ang libog ni Alma. “Nay…” 

“Huwag nanay… Lea lang.” sabi ni Lea. 

Naglingkisan sila ng dila. Ayaw bitiwan ang isa‟t-isa. Lalong ginanahan si Alma sa sinabi ng ina. 

Nabawasan ang pagka-ilang niya dahil parang ibang babae na ang katalik niya. May kasama na 

siya sa pagpawi ng nararamdamang init sa katawan. Nagsimulang gumapang ang mga kamay ni 

Alma. Inabot niya ang mga susong nanay niya na sinuso niya parang kailan lang. Isa-isang inalis 

ni Alma ang mga butones ng blouse ni Lea. Si Lea naman ay inalis ang pagkaka-hook ng bra ng 

anak. Tumambad kay Lea ang murang dibdib ng anak na may porma na. Tayong-tayo ang mga 

utong. 

Hinalikan ni Lea ang isang suso ni Alma. “Oooohhh! Nay…” Napatigil si Alma sa paghuhubad 

sa ina. Napaliyad siya sa sarap. Napahawak si Alma sa ulo ni Lea. “Ooohhh sarap nay… Lea 

pala uuhhmmm.” 



Natuwa si Lea at napapaligaya niya ang bunso. Pinaikot-ikot niya ang dila niya sa mga tayung-

tayong utong ni Alma. Sinisip niya ang isa saka pinisil ang kabila. “Oooohhh shit! Ummpphhh” 

ungol ni Alma. Naghubad ng panty ang dalagita habang abala ang ina sa dibdib niya. Nakatawag 

pansin iyon kay Lea.  Bumaba ang isang kamay nito at pinakiramdaman ang hiwa ni Alma. 

Napabuka ang hita ni Alma para bigyang laya ang ina. 

Tumigil sandali si Lea. Pinagmasdan ang anak. Kusa nitong hinagod ang puki niya. Naghihintay 

sa susunod na gagawin ni Lea. Tuluyan nang naghubad si Lea. Nakita ni Alma ang malalaking 

susong nanay niya. Malaki pa sa ate niya. Malaki pa sa mga kaibigan niya. Di siya nakatiis. Muli 

siyang sumuso sa nanay niya. 

“Ooohhh… Ganyan nga anak… Sige pa. Uhhmmm…  Sa iyo talaga iyan…” 

Sige lang sa pagsuso si Alma sa nanay niya habang hinihimas nito ang puki niya. (Shit! Sarap 

humimas ni nanay… oohhhh!) Napahiga ang mag-ina sa kama nila. Bumaba ang paghalik ni 

Alma sa katawan ni Lea. Gusto niyang matikman ang puki ng ina. 

“Lea… Nay, Dito ako galing di ba?” tanong ni Alma. 

“Oo anak. Gusto mo bang matikman?” 

“Oo nay. Ambango mo.” sabi ni Lea sabay hinagod ng dila ang hiwa ng ina. Napaungol nang 

malakas si Lea. Pinaghiwalay ni Alma ang mga labi ni Lea bago muling hinagod ng dila. 

Napapagalaw na ang balakang ni Lea sa sarap. 

“Ooohhh ganyan nga! Sige pa Alma Ooohhh! Ang landi mong bata ka! Oooohhh!” 

Nakita ni Alma ang kuntil ng ina. Pinaikot-ikutan niya muna ng dila bago ito sinipsip. Halos 

mabaliw si Lea sa ginagawa ng bunso. (Bakit mas magaling pa yata ito kay Tess?!) Ipinasok ni 

Alma ang mga daliri niya habang kinakain ang kuntil ng nanay niya. Napasabunot si Lea sa 

buhok ni Alma. “Ooooohhhhh Ahhhhh! ahhh! hhaaahhh ahhhh!” ungol ni Lea. Di nagtagal, 

napaliyad bigla ito tanda nang nilabasan siya. Sinimsim ni Alma ang katas ng nanay niya. 

“Alma, ikaw rin!” sabi ni Lea. Bumaligtad ng pwesto si Alma. Itinapat ang murang puki niya sa 

mukha ni Lea. (Ang bango ng puki ni Alma. Sariwa pa…) Agad na kinain ni Lea ang puki ng 

bunso. 

“Aaaahhhh! Uummmmnn!” ungol ni Alma. “Ganyan nay… Sige paaahhh oooohhhh!” 

Palitan ng ungol ang mag-ina habang nagkakainan ng kanilang mga ari. Pinag-hiwalay ng husto 

ni Lea ang mga labi ng puki ni Alma para mas makain niya ang kuntil ng anak. Sinipsip niya 

iyon at kinagat-kagat. Salit-salit ang sipsip at kagat na ginawa ni Lea. Napatigil si Alma sa 

pagkain sa puki ni Lea sa sarap. 



“Nay…. Hayan na ako… Ooohhh ayan naaaaaahhh!” ungol ni Alma. Parang kinumbulsiyon ang 

dalagita sa ibabaw ng katawan ng nanay niya. Di nagtagal, pinagsikapan niyang sumunod ang 

nanay niya. Di nagtagal, nilabasan din ito. 

Umayos sila nang puwesto at nagyakapan. Kakaiba ang pakiramdam ng dalawang pares ng 

susong magkadikit. Naglingkisan ang mga dila nila. Parang walang sawa. 

“Ang galing mo anak. Parang ayoko nang malaman kung saan ka natuto. Alam mo na siguro 

kung paano mag-ingat.” sabi ni Lea. 

“Opo „nay… saka wala namang mangyayari sa kin pag tayo ni Ate di ba?” sagot ni Alma. “Pag-

uwi niya try nating tatlo. Sali ka na sa „min.” 

  



Burger Queen Chapter 18 – Sine 

Padila-dila pa ng labi si Tess. Sa wakas, nairaos din niya ang nararamdamang libog. Kahit 

pakiramdam niya ay di siya makakilos, mabilis siyang nagbihis para di mahalata ang ginawa 

niya sa CR. Hindi sana siya nahalata. Nginitian niya at pinasalamatan ang kasambahay saka siya 

nagbalik sa stand. Nang tiningnan niya ang relo niya, mas matagal pa pala iya sa inakala niya. 

Dali-dali siyang nagbukas ng stand at ilang sandali lang, sunud-sunod ang mga order. Oras na ng 

meryenda. (Patay ako nito. Baka malaking kita ang nawala–) 

“Para ka namang balisa Tess.” sabi ni Ernie na biglang lumitaw sa harap ni Tess. 

“Ernie. Naparito ka?” nabiglang sabi ni Tess. 

“Bawal ba? Buy one take one nga diyan.” 

“Di naman. Ang bawal eh yung magpalibre.” 

“Iiskor pa naman sana ako ng C2. Di talaga puwede labs?” 

“Ano ka ba? Naiilang ako pag tinatawag mo kong labs. Wala na tayo.” 

Nagkamot ng ulo si Ernie. “Nahuli lang ako ng pulis saka nawala sandali wala na? Grabe ka 

miss. Eh kung wala na tayo, siguro naman friends pa rin.” 

Hindi kumibo si Tess. Hindi na niya alam kung papaano pakikisamahan si Ernie. Kung puwede 

lang ayaw na niya itong makita. 

“Parating na kumpare ko.” turo ni Ernie sa isang papalapit na binata. “Papahiyain mo ba naman 

ako?” 

“Ernie, wala na akong pang-abono. Bibili ka ba nang maayos?” sabi ni Tess. Kinabahan siya 

nang magbago ang itsura ni Ernie. Saglit lang pero parang magwawala ito. 

“Oo na. Bigyan mo ko ng buy one take one saka dalawang C2.” 

Agad binigyan ni Tess si Ernie ng isang pares na burger na nakahanda na. Agad na umalis si 

Ernie nang makitang papalapit pa ang iba pang customer galing pabrika. Napabuntung-hininga si 

Tess. (Puwede kay akong palipat kay Frank?) 

Kinagabihan, nagkita sila ni Patrick sa kalapit na waiting shed. Nagyakap, naghawak-kamay at 

naghintay ng masasakyan. Sa di-kalayuan, galit na nakatingin si Ernie sa kanila. 

Sa Megamall, masayang naglalakad ang dalawa papuntang sinehan. 

“Di mo ba ikukuwento sa kin nangyari sa iyo? Bakit ang tagal mong nawala?” 
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“Sorry Tess. Saka na lang pag ready na ako. Iba na lang pag-usapan natin.” 

Nayamot si Tess. “Sayang pa naman load ko kaka-text sa iyo. Di ka sumasagot eh. Ok lang 

naman ako kung gusto mong malaman.” 

“Hehehe. Buti naman. Kaya nga tayo may date para makabawi ako eh. Ano panonoorin natin?” 

“Monsters vs Aliens na lang.” 

Napakamot sa batok ang binata. “Sure ka?” 

“Sige na. Kala ko gusto mong bumawi?” 

“Ok.” 

Sa balcony sila pumuwesto kung saan halos walang tao. Wala nang gaanong nanonood dahil 

uwian na ng mga bata ang mga kasama nila ay mga magnobo rin. Sinamantala ng dalawa ang 

kadiliman, ilang minuto pa bago ipalabas ang pelikula. 

Eskrimahan sila ng dila habang magkayakap. Lumipat si Tess sa puwesto ni Patrick at umupo sa 

hita ng binata saka pinagpatuloy ang halikan. Walang pakialam ang dalawa sa ibang nasa paligid. 

Pinagapang ni Patrick ang kamay niya sa ibabaw ng blouse ng dalaga at sinapo ang malulusog na 

dibdib ni Tess. Sinimulang halikan ni Patrick tenga at pababang humalik hanggang sa dibdib ni 

Tess. 

“Uuuhhhmmmnn na-miss kita Pat.” 

“Ikaw din.” sagot ng binata saka ipinasok ang kamay niya sa loob ng blouse ni Tess. Napakagat-

labi ang dalaga nang pisil-pisilin ni Patrick ang mga matigas na niyang utong. Itinaas ni Tess ang 

blouse niya para bigyang laya si Patrick. Napaliyad sa sarap si Tess nang magpaikot-ikot ang dila 

ng binata sa utong niya. Pakiramdam ni Tess na basambasa na siya sa ibaba. 

Nakalabas na ang mga boobs ni Tess nang ipalabas na ang mga paunang trailer ng pelikula. 

Aninag sa kaunting liwanag ang dibdib niya sa mga nais tumingala sa balcony. Hindi na ito 

inintindi ni Tess. Tanghali pa siya init na init sa nobyo. Gumapang ang isang kamay ni Patrick 

pababa sa pantalon ni Tess. Naka-jeans si Tess dahil di niya inakalang magkikita sila ni Patrick. 

Si Tess na ang nagmadaling nagtanggal ng butones ng jeans niya. 

Naipasok rin ni Patrick ang kamay niya sa puson ni Tess hanggang sa loob ng panty ng dalaga. 

Tuwang-tuwa si Patrick nang halos mabasa ang kamay niya. Muli niyang inabala ang sarili sa 

isang susoni Tess habang pinagalaw niya ang daliri sa kuntil ni Tess. Humihingal sa sarap si 

Tess. Hirap makapag-ingay ang dalaga pero sarap na sarap na siya. Gusto niyang maghubad at 

magpakantot na kay Patrick kahit nasa sinehan sila. Napatingin sa paligid si Tess. Medyo 

marami nang tao sa ibaba. Isa lang ang tumingala ay huli sila. Lalong nalibugan si Tess. 

Gumiling-giling ang balakang ni Tess. Sinusundan ang daliri ni Patrick. Ilang sandali pa, 

nanginig ang katawan ni Tess. 



Agad lumuhod si Tess sa harap ng nobyo. Nakalilis pa rin ang blouse at pantalon. Lumingon 

muna siya kung may kasama sila sa row nila. Nagulat siya nang may makita siyang isa ring 

babaing nakaluhod sa nobyo niya. Lalong ginanahan si Tess. Inilabas niya ang titi ni Patrick at 

dinila-dilaan ang kahabaan nito. Napahawak si Patrick sa ulo ng nobya. “Shit Tess! Sarap mo. Di 

ako nagkamali sa iyo.” 

“Sarap ng titi mo Pat. Kanina ko pa gusto ito. Uhhmmnn.” sabi ni Tess sabay subo. Taas-baba 

ang ulo ni Tess. Pinagbuti ang paggamit niya ng dila niya para mapaligaya nang husto si Patrick. 

Sinisipsip niya ang ulo ng titi ng nobyo sa bawat pagtaas ng ulo niya. Gustong mapasigaw ni 

Patrick sa sarap pero baka mahuli sila. Ilang sandali pa, nilabasan ang binata sa bibig ni Tess. 

Sinipsip pa nang mabuti ni Tess ang titi ni Patrick hanggang sa malinis ito. Matigas pa rin ang 

titi ni Patrick. Napalingon si Tess sa babae kanina. Sige pa rin ang dalawa. Nakita niyang iniipit 

nito ang titi ng nobyo sa pagitan ng dibdib niya. Naisipang gayahin iyon ni Tess. Inipit din ni 

Tess ang titi ni Patrick sa dibdib niya. Nag-taas itinaas-baba ni Tess ang dibdib niya. Nang 

mapansin ni Tess na abot pa ng bibig niya ang ulo ng kahabaan ni Patrick, dinila-dilaan niya ito. 

Lalong tumigas ang titi ni Patrick sa nakita niyang ginagawa ng nobya. Lumingon si Patrick. 

Pinaikot ang mata sa buong sinehan. Walang guwardiya. Hindi. Nasa harapan sa may ibaba. 

Mukhang natutulog. Pinatigil niya si Tess at iginiya pababa sa sahig. Nakuha ng dalaga ang 

gusto ng nobyo. Dumapa siya sa sahig at itinaas ang puwitan niya. Itinapat ni Patrick ang titi 

niya sa naglalawang puki ni Tess. 

“Uuummmpphhh” impit na ungol ng dalaga nang maramdaman niyang ikinikiskis ng nobyo ang 

titi nito sa puki niya. (Shit. Sarap. Bilisan mo na Pat. Baka mahuli tayo.) 

Tuluyang ipinasok ni Patrick kay Tess ang titi niya. Mabilis siyang umulos na halos ikabaliw ni 

Tess. Kagat-kagat ng dalaga ang blouse niya para di siya makapag-ingay. “Hmmm! 

Hmmmpphhh! Hmmpphhh!” ungol ni Tess. (Shit! Sarap pala nang ganito! Sige pa! Sige pa!) 

Ganadong-ganado din si Patrick. Lalo siyang ginanahan nang maramdaman niyang iniipit ni 

Tess ang titi niya. Kailangan pati niyang bilisan at anumang sandali ay mahuhuli sila. (Hayan 

na… Malapit na…) Naramdaman ni Patrick na nilabasan si Tess. Medyo lumuwag ang 

pagkakaipit sa kanya ni Tess at lalong dumulas ang puki nito. (Malapit na rin ako. Konti na 

lang.) 

Sensitibong sensitibo pa ang puki ni Tess. Ilang sandali na lang ay lalabasan uli siya. (Shit! Shit! 

Patrick! Ayan na uliiii!) Muling nilabasan si Tess pero naramdaman din niyang may pumuslit na 

mainit na katas ng binata sa loob niya. Napadapa siya sa sahig at napadapa rin sa likod niya si 

Patrick sa pagod. Saktong may tumamang ilaw ng flashlight sa ulunan ng mga upuan nila. (Shit! 

Muntik na!) 

Agad na nag-ayos ang dalawa. Madalian silang lumabas ng sinehan bago sila mahuli ng guard na 

papaakyat sa kinaroroonan nila. Tawanan sila nang makalabas ng sinehan. Kakaiba ang tingin sa 

kanila ng tagakuha ng ticket. (Kapapasok lang ng dalawang yun ah.) 



Gabing-gabi na nang makauwi si Tess. Itinabi niya ang mga pasalubong na hamburger sa mesa. 

Alam niyang tulog na ang ina at kapatid. Sinilip niya muna ang mga ito sa kuwarto nila. Nagulat 

siya sa nakita. Tulog nga sila pero nakahubad ang mga ito at magkayakap.  (Hindi kaya? May 

nangyari na rin kaya sa kanilang dalawa? Si nanay talaga.) Napangiti na lang si Tess at nagtungo 

na rin sa sariling kuwarto para magpahinga at matulog. Kuntento ang katawan niya ngayong 

araw. 

Burger Queen Chapter 19 – Joey 

Hindi makatulog si Joey. Hindi niya maialis sa isipan niya ang hitsura ni Alma. Naka-puno yata 

siya ng isang baso sa dami ng katas na nailabas niya sa kababate sa loob ng kuwarto niya. 

Nilampasan niya lahat ng bumati sa kanya pauwi at pagpasok ng bahay. Dumiretso siya sa 

kuwarto at maghapong nagbate. Paulit-ulit ang tanong niya sa sarili sa tuwing nagpapahinga 

siya. (Bakit ganun? Grabe naman si Alma. Kailan pa kaya nawala pagka-virgin niya? Sino 

boyfriend niya? Suwerte naman. Kailan kaya ang chance ko? Kailangan ko siyang matikman 

pero paano?) Di nagtagal, nakatulog siya sa pagod. 

 

Kinabukasan, nakasalubong niya si Alma pauwi ng bahay. Pupunta sana si Joey sa internet shop 

para mag-browse ng porno. Nagkabatian sila pero iba na ang tingin niya kay Alma. Wala nang 

saplot si Alma sa tuwing nakikita siya ni Joey. 

“Uy Joey, saan punta mo?” tanong ni Alma. 

“Sa internet shop lang,” sagot ni Joey. 

“Ganun? Samahan mo na lang ako sa bahay. Kuwentuhan lang tayo. Wala akong kasama eh.” 

sabi ni Alma. 

Natuwa si Joey sa mungkahi ni Alma. Silang dalawa lang? Sana may mangyari. Sana may 

mangyari. 

Pagpasok nila ng bahay, isinara agad ni Alma ang pintuan saka ni-lock. Itinulak sia ni Alma sa 

dingding at siniil ng halik. 

Masarap pala ang humalik. Masarap ang pakiramdam ng magkadikit na dila. Masarap pala ang 

laway ng iba. At habang hinahalikan sia ni Alma, abala ang kamay nito sa pagkalas sa butones 

ng short niya. 

“Hmmpphh. Alma, grabe ka. Baka mahuli tayo ng nanay mo.” 

Hindi sumagot ang dalagita. Nang matanggal ang sagabal na short, lumuhod ito sa harapan niya. 

Agad isinubo ni Alma ang naghuhumindig na pagkalalaki ni Joey.  Parang sabik na sabik ang 

dalagita sa bilis ng pagtaas baba ng ulo nito. „Shit Alma. Ang saraaap.‟ sabi ni Joey na noon lang 

nakaranas mahawakan ng iba ang titi niya. Paminsan-minsang niluluwa ni Alma ang titi ni Joey 
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para dilaan ang buong kahabaan nito na lalong nagpapatigas dito. Enjoy na enjoy ang binatilyo 

sa kakaibang nararamdaman. 

Walang imik si Alma habang tsinustupa at dinidilaan ang titi ng kababata. Ok lang naman kay 

Joey. Sa tindi ng nararamdamang sarap, napapakadyot na rin si Joey sa bibig ni Alma. „Shit 

Alma. Sige paaah. Malapit na ako!‟ Napakapit si Joey sa ulo ng dalagita para makakadyot nang 

husto nang biglang umungol si Alma. „Grrrrrrrrrr!‟ 

„Aray! Shit!‟ sigaw ni Joey. Bigla siyang nagising at tumambad sa kanya ang aso niyang si 

Bimbo. Nagalit ito dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Joey sa ulo nito. Nananaginip pala ang 

binatilyo habang dinidila-dilaan ng aso ang nakalabas na titi niya. Nagulat ang aso at agad 

nagtago sa ilalim ng kama habang dumadaing sa sakit si Joey. 

Ilang malakas na mura ang namutawi sa bibig ni Joey hanggang sa pagsabihan siya ng tatay niya 

sa baba. Agad nagsuot ng short si Joey bago siya sitahin ng mga magulang niya. At sakto ngang 

bumukas ang pintong akala niya ay naka-lock. 

„Ano ba nangyari sa iyo ha? Mura ka nang mura diyan? Saka bakit ka nagkukulong dito?‟ 

„Wala. „Tay. Nahulog kasi ako sa kama eh. Tumama yung ano ko!‟ sabi niya habang iniinda ang 

sakit. 

Parang hindi naniniwala ang tatay ni Joey sa sinabi ng binatilyo. Tiningnan siya nito nang 

kakaiba sandali bago umalis. Muling binuksan nito ang pinto. „Bumaba ka na at patungan mo ng 

yelo iyan. Baka mabaog ka eh paano na kami ng nanay mo.‟ 

Nakahinga nang malalim si Joey at unti-unti nang nababawasan ang sakit. Tiningnan niya ang 

namumulang ari. (Buti na lang hindi bumaon yung mga ngipin. Shit kang aso ka! Kasalanan mo 

„to Alma. Tama. Mag-iipon nga ako para maisama kita sa sine. Doon ka yari. Hehehe. 

Arayyyyy!) 

Sinunod ni Joey ang payo ng ama bago muling nagkulong sa kuwarto. Iniisip niya kung paano 

isasagawa ang plano niya. Pero may sumingit na ideya sa isip niya. (Ano naman kaya ang 

ginagawa ni Alma sa gabi? Lagi kaya niyang ginagawa yung ganun? Ngayon kaya?) 

Ilang sandali pa, matapos kumain, lumabas si Joey ng bahay at nagmanman sa kalye kung may 

tao sa paligid ng bahay nina Alma. Nang makitang walang tao, sumilip siya sa kuwarto ni Tess 

kung saan nakita niya si Alma. Bandang alas-diyes na ng gabi. Wala si Alma sa silid. Aalis na 

sana si Joey nang saktong dumating si Tess. Si Alma sana ang gusto niyang makita pero di na 

bale. Makita lang niyang magbihis ang ate ni Alma ay ok na. Uuwi na lang siya at babalik uli. 

Kitang kita ni Joey si Tess habang nagbibihis ito. Unang hinubad ni Tess ang suot na pantalon. 

Nanigas agad ang etits ni Joey nang makita ang ibabang bahagi ng katawan ni Tess na 

natatakpan lang ng panty. Muling sumakit ang etits niya mula sa kagat ni Bimbo pero tiniis niya 

ito. Sunod na hinubad ni Tess ang blouse niya. Lalong tinigasan si Joey nang makita ang mga 

bundok ni Tess na natatakpan na lang ng bra. (Mas maganda siyempre ang katawan ni Tess kesa 



sa murang katawan ni Alma. Jackpot!) Nag-alis ng bra si Tess. Nakatalikid siya kay Joey kaya di 

niya kita ang mga dibdib ng dalaga. Magsusuot na sana ng bra si Tess nang may kumatok sa 

pinto. 

 

„Anak, kumain ka na ba?‟ tanong ni Aling Lea. 

„Di pa nay. Pero parang busog pa ako eh. Kukuha na lang ako. Si Alma?‟ 

„Nandoon sa kuwarto. Nag-aaral.‟ sagot ni Aling Lea. „Sige. Kumain ka na lang pag nagutom ka 

na. Pasensiya na sardinas lang ang ulam natin.‟ 

„Ok lang nay.‟ sabi ni Tess. Sandaling humalik si Tess sa labi ng ina bago ito umalis. 

Nakita ni Joey ang magagandang bundok ni Tess habang kausap si Aling Lea. Grabe talaga! 

Nagtaka si Joey kung bakit sa labi ng nanay humalik si Tess. (Ganun ba talaga? Di ba beso beso 

lang?) Matapos mag-palit ng pambahay si Tess, humiga ito sandali sa kama at nag-text sa 

cellphone. Hindi na nagsuot ng pang-ibaba ang dalaga. 

(Ok. So kita ko na boobs at legs ni ate Tess. Makauwi na kaya?) Tumalikod na si Joey nang 

marinig niya ang boses ni Alma. Muli siyang sumilip sa bintana. 

„Hi Ate.‟ sabi ni Alma sabay kiss sa labi ng kapatid.  „Sarap nung iniwan mo kagabi.‟ sabi ni 

Alma. 

„Buti nagustuhan mo. Di masyadong masarap yun pag malamig na.‟ 

„Ininit muna ni nanay sa kawali. Yun na nga lang almusal namin eh. Ate, baka puwedeng 

pumasok din ako sa trabaho mo.‟ 

„Baka di ka tanggapin dun. Masyado ka pang bata. Suwerte nga lang ako at nakalusot.‟ 

„Ganun ba.?‟ 

„Saka tuloy mo na lang pag-aaral mo. Dalawang taon na lang naman. Eh di pagka-graduate mo 

ng high school ipapasok kita dun kung gusto mo. Kung doon pa ako nagtatrabaho.‟ 

„Talaga lang ha? Bait mo talaga.‟ sabi ni Alma sabay halik sa labi ni Tess. 

Nagulat si Joey nang magtagal ang pagkakahalik ni Alma sa ate niya. Nang lalong magtagal, 

nanlambot ang mga tuhod ni Joey nang maisip niyang naglalaplapan na pala ang magkapatid. 

(NO WAY!) 

„Uhhmmm ate. Sarap mo talaga.‟ sabi ni Alma. 

„Shhhh… tulog na ba si nanay?‟ 



„Nandoon sa kuwarto. Patulog na yun.‟ sabi ni Alma. Tumayo ito at pinatay ang ilaw. 

„Ikaw talaga.‟ sabi ni Tess. 

(Shit! Shit! Shit! Malas naman. Pinatay pa yung ilaw.) bulalas ni Joey sa isip niya. (May 

relasyon pala yung mag-ate. Jackpot na sana!) Sobrang tigas na ng titi ni Joey.Nakalimutan na 

niya ang sakit ng kagat ng aso. May malamig na siyang nararamdaman sa brief niya. Nilabasan 

na siya ng precum sa sobrang init ng mga nakita niya. Sobrang init, hindi na niya pansin na basa 

na siya ng pawis kahit malamig ang gabi. 

Muli siyang sumilip sa butas. Pinilit niyang aninagin ang mga nangyayari sa kuwarto ni Tess. 

Hindi nagtagal, nasanay na ang mata niya sa kaunting liwanag na pumapasok sa kuwarto ni Tess. 

Naaninag na niya ang magkahinang na katawan ng mag-ate. Mariing siniil ng halik ni Alma ang 

kapatid. Sabik si Alma sa sex sa ibang tao gaya ng iba na namulat nang maaga sa sex. 

Magkapatong ang katawan ng magkapatid at si Alma ang nasa itaas. Mahigpit na magkayapak 

ang magkapatid habang naghahalikan. Sobrang tigas na ang titi ni Joey. Hindi niya namalayan na 

hawak na niya ito sa loob ng suot niyang brief, sa gitna ng eskinita. Hindi na siya makalingon 

para tingnan kung may ibang tao sa sobrang init ng eksena. 

Tuloy lang ang sex ng magkapatid. Bumaba ng halik si Alma at sinimulang susuhin ang 

mga  undok ng kanyang ate. 

„Ang lalaki ng mga ito ate. Sa kin din kaya?‟ tanong ni Alma saka muling sumuso sa ate. 

„Hintay ka lang. Lalaki rin iyang mga iyan. Baka mas malaki pa. Oooohhhh! Ganyan!‟ sabi ni 

Tess. 

Matagal ding naglagi si Alma sa mga susong kapatid saka nagtuloy ang halik pababa. Dinila-

dilaan niya ang tiyan ng ate niya bago siya umabot sa puson nito. Agad na bumuka ang mga hita 

ni Tess nang umabot si Alma sa puson niya. Napangiti si Alma. Sabik na sabik din ang ate niya. 

Siya pati ang nagdadala sa session nila. Siya ang may kontrol. Basambasa na rin siya. 

Nangangailangan ng atensiyon. Pumihit siya ng puwesto at itinapat kay Tess ang puki niyang 

basa na. Agad namang dinilaan ni Tess ang kahabaan ng hiwa ni Alma. 

„Ooohhh Ate. Uhhhmmm sarap.‟ ungol ni Alma. Saka na rin niyang pinaghiwalay ang hiwa ng 

ate niya saka dinilaan ang loob ng puki nito. 

Basambasa na ng pawis si Joey sa nasasaksihan. Grabe. Dala niya ang imaheng iyon hanggang 

sa panaginip. Baka hindi mabura ang pangitaing yun habang buhay siya. Dalawang magkapatid 

na babae. Baligtaran sila. Kakilala pa niya pareho. Napapabate na siya kahit sa gitna ng eskinita. 

Ma makahuli man sa kanya, siguradong kakilala niya. Wala na siyang pakialam sa paligid. 

Sandali lang ay nilabasan na siya sa sobrang init ng eksena. Basa na ang loob ng brief niya pero 

matigas pa rin ang titi niya. 

Sa di-kalayuan, naririnig ni Joey ang nanay niyang tumatawag sa pangalan niya. 



(Aaaarrrgghhhh Shit shit shit!) sigaw ni Joey sa isipan niya. (Ano ba iyan! Bakit ngayon pa!) 

Papalapit nang papalapit ang boses. Napilitan si Joey na umuwi at iwan ang napakainit na 

eksena. 

  



Burger Queen Chapter 20 – Parental Guidance 

 „Oooohhhhh! Sige pa Alma! Malapit na akooohh!‟ malakas na ungol ni Tess. Hindi na niya 

itinatago ang nararamdaman dahil alam na ng ina niya ang ginagawa nilang magkapatid. Hindi 

rin alintana ni Alma ang paglakas ng ungol ng ate niya. Ang alam ni Alma, walang kamalay-

malay ang ina nila sa ginagawa nilang magkapatid. Pero maging siya ay lumalakas na rin ang 

pag-ungol. 

„Haahhhh haaah ahhhhh! Malapit na rin ako ate. Sabay tayo ahhh!‟ ungol ni Alma. Ilang minuto 

na rin silang nagkakainan ng puki. Kapwa malapit na sa rurok ng sarap. 

„Hayan na ako Alma! Hayan naaahhh! Oooooohhh!‟ ungol ni Tess nang labasan siya. 

„Ako din ateeeehhh!  Uuunnnnggghhh!‟ Nanginig din sa sarap si Alma. Natalsikan ng katas si 

Tess sa mukha samantalang basambasa ang puwitan niya sa dami ng katas na lumabas sa kanya. 

Nilaplap ni Alma ang katas ng kapatid. Ganun din ang ginawa ni Tess. Bumangon si Alma at 

naghalungkat sa drawer ni Tess. Wala doon ang vibrator. 

„Ate? nasan na yung ano?‟ 

„Wala dun? Baka nakay nanay.‟ 

„Di na lang bale.‟ sabi ni Alma. Muli niyang hinalikan ang ate niya at nalasahan niya ang 

magkahalo nilang katas. Si Tess naman ang bumaba ng halik at sinuso ang murang dibdib ng 

kapatid. 

„Uuuhhmmm ate.‟ 

Bumaba ang isang kamay ni Tess at kinalikot ang basa pang puki ni Alma. Ipinasok niya ang isa 

niyang daliri sa loob. 

„Ooooohhhhh shit! saraaap!‟ anas ni Alma. 

„Kahit wala yung vibrator, ako bahala sa iyo.‟ sabi ni Tess. Ipinasok ni Tess ang gitnang daliri 

niya sa loob ni Alma. Napaliyad ang dalagita sa sarap. Nagtaka si Tess nang wala siyang 

naramdamang harang doon. Napatigil sandali si Tess. Inalis niya ang daliri sa puki ng kapatid at 

umupo sa gilid ng kama. 

„Ate bakit?‟ 

„May nangyari na sa iyo?‟ 

„Meron na ate. „ mangiyak ngiyak na sinabi ni Alma. „Pero di ko sinasadya. Di ko rin hinanap.‟ 

„Ni-rape ka?‟ 
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„Di ate. Basta nangyari na lang. Nadala lang ako ate.‟ 

Naalala ni Tess ang nangyari sa kanya kay Frank. Nadala rin siya. (Sino ba naman ako para 

magmalaki kay Alma) Nagtakip ng mukha si Tess. „Kasalanan ko ito. Di mangyayari sa iyo iyan 

kundi dahil kin.‟ 

„Huwag kang ganyan ate. Wala kang kinalaman sa nangyari. Sorry na rin. Di ko naman 

sinasadya.‟ sabi ni Alma. Hinarap niya ang mukha ng ate niya sa kanya. „Saka kaya ko naman 

ang sarili ko. Alam ko naman ang dapat gawin para di mabuntis. Enjoy na lang tayo.‟ sabi ni 

Alma. Hinalikan ni Alma sa labi ang kapatid. „I love you ate.‟ Dinilaan niya ang mga luha ng ate 

niya. Muli silang naghalikan at nagyakapan. Ipinagpatuloy nila ang ginagawa. 

Muling ipinasok ni Tess ang mga daliri niya sa puki ni Alma. „Di ko na kailangang mag-alala. 

Masarap ba?‟ 

„Oooohhh yess ate. Masaraaap.‟ ungol ni Alma. Gumanti ang dalagita. Ipinasok rin niya ang mga 

daliri sa basang puki ng ate niya. 

„Uuuhhhmmm ganyan Alma. Sabay tayo ulit. Ahhhh ahh ahhh!‟ ungol ni Tess. Dinig na ang 

magkapatid sa kuwarto. 

Sa labas ng pintuan ng silid, abala si Lea sa pag-himas ng dibdib at ng puki niya sa ilalim ng 

manipis na pantulog habang pinapanood ang mga anak niya sa maliit na siwang sa pinto. Impit 

ang mga ungol niya habang pinapaligaya ang sarili niya. Nakabaon sa puki niya ang vibrator na 

hinahanap ng magkapatid. 

„Ate, malapit na ako. Hayan naaaa aaaahhhh!‟ sabi ni Alma. 

„Ako riiiiin Ooooohhhh!‟ sigaw ni Tess. 

„Oooooohhhh‟ sabi ng ikatlong ungol. 

Napatigil ang magkapatid. Nagkatinginan at kapwa ngumisi. Naghalikan sila sandali bago 

lumabas si Alma ng kuwarto. 

Nanginginig pa sa sarap si Lea nang biglang tumambad sa kanya ang hubo‟t hubad na anak. 

Nakangisi ito sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya saka siya dinala sa loob ng kuwarto 

kung saan naghihintay ang panganay niya. 

Wala nang salitang namagitan sa kanila. Hinalikan ni Tess ang ina sa labi. Si Alma naman ay 

humalik sa suso ng ina. 

„Oooohhhh saraaap. Sige paaaahhh. Ang salbahe niyo oooohhh‟ sabi ni Lea. 

Natuwa ang magkapatid sa narinig. Nakisuso na rin si Tess sa dibdib ng ina. Magkabilang 

susosila. Bumaba ang kamay ni Tess sa puki ni Lea. Kinuha ang vibrator at pinasok ang 



dalawang daliri niya. Labas masok ang mga ito habang patuloy siyang sumususo sa dibdib ng 

ina. 

Sarap na sarap si Lea sa nararamdaman. Kakaiba ang sensasyon pag sabay sabay nabibigyan ng 

atensiyon ang mga sensitibong bahagi ng kanyang katawan. „Mga anak! Malapit na ako. 

Aaahhhhhhh!‟ ungol ni Lea nang labasan siya. Nanginig ang buong katawan niya sa sarap. Agad 

bumaba ang ulo ni Alma at dinilaan ang mga katas ng ina. Ipinaubaya na ni Tess ang puki ni Lea 

kay Alma. Kinain ni Alma ang puki ni Lea. Napakapit nang husto si Lea sa ulo ng anak. Si Tess 

Itinapat naman ni Tess ang puki niya sa mika ng ina. Agad namang sumunod si Lea sa gusto ng 

panganay. 

„Ooooohhhh. Sarap Lea. Ganyaaannn ooohhh. Alma, Alma, itapat mo sa kin yung sa iyo.‟ sabi ni 

Tess. 

Sumunod agad si Alma at itinapat kay Tess ang puwitan niya. Agad pinaghiwalay ni Tess ang 

hiwa ng kapatid at kinain ang puki nito. Sabay-sabay na sila ngayong nagkakainan. Kapwa 

gumagalaw ang mga balakang at ipinagdidiinan ang mga sarili. Mga impit na ungol lang ang 

maririnig sa mga abalang bibig. Dinila-dilaan ni Tess ang butas ng puwit ni Alma. Napatigil 

sandali ang dalagita sa pagkain sa ina. 

„Oooohhh ate. Sarap niyan! Shit sige pa.‟ Sabi ni Alma. Sinibasib naman ni Alma ang kuntil ni 

Lea saka nagpasok ng tatlong daliri sa puki nito. 

„Ganyan bunso! Sige pa anak! Oooohhh! Lalabasan na naman akooohhh‟ ungol ni Lea. Agad 

nilabasan si Lea at Alma. Si Tess na lang. Nagpalit sila ng puwesto at si Tess naman ang 

pinagtulungan nila. 

Kinuha ni Lea ang vibrator at ipinasok sa puki ni Tess.  Sinipsip ni Lea ang kuntil ni Tess habang 

labas-masok ang vibrator sa loob. Pinagtuunan naman ni Alma ng pansin ang mga bundok ng ate 

niya. „Shit! Oooooohhh! Sarap nay! Oooohhh!‟ 

„Masarap ba anak? Ha? Gusto mo pa?‟ 

„Opo nay! oooohhhh! Sige pa Lea! Sige paaahhh!‟ 

„Tagal mo namang labasan ate!‟ sabi ni Alma. 

„Tulungan mo ako dito sa ate mo Alma.‟ sabi ni Lea. Sumunod si Alma at salitan nilang dinila-

dilaan ang nakausli nang kuntil ni Tess. 

„Oooohhhhh. Nayyyy! Almaaahh. Hayan na akoooohhhh Uuunngghhhhh!‟ ungol ni Tess nang 

labasan siya. Tumalsik ang katas ni Tess sa mukha ng ina at kapatid. Naghalikan ang mag-ina 

para linisin ang katas ni Tess sa mga mukha nila. 

Nagpahinga muna ang mag-iina dahil sa pagod. Napaidlip si Alma. 



„Tess, may mapapasukan ba sa inyo?‟ tanong ni Lea. 

„Di ako sure Nay. Itatanong ko po bukas.‟ 

„Sige anak. Gusto na kitang tulungan. Magaling na ako at puwede na uli akong magtrabaho. Pag 

maayos na lahat bumalik ka na sa pag-aaral.‟ 

„Magaling ka na nga „nay.‟ sabi ni Tess. „Kulang ka lang yata sa ganun.‟ dagdag nito sabay ngiti. 

„Siguro nga. Hanggang kailan kaya tayo ganito?‟ 

„Hangga‟t gusto niyo. Mahal ko kayo.‟ 

„Huwag naman pag kulubot na. Hehe‟ sabi ni Lea. Muli niyang hinalikan sa labi si Tess. 

Humalik pababa si Lea kay Tess. Siya naman ang sumuso sa dede ng anak. „Uuuhhmmmm sarap 

Nay.‟ sabi ni Tess. 

Pinagpatuloy ni Lea ang ginagawa. Pinasok niya ang dalawang daliri sa puki ni Tess. 

Napasinghap ang dalaga dahil sensitibo pa siya. „Gusto mo pa Tess?‟ 

„Siyempre Nay. Oooohhhh!‟ sagot ni Tess. 

„Ako rin gusto ko pa. Sabay tayo anak.‟ sabi ni Lea. Umiba ng puwesto si Lea. Itinapat ang puki 

niya sa puki ni Tess. Nakuha ni Tess ang gusto ng ina. Umindayog si Lea nang magtapat ang 

mga puki nila.  Kakaibang sensasyon ang naramdaman ni Tess. (Ganito na kaya siya nung bata 

pa siya? Ang sarap! Oooohhhh!) „Sarap Nay! Sige pa! Oooohh Oohh!‟ ungol ni Tess. 

„Sarap ba? Ooohhh! Ganyan nga anak!  Ikiskis mo pa Ooohhh!‟ Kinuha ni Lea ang vibrator at 

itinapat sa pagitan ng mga puki nila. 

„Ahhhh uuunnggghhhh Nay! Malapit na ako oooohh!‟ 

„Ako rin anak! Hayan naaaaahhh!‟ 

Napayakap sa isa‟t isa ang mag-ina. Pawis na pawis at nanginginig pa. Naalimpungatan si Alma. 

„Ang daya niyo. Isa pa!‟ 

At umulit uli sila hanggang madaling araw. 

  



Burger Queen Chapter 21 – Second Chance ni Ernie 

Dumaan muna si Tess sa opisina bago siya nag-duty. Hinanap niya agad si Frank. 

Abala ang receptionist at sinabing ayaw paistorbo ng amo. 

„Sige na. Importante lang. Pakisabi na lang si Tess. Pag ayaw pa rin duty na ko. Pls.‟ 

Hindi na tumingala ang receptionist pero inangat nito ang extension. „Boss. Pasensiya na. 

Kausapin daw kayo ng crew. Tess daw.‟  

„Ganun ba? Sige. Patuluyin mo agad.‟ sabi ni Frank. 

„Lakas mo kay boss. Sige na.‟ sabi ng receptionist. 

„Thank you ha.‟ 

„Tess! Ano maipaglilingkod ko sa iyo? Dali iha. Upo ka.‟ sabi ni Frank. Iniisip niyang ipatawag 

si Tess kinabukasan pero ok na rin ito. 

„Sir, may hihilingin lang po ako. Di po pera.‟ 

„Ok lang kahit pera. Pero mabuti na rin. Hehe. Ano yun?‟ 

„Kasi po, naghahanap ng trabaho yung nanay ko.‟ 

„Yung nanay mong may sakit? Ok na ba siya?‟ 

„Ok na po. Salamat dun sa mga perang bigay niyo. Saka matagal na rin siyang nakakapahinga.‟ 

„Buti naman. Pero di ako sure kung may maibibigay ako sa kanya. Titingnan ko pa kung may 

bakante.‟ 

„Ganun ho ba? Baka puwede niyo po akong masabihan kung meron.‟ 

„Of course. May picture ka ba ng nanay mo?‟ 

„Teka ho.‟ Tiningnan ti Tess ang wallet niya. Tamang-tama at may litrato silang mag-iina. Inabot 

niya ito kay Frank. 

(Aba. May pinagmanahan pala. Maganda pa siya. Ala- Anna Marie Guttierez ng Scorpio Nights. 

Bakit hindi. Kahit wala hahanapan ko na lang. Maganda rin ang kapatid nito ah. Batang-bata. Di 

puwede. Kaedad ng panganay kong babae.) Nagkunwaring naghanap ng puwesto si Frank sa 

computer saka sinoli kay Tess ang picture. 
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„Grabe. May pinagmanahan ka pala. Sige. Papuntahin mo nanay mo. Kailangan ko ng sekretarya. 

Teka muna. Ano ba trabaho niya noon?‟ tanong ni Frank. 

„Ah eh accounting clerk po siya dati. Kaso nagsara po yung kompanya.‟ 

„Good. Papuntahin mo siya bukas.‟ 

„Salamat po Sir.‟ sabi ni Tess. Lumapit si Tess kay Frank at hinalikan ito sa labi. 

Gumanti agad si Frank. Sinabunutan niya ang dalaga. Niliyad ang ulo at saka muling hinalikan 

sa labi. Nagustuhan ni Tess ang marahas na reaksiyon ng amo. Kakaiba rin ang trip nito. Handa 

naman siyang ibigay ang sarili kung gugustuhin ni Frank pero nagkusa siya bilang pasasalamat. 

Pumunta sa pinto si Frank at ni-lock ito. 

„Rose, ipaghanda mo ng tseke itong si… Tess. 5000. Babale daw.‟ Sabi ni Frank sa telepono. 

Mag-rereact sana si Tess pero sumenyas si Frank na tumahimik muna. „Kung may tumawag, call 

back muna sila. May pag-uusapan lang kami sandali.‟ 

Pangising nilapitan ni Frank si Tess saka agad na hinubaran. Wala siyang itinirang saplot sa 

dalaga. Ihiniga niya si Tess sa maliit na supa. Pinaliguan niya ito ng halik saka kinain ang 

naglalawa nang puki ng dalaga. 

„Huwag kang maingay. Usisero yang si Rose. Buti dumating ka Tess.‟ 

„Kahit kailan Sir. Sabihin niyo lang. Uuuhhhmmmm‟ 

Naghubad ng pantalon at brief si Frank at bumaligtad ito sa dalaga. Agad namang isinubo ni 

Tess ang titi ni Frank. Pinaglaruan nang husto. Sinarapan ang pagsubo. 

„Ahhhh Tesss. Galing mong bata ka.‟ sabi ni Frank. Nang magsawa siya sa puki ni Tess, 

pinatuwad niya ang dalaga at agad niyang itinapat ang ari niya dito. 

„Ooooohhhh Shit! Sir.‟ ungol ni Tess nang ipasok ni Frank ang titi niya. Mainit ito kaysa dati. 

„Ahhh ahhh ahhh ahhh ooohhhhh‟ ungol ni Tess habang inaararo siya ni Frank. Sa isip ni Frank, 

ang nanay ni Tess ang kinakantot niya. (Ano nga pala pangalan nun?) Mukhang mag-ina pa yata 

ang madadale niya. Agad niyang pinagbalakan si Lea nang makita ang ganda nito sa picture. Eh 

ano kung may edad na? Kaedad lang yata niya o mas bata pa sa kanya. 

Sarap na sarap si Tess sa bilis ng pag-indayog ni Frank sa kanya. Gusto niyang sumigaw pero 

baka ma-iskandalo si Frank. „Shit Sir. Oohh oohh ooohhh Sarap. Sige pa Sir. Malapit naaaahh! 

„Umm umm umm! Ganyan nga Tess. Masarap ba? Umm Umm!‟ 

„Yes sir. Masarap. Bilis pa po Ooohhhhh‟ 



Lalo pang binilisan ni Frank. Lalabasan na siya. „Hayan na ko Tess! Uuuhhhmmmmmm!‟ ungol 

ni Frank. 

Nanginig ang katawan ni Tess. Nilabasan din siya. Ramdam niya ang maraming mainit na katas 

ni Frank sa loob niya. Sandali lang ay nilinis niya ang titi ng amo niya. Matapos mag-ayosm 

nagpaalam na ang dalaga. 

Basambasa ang panty ni Tess habang bumibiyahe papunta sa stand. Nakalimutan niyang 

magdala ng reserba sa bag niya. Masaya naman siya. May „bonus‟ na naman siyang 5000 at 

posibleng magkatrabaho agad ang nanay niya. Hindi pa nga niya nagagalaw ang sahod niya. Pero 

may bumabagabag sa kanya na noon niya lang naisip. 

 

Hindi niya maikakaila sa sarili na pinagsamantalahan siya ni Frank. Kahit pa nadala siya ng libog 

niya, mapagsamantala ang amo niya. Pinabayaan na lang niya dahil nakinabang naman siya. 

Nakikinabang siya hanggang ngayon. Baka mangyari sa nanay niya ang nangyari sa kanya. Pero 

may edad na si nanay. Pumayag ba si Frank dahil sa kanya o may balak ito sa nanay niya? Kaya 

ayaw niyang ipasok si Alma. Papasa naman ang kapatid pero noong iniisip niyang virgin pa ito, 

baka kay Frank din mapunta ang kabirhenan ng kapatid. Ano kaya ang mararamdaman niya kung 

malaman niyang natuhog silang mag-iina ni Frank? (Bahala na. Kaya naman sigurong umiwas ni 

Nanay.) 

Pagdating ni Tess sa stand, nandoon pa si Amy. „Uy. Aga mo ngayon ah.‟ sabi nito. 

„May nilakad lang ako ngayong umaga. Naisip kong dumiretso na. Tulungan na lang kita.‟ sagot 

ni Tess. „May naghahanap nga pala sa iyo kanina. Ernie daw. Sino yun?‟ 

„Wala. Kakilala lang.‟ 

„Ganun ba? Ikaw ha? Namamangka ka na. Di ba bf mo na yang binata sa likod?‟ 

„Ano ka ba? Wala yun? Ano daw ang kailangan?‟ 

„Wala naman. Di niya sinabi.‟ sabi ni Amy. 

(Ano na naman kaya kailangan ni Ernie?) isip ni Tess. Lumipas ang buong duty ni Tess pero 

hindi nagpakita ang ex. Ok na rin. 

Pauwi na ang dalaga sa sakayan nang may humintong traysikel sa harap niya. „Hatid kita Miss.‟ 

sabi ng driver. Nabosesan ni Tess si Ernie. „Ernie? Di na lang. Kaya ko namang mag-isa.‟ 

„Di naman yun eh. Gusto lang kitang ihatid sa shortcut para tipid ka sa pamasahe. Pagbigyan mo 

na ako.‟ 

„Di na nga bale eh. „ 



„Basta. Di ako aalis dito hangga‟t di ka sumasakay. Tess, gusto lang sana kitang makausap. 

Promise. Yun lang.‟ 

Nag-isip si Tess. Nag-iisa lang naman si Ernie. Panahon na siguro para magkalinawan na. „Sige.‟ 

„Yan. Sakay na Labs.‟ 

„Saan tayo pupunta?‟ tanong ni Tess. 

 

„Shortcut. Isang sakay ka na lang papunta sa inyo. Kung may pang-gas lang ako eh deretso tayo 

sa inyo. Pero may dadaanan lang tayo para tayo makapag-usap ok lang?‟ 

„Bahala ka.‟ tugon ni Tess. (Mukha namang totoo ang sinasabi nito na ihahatid ako.) isip ni Tess. 

Huminto sila sa tapat ng isang lote kung saan may maliit na bahay sa gitna. „Diyan ako umuuwi 

ngayon. Wala sila nanay ngayon kaya tayo lang.‟ sabi ni Ernie. 

„Ganun? Ano ba pag-uusapan natin?‟ 

„Pasok muna tayo sa loob. Dun tayo mag-usap.‟ 

Nang nasa loob na sila, naglabas ng softdrinks si Ernie. „Sensiya na yan lang ang meron. Sandali 

lang naman tayo. Hehehe.‟ 

„Ok. So, kumusta na?‟ tanong ni Tess. 

”Heto. Kayod lang. Mahirap pa rin. Mabuti na lang eh mura ang upa namin dito dahil nasa 

abroad na yung may-ari. Ikaw?‟ 

„Kayod din. Kita mo naman eh. Huminto na nga ako sa pag-aaral.‟ 

„Pareho pala tayo eh. Bakit naman ang suplada mo pa?‟ 

„Kailan ba ako nag-suplada sa iyo?‟ inis na tanong ni Tess. 

„Hayan. Tulad ngayon. Di ka naman ganyan dati. Dahil ba sa nangyari sa kin? Alam kong alam 

mo yun.‟ 

Hindi makasagot si Tess. Hindi naman talaga yun ang dahilan. „Dahil makasarili ka. Wala ka 

namang inisip nu kundi maka-score sa kin eh.‟ 

„Ganun ba? Dun din naman kasi punta nun eh.‟ 

„Ganun ba tingin mo sa „kin? Kita mo na? Kung mahal mo ako, di mo ako pag-iisipan nang 

ganun.‟ 



„Pumayag ka naman di ba?‟ 

„Makulit ka kasi. Saka mahal din naman kita nun eh. Pero pinutol ko na relasyon natin nung 

nawala ka. Ano pa gagawin ko. Ni hello eh wala hanggang sa nakita mo ko dun sa stand. Saka 

gumagamit ka. Anong kinabukasan aasahan ko sa iyo?‟ 

Napakamot na lang ng ulo si Ernie. „Eh di wala na talaga? Boyfriend mo na ba yung anak ng 

may-ari nung bahay dun?‟ 

„Pasensiya na. Wala na talaga. Ok lang naman na friends pa tayo. Try mo lang na magbago. Saka 

Oo. Bf ko na yung binata doon.‟ 

„Hmp. Wala na talaga. Personalan na lang. Naganun ka na niya?‟ 

„Anong klaseng tanong yan?‟ 

„Simpleng tanong lang. Wala na naman tayong maitatago na eh.‟ 

„Oo.‟ 

„Magaling ba siya?‟ 

„Ano ka ba? Oo.‟ 

„Magaling pa kesa sa kin?‟ 

Napatawa na lang bigla si Tess. „Oo. Naipasok mo ba? Hahaha.‟ 

„Tawanan ba ako. Gusto mo uli akong subukan? Sige na. Di na kita gagambalain masyado.‟ 

Tahimik sandali si Tess. Sa loob-loob niya, sa sandaling pumasok siya sa bahay na alam niyang 

dalawa lang sila, alam niyang may mangyayari at handa naman siya. Sa loob-loob niya, gusto rin 

niyang may mangyari. At kung paniniwalaan si Ernie, mapapanatag nang konti ang loob niya. 

Tumango si Tess. Napangiti si Ernie. Yung nigti na nagpasagot sa kanya noon. 

Dinala ni Ernie si Tess sa isang papag at sinimulang halikan. Pinilit na lang ni Tess na sariwain 

ang iilang magagandang ala-ala niya kay Ernie. Medyo nagulat si Tess sa pagiging gentle ng 

dating nobyo. Kaiba sa marahas na ugali niya dati. Nag-eskrimahan sila ng dila habang dahan-

dahang inaalis ni Ernie isa-isa ang mga suot ni Tess. Hanggang sa bra at panty na lang ang natira. 

„Sexy mo talaga Labs. Grabe ka. Nakakalibog kang tingnan.‟ sabi ni Ernie. Pagkasabi nun, inalis 

na ng binata ang lahat ng suot. 

Tumambad kay Tess ang malaking kargada ni Ernie. Mas malaki pa kay Mang Ramon. Hindi 

napigilang mapakagat-labi si Tess sa pananabik. Napansin ito ni Ernie. Mas malibog na ang 

dating nobya. Nagkusa ang dalaga na lumapit at hinawakan ang titi ni Ernie. Dalawang taon na 



ang nakalipas at mas lumaki ang titi ng binata. Lumuhod si Tess sa harap ni Ernie at dinila-dilaan 

ang ulo ng titi nito. Namayani ang libog ng dalaga. Dinilaan niya ang kahabaan ni Ernie. 

„Sarap niyan Labs. ahhh! Iba ka na ngayon uuhhhmmm‟ ungol ni Ernie. 

Hindi rin pinalampas ni Tess ang mga itlog ni Ernie. Dinilaan niya ang mga ito habang sinasalsal 

ang binata. 

„Putcha Tess. Ang galing moooohhh!  Shit!‟ 

Sinipsip nang maigi ni Tess ang ulo ng titi ni Ernie. Nakausli pa ang ulo kahit na dalawang 

kamay na ni Tess ang nakahawak sa kahabaan nito. 

„Aaaahhh! Nakakabaliw ka Labs! sige pa Hayan na akooo!‟ sigaw ni Ernie. 

Tumalsik sa mukha ni Tess ang unang labas ng tamod ni Ernie pero inagapan ito ng dalaga. Muli 

niyang sinipsip ang mga sumunod na buga. Pikit-matang nilunok ni Tess ang tamod ng dating 

nobyo. Matigas pa rin ang titi ni Ernie. Hinubad na ni Tess ang bra at panty niya. Hinila niya sa 

titi si Ernie pabalik sa papag. Humiga si Tess na hawak pa ang titi ni Ernie. Ipapasok na ni Ernie 

ang titi niya nang pigilan siya ni Tess. 

„Teka muna. Ganito.‟ sabi ni Tess. Itinapat ni Tess ang titi ni Ernie sa pagitan ng mga 

susoniya.      Natuwa lalo si Ernie. 

„Langhiya ka Tess. Sa DVD ko lang napapanood ito.‟ sabi ni Ernie. 

Inipit ni Tess sa mga susoniya ang titi ni Ernie. Umulos si Ernie sa pagitan ng mga susoni Tess. 

Dinidilaan naman ni Tess ang ulo sa tuwing nalalapit sa bibig niya. „Ooohhhh! sarap Ernie! 

Oooohhhhh ang init!‟ ungol ni Tess. 

Hindi na nakatiis si Ernie. Umiba siya ng puwesto at itinapat ang mukha sa puki ni Tess. 

Basambasa ito na parang nilabasan agad sa pananabik. 

„Ambango mo labs. Uuhhhmmm‟ sabi ni Ernie habang sinisimsim ang katas ni Tess. Napaliyad 

ang balakang ni Tess sa bibig ni Ernie habang hawak niya ang ari nito. Isinubo ni Tess ang ari ni 

Ernie. Hindi niya maisubo lahat sa laki. Salsal subo ang ginawa ng dalaga. Napapatigil si Ernie 

sa sarap. 

„Siyet! Tess! Nakakabaliw ka ahhh!‟ sigaw ni Ernie. „Malapit na naman ako!‟ 

„Ipasok mo na Ernie! Sige na Oooooohhh!‟ ungol ni Tess. 

Hindi na nagpaligoy-ligoy si Ernie. Itinapat na niya ang malaking titi sa puki ni Tess. 

Ipinagbukahan ng dalaga ang hita niya sa pananabik. Tuwang-tuwa si Ernie sa ipinapakitang 

libog ni Tess. (Makakarami pa ako sa iyo. ) isip nito. Ipinasok ni Ernie ang titi niya sa 

naglalawang puki ni Tess. 



„Ooooohhhh! Ooooohhhh Ang saraaap!‟ ungol ni Tess nang ibaon ni Ernie ang kargada nito. 

Muling naalala ni Tess kung bakit hindi siya nasarapan nung unang beses nila ni Ernie. 

Masyadong malaki ang titi nito. Pero ngayong hindi na siya iba sa paglabas masok ng ari ng ibat-

ibang lalaki, sarap na sarap na siya sa titi ng ex. 

„Ang sarap Ernie! Sige pa! Sige pa! Bilisan mooo ooooohhhhh!‟ 

Hindi sununod ni Ernie ang gusto ni Tess. Sa halip ay binagalan niya. Ninamnam nang husto ang 

sarap ng init sa loob ni Tess. At habang umuulos, sinuso niya ang mga nagngangalit na utong ng 

dalaga. 

„Oooooohhh Shit! Uuuunnggghhhh‟ ungol ni Tess nang labasan nito. Nanginig nang husto ang 

katawan ng dalaga. Nang maglaon ay pilit niyang sinasalubong ang mabagal na ulos ni Ernie. 

„Langhiya ka Ernie! Bilisan mo pa! Oooohhh!‟ sabi ni Tess. 

Pinatuwad ni Ernie si Tess sa papag pero hindi niya hinugot ang ari niya. Agad sumunod si Tess. 

Sabik sa sarap na dulot ng ganung posisyon. 

Doon na bumayo si Ernie. Tirik ang mga mata ni Tess. Kita ni Ernie ang pag-alog ng malusog na 

dibdib ni Tess habang binabayo niya ito. 

„Oooohhhh Ahh ahh ahhh ahhhhhh! saraaap ooohhh!‟ ungol ni Tess na kumukubli sa malaswang 

ingay ng pinagsama nilang katas. 

„Uuumm umm umm! Gusto mo pa? ha?‟ tanong ni Ernie. 

„Oo Oohhhh oo gusto ko paaahh! Sige pa! Please!‟ 

„Promise mo papakantot ka kung kailan ko gusto! Sagot!‟ 

„Oo! Huwag mo lang Ooohhh! itigil! Ohh!‟ 

„Talaga ha! Umm! Umm! Sino mas magaling? Ako o yung boyfriend mong hilaw? Sino mas 

masarap?‟ 

Hindi makapag-isip nang malinaw si Tess sa kakakadyot ni Ernie. Sobrang sarap ang 

nararamdaman niya. Punung-puno ang puson niya. „Ikaw! Ikaw! Ooohhhh! Uuuunngghhhh‟ 

sagot ni Tess. Nilabasan uli siya. 

Pinatihaya uli siya ni Ernie. Itinaas ni Ernie ang hita ni Tess. Isinabit ang mga paa nito sa balikat 

niya. Napasigaw si Tess sa sarap nang kumadyot uli si Ernie. Sumagad sa sinapupunan niya ang 

ari nito. Tirik ang mata ng dalaga sa sarap. „Ooohhh Oooh! Ernie! Ooohhh! Dahan dahan muna! 

Sobrang saraaap! Ooohh!‟ sabi ni Tess. Nanginig muli ang katawan ng dalaga. Nilabasan na 

naman ito. 



„Sorry Labs! Malapit na ako! Umm! Umm! Ummm!‟ sabi ni Ernie. Lalong bumilis ito tanda ng 

malapit na siyang labasan. 

„Heto na ako! Uuhhhh!‟ sabi ni Ernie. Pumulandit ang maraming mainit na katas sa loob ni Tess. 

„Ooohhhhh! Unnnggghhhh! ungol ni Tess. Sabay silang nilabasan. Bumagsak si Ernie sa tabi ng 

dalaga. Kapwa sila hingal-kabayo. 

„Ano? Tayo na uli?‟ tanong ni Ernie. 

„Titingnan ko.‟ tugon ng dalaga. 

„Tayo na. Mamaya nandito na si nanay.‟ sabi ni Ernie. Tulad ng sinabi ng binata, hinatid niya si 

Tess sa sakayan. Nang makauwi na si Tess, litong-lito ang pakiramdam niya. (Paano na si 

Patrick?) 

 

Burger Queen Chapter 22 – Ang Bagong Aplikante 

Naliligo si Tess. Medyo malabo ang paningin ng dalaga. Nasa loob ng isang shower room si Tess 

pero hindi tubig ang ipinapaligo sa kanya. Nababalutan ng tamod si Tess. Lagkit na lagkit na siya 

pero sa sobrang libog ay gusto pa niya. Tinalsikan uli siya sa mukha at nalasahan niya ito. Galing 

ito kay Patrick na nagsasalsal sa harap niya. Pero hindi lang si Patrick ang kasama niya. Nandoon 

din si Ernie, si Mang Ramon, si Mang Bert at si Frank. Nagsasalsal silang lahat sa harap niya. 

Kung papaano nangyari ay di niya alam. Basta‟t sarap na sarap siya sa nangyayari. Parang sabon 

niyang ipinapahid sa katawan niya ang mga tamod na tumalsik na sa kanya. 

„Ooohhh! Ang dami! Ooohhh!‟ ungol ni Tess habang nilalaro niya ang sarili niya. Madulas ang 

pakiramdam ng tamod sa susoniya habang nilalamas niya ang mga ito. 

Maya-maya, nilabasan ang iba pang lalaki. Tumalsik lahat sa mukha at katawan niya. 

Muli niya iyong ipinaligo sa sarili. Siya na ang lumapit kay Patrick at isinubo ang ari nito. 

Lumapit ang iba pang mga lalaki at salit-salit ang ginawa niyang pagsalsal at pagsubo. Halos 

mabusog si Tess sa dami ng katas na nilululon niya. 

Baliw na si Tess sa kamunduhan. Maya-maya, pinatuwad siya ni Ernie at pinasok nito ang 

malaking kargada niya. Sarap na sarap si Tess. Lumapit si Ramon at ipinasubo sa kanya ang ari 

nito. Pinilit isubo ni Tess ang kabuuan ng ari ni Ramon dahil sa sarap ng pagkantot sa kanya ni 

Ernie. Pumailalim kay Tess si Frank at pinadapa si Tess sa kanya. Itinutok ni Frank ang ari niya 

sa puki ni Tess kahit labas-masok pa si Ernie sa kanya. Paulit-ulit ang ungol ni Tess. Ilang beses 

na siyang nilabasan habang labas-masok si Ernie at habang ikinikiskis ni Frank ang titi nito sa 

kuntil niya. Maya-maya lang ay nilabasan uli si Ramon sa bibig ng dalaga na siya namang 

nilulon ng huli. Pumalit naman si Bert sa pagpapasubo sa dalaga. Mapayat pero mahaba ang ari 

ni Bert na siya namang sinalsal ni Tess habang subo ito. 

http://bqstories.wordpress.com/2010/09/27/burger-queen-chapter-22-ang-bagong-aplikante/


Maya-maya, nilabasan na si Ernie sa loob ng puki ni Tess. Damang-dana ni Tess ang init at dami 

ng katas nito. Hinugot ni Ernie ang titi niyang matigas pa at itinutok sa isa pang butas ni Tess. 

Binasa muna ni Ernie ng pinaghalo nilang katas ang butas ng puwit ni Tess. Hindi nahirapan si 

Ernie at si Tess nang ipasok ng binata ang ari nito sa puwit ng dalaga. Habang nakapasok sa 

puwit ang titi ni Ernie, siya namang ipinasok ni Frank ang titi niya sa puki ni Tess. Grabe ang 

sarap na nararamdaman ni Tess. May nakapasok na titi sa lahat ng butas niya. 

„Hhmmmmmppphhh hhhmmmpphhh hmmmmmm!‟ ungol ni Tess nang labasan siya habang 

nakasubo ang titi ni Bert. 

Nagising bigla si Tess. Pawis na pawis at bitin na bitin ang pakiramdam. Basa ng katas niya ang 

kama. Bakit ganun ang panaginip niya? Gawa ba ng nangyari sa kanila ni Ernie? Hirap siyang 

aminin sa sarili sa sarap na sarap siya sa piling ni Ernie. Hindi niya namalayang labas-masok na 

ang daliri niya sa puki niya. Pilit sinasariwa ang napanaginipan niya. 

(Ano bang nangyayari sa kin?) isip ni Tess. „Oooohhhh! Oooohhh!‟ ungol niya habang labas-

masok ang daliri niya sa keps niya. Di pa siya nakuntento, nilamas niya ang mga susoniya at 

pinisil-pisil ang mga utong niya hanggang sa labasan siya. Hinanap niya ang vibrator at nang 

makita ay itinodo niya ang setting nito saka ipinasok muli sa puki niya. „Oooohhh! Saraaaap! 

Ganyan nga Ernie! Ooooohhhh!‟ ungol ng dalaga. Nilamas niya ang magkabilang susoniya 

habang nanginginig ang vibrator sa loob ng puki niya. Pero kulang pa. Tumuwad si Tess at saka 

inilabas-masok niya ang vibrator sa puki niya. Kunyari ay tinitira siya nang patalikod. 

„Uuuuhhhhh Ayan naaahhh! Malapit naaahhh! Ernie! Patrick! Ooohhhhhh!‟ 

Sa labas ng bahay, kahit na dis-oras ng gabi, nakaraos din si Joey kasabay ng pinapanood niang 

si Tess. Naalimpungatan ang binata sa gitna ng gabi at hindi na natulog. Naisipan nitong 

pumunta kina Tess at manood ng „palabas‟. Hindi siya binigo ng nananaginip na dalaga. At dahil 

walang katao-tao sa kalsada, malaya siyang nakapagsalsal. 

Sa kabilang kuwarto, rinig na rinig ni Alma ang mga ungol ng ate niya. Maging ang sari-saring 

pangalan. Ramon, Frank, Patrick at pati na rin si Ernie? (Akala ko kay Patrick lang siya 

nagpapaganon. Ano nangyayari kay ate?)  Nanariwa sa ala-ala ni Alma ang mga lalaking 

nakayari rin sa kanya. Nag-init din ang pakiramdam niya pero hindi niya muna pinuntahan ang 

ate niya. Nagsarili rin siya katabi ng natutulog na ina. 

Kinabukasan, 

/Alma, miss na kita. klan b ntin u2litin yng nngyari?/ txt ni Lester. 

/Kaw tong d nagya3 eh. Miss na din kta. Buti n lng nandyan lng c ate/ sagot ni Alma. 

/Grabe kayo. hehehe. Pasali naman. Mamya sa min bgo pumasok. dun tayo./ 

/cge. Love u./ 



Natuwa si Lester sa sagot ni Alma. Ready na talagang makipag-sex sa kanya. Thrill din siya 

nung malamang nagsesex din si Alma at ng ate niya. Grabe. Kailangan mai-kuwento niya lahat. 

Habang iniisip niya yun ay parang gusto na niyang magsalsal. 

Sariwa pa kay Lester ang pagkaka-virgin niya kay Alma. Lalo siyang nalibugan nang sabihin ni 

Alma na nagsesex sila ng ate niya. (Sarap sigurong sumali doon o kaya matikman siya nang solo. 

) Pagkatapos ng klase, iuuwi niya si Alma. 

Samantala, tahimik na nakaupo si Lea sa opisina ni Frank. Kasama niyang nakaupo ang iba pang 

nag-aaply na tagabantay ng burger stand. Taka-to-the-max ang ibang aplikante kung bakit may 

kasama silang babae na kaedad ng mga nanay nila. Lumipas ang ilang oras, naubos ang mga 

kasabayan ni Lea.     Inisip niyang umuwi na lang pero sinabihan siya na maghintay. Tuald ni 

Tess, dinatnan ng gutom si Lea kaya kumuha siya ng skyflakes para pantawid. Saktong kakain 

na siya nang lumabas ang huling aplikante. Agad siyang sinabihan ng receptionist na pumasok. 

Hirap siyang itago ang pagkainis. Marahil dahil gutom siya at ilang oras siyang pinaghintay pero 

agad na nagsalita si Frank na abot-tenga ang ngiti nang makita siya. 

“Good afternoon. Ako nga pala si Frank. Pasensiya na kung naghintay ka masyado. Kailangan 

lang talagang tapusin yung mga aplikante.” sabi ng lalaki. 

“Ahh.. Ok lang. Sir.” sabi ni Lea. 

“Pasensiya na talaga. Gusto kasi kitang makausap nang masinsinan. Di ko akalaing ganun 

kadami aplikante ngayon.” 

“Aplikante din naman po ako eh.” 

“Iba kasi ang job mo dito. Sa mga stand kasi sila.” 

“Ok lang sa kin kahit ano. Basta may trabaho.” 

“Ganun ba? Mukhang nagugutom ka. Masyado kang natagalan sa labas. Kumain ka muna.” 

“Ay di na lang.” 

“Ok lang. Sige na. Ang tanda ng mabuting empleyado eh yung sumusunod agad. Kumain ka 

muna habang nag-uusap tayo.” 

Matindi ang naging pahiwatig ni Frank. (Sige na nga. Ginutom mo rin lang ako.)  Kumuha si Lea 

ng isang platitong pudding na nakahain sa mesa sa di kalayuan. Naparami ang kinain niya at 

medyo siya nasamid. 

“Sorry, naubusan kami ng tubig. Yun na lang inumin mo. Yung nasa bote.” sabi ni Frank. Itinuro 

niya ang bote ng red wine na walang label. Pinuno ni Lea ang isang baso at nilagok. Huli na 

nang malaman niya kung ano yun. “Wala ho ba kayong tubig?” tanong ni Lea. 



“Wala eh. Di pa dumadating yung inorder kong mineral. Pero maganda sa puso iyan kaya lagi 

akong may supply. Ayos ba?” 

“Baka di niyo ako makausap nang maayos.” 

“Oks lang. tanggap ka na naman eh.” 

“Ho? Paano? Nag-aaply pa lang ako?” 

“Maganda reference mo. Si Tess. 

Inom ka pa.” 

“Sorry. Ayoko na.” 

“Sige na. Sabay na lang tayo. Magaling na attendant si Tess. Marami siyang suki. Naikuwento ba 

niya sa iyo?” sabi ni Frank habang tinatagayan uli si Lea. Inabot niya ang baso at akmang mag-

to-toast. Napilitan si Lea na kunin ang baso. 

“Malapit ko nang i-promote si Tess. Tapos eh tanggap ka na bilang sekretarya ko. Toast tayo.” 

Uminom uli si Lea. Naubos niya ang baso. Masarap nga naman. Manamis-namis na parang hindi 

alak. “Magaling ba talaga ang anak ko?” 

“Naku Lea. Magaling siya. Magaling talaga.” 

“Alam ko ang tono mo. May ibig ka bang sabihin?” tanong ni Lea na nawawala na ang 

pagkahiya. Sumubo uli siya ng pudding. 

“Well, wag kang magagalit pero…” 

“Ginalaw mo anak ko?” tanong ni Lea. Akma siyang tatayo pero hinawakan siya ni Frank sa 

balikat. 

“Kung yun ang iniisip mo, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pinilit.” sabi ni Frank habang 

pinipisil-pisil ang balikat ni Lea. 

“Talaga lang?” sabi ni Lea na unti-unting nanlalambot. 

“Sure. Huwag kang mag-alala. Alagang-alaga ko siya tulad mo.” sabi ni Frank. Tuluyan nang 

nanlambot si Lea. Matagal na siyang hindi nahahawakan ng lalaki. “Mula ngayon sa kin ka na 

magtatrabaho. At the same time, masusubaybayan mo si Tess.” sabi ni Frank na unti-unting 

inilalapit ang mukha niya kay Lea.  “Relax ka lang. Ako bahala sa inyo.” 

Hinalikan ni Frank si Lea sa tenga na nagpasabog ng kiliti buong katawan niya. Sumunod ay sa 

leeg. “Oooohhhh…” ungol ni Lea. 



Natuwa si Frank. Bumigay din sa wakas. Nagustuhan niya si Lea mula nang makita niya ang 

picture nito at lalo na nang makita niya ngayon. Nahinuha din niya na tigang na babae si Lea 

dahil walang tatay na binanggit si Tess. Kung tutuusin, puwede siyang tumayong tatay ni Tess. 

Tatay na may relasyon sa anak. Lalong tumigas ang ari ni Frank sa loob ng pantalon niya nang 

maimagine niyang pinagsasabay niya ang mag-ina.  Hinalikan niya sa bibig si Lea. Hindi ito 

pumalag, bagkus ay lumaban ito nang halikan. 

“Uhhhmmmm…” ungol ni Lea. Hindi niya akalaing ganito ang mangyayari. Tanggap siya dahil 

gusto lang siyang manyakin ng amo ng anak niya. At kapag nanatili siya rito, aaraw-arawin siya 

nito. Pero matagal na siyang hindi nakakatikim ng lalaki. Na-miss niya ang katigasan ng halik ng 

isang lalaki. (Hindi. Ngayon ko lang ito nakilala.) 

“Bakit?” tanong ni Frank. 

“Ngayon lang kita nakilala. Hindi ko kaya.” 

“Ok lang. Kailangan mong matutong mag-relax. Saka ano pa ba ang kulang? Nandoon na tayo. 

Matanda na tayo. Kailangan pa ba ng ligaw?” inis na tanong ni Frank pero nakangiti pa rin ito. 

“Ako bahala sa inyo. Maraming benefits ang trabaho mo.” sabi ng manager. Muli niyang 

hinalikan si Lea. 

(Sabagay. Ano pa nga ba?) tanong ni Lea sa sarili. Ramdam niyang basambasa na ang puki niya 

sa halikan nila kanina. Muli niyang sinuklian ang halik ni Frank. Naramdaman niyang isa-isang 

inaalis nito ang butones ng blouse niya. Lalong nagising ang libog ni Lea. Kahit magulo ang isip 

niya, nananabik naman ang katawan niya. “Uhhhmmm… Oohhhh” ungol ni Lea nang halikan ni 

Frank ang leeg niya. Wala na ang blouse niya. Sinunod ni Frank ang clasp at zipper ng palda 

niya. Maging ito ay nahulog na sa sahig. Bra at panty na lang ang saplot niya. 

(Wala nang atrasan. Kailangan ko siya.) isip ni Lea. 

Hinawakan ni Frank ang kamay ni Lea at ipinahawak sa harap ng pantalon niya. Lalong 

umigting ang libog ni Lea nang mahawakan niya ang katigasan ng titi ni Frank. Nagtaas-baba 

ang kamay ni Lea sa umbok ng pantalon. Maya-maya ay natanggal na ni Frank ang bra ni Lea. 

Tumambad kay Frank ang malulusog at tayo pang dibdib ni Lea. Tayong-tayo ang mga 

malalaking utong nito. Agad sumuso ang manager sa utong ni Lea habang nilalamas ng kamay 

niya ang kabilang suso. 

“Uuuuhhhhmmmm uuuuhhhhh… Sarap….ooooohhhh” ungol ni Lea. Gumanti si Lea sa 

pamamagitan ng pagkalikot sa sinturon ni Frank hanggang sa maalis ito. Sinunod din ni Lea ang 

zipper hanggang sa mahulog sa sahig ang pantalon ni Frank. Ibinaba rin ni Lea ang brief ni Frank 

hanggang sa malaya niyang nahawakan ang isang tunay na matigas na mahaba na mainit na titi 

ng lalaki. Lalong namasa ang puki ni Lea sa pagnanasa. Taas-baba ang kamay ni Lea habang 

abala si Frank sa pagsupsop sa mga utong niya. 

 

 



Napakagat sa utong si Frank sa sarap ng kamay ni Lea. (Iba talaga pag may edad na. Magaling 

humawak!)  Napasinghap si Lea nang paikutan ni Frank ng dila ang utong na kinagat nito. 

Ibinaba ni Frank ang kamay niya at hinawakan ang matambok na puki ni Lea sa ibabaw ng panty 

nito. Basa na ang panty ni Lea na ikinatuwa ni Frank. Inililis ni Frank ang telang nakatakip sa 

puki ni Lea at hinimas niya ang basambasang puki nito. 

“Uuuhhh Oooooohhhh!” ungol ni Lea nang mahawakan ng lalaki ang puki niya. Matagal na 

siyang di nakakaranas nito. Ipinasok ni Frank ang daliri niya sa loob. Labas-masok, labas masok 

habang taas-baba naman ang kamay ni Lea sa kahabaan ni Frank. 

Maya-maya ay pinatong ni Frank ang mga kamay nito sa magkabilang balikat niya at bahagyang 

tumulak pababa. Nakuha ni Lea ang gusto ng manager. Lumuhod siya sa harap nito at tumambad 

sa kanya ang ari ni Frank. Hinawakan niya ito at dinilaan ang kahabaan nito. Nakatitig sila sa 

isa‟t isa habang dinidilaan ni Lea ang titi ni Frank hanggang sa isubo niya ang ulo nito. 

“Ahhhh…. Ganyan nga uuhhmm! Manang mana sa iyo anak mo. Ang galing niyooo 

uuhhhmmm!” sabi ni Frank. Sa halip na magalit, lalong nalibugan si Lea sa narinig. Pinagbuti 

niya ang pagtsupa sa titi ni Frank. 

“Ahhh Leaaaa! Nakakalibog kaahh! Hayan na ako!” sabi ni Frank. Nilabasan si Frank sa loob ng 

bibig ni Lea. Ninamnam naman ng babae ang lasa ng tamod ni Frank bago ito nilulon. Hinila ni 

Frank si Lea patungo sa kalapit na supa. Pinaupo niya ito. Inalis ni Frank ang panty ng ina ni 

Tess. Kita ni Frank ang puki ni Lea na nababalot ng makapal na buhok. (Mga nanay nga naman.) 

Pinaghiwalay niya ang mga labi ng puki ni Lea at saka dinilaan ang loob. 

“Oooohhhh uuuhhhhh! sarap niyan oooohhh! Sige paaahhh!” ungol ni Lea. Napakapit siya sa ulo 

ni Frank. Napaliyad si Lea para ipagdiinan ang puki niya sa mukha ni Frank. Sisid marino naman 

ang lalaki. Sinipsip ni Frank ang tanggal ni Lea na halos ikabaliw nito. Hindi siya makasigaw 

dahil baka marinig ng receptionist sa labas. “Nnnnnggggg uuuhhhh  ooooohhhhh! Sarap! ayan 

naaaahhhh!” ungol ni Lea nang labasan siya.  Para siyang nagkumbulsiyon sa sarap. 

Pero hindi pa tapos si Frank. Sa loob loob niya, sawa na siya sa mga bata na aplikante niya na 

kulang sa karanasan. Ibang putahe si Lea, nanay ni Tess. Kinain niya uli ang puki ni Lea. 

Sinimsim niya ang katas na lumabas kanina saka niya ipinasok ang dalawang daliri niya sa loob. 

“Ooooohhhh shit! Sarap! Oooohhh!” Binilisan ni Frank ang paglabas-masok ng daliri niya sa 

puki ni Lea habang dinidilaan niya ang tinggi nito. 

“Ayan na ayan na oooohhhh uuuuunnnggghhhh!” ungol ni Lea nang labasan siya uli. “Ipasok mo 

na! Kailangan ko iyan Sige naaaa!” sabi ni Lea. 

Humiga si Frank sa sahig at nagsabing, “Ikaw ang magpasok.” 

Tiningnan ni Lea ang tirik na tirik na titi ni Frank. Di na siya nag-dalawang isip at pumaibabaw 

sa lalaki. Itinapat niya ang puki niya sa titi nito at saka umupo. “Ooooohhhhh! puti! 

Saraaaappp!” sabi si Lea na napamura sa sobrang libog. Nagsimula siyang umindayog sa ibabaw 

ni Frank. 



“Ooohh ooohhh oooohhh aahhh ahhhh aahhhhhh!” ungol ni Lea habang taas-baba siya kay 

Frank. Di pa siya nakuntento ay nilaro-laro niya ang boobs niya. Himas, lamas at psisl ang 

ginawa niya. 

Si Frank naman ay umulos pasalubong sa mainit na kaselanan ni Lea. Sikip na sikip ang pagkaka 

ipit ni Lea dito. (Iba talaga pag may karanasan)  isip niya. (Di pa nagagawa ni Tess ito) 

“Umm umm umm! Sarap ba Lea? Ha? Masarap ba!” 

“Ooohhh oo! Masarap! Oo! Oooohhhh! Ang sarap sarap! Ang tagal na kong di nakakatikim 

nitooooo! Sige paaa!” 

“Grabe ka! Ang ingay mo! Umm Umm!” 

“Ooohhh ooohhh malapit na! Malapit naaa!” 

“Pigilin mo! Hayan na din ako!” sabi ni Frank. Huminto siya sandali at pinahiga si Lea. Binuka 

niya nang husto ang mga hita nito. Nakatutok ang mga paa ni Lea sa ere. Muling kumadyot si 

Frank. Baon na  aon sa kaloob-looba ng nanay ni Tess. 

“Oooohhhh! Ganyan! Diiin mo paaaahh!” 

“Ready ka na? Malapit na ako! Umm ummm Ummmmm!” 

“Uuunnnnggghhhhh ooooooohhhh!” ungol ni Lea. Ramdam niya ang mainit na katas sa loob 

niya. Sabay silang nilabasan ni Frank. Kapwa hingal kabayo at lupaypay ang dalawa. 

Di naman alintana ni Rose ang mga ingay sa loob ng kuwarto ng boss niya. (Hmp. Parang di ko 

natikman iyan.) Nagpunta siya sa CR. (Palit-panty na naman ako. Si Sir talaga.) 

“Salamat Sir Frank. Tanggap na ba ako?” nakangiting tanong ni Lea. 

“Tanggap na tanggap. Dalawang requirement na lang.” 

“Ano yun?” 

“Frank na lang tawag mo sa kin pag tayo lang. Saka…” 

“Saka…” 

“Gusto ko kalbo ka „dun” 

 

 



Burger Queen Chapter 23 – Extra Curricular Part 1 

Samantala, kasalukuyang may lesson si Alma sa school. Medyo blangko ang isip niya habang 

pinagmamasdan niya ang guwapo niyang guro sa history. Nag-iimagine siyang binabarena siya 

nito sa mismong desk na nasa harapan ng classroom. (Yun din siguro iniisip ni Sha hihihi.) isip 

ni Alma nang masulyapan niya si Sharon na ganun din ang pagtingin sa guro nila. Mas close na 

sila ni Sharon ngayon mula nung nangyari sa birthday nito. Minsan na rin silang naghalikan sa 

loob ng CR ng mga babae nang sila lang ang nandoon. Maya-maya ay naramdaman niyang 

nagtext si Lester. 

 

/Hi Labs. Sa taas tayo ma2ya/ txt ni Lester. 

/Saang taas?/ 

/Sa rooftop./ 

/Bakit?/ 

/Basta./ 

/Anong oras?/ 

/3/ 

/Sige./ 

/Love u/ 

/Ikaw rin/ 

Pagsapit ng alas-tres, umakyat ng building si Alma. Nakababa na ang karamihan ng estudyante at 

nagtungo siya sa dulo ng hallway kung saan nandoon ang hagdan patungong rooftop. Walang 

nagbabantay sa hagdan at ang lugar ay ginawang tambakan ng mga lumang upuan at desk. 

Lumingon patalikod si Alma para tingnan kung may kasunod siya. Bawal kasi ang umakyat sa 

rooftop. 

Nang makaakyat siya sa rooftop, nakita niya ang samut-saring kalat sa paligid. Sa gitna ng 

rooftop ay may isang shed na singlaki ng isang kuwarto. Luma na ang shed na gawa sa kahoy na 

mistulang magigiba na. Mabilis siyang pumunta sa shed nang payuko bago may makakita sa 

kanya. Nang makarating siya sa pinto, agad siyang hinila papasok sa loob at agad tinakpan ang 

bibig niya. 

“Huli ka! hehehe” sabi ni Lester. 

Kumawala si Alma. “Loko ka! Tinakot mo ko nang husto! Ano ka ba!” 
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“Sssshhh. Baka may makarinig.” 

“Grabe ka naman kasi eh! Huhuhu. Takot talaga ako.. Nakakaasar ka!” 

“Shhhhh sorry na. Di ko sinasadya. Gusto ko lang i-surprise ka. Tahan na labs.” sabi ni Lester 

habang inaamo ang dalagita. Niyakap niya ito at hinimas-himas ang malalambot niyang braso. 

Pinunasan ni Lester ng panyo ang mga luha ni Alma at saka niya hinalikan sa noo. Bumaba si 

Lester sa pisngi at sa labi. Hindi naman pumalag si Alma. Matinding yakap at halik ang 

sumunod. Napapaungol si Alma sa sarap ng halikan nila. Maya-maya ay bumaba ang kamay ni 

Lester sa dibdib ni Alma. Napaungol si Alma sa sarap. Iba talaga pag iba ang humahawak sa 

boobs niya. Ang isang kamay naman ni Lester ay bumaba sa pagitan ng hita ni Alma. 

“Uuuummmpphhhh Uummmm!” ungol ni Alma.  Basambasa na ang panty niya sa ginagawa 

nila. Ipinasok ni Lester ang daliri niya sa panty ni Alma at sinalat ang hiwa ng dalagita. 

Napabitaw sa halik si Alma sa sarap. “Oooohhhh shit! Uuummm!” Napabuka ang hita niya para 

bigyang-laya ang binata. Kumilos din ang kamay niya at hinawakan ang harap ng pantalon ng 

binata. 

“Oooohhh Lester. Ang sarap. Ooohhh!” ungol ni Alma. 

Kumilos ang kamay ni Lester para alisan ng butones ang blouse ni Alma. Biglang napatigil ang 

dalagita. “Teka… sandali…” 

“Bakit?” 

“Baka mahuli tayo dito.” 

“Relax. Labs. Absent si Mang Tonyo. Kaya kita tinawag dito dahil walang bantay.” 

“Talaga? Ok lang?” 

“Siyempre. Sige na.” 

Muli silang naghalikan. Tuluyan nang inalis ni Lester ang blouse ni Alma. Init na init na rin ang 

dalagita. Lalo siyang nalibugan sa lugar nilang open na open. 

Itinaas ni Lester ang bra ni Alma at lumabas ang tayung-tayong mga dibdib at utong ng girlfriend 

niya. 

“Oooohhh saraaap! Lester! Sige pa oooohhhh!” ungol ni Alma nang supsupin nito ang boobs 

niya. 

Habang sinisipsip ni Lester ang boobs ni Alma ay inalis ng binata ang palda nito. Bra at panty na 

lang ang natira kay Alma. Ibinaba na rin ni Lester ang mga ito. Hubo‟t hubad na ang dalagita. 

Wala nang pakialam si Alma kung mahuli man sila. Tuloy ang pagsupsop ni Lester sa dibdib ni 



Alma. Minsan ay pinaiikot niya ang dila niya sa dulo ng utong ng girlfriend. Patuloy din siya sa 

paghimas sa tanggal ni Alma habang nakatayo sila. 

“Ooohhh Lester! Lester! Sige pa! Ooohhh! Uuuuunnnngggghhhh!” 

Nanlambot ang mga tuhod ni Alma nang labasan siya. Basambasa ang daliri ni Lester. Sinipsip 

ni Lester ang katas ng gf. 

Gumanti si Alma at inalis ang sinturon ni Lester saka ibinaba ang zipper. Dinukot niya sa brief 

ng binata hanggang sa mailabas ang matigas na titi nito. Gigil na gigil niya itong isinubo. Libog 

na libog si Alma. Mabilis niyang sinupsop ang titi ni Lester, sabik siya sa katas ng binata. Sabik 

siyang makabawi. Pati bayag ni Lester ay isinubo niya habang binabate ang kahabaan ng titi nito. 

“Galing mo Labs. Ahhh shit! Sarap! Ahhh sige pa!” sabi ni Lester. Lalong pinagbuti ni Alma ang 

pagbabate. Isinubo niya ang dulo ng titi ni Lester. Sinipsip niya ito nang husto habang taas-baba 

ang kamay niya. 

“Hayan na ako labs! aaahhh!” sabi ni Lester. Pumulandit lahat sa bibig ni Alma ang katas ni 

Lester. Marami ang katas ng binata. Nahirapang lumunok si Alma. 

“Ni-reserve ko sa iyo lahat iyan labs. Ilang araw din akong di nagsarili. Hehehe.” 

“Ikaw talaga!” sabi ni Alma. “Ako naman.” 

Ihiniga ni Lester si Alma sa papag na tinakpan niya ng mga karton. Sinimulan niya uling halikan 

ang boobs ng gf. Itinulak agad ni Alma ang ulo nito pababa sa puki niya. Sunod agad si Lester. 

Ibinuka ni Lester ang mga labi ni Alma sa baba saka dinilaan ang loob. 

“Ooohhh sarap niyan Les! Oooohhh!” ungol ni Alma. Mas malakas kaysa dati. Patuloy si Lester 

sa pagdila sa puki ni Alma. Tinatagalan niya ang pagdila niya sa tuwing napapadako siya sa 

kuntil ng gf. Napapaliyad nang husto ang dalagita at sinasalubong ang bawat pagdila ng 

boyfriend niya. 

“Sige pa Les! Pls. Malapit na ako Oooohhh!” ungol ni Alma. Ilang sandali lang ay nilabasan na 

siya. Pinahiga niya si Lester sa papag. Hinawakan niya ang titi ng binata. Dinila-dilaan muna ito 

na parang ice cream habang binabate. Maya-maya, pumuwesto si Alma sa ibabaw at itinapat sa 

puki niya ang titi ni Lester. “Aaaaaahhhhh” ungol niya nang ibaon niya ang titi ng boyfriend sa 

kanya. 

(Grabe sarap pag nasa ibabaw ooohhh) isip ni Alma. Sige lang ang ungol niya habang taas-baba 

siya sa ibabaw ng boyfriend niya. Tuwang-tuwa naman si Lester habang naririnig ang 

malaswang pagsalpak ng mga ari nila. Libog din siya habang nakikitang umaalog ang maliliit na 

susong girlfriend niya. Inabot niya ang mga ito at pinisil ang mga utong. Lalo lang napaungol si 

Alma sa sarap. 



“Ooohhh! Shit! Shit! Oooohhh! Sarap! Ooohh!” maingay na ungol ni Alma. Kung may tao man 

sa labas, dinig na sila. 

“Ahh Ahhhh Ahhhhhh Ooohh Ahhhhhhhh Yeeessss!” ungol ni Alma nang labasan siya. Pagod 

siyang pumatong sa ibabaw ni Lester. Hinalikan siya ni Lester. Gumanti ang dalagita. Ipinihit 

siya ni Lester at si Lester naman ang pumaibabaw. 

“Sensiya na labs. Di kita nasabayan. Heto ulit ako. Umm!” 

“Oooohhhh. Shit! Nakikiliti pa ako…” 

“Kaya mo iyan! Di ba mas masarap? Umm Umm Ahhhh!” 

“Oo. Sige pa!” 

Tuloy lang sa pagbayo si Lester. Nakataas na ang mga paa ni Alma. Bukang-buka na ang mga 

hita niya. 

“Malapit na ako Labs! Ahhh ahhh!” 

“Ako din! Ooohhh!” 

Maya-maya, idiniin ni Lester ang sarili. Inilabas niya ang lahat sa loob ni Alma. 

“Sabi na nga ba nandito ka eh.” sabi ni Sharon na bumulaga sa pintuan ng shed. Namutla si 

Alma. 

“Para kang nakakita ng multo. Tuloy mo lang sis. Sasali ako. Hihihi.” sabi ni Sharon. 

 

Burger Queen Chapter 24 – Extra Curricular Part 2 

/Hon. Ok ka lang ba? Bakit di ka na nagte2xt? Nandiyan ka ba sa inyo? May problema  ba?/ txt 

ni Tess. 

Matagal siyan naghintay bago sumagot ang nobyo. 

/Sorry Tess. Busy lang talaga. Ang 22o, bc kmi sa paglakad ng papers ko papuntang States. Tess, 

dun na ko titira in a few days./ sagot ni Patrick. 

/Bkit di mo cnabi agad?/ 

/D ko lam. D kita maharap. Im sorry. Pero break na tayo./ 

 

/Sabihin mo yan sa harap ko pls. Huwag sa txt. Magkita naman tayo one last time./ 
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/Ok. Bukas. Dto ksi ako sa tita ko sa Manila./ 

Napaiyak si Tess. Kahit nagpapagamit siya sa iba, mahal din niya si Patrick. Pero sa loob niya, 

nalilito siya. Nakakadagdag ba sa pagmamahal ang sarap ng sex? Kung sa sarap sa sex, 

nangunguna si Ernie. Pangalawa si Mang Ramon at pangatlo lang si Patrick. Pero mabait si 

Patrick kaya napalapit siya rito. Ano yung masakit? Ang masakit ay yung iiwan siya. Ganito na 

lang kaya lagi? Mabuti na lang at walang customer sa paligid kundi ay makikita ang pag-iyak 

niya. 

Agad tumigas ang titi ni Lester nang makitang naghuhubad si Sharon. grabe si Sharon, siya ang 

unang bumigay sa magkakabarkada sahil sa sobrang kulit ni Elton. Bigay na bigay naman mula 

nang mag-petting sila ni Elton sa sine. Dating mahiyain ito pero nailabas ni Elton ang itinatagong 

kulo. At kahit laspagin ni elton, maganda pa rin dahil mayaman ang pamilya. 

“Grabe kayo ha. Di kayo nagsasabi.” sabi ni Sharon sabay lapit kay Alma. “Kanina ko pa kayo 

pinapanood. Ang hot mo sis.” sabi ni Sharon sabay halik kay Alma.  Hindi naman tumanggi si 

Alma. Nakipaglingkisan ito ng dila sa magandang kaklase. 

“Hmmmm sarap mo palang humalik sis.  Mapapalaban sa iyo si Pinky.” sabi ni Sharon bago siya 

dumako sa susoni Alma. 

“Ooohhhh Sha…” ungol ni Alma. 

“Les, tatanga ka na lang ba diyan?” tanong ni Sharon. 

“Nagpapahinga lang. Kayo muna.” 

Pumaibabaw si Sharon kay Alma. Nagtama ang mga dibdib nila. Madulas ang katawan ni Alma 

sa pawis na nagpalibog lalo kay Sharon. Ipinagdiinan ni Sharon ang sensitibong susoniya sa mga 

susoni Alma. “Uuhhhmmm sarap mo sis.” sabi ni Sharon. Bumaba ang mga halik ni Sharon 

hanggang sa makarating siya sa puki ni Alma. Nilaplap ni Sharon ang pinaghalong katas ni Alma 

at ni Lester. “Uuhhmmm saraap Les! Pinuno mo pala eh.” 

“Sha. Dito ka! Ako rin.” sabi ni Alma. Bumaligtad ng puwesto si Sharon at itinapat sa mukha ni 

Alma ang puki niya. Nagkainan ang dalawa. “Sarap mo rin Sha. Bango mo oooohhhh!” sabi ni 

Alma. 

Tirik na tirik naman ang titi ni Lester sa tanawin. Sarap talagang manood ng dalawang babae. 

Talo pa ang x-rated na dvd na nagkalat sa bahay nila. Naalala niya ang cellphone niya. Agad 

niyang kinunan ng video ang dalawa. 

“Pa-copy niyan Les ha. Hahaha Oooohhh! Shit! Aaaahhhh!” sabi ni Sharon. 

Biglang humangin nang malakas at bumukas ang isang bintana at pinto. Kitang kita sila ng mga 

gustong makakita sa mga ka-level na gusali. Buti na lang at pinakamataas ang apat na palapag na 

building nila sa lugar. Lalong nalibugan si Sharon at sinipsip ang kuntil ni Alma. 



“Oooohhhhhh! Sarap Sha! Ooohhh!” 

“Huwag kang tumigil Alma. Sige paaaahhhh!” 

Ilang sandali lang nilabasan ang dalawang dalagita. Parehong nanginginig. 

“Alma, pahiram muna ng boyfriend mo ha? Ok ka na ba Les?” 

“Kanina pa” sagot ni Lester. Tumayo ito at itinapat sa mukha ni Sharon ang titi niya. Agad 

naman yun sinubo ni Sharon. Patuloy pa rin sa pagkuha ng video si Lester. Nakatitig ang dalagita 

sa cellphone habang nakasubo sa bibig niya ang titi ng may-ari. Lumapit si Alma sa dalawa at 

sinuso ang dibdib ni Sharon. Umakyat ang paghalik ni Alma mula sa dibdib ni Sharon papunta sa 

leeg, sa tenga hanggang sa mukha nito. Nakisalo na rin si Alma sa pagdila sa titi ni Lester. 

Dinilaan ni Alma ang puno ng titi ni Lester habang nakasubo kay Sharon ang ulo nito. 

Lalong tumigas ang titi ni Lester sa ganda ng tanawin. Grabe talaga ang libog ng nobya at 

kabarkada niya. Tuloy-tuloy lang ang pag-video niya sa dalawang babae. (Mahal „to sa Quiapo 

kaso kakaawa naman „tong dalawa.) Ilang sandali pa ay nagpalit nag gawain ang dalawa. Si 

Alma naman ang tsumutsupa habang dinidilaan ni Sharon ang kahabaan ng titi ni Lester. Maya-

maya, sinubo ni Sharon ang mga bayag ni Lester habang pinapaligaya ang sarili. Iginiya ni Alma 

si Sharon para tumuwad. Pumuwesto si Alma sa likod ni Sharon at muling dinilaan ang puki 

nito. 

„Uuummmm! Hhhaaaahhh!‟ ungol ni Sharon. Saglit siyang napabitaw sa pagkakasubo sa titi ni 

Lester. 

Sa ibaba, pauwi na si Joey. Walang kamuwang-muwang sa nangyayari sa tuktok ng building 

nila. Nag-iisip pa rin siya kung paano niya mayayaya si Alma. Nalaman niya kaninang umaga na 

boyfriend na pala ni Alma ang kaklase niyang si Lester. (Shit! Suwerte siguro ni Lester! Baka 

natikman na niya si Alma.) 

Nag-iinit ang pakiramdam ni Lea pagkauwi sa bahay. Di pa rin siya makapaniwala sa ginawa 

niya. Naibigay niya ang sarili niya sa isang lalaking kakakilala lang niya. (Patawarin mo ako 

Tomas.) isip niya. Pero sariwa pa rin sa kanya ang nangyari. Kailangang mairaos niya ang sarili 

niya. Pumasok siya sa silid ni Tess kung saan ilang gabi rin silang nagsalo ng mga anak niya. 

Lalong tumindi ang libog niya sa mga ala-ala. Agad siyang naghubad at hinagilap ang vibrator ni 

Tess sa drawer nito. 

(Maaga sigurong umuwi si Alma. Bigla na lang nawala sa school. Di sana kasama si Lester. Ano 

ba meron yung lokong yun?) isip ni Joey habang naglalakad pauwi (Guwapo, mayaman, 

maporma. Shit!) Napadaan na siya sa bahay nina Alma. Walang masyadong tao sa paligid. 

Nagbakasakali siya at sumilip sa butas na mas di matutumbasan ng anumang sine o dvd. Walang 

halagang maipapatong sa kanyang nakita. 

„Ooohhhh Ahhhhh Sarap! Sige pa Les! Ooohhh! Shit!‟ sigaw ni Sharon habang patuwad siyang 

binabayo ni Lester. Abala naman si Alma sa pagpapaligaya sa sarili habang pinapanood ang 



dalawa. Walang bakas ng pagseselos. Libog lang. Di naman niya mahal si Lester (di ba?). Init na 

init siya sa tanawin. Isang live show na tampok ang dalawang kaklase niya sa isang bukas na 

entablado sa tuktok ng eskuwelahan kung saan kita sila ng kung sinong alam ang hahanapin. 

Basang basa ang puki ni Alma nang labasan siya. Ilang sandali pa, nilabasan din ang kaibigan. 

„Ooooohhhh shit! Oooohhhhh!‟ ungol ni Sharon nang labasan siya. Bagsak sa papag si Sharon. 

Hindi nakatiis si Alma at tumuwad din siya patungo kay Lester. Ipinasok di ni Lester ang titi 

niya sa naghihintay na puki ni Alma. 

„Shit Lester! Ang sarap! Ang init moooohhh!‟ ungol ni Alma. 

„Ang sarap niyong pareho! Grabe to! Umm! Ummm!‟ sabi ni Lester. Kalalabas lang niya kay 

Sharon pero may natitira pa siyang lakas. Mabilis siyang naglabas-masok sa puki ni Alma. 

„Ooohhh Ahhhh ahhh shit! Ooohhhh! Ganyan! Ganyan nga! Sige paaaahhhh!‟ ungol ni Alma. 

„Hayan na ako Alma! Umm! Umm! Ang sarap moooooo ahhhhhh!‟ sabi ni Lester. Nilabasan ang 

binata sa loob ni Alma. 

Ramdam naman ni Alma ang mainit na tamod ng kaklase niya. Nauna na siyang nilabasan kaysa 

kay Lester kaya nanginginig siyang  bumagsak sa papag kasabay ng binata. 

Samantala, natapos na naman ang isang araw ni Mr.Suarez. Grabe talaga ang mga high school 

ngayon. Masyadong makulit, agresibo, mapaghamon at minsan talagang bastos. Kung siya lang 

ang masusunod, may baon siyang yantok at hahagupitin niya ang sinumang di makikinig sa 

kanya. Kung babae lang siya, dinugo na siya. Kunsuwelo na lang niya ang magagandang tanawin 

ng magaganda niyang estudyanteng babae. Kakaiba ngayon ang gupit ng mga buhok, maging 

mga gupit ng mga uniporme. At ang mga tela, ang ninipis para lang maging mura. Kita tuloy 

niya ang mga saloobin ng mga mag-aaral niya. May mga okasyong tinitigasan siya sa pagtingin 

sa mga estudyante niya. Nawawala lang ang libog niya kapag nagkakulitan na sa klase. 

Paminsan-minsan siyang umaakyat sa rooftop para magyosi at magbawas ng stress at mag-muni-

muni. Magsisindi na sana siya ng yosi nang makarinig siya ng mga daing sa di kalayuan. Sa shed 

nanggagaling ang mga ingay. Napagpasiyahan niyang lumapit nang walang ingay. Halos 

atakihin siya sa nakita. 

Hindi makapaniwala si Joey sa nakikita niya ngayon. Ramdam na ramdam niya ang pagkabog ng 

puso niya sa dibdib niya. Lumingon-lingon siya sa paligid kung may nakakakita sa kanya. Nang 

makita niyang walang nakatingin sa direksiyon niya muli siyang sumilip sa butas ng kuwarto ni 

Tess. Nandoon si Aling Lea na nagpapaligaya rin sa sarili. Malinaw na malinaw dahil maliwanag 

pa. Kitang-kita niya ang malulusog na dibdib at matambok na puki ng nanay ni Alma. (Patay na 

siguro ako. Nasagasaan ako sa daan nang di ko alam. Grabe ito! Baka nasa langit na ako.) isip ni 

Joey. 

„Oooohhhhh saaaraaaaappp! Frank! Ganyan! Ooohhhhh! Oooohhhh!‟ pikit-matang ungol ni Lea 

habang labas-masok sa puki niya ang nanginginig na vibrator. Bukakang-bukaka siya sa kama ni 

Tess. Nakaliyad ang balakang niyang humahabol sa paglabas-masok niya ng pekeng titi. Sarap 



na sarap si ginagawa. Bala ang isang kamay niya sa paglamas ng dibdib niya. Nangingintab ang 

katawan ni Lea sa pawis. Kasalukuyang mainit ang panahon. Ganun din ang binatang nakasilip 

sa labas. 

Tagaktak din ang pawis ni Joey. Di lamang sa init pati na rin sa kaba na may makakita sa 

kanyang naninilip sa bahay nina Alma. Kinkabahan din siya na baka may makatunog sa 

ginagawa niya at makisalo sa palabas na para sa kanya lang. (Ako lang dapat makaalam nito! 

Baka maunahan pa ako!  Shit! Di ko na kaya! Puwede kaya? Kaya ko kaya?) 

„Oooooohhhh Frank! Ooohhh! Kailangan ko ng lalaki! Tomassssss! Bakit mo ako iniwan? 

Oooooohhhhhh!‟ ungol ni Lea na medyo napalakas. 

Lalong nabuhayan ng loob si Joey. Kailangan niya ng lalaki. (Bahala na! Shit! Bahala na!) 

Halos lumuwa ang mata ni Mr.Suarez sa nakita. Isang threesome sa shed. Mga estudyante pa 

niya ang bida. Ang magandang si Sharon at ang simpleng si Alma. Pinanood niya habang 

halinhinan silang pinasok ni Lester nang patuwad. Bakas ang sarap at libog sa mga mukha ng 

dalawang dalagita. Napilitan siyang himasin ang nagmamatigas na titi niya sa ibabaw ng 

pantalon niya. Makaraan ang ilang minuto ay natapos din. Lupaypay sa papag ang tatlo. Naalala 

niya ang cellphone niya (Shit! simpleng camera lang. Makabili nga nang mas maganda. Baka 

maulit pa ito.) Kinunan niya ang tatlong nilalang na nakahubad sa loob ng shed. Agad umalis ang 

guro. (Mapapakinabangan ko ito.) 

Habang nagpapahinga si Alma, may naabot siyang lumang magasin sa sahig. Isang kopya ng 

RED. (Kanino kaya ito?) Nakatawag-pansin sa kanya ang isang ad ng mga sex toys at gadgets. 

Nakita niya ang vibrator na ginagamit nila ng ate niya. May iba pang mga gadgets doon at 

naintriga siya. (Masarap kayang gamitin ang mga ito? Malapit na birthday ni ate. Nasa „kin pa 

yung bigay niyang pera.) Nakita ni Alma ang address ng tindahan. (Malapit lang ito ah. Kulang 

ang pera ko. Isama ko kaya si Sha?) Maya-maya ay may namuong plano sa isipan ng dalagita. 

Tuloy sa pagpapaligaya si Lea. Patuwad naman siya sa kama ni Tess habang nanginginig ang 

vibrator sa loob ng puki niya. Ini-imagine niyang patuwad siyang tinitira ni Frank. „Ooooohhhhh 

Fraaaannk! Ang saraaap! Sige paaahh! Ooohh! Ahhhh!‟ ungol ni Lea. Nilalamas din ng isang 

kamay niya ang susoniya na madulas na sa pawis na lalong nakapagpasarap ng paglalamas niya. 

Tigas na tigas ang mga utong ng ginang na kung abot lang niya ay sususushin niya. Nagkasya na 

lang siya sa paghalik sa bahagi ng susoniya na abot ng bibig niya. Maya-maya lang ay nilabasan 

siya at bumagsak sa kama. 

Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng katok sa pinto. (Si Alma kaya yun? Hmmm Makaisa pa nga 

) Nagtapis siya ng tuwalya at lumabas ng silid. Tuloy lang ang pagkatok sa pinto. 

„Sino iyan?‟ tanong ni Lea. 

„Si Joey po.‟ sagot ng tao sa labas. 

Nagulat si Lea. Ano kaya kailangan nito? „Ano yun Joey?‟ 



„Nandiyan po ba si Alma? Importante lang po.‟ 

Binuksan ni Lea ang pinto. 

„Pasensiya na po. Akala ko po umuwi na si Alma. Magpapaturo sana ako sa assignment ko.‟ sabi 

ni Joey. 

„Ganun ba? Maya-maya lang nandito na yun. Pasensiya na ha. Maliligo kasi ako eh. Gusto 

mong…‟ napatigil si Lea sa sinasabi nang madako ang mata niya sa harap ng binata. Hindi na 

itinago ni Joey ang kahindigan na kanina pa gustong kumawala. Lalong pinagpawisan si Lea. 

„Baka gusto mong… hintayin si Alma…‟ 

„Ok po. Bakit po pawisin kayo? May ginagawa po ba kayo? Baka gusto niyo po ng tulong?‟ 

tusong tanong ni Joey. 

„Wala ito Joey. Ok lang ako. Ahh, mamaya na lang kaya. Papasaglitin ko na lang si Alma sa inyo 

mamaya.‟ 

„Thank you po. Pero gusto ko pong „tumulong‟ sa ginagawa niyo. Baka „mabitin‟ kayo.‟ sabi ni 

Joey na nakangisi. 

Napakagat-labi si Lea. (Alam niya) Namasa lalo ang puki niya sa ilalim ng tuwalya. Hindi niya 

maialis ang mata niya sa kahindigan ng binata.  Kailangan nga niya ng lalaki at mukhang 

puwede na si Joey. „Gusto mo talagang… tumulong?‟ 

Tumayo si Joey at nilapitan ang nanay ni Alma. Hindi ito tuminag sa kinatatayuan. Malalim ang 

hininga ng dalawa. Nanginginig ang kamay ni Joey. Unti-unting inabot ang tuwalyang nakatapis 

sa kapitbahay na babae. Napalunok si Joey sa kaba. 

Medyo napangiti si Lea sa nakita sa binata. Unang beses pa lang siguro niya. Salbaheng bata 

pero sa nakakatuwang ipinakita nito, nawala rin ang kaba niya. Libog na libog pa si Lea. 

Patitikimin niya ng kakaibang putahe ang binatang kapitbahay sa unang pagkakataon. 

 

Burger Queen Chapter 25 – Ibang Putahe 

Itinago ni Tess ang lungkot niya sa pagluluto ng mga burger at hotdog. Sinasarapan na lang niya 

ang gawa para makita ang mga ngiti sa mga dine-in na customer. Kung hindi man ngiti, nakikita 

sa pagtaas ng kilay o pagluwa ng mata kung nasasarapan ang mga ito sa luto niya. Nandiyan din 

ang mga ngiti ng mga suki niya na nagte-take-out. Pinilit niang kalimutan si Patrick. Ganyan 

talaga ang buhay. Talagang may mga taong mawawala sa iyo. Kung aalis ay aalis.  

Napagpasiyahan niyang agahan na lang ang pasok bukas para maikuwento ang lahat kay Amy 

para luwagan siya ng loob. (So, ano pa meron para sa araw na ito? Pasyal kaya ako sandali.) isip 

niya. Maya-maya lang ay dumating ang batang inuutusan ni Mang Ramon. 
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Si Mang Ramon… Pakiramdam ni Tess na wala siyang gana ngayon sa sex. Paano kaya ito? 

„Ate, pabili ng burger.‟ sabi ng bata. 

„Alin ang gusto mo?‟ 

„Yung spicy bacon burger po.‟ 

„Isa lang?‟ 

„Para sa kin lang daw sabi ni Ka Ramon.‟ 

(Mukhang di na nagpapaligoy itong si Ramon. Talaga bang gusto niya ako saka luto ko o ako 

lang?) 

„Hoy ate?‟ 

„Sorry. hehehe ano pa gusto mo?‟ 

„Saka isang C2 strawberry. Pabigay nga pala sa iyo ni Ka Ramon.‟ sabi ng bata. Inabot niya kay 

Tess ang isang sobre. 

Inasikaso muna ni Tess ang order ng bata. Saka niya binuksan ang sobre nang makaalis ito. 

/Tess, sa iyo na laman nito. Bumili ka ng kahit anong gusto mo pero daan ka naman dito. Usap 

tayo. Mukhang nalulungkot ka. – Ramon / 

(Paano niya nalamang… Oo nga pala. Grabe talaga yung matandang yun.) 

May kasamang tseke ang sulat. Nanlaki ang mata ni Tess. Umaatikabong 10000 ang nakatakda 

sa tseke. (Ano kaya ang nasa isip ng matanda?) Kinabahan si Tess. Maraming ibig sabihin ang 

ganoong kalaking pera. Puro hindi maganda. (Patulan ko kaya ito?) Naisip ni Tess na ihanda na 

lang ang sarili. Kapag hindi niya nagustuhan, ititigil niya ang kakaibang relasyon niya sa 

matanda. 

Sa bahay, nanginginig ang buong katawan ni Joey. Mabilis ang pintig ng puso niya. First time 

niyang makakita ng babaing nakahubad sa personal at kapitbahay pa niya na kaedad ng nanay 

niya. Payag sa kagustuhan niya at pawang nang-aakit. Maalindog pa rin si Aling Lea sa kabila ng 

edad nito. Kasing-seksi pa ng sarili niyang ina. (Ganito rin kaya si Nanay? Grabe. Parang di ko 

kaya. Uwi na lang kaya ako.) isip ni Joey habang isang dangkal na lang ang layo ng kamay niya 

sa susoni Aling Lea. 

„Ano Joey? Handa ka ba?‟ mapanghamong tanong ng ina ni Alma. 



Napalunok si Joey. Humakbang pa papalapit at idinampi ang palad sa tayo pang susong may 

edad nang kapitbahay. Hinawakan ni Lea ang kamay ng binatilyo at pinaikot-ikot sa ibabaw ng 

susoniya. Kinuha ni Lea ang kabilang kamay at ganun din ang ginawa sa kabilang suso. 

(Shit! Ang lambot pala! Sarap hawakan) isip ni Joey habang nilalamas niya ang magkabilang 

bundok ni Lea. 

(Wala nang atrasan. Kahit bata ka pa. Kailangan kita. Hmmm…. Ang saraaap!) isip ni Lea. 

Habang nilalamas siya ni Joey, hinawakan niya ang batok ng binatilyo at iginiya niya sa 

malulusog niyang dibdib. Nakuha naman ni Joey ang gusto ni Lea. Hinalikan niya ang isang 

susoni Lea. Dinilaan ni Joey ang mga matigas nang utong ng kapitbahay. Kabilaan niyang 

dinilaan ang mga ito gaya ng bold na DVD na napanood niya. 

„Oooohhhhh saraaap! Ganyan nga Joey. Sige paaaahhh!‟ ungol ni Lea. Lalong ginanahan si Joey 

sa ginagawa niya. Sinunggaban naman ni Lea ang matigas nang titi ni Joey sa ibabaw ng 

pantalon nito. Sarap na sarap naman sa pagsuso si Joey sa malalambot na bundok ni Lea habang 

kinakals nito ang pantalon niya. Matapos matanggal ang sinturon at zipper, parang hayok na 

hinila pababa ni Lea ang pantalon at brief ng binata. Agad umigkas ang ga-bakal sa tigas na titi 

ni Joey. 

Natuwa si Lea sa hitsura noon. Kahit na binatilyo pa, sapat na ang laki ng titi ng binata para sa 

kanya. Tayong-tayo ito at pulang-pula. Napaungol si Lea nang hawakan niya ito. Mainit sa 

kamay niya ang titi ni Joey.  Hinalikan niya sa labi ang binata habang taas-baba ang kamay niya 

sa titi nito. 

„Aaahhhh! Sarap po Aling Lea. Aaahhh!‟ ungol ni Joey. 

„Hnmmmm masarap ka rin Joey. Lea na lang itawag mo sa kin! Ang tigas ng titi mo bata!‟ sabi 

ni Lea. Gigil na gigil ang babae sa titi ni Joey at napabilis ang pagbate niya. Napansin ni Lea na 

tirik mata na ito at mukhang lalabasan. Lumuhod si Lea sa harap nito at agad isinubo ang titi ni 

Joey. 

„Aaahhhhhh ang saraaaap!‟ sabi ni Joey nang maramdaman ang mainit na bibig ng kapitbahay. 

„Ang sarap Lea! Malapit na akoooo!‟ 

Agad nilabasan si Joey sa bibig ni Lea. Hindi pa rin bumitaw ang ale. Inubos niya ang katas na 

lumabas sa binata. Nanghina ang tuhod ni Joey at napaupo sa supa. Sumunod naman si Lea. 

Hindi pa siya tapos kay Joey. 

„Ang sarap mo Joey. Kaya mo pa ba?‟ tanong ni Lea. 

„Kaya pa. Sige lang.‟ 

„Mukhang kaya pa nga.‟ sabi ni Lea nang mapansing tumitigas uli ang titi ng binatilyo. Muli niya 

itong isinubo at parang napuno ang bibig niya nang sa loob ito tumigas nang husto. 



Napakapit sa ulo ni Lea si Joey sa sarap na nararamdaman. (Ang galing tsumupa ng nanay ni 

Alma. Si Alma kaya? Ganito rin kaya kasarap?) Habang tsumutsupa si Lea, dinadaliri naman 

nito ang sarili. Napansin ito ni Joey. 

„Aaahhhh… Sige pa Lea. Ikaw rin! Gusto rin ko kayong tikman.‟ sabi ni Joey. Tumigil sandali si 

Lea at nginitian nang matamis ang binatilyo. 

Tuluyan nang humiga sa supa si Joey at pumuwesto sa ibabaw si Lea. Muli niyang isinubo ang 

kahindigan ng binata saka niya itinapat ang puki niya sa mukha nito. 

Naisip ni Joey na napakasuwerte niya. Pumunta siya para diskartehan si Alma. Ni hindi niya 

alam kung paano yun gagawin pero nandito ang nanay niya. Hindi na niya kailangang 

diskartehan pa. Maganda si Aling Lea kahit may edad na. At sa edad nito, parang niyayari na ni 

Joey ang sariling nanay niya. Lalong nagpatigas kay Joey nang dumako sa ganun ang isip niya. 

Kung magkatuluyan sila ni Alma, wala nang maitatago sa kanya ang biyenan niya. Inamoy-amoy 

pa ni Joey ang puki ni Lea. Shit! Ang bango. Basambasa ito sa katas ng pagnanasa. Kakaiba ang 

amoy ng katas ng babae. Lalong nakakapang-akit. Nakakabaliw. Dinilaan ni Joey ang kahabaan 

ng hiwa ni Lea. Napaungol naman ang ale habang subo nito ang titi niya. Dahil virgin pa si Joey, 

nun lang siya nakatikim ng katas ng babae. Kakaiba ang lasa. Tinuloy-tuloy niya ang pagdila sa 

naglalawang puki ni Lea. 

„Ooohhhhh sige pa Joey! Ang sarap ng dila mooohhh Oooohhhh!‟ ungol ni Lea. Binate niya 

nang binate ang titi ni Joey at napapaliyad ang binata. Supsop, dila, ungol. Gantihan lang ang 

dalawa. Gustong simutin ni Joey ang katas ng ale pero parang gripo ito. Sige lang ang labas ng 

katas. Naalala niya ang mga napapanood sa DVD kaya hinanap niya ang kuntil ni Lea. Nag-

concentrate siya doon. 

„Oooohhhh! Ganyan! Ang sarap! Oooohhhh!‟ ungol ni Lea. Napapaungol din si Joey habang 

binabate siya ni Leah. 

„Aahhhhh malapit na po! Hayan na akoooo!‟ sabi ni Joey. 

„Ako riiiinnn Hayaaan naaaa! Oooohhhh!‟ 

Nagtalsikan sa mga mukha nila ang mga katas nila. Hingal kabayo si Joey. Dalawang beses na 

siya nilabasan pero mukhang hindi pa tapos ang nanay ni Alma. Bumaligtad si Lea at saka 

hinalikan sa labi si Joey. Malalim ang halik ni Lea na ikinabigla ni Joey na di pa marunong 

humalik. Hinanap ni Lea ang dila ng binata sa bibig nito. Napaungol si Joey sa sarap na 

nararamdaman. Ramdam din ni Joey ang maiiinit at malalambot na susong ale sa dibdib niya. 

„Kaya mo pa ba Joey? Kakantutin mo pa ako.‟ sabi ni Lea. Abala sa paghimas sa titi ni Joey ang 

isang kamay ni Lea. Ramdam niyang unti-unti uli itong tumitigas. 

„Kaya ko pa po.‟ sabi ni Joey kahit masakit na ang puson niya. BJ at salsal pa lang ang naranasan 

niya. Kailangan niyang maranasan ang pagkantot sa nanay ni Alma. 



Natuwa naman si Lea nang maramdamang matigas na uli ang titi ni Joey. Natuto na rin itong 

makipagsabayan ng halik. „Kantutin mo na ako. Joey. Sige naaahhh!‟ bulong ni Lea sa tenga ni 

Joey. Bumangon si Joey at pumuwesto naman si Lea. Ibinuka niya ang mga hita tanda ng 

pananabik. Lalong nalibugan si Joey sa hitsura ng kapitbahay. Shit! kung may maganda lang 

siyang cellphone ay naka-video na sana ang lahat. 

Sumubsob muna si Joey sa puki ni Lea. Gusto niya uling matikman ang katas ng puki ng ale. 

„Oooohhhh! Saraaap niyaaannn ooooohhhh!‟ ungol ni Lea. Nag-concentrate si Joey na dilaan 

ang kuntil ni Lea. Pinasok din ng binata ang dalawang daliri niya sa puki nito. Lalong lumakas 

ang ungol ni Lea. Libog na libog na siya. 

„Pasukin mo na akoooohhh! Sige na Joey! Oooohhhhh! Kantutin mo na akoooo!‟ sigaw ni Lea. 

Pero hindi tumigil si Joey. Gusto niya munang labasan ang ale at ipahinga sandali si manoy. 

Ilang sandli pa, nanginig ang katawan ni Lea. Muling bumulwak sa mukha ni Joey ang katas 

nito. Napakapit si Lea sa ulo ni Joey. Pilit itong hinihila pataas. Nagpaubaya na ang binata at 

itinutok na ang galit niyang ari sa puki ng kapitbahay. (Heto na! First time!) 

„Ooooohhhh ganyaaaannn! Sarap mo ihoooo!‟ ungol ni Lea nang ipasok na ni Joey ang 

kahindigan niya. Nilasap ni Lea ang sandali sa pamamagitan ng pagsupsop sa mga daliri niya. 

Nagsimulang umulos si Joey. Sunod-sunod ang ungol ni Lea sa bawat paglabas-masok niya. 

„Ooohhhh! Oooohh! Ahhhh! Uuuuhhhmmm! Ooohhh! Saraaap! Ooohhh!‟ ungol ni Lea. 

„Ahh! Ahhh! Umm! umm! Ang sarap niyo Aling Lea! Ang init sa loob niyooo! Uumm! Umm! 

Aaahh!‟ sabi ni Joey. 

„Sige lang ihooo! Tulooy mooohhh ooohhh! Hayn na akoooohhh!‟ 

„Ako rin! Uuhhh Uuhhh Aaaahhhhhh!‟ ungol ni Joey nang labasan siya. Bumagsak si Joey sa 

ibabaw ni Lea. 

„Ito ba una mo Joey?‟ tanong ni Lea. 

„Opo. Ang sarap niyo po.‟ sagot ng binata. „Puwede pong ulitin?‟ 

„Kahit kailan. Basta puwede tayo pareho.‟ 

Natuwa si Joey sa narinig. Regular na niyang makaka-sex si aling Lea. Babangon na sana siya 

nang pigilin siya nito. 

„ Teka muna. Matigas pa eh. Huwag mo munang hugutin.‟ 

„Joey! Joey!‟ sigaw ng isang babae sa labas. 



„Si nanay!‟ sabi ng binata. Pagkasabi pa lang niya ay may kumatok bigla sa pinto. Agad 

bumangon ang dalawa. Nagtago si Joey sa kuwarto ni Tess samantalang nagtapis muli ng 

tuwalya si Lea. Tinungo ni Lea ang pinto. 

„Ay Lea. Pasensiya na kung nakaabala ako.‟ sabi ng nanay ni Joey nang makitang nakatuwalya 

lang si Lea. Nakalimot si Lea na amoy sex pa siya. Kakaiba ang tingin sa kanya ng kapitbahay. 

„Ok ka lang Lea?‟ 

„Ayos lang. Pasensiya na. Maliligo sana ako. Ano pong kailangan?‟ 

„Tanong ko lang kung napadaan si Joey. May nakakita sa kanya kanina dito eh.‟ sabi ng nanay ni 

Joey habang pilit sinisipat ang looban ng bahay. Hinahanap kung sino ang kapartner ng kaharap 

niyang amoy sex pa. (Grabe. Mukhang may lalake na itong si Lea. Sino kaya?) 

„Nagpunta kanina si Joey. Hinahanap si Alma. Sabi ko bumalik na lang mamaya.‟ 

„Ganun ba? Pasensiya na ha. Nakakaistorbo yata ako hehehe. Nasa computer shop na naman 

siguro yun.‟ sabi ng nanay ni Joey saka umalis. 

Napailing nang husto si Lea. Siguradong pagtsitsismisan na siya. Halatang halata ang amoy niya. 

(Bahala siya. Kung alam lang niya.) 

Lumabas ng kuwarto si Joey nang walang saplot at tirik na tirik ang alaga. Lumapit naman si Lea 

at hinalikan ang binata. Nagbago bigla ang tingin ni Joey sa mga babae. Kay Lea at pati na rin sa 

nanay niya. Magkasing-katawan lang ang nanay niya at si Lea. (Ano ba iyan? Hindi puwede. 

May Lea naman ako.) 

Pauwi na si Alma nang masalubong ang ina ni Joey. Napansin niyang kakaiba ang tingin nito sa 

kanya. Hindi na lang niya inalintana at mabilis na umuwi. Masakit pa ang katawan niya mula sa 

sex nila kanina lang. Nag-isang round pa si Lester sa kanya. Bumanat din ito kay Sharon. 

Papagabi na at baka sitahin siya ng ina. Nasa pinto na siya nang makarinig siya ng mga ungol. 

(Napaaga yata si ate.) Napangiti lang siya. Binuksan niya ang pinto at bumagsak ang panga niya 

sa nakita. 

Binabayo ni Lea si Joey. Dahil pagod pa ang binata, siya na ang umibabaw rito at daig pa ang 

hinete sa bilis ng pagtaas-baba ng balakang niya. 

„Oooohhh saraaap! Ang laki ng titi mo Joeeeyy Oooohhhh!‟ 

„Ang sarap mo rin Lea! Ang sikip mo paaaaahhh!‟ ungol ni Joey. 

Nagulat silang pareho nang biglang bumukas ang pinto. Nandoon si Alma. Tulala sa nakita. 

Natakot si Joey pero kahit nagulat sandali si Lea ay nagpatuloy ito sa pag-indayog. Naghalo ang 

kaba at pagtataka kay Joey. 



„Anak! Sara mo pinto dali! Pasensiya na! Mabibitin akoohhh!‟ 

„Ewww! Nay! Ba‟t si Joey pa?‟ tanong ni Alma pero titig na titig ito sa kantutan ng dalawa. Lalo 

na sa titi ni Joey. Curious si Alma sa itsura nito at kung gaano ito kalaki. Bakit siya pinatulan ng 

nanay niya? 

„Kailangan… Kailangan ko ng lalaki anak! Oooohhh! Hayan na akooohhh!‟ ungol ni Lea at 

bumagsak ito sa ibabaw ni Joey. 

„Alma! Sorry pero… Di ko sinasadya… Basta na lang…‟ sabi ni Joey. 

Muling nag-init ang pakiramdam ni Alma. Sa totoo lang, wala siyang suot na panty dahil inarbor 

ni Lester. Basambasa ang pakiramdam ng dalagita. „Kaya mo pa ba?‟ tanong ni Alma. 

 

Burger Queen Chapter 26 – Ibang Putahe Part 2 

Hindi makapaniwala si Mr.Suarez sa nasaksihan. Mga dalagita‟t isang binata na nag-se-sex sa 

rooftop. Pawisan siyang bumalik sa opisina niya. Ni-lock niya ang pinto at muling tiningnan ang 

mga nakuhang picture. Nag-cycle siya sa mga picture at lalo siyang nag-init. Kailangan niyang 

mairaos ang nararamdaman dahil hindi siya makapag-isip. Naghubad ng pantalon at brief ang 

guro at nagbate habang naglilipat-lipat ng picture sa cellphone niya. Kitang-kita niya ang 

paghahalikan ng dalawang dalagita habang  binabayo ng binata ang isa. Agad siyang nilabasan 

sa tindi ng nasaksihan. 

 

Nang luminaw ang kanyang pag-iisip, kinilatis niya ang mga bida ng scandal. Una si Sharon. 2nd 

Year. Maganda, matalino at pagkakaalam niya ay mayaman. Isa rin ito sa mga cheerleaders ng 

basketball team. Minsan rin itong sumali sa beauty contest. Naglaway ang bibig ni Mr.Suarez 

nang ma-closeup niya ang maganda at hubad na katawan ng dalagita. Ang suwerte naman ni 

Lester. 2nd year din. Nasa klase ito ng kapwa-teacher na si Ms.Tingson. In fact magkakaklase 

ang tatlo. (If only ganito nung panahon namin. High school pa lang, banatan na. Magkaka-klase 

pa. Sex-ed 2) Ang pangatlo ay si Alma. Mas bata ito sa edad na katorse. Grabe talaga mga bata 

ngayon. Kunsabagay, si Sarsi Emmanuel nagsimula ng 14 din. Maganda rin si Alma. Simple 

lang ang hitsura nito. Maamo pa ang mukha. Di mo akalain. (Humanda kayo sa „kin.) 

“Bakit mo natanong iyan anak? Handa ka na ba sa lalake?” tanong ni Lea habang nananatiling 

nakakubabaw sa kapitbahay nilang binatilyo na si Joey. 

Namula si Alma. Nadulas siya sa sinabi niya. “Opo „nay. Sorry po. Nagalaw na ako ng boyfriend 

ko. Pero „di po ako magpapabuntis. Nagpi-pills po ako.” 

Tahimik sandali si Lea. Tiningnan niya ang anak na dalagita at si Joey. Naramdaman niyang 

lalong tumigas ang titi ni Joey sa loob ng puki niya. “Uuummmhhhhh ano Joey? Kaya mo pa ba? 

Sasali raw ang anak ko.” 
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Tumango lang si Joey. Tumango rin si Lea kay Alma. Lumapit ang dalagita at hinalikan sa labi 

ang ina. Mainit ang naging halikan nila. Kitang-kita ni Joey kung paano magpalitan ng laway 

ang mag-ina. Lao siyang hindi makapaniwala. (Putsa! Akala ko yung ate lang niya ang ka-sex 

niya!) 

“Buwisit ka Joey! Ang suwerte mo at nataunan mo si nanay.” sabi ni Alma. “Matitikman mo din 

tuloy ako.” 

Kahit na masakit na ang puson niya, lalong nalibugan si Joey sa pananabik. First time niya, 

threesome pa. Mag-ina pa ang mayayari niya. (Nasa langit siguro ako. Nasagasaan siguro ako 

habang pauwi.) 

Pumuwesto si Alma sa ibabaw ni Joey. Inalis nito ang palda niya at halos himatayin ang binata 

nang makita niyang wala na palang panty si Alma. Malinis pa ang puki nito dahil sa nipis ng 

bulbol di tulad kay Aling Lea. 

Itinapat ni Alma ang puki niya sa mukha ni Joey habang sinimulang susuhin ng dalagita ang 

nanay niya. Tuloy naman sa pag-indayog si Lea sa ibabaw ng binatilyo. 

Sinimulang kainin ni Joey ang puki ni Alma. Napaungol nang husto ang dalagita. Ibang iba ang 

hitsura ng puki ni Alma. Pikit pa ang labia nito di tulad ng sa nanay niya. Ginanahan nang husto 

sa pagkain si Joey. Masarap din ang katas ni Alma pero parang nakakalasa siya ng tamod ng 

lalaki. Asiwa siya nang konti dahil feel niya na si Lester ang kinakain niya dahil siguradong siya 

ang nakayari kay Alma. Pero mahirap sayangin ang nangyayari. Baka hindi na ito maulit. Kahit 

saan talaga, walang lugar ang maaarte. Sinungkal nang husto ng dila ni Joey ang loob ni Alma. 

Uubusin niya ang katas nito para maya-maya purong katas lang ni Alma ang matitikman niya. 

“Oooooohhhhh Joey! Ang sarap niyaaannn! Sige paaaahhh!” ungol ni Alma. 

Lalo namang nalibugan si Lea sa nangyayari. Pinagsasaluhan nilang mag-ina ang isang lalaki. Sa 

bold na pelikula lang ito nangyayari pero heto sila. Sarap na sarap siya sa pagsuso sa kanya ng 

anak niya at sa paglabas-masok ng titi ng kapitbahay niya sa puki niya. Inalis ni Lea ang blouse 

at bra ni Alma. Hindi niya napigilang susuhin ang lumabas na tirik na tirik na susong anak. 

“Nay ang sarap! Oooohhhh! Sige pa! Shit! Joey! Joooeeeeyyy!” ungol ni Alma. 

Malapit na namang labasan si Lea. Tumigil siya sa pagsuso sa anak para makaungol. “Ooohhhh! 

Ang sarap niyong dalawaaaaahhhh lalabasan na akooohhh! uuuuuhhhhhh!” 

Dumulas at uminit ang pakiramdam ng titi ni Joey nang labasan ang nanay ni Alma. 

Naramdaman niyang umalis ito. Nakita niyang umupo ito sa tabi para magpahinga. Pagkaalis ng 

ina ay sabay subo naman ng anak sa titi niya. Grabe ang sarap. Mainit pa ang bibig ni Alma at 

ang galing nitong tsumupa. Nanggigil si Joey at nag-concentrate siya sa kuntil ni Alma. 

Napalakas ang ungol ng dalagita habang subo nito ang ari niya. Naglabanan sila ng kainan. 

Naramdaman ni Joey na lalabasan na naman siya sa ikaapat na pagkakataon sa araw na iyon. 

Hindi na niya alam kung kakayanin niya pa. Napaungol siya nang malakas nang labasan siya 



Gayun din si Alma. Nang marinig ni Lea ang ungol ni Joey nakisalo ito bigla sa paghimod sa titi 

niya. Pumihit si Alma kaya nakita ni Joey ang mag-ina na magkasalo sa pagdila ng titi niya. 

(Ako na yata ang pinakamasuwerte sa mundo. Kung panaginip ito, papatayin ko gumising sa 

kin.) 

“Joey, kaya mo pa? Kantutin mo na ako please. Malaki pala iyang sa iyo eh. Sige naaahh!” sabi 

ni Alma. 

“Ok. Kakayanin ko pa para sa iyo.” sabi ni Joey. 

Umupo naman si Lea sa supa at ibinuka ang mga hita. “Anak. Dito ka sa akin. Maraming nilabas 

si Joey dito!” 

Sumunod si Alma. Lumuhod siya sa harap nito. Hinimod niya ang puki ng nanay niya. Nakatapat 

naman ang puki niya kay Joey. Ipinasok ni Joey ang titi niya kay Alma. Masikip pa ito. Mas 

masikip pa kaysa kay Lea. 

“Aaaaahhhh” sigaw ni Joey. Sensitibo pa at tirik na tirik pa ang titi niya pero sayang ang 

pagkakataon. Ibubuhos niya ang natitirang lakas niya sa babaing talagang pakay niya. 

“Ito ba ang gusto mo Alma? Ha? Umm! Umm! Ahhhh! Shit! Ummm! Ummm!” sabi ni Joey 

habang binabayo si Alma. 

“Oo sige paaa! Ang sarap mo Joey! Ang lakiiii!  Oooohhhh!” sigaw ni Alma. Sarap na sarap siya 

sa  ilis ng pagbayo ni Joey. 

“Sige pa Joey! Pasarapin mo anak kooohhh! Ooohhh! Ganyan ngahh!” ungol ni Lea habang 

sabay na nilalamas ang sariling susoat pag-finger sa sarili. 

Lalong nanggigil si Joey sa nakikita niya. Parang isang panaginip talaga. Napakaganda para 

maging totoo. At ito pa lang ang simula. 

“Ang libog niyong dalawa! Aaahhh sarap! Umm! Umm! Umm!” 

“Ooohhh! Ooohhh! Aaaahhh! Uuuuuhhhh!” paulit-ulit na ungol ni Alma habang binabayo siya 

ni Joey. Pagod na pagod na si Joey pero sige pa rin. Lalo niyang binilisan para matapos na. 

“Hayan na ako Joey! Sige pa! Malapit naaahhhh Oooooooohhhh!” ungol ni Alma. 

Wala nang maibibigay si Joey. Bumagsak siya kasabay ng dalagita sa sahig. Niyakap siya nito. 

Bumaba rin si Lea at nakiyakap din. Nakatulog silang tatlo sa pagod. 

Nagising si Joey sa sahig. Katabi pa niya si Alma. (Yes! Hindi panaginip ang lahat. Hindi rin ako 

patay! Yes! Yes!) Nagluluto naman ng hapunan si Aling Lea. Hubot-hubad pang tumayo si Joey 

at nilapitan ang ale. 

“Gising ka na pala? Napasubo ka nang husto ano?” sabi ni Lea. 



“Thank you po pala. Di ko to makakalimutan.” sabi ni Joey. 

“Ano ba pinagsasabi mo? Gusto mo pang maulit?” tanong ni Lea sabay hawak sa tirik na tirik 

pang titi ni Joey. 

“Ahhhh! Opo. Pero saka na lang muna. Masakit pa po.” sagot ng binata. 

“Hahaha. Sige. Walang makakaalam nito ha. Kung gusto mo pang maulit!” 

“Wala po. Wala. Mamatay man ako.” 

“Paano mauulit kung patay ka na? Ikaw talaga. Saka kung gusto mo rin kay Alma, ok lang sa 

kin. Basta wag mong lolokohin o sasaktan ang anak ko saka huwag mong bubuntisin. Hala luto 

na ito. Kumain ka muna bago umalis.” 

Kumain silang tatlo at nag-usap tungkol sa nangyari. Salitang hinalikan ni Lea at Alma si Joey 

bago ito tuluyang umuwi. 

 

Burger Queen Chapter 27 – Flatscreen 

„Nay naman. Bakit ang daming lalaki diyan si Joey pa.‟ sabi ni Alma. 

„Nagkataon lang anak.  Libog na libog ako kanina. Nahuli niya akong nagsasarili. Baka kung ano 

ipagkalat sa baranggay. Saka bakit ba ako kailangang magpaliwanag? Naguulat ako at ready ka. 

Kailan ka pa nakatikim ng lalaki? At sino nakauna sa iyo?‟ 

Nanliit si Alma sa tanong ng ina. „Ehh kasi po… Nadala lang po ako. Doon po sa party na 

pinuntahan ko last week. Pero maingat naman po ako eh. Umiinom po ako ng pills.‟ 

Napabuntung-hininga na lang si Lea. „Wala na akong magagawa. Nandiyan na iyan. Sa dinami-

dami ng mga nangyari sa atin ng ate mo, wala akong karapatang makialam sa buhay sex mo. 

Ang sa „kin lang mag-iingat ka. Huwag ka munang magpapabuntis. Sa kabila ng mga nangyari 

sa „tin, nanay mo pa rin ako. Tungkulin kong alagaan ka saka pangaralan ka..‟ 

 

„Opo nay. Huwag ka nang mag-alala. Mabait naman yung boyfriend ko eh.‟ 

„Buti naman kung ganun. Siyanga pala, tanggap na ako sa trabaho. Wala na tayong masyadong 

aalahanin. Kahit pa mag-resign si ate mo.‟ 

„Talaga nay?‟ 

„Oo. Start na ako bukas.‟ 

„Kung ganon celebrate tayo.‟ 
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„Sana nga pala nakabili man lang ako ng pansit. Nakalimutan ni ate mong mag-iwan ng pera. 

Ano balak mo?‟ 

Lumapit si Alma sa nanay niya. Tinabihan ito at bumulong sa tenga. Mapungay ang mata nitong 

sinabing, „Alam niyo na.‟ 

Busy sa panonood ng TV si Mang Ramon habang umiinom ng beer. Maingay ang sound ng flat 

screen na TV niya. Pinapanood niya ang isang magandang babaing nakasalamin na tinitira 

patalikod ng isang matandang kaedad niya. Mukhang sarap na sarap ang magandang babae. 

Mahaba ang itim na buhok nito. Maliit lang ang katawan pero sexy. Suot pa niya ang itim na bra 

na nakakalas sa harap kaya kitang kita ni Ramon ang pag-uga ng malulusog na dibdib ng babae 

sa bawat pag-ulos ng kapartner nito. 

Todo ungol ang babae sa sarap na nararamdaman. Nang tumagilid nang konti ang babae, hindi 

pala ito kinakantot ng lalaki sa puki kundi sa puwitan nito. May nakapasak palang malaking 

vibrator sa puki ng magandang babae. Nakakapit sa sandalan ng isang monoblock ang babae 

habang kinakantot ito ng matanda. Hinila ng matanda ang katawan ng babae pataas paka 

malamas nang maigi ang mga susonito. Tuloy pa rin ang matanda sa pag-ulos sa babae habang 

nilalamas ang mga susonito. Maya-maya, hinila ng matanda ang babae papunta sa kama. Kinuha 

ng matanda ang vibrator sa puki ng babae at ipinasok ito sa puwit. Nqpaliyad lang ang babae at 

napakagat ng labi. Itinaas ng matanda ang mga hita ng babae at ipinatong sa balikat niya. 

Pumuwesto ang matanda para ipasok ang mahaba niyang ari sa loob ng puki ng babae. 

Parang sumalubong pa ang babae sa pagpasok ng matanda. Muling nag-taas-baba ang beywang 

ng matanda. Labas-masok ang kahabaaan niya sa lagusan ng magandang babae na abala sa 

paglamas ng sarili nitong mga suso. Malakas ang ungol ng babae tanda na nasasarapan ito nang 

husto. Ilang sandali pa, nanginig ang katawan ng babae sabay diin ng bewang ng matanda sa 

puson ng kapartner. Sabay silang nilabasan. Napayakap ang babae sa matanda at nagtagal sila sa 

ganung posisyon bago humiga ang matanda sa tabi ng babae. Panay ang himas ni Mang Ramon 

sa ari niya habang nanonood. Ilang sandali lang, nakarinig siya ng katok. Dinig ni Tess ang 

palabas mula sa labas ng pintuan. Hindi ito masyadong malakas pero rinig ito pag malapit ang 

tao sa pinto. (Mukhang mapapalaban na naman ako nito.) isip ni Tess. Hindi pa rin nawawala 

ang pag-aalinlangan niya dahil sa pag-break sa kanya ni Patrick na kikitain niya bukas. Pero 

naisip din ni Tess na bahala na. Sayang ang malaking halaga na nasa kamay niya ngayon. Wala 

pang sampung libo ang sinahod niya sa trabaho niya pero may hawak siya ngayong tseke na 

naghihintay ng pirma. Alam ni Tess ang kapalit. Bahala na lang. Kinatok niya ang pinto. 

Maya-maya, tumambad sa kanya si Mang Ramon na naka-shorts lang at walang pang-itaas. 

„Tess! Iha. Tuloy ka dali.‟ bati nito. 

Hindi pa rin nawawala kay Tess ang paghanga sa bahay ng matanda. Kung totoo ang sinasabi 

nito tungkol sa mga kamag-anak sa States at sa pensiyon mula sa militar, wala ngang problema 

ito sa pera. Marami nga itong maibibigay. Napansin ni Tess ang bagong LCD TV na may 

palabas na bold. (Malibog talaga itong si Mang Ramon.) isip niya. Pagka-isip niya nun ay 

napadako ang paningin niya sa shorts ng matanda. 



Sa pananabik kay Tess, tinigasan si Mang Ramon. Bukol na bukol ang titi niya sa boxers na 

walang brief. Napansin ng matanda na nakatingin si Tess sa ari niya. Nakakagat ang labi nito. 

Napangiti ang matanda at nagngitian ang dalawa nang magkatinginan sila. Pero iba ang plano ni 

Ramon ngayong gabi. Hindi sapat ang simpleng pag-sang-ayon ng dalaga sa simpleng pagtatalik. 

„Kumusta na Tess. May problema ka ba?‟ 

„Wala naman po. Kung may problema, alam ko namang nandiyan kayo eh.‟ sabi ni Tess. Hindi 

nga naman malayo sa katotohanan. Nandiyan si Mang Ramon at nandiyan din si Frank. Pero 

hindi nila mapapawi ang problema niya kay Patrick. Napaluha si Tess nang maalala niya ang 

binata. 

Napansin ni Ramon ang luha ni Tess. „Mayroon eh. Ano maitutulong ko?‟ tanong ng matanda. 

May laman ang sinabi niya. Kung may maitutulong siya, gagawin niya. 

„Wala po. Ako na lang po. Kaya ko po yun.‟ sabi ni Tess. 

Nahulaan ni Mang Ramon ang problema. Nabasa naman niya ang palitan ng text ni Tess at 

Patrick sa surveillance machine niya sa taas. Niyakap na lang niya ang dalaga. Hindi naman ito 

tumanggi. Amoy ni Ramon ang mabangong buhok ni Tess sa kabila ng amoy ng burger. 

Nagutom tuloy siya sa aoy ng burger. 

„Salamat po. Bakit niyo nga pala ako pinatawag?‟ inosenteng tanong ni Tess. Malay nga naman 

niya kung may ibang pakay si Ramon. Ang simpleng tingin lang niya sa titi ng matanda, alam na 

niya ang gusto nito. Ibibigay naman niya pero malay niya pa rin. 

„Dumating kasi yung mga inorder ko. May mga ibibigay ako sa iyo saka may gusto kong sa iyo 

muna subukan.‟ sabi ni Mang Ramon. 

„Anong mga inorder?‟ 

„Makikita mo. Kain ka muna saka inom muna tayo. Masarap ito. Huwag ka na lang mag-beer. 

Ladies drink ka. Pinacolada. Timpla ko iyan.‟ Inabot ng matanda ang inuming may halo uling 

Spanish fly. 

May handa pating sisig si Mang Ramon. Napansin ni Tess ang isa pang bote sa mesa malapit sa 

hagdan na may bawas samantalang may hawak ding beer si Mang Ramon. Ininom niya ang juice 

pero kahit beer ay ok lang dahil gusto niyang makalimot kay Patrick at saka mawalan ng 

pakialam sa kung ano man ang gawin sa kanya ni Ramon. 

Masarap ang juice. Nagsalo silang dalawa sa sisig. Nagkuwentuhan tungkol sa trabaho ni Tess 

habang pinapanood ang bold na nasa LCD. Titig ang mata ni Tess sa LCD. Hindi lang sa palabas 

kundi sa linaw ng palabas. Masarap sa mata ang manood dito. Kailan kaya siya yayaman para 

magkaroon ng maliit man lang na model. At dahil tutok nga sa TV at nang mapawi ang paghanga 

sa linaw ng pinapanood, duon niya napansin ang mga bida. 



Abala ang babae sa pagtsupa sa mahabang titi ni Mang Bert. Nakilala rin ni Tess ang babae. 

Yung ikinuwento ni Ramon na teacher. Nagsimulang mag-init ang katawan ni Tess dulot ng 

natural na libog at ng ininom na juice. Gusto niya muling matikman ang mahabang titi ni Mang 

Bert na malakas bumundol sa matris niya. Gusto rin niyang malaman kung hanggang saan aabot 

sa lalamunan niya ang titi na yun. Kita ni Tess kung paano tsupain ng teacher ang titi ni Bert. 

Hindi makapaniwala si Tess na naisagad ng teacher ang kahabaan nito sa lalamunan niya. 

Nakayakap na sa kanya si Ramon. Hinahalikan na ng matanda ang tenga niya. Lalong nag-init 

ang pakiramdam ni Tess. Ramdam na ramdam ni Tess na basambasa na ang panty niya. Gusto 

ring kumawala ng mga utong niya sa loob ng bra. 

Napaungol si Tess nang sapuhin ni Ramon ang isang susoniya at pisilin ang utong nun. Gusto 

nang halikan ni Tess ang matanda pero iginiya nito ang juice. „Ubusin no muna iha. Sige na.‟ 

Inubos agad ni Tess ang juice. Hinalikan muna ni Ramon si Tess sa leeg. Iwas muna siya sa 

bibig ng dalaga. Hindi niya alam ang epekto ng Spanish fly sa lalaki. (Di ko na kailangan niyan. 

Malibog na ako eh hehehe. Baka maghanap din ako ng lalaki.) isip ni Ramon. Sarap na sarap si 

Tess. Di niya maipaliwanag kung bakit libog na libog siya sa matanda. Di na siya makapaghintay 

na hubaran siya nito. Nakatingin din siya sa banatan na nangyayari sa TV. Kita niyang dinidilaan 

na ni Bert ang puki ng teacher habang may nakapasok na vibrator sa puwit nito. Sarap na sarap 

naman ang teacher na nakasalamin pa at may suot na mahabang stockings. Maya-maya ay inalis 

ni Bert ang vibrator sa puwit ng teacher at pinatuwad ito. Ipinasok ni Bert sandali ang titi sa 

naglalawang puki ng teacher pagkatapos ay hinugot. Kitang kita ni Tess na makintab pa ang titi 

ni Bert sa katas ng teacher. Napabuka ang bibig ni Tess at inilabas ang dila niya. Gusto niyang 

isubo ang titi na yun. Ipinasok ni Bert sa puwit ng teacher ang titi niya. Napaungol nang malakas 

ang teacher. Sarap na sarap ito. Malakas ang mga ungol ng teacher habang tinitira ito ni Bert sa 

puwit. 

Habang nanonood si Tess, Nahubaran na siya ni Ramon. Panty na lang ang natitira sa dalaga. 

Bumalik ang diwa ni Tess kay Ramon nang isubo nito ang isang susoniya. 

„Oooohhhhhh saraaap po! Oooohhhh!‟ ungol ni Tess. Niyakap niya ang ulo ni Ramon para idiin 

sa dibdib niya. Lalo siyang nasarapan nang ililis ni Ramon ang telang nakatakip sa puki niya at 

sinimulang laruin ang kuntil niya. Napaliyad si Tess sa sarap. Pinilit abutin ni Tess ang titi ng 

matanda na nasa loob pa ng shorts. Ipinasok niya ang kamay niya saka sinakal ang titi ni Ramon. 

Napa-aray si Ramon sa higpit ng hawak ni Tess. Gigil na gigil ang dalaga. Natuwa naman si 

Ramon nang bilang lumuhod si Tess at sinimulang kainin ang titi niya. Napansin ni Ramon na 

pagaling nang pagaling si Tess sa pagtsupa. Suwerte ng nobyo nito. g*g* ang nobyong iyon sa 

pagkalas kay Tess. Sabagay, mahirap ding ipagpalit ang Amerika. Napaungol si Ramon sa sarap 

ng ginagawa ni Tess. 

Sinupsop nang maigi ni Tess ang ulo ng titi ni Ramon habang binabati niya ang kahabaan nito. 

Pinaikot-ikot ng dalaga ang dila niya sa mga sensitibong bahagi ng ulo. „Ahhh Tess! Ang sarap 

moo ihaaa!‟ ungol ni Ramon. Ilang sandali pa ay nilabasan ito sa bibig ni Tess. Sabik naman ang 

dalaga sa paglulon ng katas ni Ramon. 



Tirik na tirik pa rin ang titi ni Ramon dahil sa ininom nitong viagra. Pinahiga niya sa supa si 

Tess. Inalis niya ang panty nito at sinimulang kainin ang bata at sariwa pa nitong pagkababae. 

Bukang buka naman ang mga hita ni Tess para bigyang laya ang matanda. Napaungol nang 

malakas si Tess nang dilaan ni Ramon ang kuntil niyang kanina pa nakausli. Nakisabay si Tess 

sa ungol ng teacher sa palabas na kumakabayo sa ibabaw ni Bert pero sa puwit pa rin nakapasok 

ang titi ng matanda. 

„Ooohhhh ang saraaap poooohhh! Sige pa Ramooonnnn! Ooohhh Shit! Sige paaaaahhhhh!‟ 

sigaw ni Tess. Kinain ni Ramon ang buong puki ni Tess. Hinalikan ito na parang labi at ipinasok 

ang dila sa loob. Pinapaikot ng matanda ang hinlalaki niya sa ibabaw ng tanggal ni Tess habang 

kinakain ang puki ng dalaga. Tirik na ang mata ni Tess sa sarap. Ilang saglit lang ay nanginig 

bigla ang katawan niya. Sumabog kay Tess ang maraming katas. Nabasa ang mukha ni Ramon 

pati na ang supa. 

„Hehehe ayos ka iha. Nabasa ako doon. Ready ka na ba?‟ 

„Please po. Sige na po. Kanina ko pa hinihintay iyan.‟ 

„Ano yun?‟ 

„Ipasok niyo na po! Please!‟ 

„Saan ko ipapasok?‟ 

„Kahit saan! Sige na po!‟ 

„Liwanagin mo.‟ 

Tumuwad ang dalaga. Sabik na sabik na. „Ipasok mo sa puki ko yang titi mong matanda ka 

daliiii!‟ 

„Salbahe ka Tess! Tikman mo ito!‟ sabi ni Ramon sabay sampal nang malakas sa puwit ni Tess. 

Ipinasok bigla ni Ramon ang dalawang daliri sa loob ng puki ni Tess. 

„Oooohhhhh! Ahhhhhh! sarap po!‟ 

Inulit ni Ramon ang pagpalo sa kabilang pisngi ng puwit ni Tess. Parang namamalo ng bata. 

„Ikaw ang magpasok ng titi ko!‟ sigaw ni Ramon. 

Umupo si Ramon sa supa. Pumuwesto si Tess paharap kay Ramon at itinutok ang puki niya sa 

titi ng matanda. Humawak si Tess sa balikat ni Ramon sabay upo sa titi ni Ramon. Madaling 

nakapasok ang kahabaan ng matanda sa basang puki ni Tess. 

„Ooohhhhh! Shit! Ooooohhh!‟ ungol ni Tess habang taas-baba siya sa titi ni Ramon. Hindi nag-

aksaya ng pagkakataon si Ramon. Sinibasib niya ang mga malulusog na dibdib ni Tess. Lalong 

nabaliw at bumilis sa pag-indayog ang dalaga. 



„Hayan na pooo! Malapit na akooohh ooooooohhhhh!‟ ungol ni Tess nang muli siyang labasan. 

Basambasa ng katas ni Tess ang titi ni Ramon. Pero hindi pa tapos sa pag-indayog ang dalaga. 

(Handa na ito.) Naisip ni Ramon. 

May inabot na kahon sa tabi si Ramon habang umiindayog si Tess. May kinuha siyang dildo sa 

loob na mas malaki pa sa vibrator na binigay niya sa dalaga. Itinapat niya iyon sa bibig ni Tess. 

Ngumiti ang dalaga sabay subo sa dildo. Sige lang sa pag-indayog si Tess. Kumuha ng maliit na 

vibrator si Ramon at pinahiran ng katas ng dalaga. Pinatigil niya sandali si Tess sa pagtaas-baba 

saka niya ito ipinasok sa puwit ni Tess. Biglang nanginig si Tess nang muli itong labasan sa 

sarap. Napahiga si Tess sa supa. 

Pumatong si Ramon sa dalaga at itinutok ang matigas pa niyang ari sa puki ni Tess. Muling 

napaungol si Tess sa sarap nang sumagad ang malaking titi ng matanda sa sinapupunan niya. 

Punung-puno ang pakiramdam ni Tess at di niya alam kung bakit ganun na lang mangunyapit 

ang puki niya sa titi ni Ramon. Labis na sarap ang nararamdaman ni Tess sa bawat pag-ulos ni 

Ramon sa kanya kasama ng panginginig ng vibrator sa puwit niya. 

„Malapit na ako iha. Puwedeng maiba naman? Umm Umm Umm! Ok lang sa iyo sa puwit kita 

tirahin? ha?‟ 

„Sige po! Please lang! Gusto kong maramdaman ang titi niyo sa loob ng puwit ko. Sige lang 

poooohhh.‟ 

Di akalain ni Ramon na ganun na lang ang pagpayag ni Tess. (Mukhang may karanasan na ang 

batang ito ah?) Pinatuwad niya ang dalaga. Inalis ni Ramon ang vibrator sa puwit ng dalaga na 

nag-iwan ng kaunting kaluwagan sa puwit nito. Nanatili saglit ang malaking butas na iniwan ng 

vibrator dahil sa tagal nito sa puwit ni Tess. Dahil madulas pa ang titi niya, naipasok agad ito ni 

Mang Ramon. 

„Ooohhhh! Ang laki pooohhhh!‟ ungol ni Tess. Ramdam ni Ramon ang kasikipan ng puwitan ni 

Tess. Sinimulan niyang maglabas-masok nang dahan dahan para lasapin ang kasikipan ni Tess. 

Inabot ni Ramon ng isang kamay niya ang puki ni Tess para laruin ang namamaga nang tanggal 

nito. 

„Uuuuuhhhh ang sarap! Ang sikip mo Tess! Umm! Umm!‟ 

„Oooohhhh! Saraaap! Ohhhhh!‟ ungol ni Tess. Nakipagsabayan siya sa ungol ng teacher sa TV. 

„Ooohh Ooohh Oohhh! Hayan naaahhhh uuunnnghhhhh!‟ 

Kahir nilabasan na si Tess, tuloy pa rin sa pag-ulos si Ramon. „Malapit na rin ako Tess! Hayan 

na akooo!‟ sabi ni Ramon nang labasan siya sa loob ng dalaga. Napaungol si Tess nang 

maramdaman ang mainit na tamod ni Ramon sa loob ng puwit niya. 



Matapos magpahinga, pinainom uli ni Ramon si Tess ng juice. Uminom naman ang dalaga dahil 

sa uhaw. Kumain sila sandali at inutusan ni Ramon si Tess na mag-shower. Nag-alangan si Tess 

at nagsabing uuwi na siya. 

„Dito ka na lang magdamag tulad ng dati. Sige na. May ibibigay pa ako sa iyo sa taas. Saka 

medyo madumi na tayo pareho.‟ sabi ni Ramon. May punto ang matanda tulad ng dati. Saka 

bihirang makaranas ng totoong shower si Tess. Pumayag ang dalaga at nagpunta sa shower 

room. 

Mainit pa rin ang pakiramdam ni Tess. Parang hindi pa rin nawawala ang libog niya. 

Pakiramdam niya ay naninikip ang puki niya at namamaga ang tanggal niya. Gusto man niyang 

isubo uli ang titi ni Ramon, galing ito sa loob ng tumbong niya kaya nag-dalawang-isip siya. 

Mabuti ngang mag-shower muna. Itinuro ni Ramon ang daan papuntang banyo. 

Uminom muna ng pampalakas si Ramon at nagpahinga. Tapos na rin sina Bert. Parehong tumayo 

ang dalawang bida ng palabas at nagtungo rin ng shower. 

Maganda ang shower ni Ramon. Naka-tile ang bawat pader. May hot or cold setting ang shower. 

Maganda ang inidoro na may flush. Kahit na init na init pa, umupo sandali si Tess sa inidoro para 

magbawas. Unang lumabas ang maraming tamod ni Ramon kasama ang konting dumi. Agad na 

naghugas si Tess matapos mag-flush. Tumayo si Tess sa tapat ng shower at pinihit ang hot 

setting. Agad luminis ang pakiramdam ni Tess sa pagbuhos ng tubig. Pinagapang niya ang mga 

kamay niya mula leeg hanggang sa mga susoniya. Ramdam niya ang mga matitigas pa niyang 

mga utong. Napaungol si Tess sa kiliti. 

Kumuha ng sabon ang dalaga at nagpahid sa sarili. Nang dumako ang kamay niya sa maseselang 

dibdib ay lalo siyang nakiliti sa dulas. Lalo rin niyang nilamas ang mga susong pakiramdam niya 

ay umaalsa. „Ooohhh! Ano baaahh. Ang saraaap.‟ ungol niya.  (Ano ba itong nangyayari sa akin? 

Di ko mapigilan ang sarili ko.) 

Lalong humingi ng atensiyon ang puki niya habang nilalamas niya ang mga suso. Bumaba ang 

isang kamay ni Tess sa sensitibong tanggal niya. Napasandal si Tess sa pader sa sarap na 

naramdaman. „Oooohhh. Uunnnnggghhhh!‟ ungol ni Tess. Dinatnan ni Mang Ramon si Tess na 

pikit-matang nagpapaligaya sa sarili. Malaswa ang dating ng dalaga. Nakakalibog lalo. Lumapit 

siya sa dalaga at hinawakan sa balikat. Alam ng dalaga kung sino ang kasama at agad itong 

yumakap at nakipaghalikan kay Ramon. 

Nilamas ni Ramon ang magkabilang dibdib ni Tess. Napaliyad ang dalaga sa sarap dahil iba ang 

pakiramdam pag madulas. Tayong-tayo ang mga utong niya na inipit ni Ramon sa pagitan ng 

mga daliri niya. „Ooohhhh! Mang Ramooonnn Ang sarap pooohhh!‟ ungol ni Tess. 

„Ngayon ka lang ba nakapag-sex sa banyo iha?‟ tanong ni Ramon. Tumango lang si Tess. 

Biglang hibawakan ni Tess ang matigas na titi ni Ramon at binate iyon. Kumuha ng sabon si 

Tess at hinugasang mabuti ang titi ng matanda. Binanlawan ito at saka siya lumuhod para isubo 

ito. 



Si Ramon naman ang napasandal sa banyo habang tsinutsupa siya ng dalaga. Nag-alala tuloy ang 

matanda kung may ibibigay pa siya mamaya. Agad niyang itinayo si Tess. Inutusan niya itong 

tumuwad at kumapit sa towel holder. Sumunod naman ang dalaga. Itinutok niya ang titi niya sa 

namumulang puki ni Tess. Madaling naipasok ni Ramon ang titiniya sa naglalawang puki ni 

Tess. Malakas ang ungol ng dalaga. Wala namang makakarinig sa kanila sa banyo kaya  igay na 

bigay itong umungol sa bawat ulos ng matanda.  Nakadagdag ang dulas ng sabon at lagaslas ng 

tubig sa basa niyang katawan sa libog na nararamdaman. Si Tess na rin ang naglamas sa sarili 

niyang mga susogamit ang isang kamay habang nakahawak siya sa towel holder. 

„Ooohh! Ohhh! Uuuhhh! Bilisan niyo pa! Ooohhh! Sige pa poooooh! Ohh! Ohhhhh!‟ ungol ni 

Tes. Maya maya, hinugot ni Ramon ang titi niya at itinutok ito sa puwit ni Tess. Nagpahid ng 

maraming sabon si Ramon para lalong dumulas ang titi niya. Madaling naipasok ni Ramon ang 

titi niya sa puwit ni Tess. 

„Uuuunnnggghhhh! Saraaaap Aaaahhh!‟ ungol ni Ramon. Masarap ba iha? ha? Ummmm! 

Sagot!‟ 

„Opo! Masarap po Ohh! Ang init ooh! ng titi oohh! niyoooohhh!‟ 

Puro ungol ang maririnig sa banyo sa tindi ng kantutan ng dalawa. Kakaibang sarap ang 

nararamdaman ni Tess dahil sa laki at dulas ng titi ni Ramon sa puwit niya. Kakaibang sarap sa 

halip na sakit ang dulot ng pagkakapuno ng puwit niya. Ilang sandali pa, nilabasan ang dalaga. 

Gayundin si Ramon. Ramdam muli ni Tess ang mainit na tamod nito sa loob niya. Agad 

nagsabunan ang dalawa pagkatapos. Gusto pang humirit ni Tess dahil mainit pa rin ang puki niya 

pero pinigilan siya ni Ramon. 

„Pahinga ka muna. Mamaya sa taas. May sorpresa ako sa iyo.‟ sabi ni Ramon. Magbibihis pa 

sana si Tess matapos magtuwalya pero pinigilan siya ni Ramon. Umakyat sila sa itaas. 

 

Burger Queen Chapter 28 – Flatscreen Part 2 

„Mmmmmnnnnn naaaaayyy ang saraaap.‟ sabi ni Alma habang nakahiga siya sakama at kinakain 

ni Lea ang puki niya. 

Sige lang si Lea sa pagpapaikot-ikot ng dila sa kuntil ni Alma. Paikot-ikot ang dila niya sa una 

pagkatapos ay didilaan ang kahabaan ng hiwa ng anak at muling magpapaikot ng dila sa nakausli 

nang kuntil nito. Napapaungol si Alma sa sarap ng ginagawa ng nanay niya. Nilalamas din niya 

ang mga susoniyang nagsisimula nang umalsa habang papisil-pisil sa matitigas na niyang utong. 

„Sigee paaa ooooohhhh! Ang galing niyo ohhhh!‟ 

 

Natutuwa si Lea sa sarap na ibinibigay sa anak. Naglaro sa isip niya kung gaano kalaki ang titing 

unang nakapasok sa puki ng anak. Lingid sa kanya, tatlo agad ang tinikman ng bunso. 
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„Ahhh ahhhh ahhhh oooohhhhh!‟ ungol ni Alma nang labasan siya. Agad niyang hinalikan sa 

labi ang ina. Natikman ni Alma ang sarili niyang katas sa bibig ni Lea. Bumitiw ng halik si Alma 

at siya naman ang kumain sa puki ng ina. 

„Nasaan na si ate mo? Nag-uuuhhmmm. Nag-text na baaahh?‟ tanong ni Lea. 

„Hindi pa eh. Nandito sana siya para i-celebrate yung pagkakatanggap niyo. Double-shift na 

naman yata.‟ sagot ni Alma. 

Nagulat si Tess nang makita doon sa kama ang teacher at si Bert. Umiinom ng iced tea ang 

teacher samantalang beer naman ang kay Bert. May TV rin silang pinapanooran at ang ibaba 

naman ang nandoon. Totoo pala ang mga pinapanood nila. Pinapanood nila ang isa‟t-isa! 

Ngumiti lang ang teacher nang makita si Tess. Lumapit ito kay Ramon at hinalikan ang matanda. 

„Akala ko di ka na aakyat eh.‟ sabi ng teacher. 

„Puwede ba yun? Lugi naman ako kay Bert. Siya nga pala si Tess. Tess, si Kitt.‟ 

„Hi Tess. „ sabi ni Kitt. Lumapit siya at yumakap sa dalaga. Hinalikan niya sa labi si Tess. 

Gumanti naman si Tess. Magaling humalik si Kitt at ramdam ni Tess ang kiliti nang magdikit 

ang mga dibdib nila. Bumitiw ng halik si Kitt. „Ikaw pala ang sorpresa sa kin ni Ramon. Di pa 

ako nakakatikim ng babae. Mukhang ikaw may experience ka na.‟ 

„Oo nga. Nagulat kami doon ah.‟ sabi ni Bert. Ngumiti lang si Tess at muling hinalikan si Kitt. 

„Sige. Kayo muna. Pahinga muna kami rito.‟ sabi ni Ramon. 

Itinuloy ng dalawang babae ang halikan sa kama. Kakaiba ang pakiramdam ni Kitt. Malambot 

ang mga labi at kamay ni Tess. Kapwa sila bagong paligo at nilanghap nila ang bango ng isa‟t 

isa. Bumitaw si Tess sa bibig ni Kitt at humalik ito pababa. Hinalikan niya si Kitt sa ilalim ng 

tenga, sa leeg at sa punong dibdib. Pikit-mata sa sarap si Kitt. Kakaiba ang pakiramdam. 

Romansa at hindi kamanyakan ang nararamdaman niya kay Tess. Nilalamas ni Tess ang mga 

dibdib ni Kitt habang abala ito sa paghalik. 

Nakaramdam ng kakaibang libog si Kitt kay Tess. Namasa agad ang pagitan ng kanyang hita. 

Napasinghap si Kitt nang hawakan ni Tess ang puki niya. Pinadulas ni Tess ang gitnang daliri sa 

kahabaan ng hiwa ni Kitt. 

„Uuuhhmmm oooohhhh ang galing mooohh sisss.‟ ungol ni Kitt. Napaliyad lalo si Kitt nang 

isubo ni Tess ang isang susoniya.  Nilabas-masok ni Tess ang daliri niya kay Kitt. Ipinagbukahan 

ni Kitt ang mga hita niya para pagbigyan si Tess. „Ooohh sisss ang saraaap! Sige paaahhhh‟ 

ungol ni Kitt. 

„Pre, san mo ba napulot iyang si Tess. Parang marami nang alam ah.‟ tanong ni Bert. 



„Diyan nga sa burger stand sa kanto. Mukha namang mahinhin pero malibog ano? Nung una eh 

parang walang masyadong alam. Tingin ko kaka-donselya lang niyan nung nakuha ko. 

Naghahanap eh. Magaling siguro yung boyfriend magturo. Siyempre dumagdag din ako hehehe.‟ 

Bumaba pa ng halik si Tess hanggang sa umabot siya sa hiwa ni Kitt. Napakapit si Kitt sa ulo ni 

Tess nang ibuka nito ang mga labi ng puki niya at dilaan ang loob. „Uuuunnggghhh Saraaaap! 

Uuunnngggghhhh‟ ungol ni Kitt nang labasan siya. „Sis! Ikaw din! Dito kaaaahhh!‟ 

Bumaligtad ng puwesto si Tess. Itinapat niya ang puki niya sa mukha ni Kitt habang patuloy siya 

sa pagkain sa puki nito. Agad namang gumanti ang teacher sa pamamagitan ng pagdila sa 

nakausling kuntil ni Tess. Panay ang ungol ng dalawa. 

Libang naman ang dalawang matanda sa panonood. Maya-maya ay tumayo na si Ramon. May 

kinuha sa isang bag. 

„Paistorbo naman sa inyo.‟ sabi niya sa dalawa. Tumigil sila sandali. „Heto. Paligayahin mo si 

Tess.‟ sabi ni Ramon sabay abot ng isang strap-on dildo kay Kitt. 

„Ang salbahe mo Ramon.‟ sabi ni Kitt pero nakangiti ito. Nanatiling naka tuwad si Tess. Lumapit 

si Ramon sa dalaga at ipinasubo ang ari niya dito. Sumunod naman si Tess at masayang tsinupa 

ang malaking ari ni Ramon. Naramdaman na lang ni Tess na may nakapasok na rin sa puki niya. 

Pinagtulungan ni Ramon at ni Kitt ang magkabilang butas ni Tess. Tulo  naman ang laway ni 

Bert sa kakaibang palabas sa harap niya. Kita niyang naglalabas-masok sa puki ni Tess ang 

mahabang titi na animoy tumubo sa babaing si Kitt. 

Tuwang tuwa din naman si Kitt sa nangyayari. Libog na libog siya dahil para nga siyang 

tinubuan ng titi at ngayon ay kumakantot siya ng kapwa babae. Malakas naman ang ungol ng 

tindera ng hamburger na minsan niyang binilhan ng meryenda. Pinalapit naman ni Ramon si Bert 

para ipasubo rin kay Tess ang ari nito. Isinubo ni Tess ang titi ni Bert habang binabate ng isang 

kamay niya ang titi ni Ramon. 

„Hhhmm hhmmm Hhhmmpphhhh hhhmmmmmmmmhhhh!‟ ungol ni Tess nang labasan siya. 

Nanginig nang husto ang katawan niya at tumulo ang katas niya sa pagitan ng mga hita  niya. 

Agad namang yumuko si Kitt at dinilaan ang puki ni Tess. Napadila ito sa labi sa sarap ng katas 

ng kapwa babae. Marami na siyang naranasan kay Ramon at Bert dahil naadik na siya sa sex at 

mahilig makipagsapalaran. Gusto niyang masubukan ang lahat, pati ang kapwa babae. 

Nagbago sila ng posisyon. Humiga si Ramon at inutusan si Tess na pumatong at ipasok ang titi 

niya. Sumunod agad ang dalaga at parang hineteng umindayog sa ibabaw ni Ramon. Maya-

maya, inutusan ni Ramon na tumuwad si Tess habang nakapasok pa sa puki nito ang titi niya. 

Pumuwesto naman si Bert sa likod ni Tess at itinapat ang titi niya sa puwit ng dalaga. Kumuha 

muna ng petroleum jelly si Bert at ipinahid sa titi niya at sa puwit ni Tess. 

Medyo napangiwi si Tess sa sakit dahil sa laki ng titi ni Bert at sa alanganing posisyon pero 

maya-maya‟y naipasok na ni Bert ang buong titi niya sa puwit ni Tess habang nakabaon pa ang 



titi ni Ramon sa puki niya. Sabay na umulos ang dalawang matanda. Magkahalong sakit at sarap 

ang naramdaman ni Tess. Di nagtagal, puro sarap na ang naramdaman niya. 

Sa sobrang sarap, hindi malaman ni Tess kung binababoy siya ng matanda o pinalalasap ng sarap 

na normal niyang di mararamdaman. „Ooohhh! Ooohhh! Oooohh! Oooohh! Shiiittt Uuuuhhhhh! 

Ang saraaap Ooohhh!‟ ungol ng dalaga. Sige lang sa pag-ulos ang dalawang matanda. Lumapit si 

Kitt kay Tess at hinalikan ito sa bibig. Bumitaw sa halik si Kitt pero tuloy pa rin ang espadahan 

ng kanilang mga dila. Itinapat ni Kitt sa mukhani Tess ang strap-on na suot pa niya. Isinubo ni 

Tess ang pekeng ari ng lalaki. Tatlo na ngayong titi ang nakapasok sa mga butas niya. Nakailang 

beses nang nilabasan si Tess sa ganoong posisyon. 

„Ang sikip mo Tess! Aaahhh! aahhh! Malapit nako! Aaahhhh!‟ sabi ni Bert. 

„Teka lang pre!‟ sabi ni Ramon. 

Malapit na ring labasan si Ramon. Kumalas ito sa posisyon at inutusang tumuwad si Kitt. 

Pinatabi niya si Kitt sa nakatuwad ding si Tess. Inalis ni Ramon ang strap-on ni Kitt at ipinasok 

ang titi niya sa naglalawang puki nito. 

Sabay naglabas-masok ang dalawang matanda. Sabay din ang pag-alog ng mga susong dalawang 

babae. Sabay din ang mga ungol nila sa bawat pag-ulos ng dalawang matanda. 

„Hayan na ako pre. Di ko na mapigil. Ang sikip ng puwit ni Tessss Ahhhhhh!‟ ungol ni Bert 

nang labasan siya sa puwit ni Tess. Sabay ding lumabas ang tamod ni Ramon sa loob ng puki ni 

Kitt. Bagsak ang apat sa kama. Si Tess naman ay ramdam ang pagpawi ng sobrang kalibugang 

nararamdaman kanina. 

 

Burger Queen Chapter 29 – Si Kitt 

Tulog sa alkohol at sa pagod ang dalawang matanda nang magising si Tess. Wala rin si Kitt sa 

tabi ni Ramon. Nagtapis siya ng tuwalya dahil nalalamigan siya at dahil nasa ibaba ang damit 

niya. Gusto na niyang umuwi pero alas-dos na ng madaling-araw at mas mainam na maghintay 

ng liwanag. Nakita niyang bukas ang ilaw sa ibaba. Bumaba siya para uminom ng tubig. Doon 

niya nadatnan si Kitt na umiinom ng red wine. Naalala ni Tess ang unang beses niyang pag-inom 

ng red wine. Yun ang dahilan at naangkin siya ni Frank. Yun ang dahilan at naadik siya sa sex at 

dahil sa pagkaadik niya ay naangkin siya ni Ramon. 

 

„Hi sis. Saluhan mo ako.‟ sabi ni Kitt. Maganda ang teacher sa likod ng suot na salamin. 

Nakatapis din ito ng tuwalya at maganda talaga ang hugis ng maliit na katawan nito. Parang 

katawan ni Alma pero mas mature. 

„Gising ka pa?‟ tanong ni Tess. 
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„Di ako makatulog. Buti na lang at tulog ang dalawang matanda at makakapag-isip ako nang 

konti.‟ sabi ng guro. 

„Tungkol saan?‟ 

„Maraming bagay. Di ka ba nagtataka at nandito ako‟t kumakain ng keps nang may keps?‟ 

„Kaya lang naman ako nandito dahil nahilig ako sa sex. Saka binibigyan ako ng mga pabor ni 

manong.‟ 

„Pokpok ka ba?‟ 

„Naku hindi. Bigyan niya ako o hindi ok lang. Mabait naman siya eh. Manyak lang talaga.‟ sagot 

ni Tess sabay ngiti. 

„Ako naman ganun din. Maraming pinaparanas sa kin ang matandang iyan. Oo siguro nga nahilig 

ako masyado. Mister ko kasi dyutay na, papatay patay pa sa kama. Saka lola ko nagpalaki sa kin 

kaya noon eh maria clara tawag sa kin ng mga classmates ko. Nagbago lahat nung mag-asawa 

ako at na-inlove ako bigla sa isang estudyante ko.‟ 

„Tapos, na-intercept ni manong ang mga text mo. Yun ang kuwento niya sa kin.‟ 

„Ganun na nga. Langhiyang matandang iyan.‟ 

„Galit ka ba sa kanya? Bakit ka pa bumabalik?‟ 

„Galit lang ako sa sarili ko. Pero hindi ako nagsisisi. Gusto ko naman eh. Hindi mabibigay ng 

mister ko o ng estudyante ko yung sarap na bigay ng dalawa. Pero… Alam mo na. Parang mali 

eh. Parang ewan.‟ 

„Ako rin. Iniisip ko rin iyan. Pareho pala tayo eh. haha‟ sabi ni Tess. 

„Kaya nga nagustuhan agad kita eh. Salamat pala sa kanina ha. Masarap ka palang humalik. 

Kanino ka ba natuto sa kapwa babae? May girlfriend kang lesbian?‟ 

„Ang totoo eh yung kapatid kong bunso unang nagparanas sa kin ng ganyan.‟ 

„Talaga?‟ 

„Oo. Ako nga naka-virgin sa kanya eh hahaha. Ibig kong sabihin, sa kin siya unang nakatikim ng 

sex. „ sabi ni Tess. Ikinuwento ng dalaga kung paano natukso ang kapatid sa vibrator na regalo ni 

Ramon. 

„Hmmmnn. Nag-wet ako sa kuwento mo. Nakakatuwa ka naman.‟ sabi ni Kitt. „Puwedeng pa-isa 

ulit?‟ 



Lumapit si Tess sa guro at nakipaghalikan dito. Matapos ang ilang sandali, naghiwalay rin ang 

dalawa. „Galing mo talagang humalik sis. Kita tayo minsan pero wag dito.‟ 

„Ok lang Kitt. May asawa ka na di ba? Ok ba?‟ 

„Ayos lang. Mabait naman mister ko. Negosyante. Classmate ko siya noong college. Dahil nga 

manang ako noon eh sa kanya ako unang nakaranas ng sex. Pero mula noon, hinanap-hanap ko 

na. Talagang as in uhaw na uhaw ako. Pero busy mister ko lagi kaya pagod pag-uwi.‟ 

„Ganun ba? Ilang taon ka na pala?‟ 

„Twenty six.‟ 

„Grabe. Ate na lang pala tawag ko sa iyo.‟ 

„Puwede rin pero friends naman tayo eh. More than friends pa nga hehe. Puwede ba kitang 

maging lover?‟ 

„Ikaw ha. Sabi ko naman ok lang magkitakits tayo.‟ 

„May nagsabi na ba sa iyong masarap kang magluto ng burger?‟ 

„Sabi nila.‟ 

„Di nga. Ang daming buy one take one diyan pero ok yung sa iyo. Di nga ako personal na 

bumibili pero may inuutusan ako. Malapit lang ang bahay ko kaya na-receive ni Ramon yung 

mga message ko sa student ko. Napanood pala kita kanina. Ano yung drama mo kanina?‟ 

„Break kasi kami ng bf ko eh. Punta raw siyang states. Magkikita nga kami bukas eh. Mamaya 

nga pala.‟ 

„Nandiyan naman si Mon hahaha‟ 

„Kaibigan ko lang si Mang Ramon. Parang tatay ko na rin.‟ 

„Ikaw talaga. Sister mo nga lover mo pati tatay mo.‟ 

„Oo nga ano hahaha‟ sabi ni Tess. Nagtawanan ang dalawa. Maya-maya, nag-ring ang cellphone 

ni Tess. Agad kinuha ng dalaga ang cellphone niya. 

/ Ate. Nasan ka ba? Double shift ka ba? Text back. Tanggap pala si nanay sa trabaho. Celebrate 

nga kami eh sa kama mo. / 

„Sino yun?‟ tanong ni Kitt. 

„Sister ko. Nag-celebrate daw sila ni nanay. Salamat naman tanggap siya sa trabaho.‟ 



„Celebrate din tayo.‟ sabi ni Kitt. Naglagay siya ng wine sa isa pang baso at binigay kay Tess. 

„Cheers!‟ 

Nag-toast ang dalawa saka uminom. Lumapit si Kitt kay Tess. Naka-suot siya ng nighties na silk 

na kulay pink. Ang sexy talaga ng guro. Lalong sexy pag nakasalamin. Hinalikan ni Kitt si Tess. 

Gumanti naman ang dalaga ng halik. Matagal sila sa ganung ayos. Ayaw pang bumitaw ni Kitt. 

Sarap na sarap siyang humalik sa kapwa babae. 

Maya-maya ay bumitaw si Tess. Hinalikan niya pababa si Kitt sa leeg. Pagkatapos ay sa likod ng 

tenga habang gumagapang ang mga kamay niya sa katawan ng guro. Pinagapang niya ang kamay 

niya sa seksing kurba ng beywang, sa likod hanggang sa matagpuan ng kamay ni Tess ang 

malalambot na mga bundok ni Kitt. 

„Ummmmhhh… Tess. Ang galing mo talagaaaahhh‟ sabi ni Kitt. Patuloy lang si Tess sa 

ginagawa. Banayad niyang nilamas ang mga susoni Kitt sa ibabaw ng nightie nito. Ramdam na 

ramdam ni Kitt ang mga haplos ni Tess sa suot niyang silk na nightie pero parang kulang. 

Tuluyan nang hinubad ni Kitt ang nightie at muling hinalikan si Tess. Muling nagkatapat ang 

mga malalambot na susong dalawa at nakadagdag sa sarap ang maiiinit na mga katawan nila. 

Bumaba ang mga kamay ni Tess sa mga susoni Kitt. Dahan-dahang nilamas ni Tess ang mga ito. 

Pahaplos lang ang mga hawak ni Tess kaya nadagdagan ang kiliti ni Kitt. 

„Hmmmmm. Hmmmmpphhhh!‟ Napaungol ang guro sa bibig ni Tess. Bumaba ang isang kamay 

ni Tess papunta sa pagitan ng mga hita ni Kitt. Nagulat si Tess nang maramdamang wala palang 

panty ang si Kitt. Ramdam ni Tess ang pagkabasa ng puki ni Kitt. Madali niyang naipasok ang 

gitnang daliri niya sa puki ng guro. Napaigtad si Kitt. Lalo siyang napayakap kay Tess at itinaas 

niya ang isang hita para mas malaya siyang ma-finger ni Tess. 

„Ohhh Tessss! Annggg saraaaaap! Oohhhh Sige paaahhh!‟ ungol ni Kitt. Sinupsop ni Tess ang 

isang dibdib ni Kitt na lalong nagpabaliw kay Kitt. Dinalawa rin ni Tess ang mga daliring 

nakapasok. Patayo niyang niromansa ang guro. 

„Ooohhhhh oohhh ahhhh! hayaann naaahhh ooohhhh hayaaan naaaaahhh!‟ sabi ni Kitt saka 

nangining ang buo niyang katawan. 

Pinaupo ni Kitt si Tess sa isang silya. Hinalik-halikan niya si Tess sa leeg pababa sa dibdib. 

Pinaikot-ikot ni Kitt ang dila niya sa magkabilang utong ni Tess. Hinaplos-haplos ni Tess ang ulo 

ni Kitt habang abala ito sa dibdib niya. Bumaba pa ng halik si Kitt. Ibinuka ni Kitt ang mga hita 

ni Tess. Tiningnan muna ni Kitt ang mukha ni Tess na puno ng pagnanasa at pananabik bago 

inamoy ang halimuyak ng puki nito. Dinilaan ni Kitt ang kahabaan ng hiwa ni Tess bago 

huminto sa kuntil ng dalaga saka pinaikot-ikot ang dila niya sa kuntil ni Tess. Napaliyad si Tess 

sa sarap at napasabunot sa buhok ni Kitt. Natuwa si Kitt sa reaksiyon ni Tess kaya inulit-ulit niya 

ang ginawa. Lalong ipinagbukahan ni Tess ang mga hita niya. Maya-maya ay pinaghiwalay ni 

Kitt ang mga labi ng puki ni Tess at sinilip ang kaloob-looban ni Tess bago siya dumila sa loob. 



„Ooohhhh Kitt! Sige paaaahhhhh Ooooohhh!‟ ungol ni Tess sa bawat paghimod ni Kitt sa loob 

niya. Masarap ang katas ng kapwa babae at naglalawa na ang keps ni Tess. Pinakinggan ni Kitt 

nang mabuti si Tess. Lalo niyang pinagbuti ang ginagawa niya sa paglakas ng ungol ng dalaga. 

„Hayan na Kitt! Hayaaan naaaahhh uuuunnnghhhhh!‟ ungol ni Tess nang labasan siya. Muli 

silang naghalikan at lasa ni Tess ang sarili niyang katas sa bibig ni Kitt. 

„Ang sarap sis. Isa pa. Dun tayo sa couch.‟ sabi ni Kitt. Hinawakan ni Kitt ang mga kamay ni 

Tess at dinala niya ang dalaga sa supa sa sala. Doon nila pinagpatuloy ang pagtatalik hanggang 

sa abutan sila ng pagod at antok. Hubo‟t-hubad at magkayakap silang nakatulog. 

 

Burger Queen Chapter 30 – Isang Araw 

Maagang nagising si Lea. Medyo puyat siya dahil sa ginawa nila ng bunsong si Alma. Amoy pa 

niya ang pinaghalo nilang mga katas. Saglit siyang nag-isip. (Ilang mag-iina rin kaya ang 

gumagawa ng ginagawa nila? Kasalanan nga bang bigyan ng sarap ang isa‟t-isa?) Naalala rin 

niya ang nangyari sa kanila ng batang kapitbahay na si Joey. Huwag sana nitong ipagkalat o 

ipagyabang ang nangyari. Malaking eskandalo tiyak ang mangyayari. Kakaiba ang nangyari 

kahapon. Tatlo agad ang naka-sex niya, si Frank, si Joey at ang bunsong si Alma. Lingid sa 

kanya, ganun din si Alma at lalo na si Tess na pansin niya na di pa umuuwi. Pagkatapos 

magmuni-muni, agad siyang naghanda ng almusal para sa mga anak bago siya naligo. 

Unang araw ng trabaho niya kay Frank. Hindi pa rin siya makapaniwala na bumigay siya rito. 

Hindi rin siya makapaniwala na inangkin rin ni Frank ang panganay niyang si Tess. Hindi alam 

ni Lea kung magagalit siya o magpapasalamat sa lalaki. Saan nga naman sila pupulutin kung 

hindi nagkatrabaho si Tess. Si Frank din kaya ang nagbigay ng vibrator na gumising sa 

kamunduhan nilang mag-iina? Iba naman ang naging paliwanag ni Tess. (Di na bale. Nandiyan 

na.) Salamat na lang at may trabaho na siya uli. 

Ginising niya si Alma. Sabay silang kumain at umalis ng bahay. Maagang dumating si Lea sa 

opisina ni Frank. Wala si Rose sa receptionist desk. Malamang dahil maaga pa. Naka-lock ang 

pinto ng opisina ni Frank. (Paano na?) Bigla siyang may narinig na malakas na ungol ng lalaki. 

(Si Frank?) Idinikit niya ang tenga niya sa pinto. (Si Frank nga ang umuungol. Sino kaya ang 

kasama niya?) May napansin siyang maliit na butas malapit sa door knob. Sumilip siya rito at 

nakita niya si Rose. Bihis na bihis pa naman pero nakasubsob sa harapan ni Frank na nakaupo sa 

supa. Kita niyang taas-baba ang ulo ni Rose sa tayung-tayong titi ni Frank. 

Laruan din pala ni Frank ang magandang receptionist. Matagal din ang eksena at nakaramdam ng 

init si Lea. Napahawak siya sa dibdib niya at nilamas niya ito. Ipapasok na sana ni Lea ang isang 

kamay niya sa blouse nang makita niyang parang nanigas ang katawan ni Frank. Nilabasan ang 

manager sa loob ng bibig ni Rose. Mukhang tapos na ang dalawa kaya agad nagtungo sa CR si 

Lea. Maya-maya ay lumabas si Lea ng CR at nakita niya si Rose na nasa desk niya at parang 

walang nangyari. 
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„Good morning sa inyong dalawa.‟ sabi ni Ramon. Kitang kita ni Ramon na hubo‟t-hubad na 

magkayakap sina Tess at Kitt sa supa. „Mukhang nagsarili kayo kanina. Hehehe. Mag-almusal 

tayo.‟ 

Medyo nahiya ang dalawa. Wala na sa impluwensiya ng anumang ininom nila kagabi. Namula 

sila nang magtama ang mga mata saka nagtawanan. Natuwa naman si Ramon at komportable na 

ang mga bista niya. 

„Aalis na po ako. Din na po bale ang almusal. Baka hinahanap na ako sa min.‟ sabi ni Tess. 

„Ako rin. Lagot ako sa asawa ko. hihihi.‟ sabi ni Kitt. 

„Eh magkape man lang kayo para mainitan ng sikmura.‟ sabi ni Ramon. (Matanda na talaga.) isip 

ng dalawa. 

Nag-ayos sin Tess at Kitt saka nagbihis. Hihirit pa sana si Ramon pero tumanggi na ang dalawa. 

Pauwi na sana si Tess para makapagpahinga at makapagpalit nang nag-ring ang cellphone niya. 

„Hello?‟ 

„Tess. si Patrick ito.‟ 

Tahimik sandali ang dalaga. 

„Tess?‟ 

„Hello. Ano yun?‟ 

„Kita naman tayo ngayon na.‟ 

„Ngayon na? Sa inyo?‟ 

„Hindi. Dito sa EDSA. Sa Jollibee sa Guadalupe.‟ 

„Uuwi na muna ako.‟ 

„Di puwede eh. May interview pa ako mamaya sa embassy. Ngayon lang talaga. Sige na Tess. 

Sabi mo today. Ibig sabihin di ka pa nakakauwi?‟ 

Di na sinagot ni Tess ang tanong. „O sige. pupunta na ako.‟ 

Makaraan ang isang oras, nakarating si Tess sa tagpuan nila. Nandoon si Patrick sa may sulok 

malapit sa bintana. Guwapo talaga si Patrick. Mas guwapo pa kay Ernie at may kaya. May 

pagtingin siya sa binata pero inamin na rin ni Tess  sa sarili na kapwa lang nila pinagnasaan ang 

isa‟t isa. Lumapit na siya kay Patrick. 



„Hi.‟ sabi ng binata. „Musta ka na? Di ka pa ba nakakauwi?‟ 

„Di pa. Overtime ako eh.‟ sabi ni Tess. Di pa rin sana umuuwi si Patrick para di siya halata. 

Tinanggap lang nito ang dahilan niya. 

„Oorder muna ako ha. Ano gusto mo?‟ tanong ni Patrick. Nagpakuha ng 1 piece chicken si Tess 

dahil nagugutom nga naman siya. Maya‟t maya ay kumain sila nang tahimik. Kapwa hindi alam 

ang sasabihin. 

„Tess. Matagal na kasing inaasikaso ng Auntie ko sa States ang petition sa akin. Saka parents ko 

rin ang may ideya. Di naman sa di ako enjoy sa iyo pero…‟ 

„Ayos lang. „ mahinang sabi ni Tess. „Di naman tayo mag-asawa para pigilan kita eh. Di ka 

naman obligado sa kin dahil di pa naman nagsisimula ang buhay mo. Kaya huwag ka nang mag-

sorry. Nanghihinayang lang ako di tayo nagtagal pa.‟ 

„Tess, nanghihinayang din ako. Close naman ako sa iyo. Maganda ka saka sexy. Di na 

kailangang banggitin na libre din ang sex sa „tin. Pero, this is bigger than us. Ilang linggo pa lang 

naman tayo. Kung pagsasama-samahin mo mga araw halos isang linggo lang.‟ paliwanag ni 

Patrick. 

„Kasi… kasi… Hindi ako sanay nang biglaang ganito eh. Para bang… Ganun na lang. Ayoko ng 

biglang iniiwan.‟ 

„Pasensiya na at ganun na nga. Mabilis ang nangyari. Kaya nga nagpaalam ako para di ka 

mabigla eh.‟ 

„Nabigla na nga dahil sa bilis. Ano ka ba? Sige na. Wala na kung wala.‟ 

„Hindi naman sa wala. Kahit di naman tayo puwede pa naman tayong friends eh. Malay mo, 

makabalik agad ako o kaya eh mapadpad ka run.‟ 

„Malabo yata yun.‟ 

„Di malabo yun. Ok, puwedeng malabo pero di imposible. Basta bahala na.‟ 

„So paano na?‟ tanong ni Tess. 

„Hihirit sana ako. Last one para di kita malimutan doon.‟ sabi ni Patrick habang nagkakamot ng 

ulo. 

„Hihirit ng alin?‟ 

„Dun tayo sa Sogo sa malapit. Promise pasasarapin muna kita.‟ 

„Loko mo!‟ 



„Sige na. Ano nga ba yun? Remembrance.‟ 

Nag-isip si Tess. (Bakit nga ba hindi.) „Sige. Tayo na.‟ 

„Hi Lea. Kumusta na?‟ tanong ni Frank. Ayos lang Sir. 

„Frank na lang ok. Ganito lang ang gagawin mo. Marunong ka naman ng Excel di ba?‟ 

„Oo. „ sagot ni Lea. Minsan lang niya nagamit ito sa dati niyang pinapasukan pero malakas ang 

loob ni Lea. 

„Ok. Itong mga invoice na nasa tray, paki-enter mo na lang lahat diyan sa PC. Fill up mo lang 

yung invoice number, customer saka amount. Naka-lista naman yung mga heading. Sundin mo 

lang. Pagkatapos mo, may pupuntahan tayo.‟ sabi ni Frank. 

Mainit ang hininga ni Frank habang sinasabi nito ang gagawin kay Lea. Nakaramdam si Lea ng 

kiliti sa mainit na hiningang amoy Listerine. At habang nagsasalita si Frank, pahimas-himas ito 

sa balikat niya. Halos mahubad ang manggas ng blouse na suot ni Lea. 

Tahimik lang silang pareho. Habang abala sa pagtitipa si Lea, ganun din si Frank sa laptop niya. 

Makaraan ang dalawang oras, natapos na si Lea. 

„Good. Magaling. Naka-total at naka-group pa. Hehehe. Di ako nagkamali. Tara sandali. Labas 

tayo.‟ 

„Rose, dadalhin ko lang itong si Lea sa warehouse ha. Baka tumawag si Linda, ikaw na bahala.‟ 

sabi ni Frank. 

Ngumiti lang si Rose pero alam na alam niya ang gagawin ni Frank. Minsan na siyang nakapunta 

sa „warehouse‟. Di niya alam kung magseselos ba siya o magagalit dahil may kahati siya sa 

manager. Ano ba talaga? Nalilito si Rose. May kapalit namang mga bonus ang bawat BJ at 

kanton niya kay Frank pero dapat ba siyang magselos sa mag-ina? Alam niyang mag-ina sina 

Tess at Lea. Alam din ni Rose na kamanyakan lang ang pakay ni Frank. Bihira ang mga lalaking 

tumutuhog sa mag-ina. Sa porno lang nangyayari ang ganon. 

Pumara si Frank sa basement ng isang motel sa EDSA. Tahimik lang sa biyahe si Lea. Alam 

niyaa ng balak ni Frank. Sa totoo lang ay kanina pa siya nag-iinit sa nasaksihan niya kay Rose at 

sa paniniyansing ni Frank sa opisina pero magpapagalaw na naman siya. Nalilito tuloy siya kung 

talagang trabaho ang pinasukan niya. 

(Magpakiyeme nga para ako magmukhang mababang uri ako na babae.) „Frank, akala ko sa 

warehouse ang punta natin?‟ 

„Pasabi ko lang yun. Wag kang mag-alala. Back to work agad tayo mamaya.‟ 

„Pero…‟ 



Mukhang nainis si Frank. Napasobra ang kiyeme. Pero naitago niya agad ito. „Relax ka lang.‟ 

sabi niya na parang sa sarili niya rin sinabi. „Gusto mo rin di ba? Pagbigyan no na ako. Maarte 

lang kasi si Rose eh. Ooops!‟ 

Napatingin si Lea kay Frank na kunyari ay di niya alam. „Sorry. Sikreto sana yun. Hehehe. Pero, 

mas type kita doon. Di hamak na mas maganda ka sa kanya.‟ 

„Nambola ka pa Sir.Tayo na at baka magbago pa isip ko.‟ sabi ni Lea habang Nagtatanggal ng 

butones para pababain ang neckline ng suot niya. 

Kapapasok lang ng isang mag-partner na dalaga at binata sa kabilang kuwarto habang ina-unlock 

ng roomboy at sa kanila. Ngayon lang siya nakapag-motel. (Hmmm… Bagong karanasan nito.) 

isip ni Lea. 

Maganda ang kuwartong kinuha ni Patrick. Puro salamin sa paligid. Malaki ang kama sa gitna ng 

kuwarto. May mahinang music pa na „Careless Whisper‟. 

„Ayos ba?‟ tanong ni Patrick nang dumating sila sa paanan ng kama. 

„Ganito pala. Ang sarap namang kama niyan. Corny nga lang ng sounds mo.‟ sabi ni Tess. 

Ngumiti lang si Patrick saka hinalikan si Tess. Nag-alala bigla ang dalaga dahil hindi pa siya 

nakapag-toothbrush. Halo-halo ang laway at tamod sa bibig niya. Si Ramon, si Bert, pati si Kitt. 

Nahiya tuloy siya sa lalaking itinuring niyang boyfriend. Pero parang walang nalasahan si 

Patrick. Baguhan lang kasi ito. Natuto si Tess na kumilala ng baguhan sa beterano sa sex tulad 

nina Frank at Ramon. 

Naglingkisan ang mga dila ni Tess at Patrick habang hinuhubaran nila ang isa‟t-isa. Muling nag-

alala si Tess dahil ni hindi niya nalinis ang sarili bago umalis kina Ramon. (Nakakahiyaaaa! 

Bakit di muna ako naligo doon? Oo nga pala. Sa banyo hihirit si Ramon.) Nasa katawan pa niya 

ang katas at pawis ng mga naka-sex niya. Tumigil sa paghalik si Tess. 

„Teka.. Teka… Sandali…‟ 

„Ano yun?‟ tanong ni Patrick Kitang-kitang naka-tindig ang titi nito sa loob ng brief. 

„Sa shower tayo.‟ sabi ni Tess. 

„Bakit pa?‟ 

„Ang baho ko eh. Nakakahiya naman sa iyo. Last na natin ito.‟ 

Sumang-ayon si Patrick at sabay silang pumunta sa shower. 



Natuwa naman si Patrick sa nakikita. Bakas na bakas ang kaseksihan ni Tess sa tubig.  Alam ni 

Tess na pinagmamasdan siya ng binata. Umindayog si Tess. Gumawa ng munting palabas. 

Lalong ikinatirik ng titi ni Patrick ang ginagawa ni Tess. 

Lumapit si Patrick sa falaga hanggang sa magkatabi silang nabubuhusan na ng shower.  Lumapit 

din si Tess at ipinatong ang isang kamay sa balikat ng binata habang nagsasayaw. Ang isang 

kamay naman ay humawak sa kahindigan ni Patrick. Patuloy sa pagsayaw si Tess habang taas-

baba ang kamay nito sa titi ni Patrick. Kahit maganda ang palabas, hindi napigilan ni Patrick na 

mapapikit sa sarap ng haplos ni Tess sa titi niya. 

Kumuha ng sabon si Tess at nagpahid sa sarili. Nagpahid siya ng sabon mula sa leeg pababa sa 

malulusog niyang dibdib. Nakiliti siya nang husto sa dulas ng sabon sa mga susoniya. Lalong 

nanigas ang mga utong nito. Muli niyang hinawakan ang titi ni Patrick at parang nakuryente ang 

binata sa init at dulas ng kamay ni Tess. 

Lingid kay Tess, nasa kabilang silid lang ang nanay niya kasama ang boss nilang si Frank. 

Nakaupo silang pareho sa kama naglalaplapan na parang mag-asawa. Bumigay na lang si Lea 

dahil uhaw siya sa sex sa may edad. Tapos na ang pakiyeme niya kanina at wala nang dahilan 

para dito. Maganda ang silid at masarap higan ang kama. Bihira lang siguro ang talagang 

natutulog sa mga kamang ito. Nanghihinayang si Lea dahil laspag na ang kutsong manipis ng 

kama niya sa bahay. Puyat siya dahil inabot sila ng madaling araw ni Alma sa pagsesex. Adik na 

rin sa sex ang bunsong anak. Lalo siyang nalibugan nang maalala niya kung paano kainin ni 

Alma ang puki niya at kung paano susuhin ng bunso ang dibdib niya. 

(Malibog talaga ang mag-inang ito) isip ni Frank. Bigay na bigay si Lea sa halikan nila. Natuwa 

si Frank. Dito sa lugar na ito, hindi na niya kailangang magtago o magmadali. Pagpapasasaan 

niya ang katawan ng nanay ni Tess. Kung papayag lang si Tess sa ganito, pagsadabayin niya ang 

mag-ina. Bumaba ang kamay ni Frank sa paldang suot ni Lea. Hinawi niya ito at dumako ang 

kamay niya sa pagitan ng hita ng nanay ni Tess. 

Natuwa si Frank nang maramdamang basambasa na ang panty ni Lea. Naisip niyang huwag isoli 

mamaya ang panty at mag-eenjoy siyang isiping uuwing walang suot na panty si Lea. Hinawi 

niya ang panty ni Lea at ipinasok ang daliro niya sa mainit na lagusan ng babae. Napaungol si 

Lea sa bibig ni Frank. Napabitiw si Lea sa halikan nila nang ilabas-masok ni Frank ang 

matabang daliri sa puki niya. Ibinuka ni Lea ang mga hita para bigyang laya ang lalaki. Bumaba 

sa paanan ng kama si Frank. Hinubad niya ang panty ni Lea. Inamoy niya muna ito bago niya 

ibulsa. Itinaas ni Frank ang palda ni Lea para makita niya ang puki nito. 

Napatingin si Lea sa kisame na gawa sa salamin. Kitang-kita niya ang sarili na nakabukaka at 

nagpapaubaya sa lalaking nasa paanan ng kama. Lalo siyang nalibugan sa hitsura niya. Siya na 

ang nagtaas ng blouse niya at itinaas din niya ang suot na bra pero hindi niya muna hinubad ang 

mga ito. Inilabas niya ang mga nakatago niyang suso at nilamas ang mga ito nang simulan siyang 

kainin ni Frank. Labas-dilang umungol si Lea sa sarap ng ginagawang pagkain sa kanya ni 

Frank. 



Ngayon lang na-appreciate ni Frank ang kagandahan ni Lea. Hindi na kailangang magmadali at 

magtago sa opisina. Ganito rin sana kay Tess. Tiningnan niyang mabuti ang magandang puki ni 

Lea at sinimsim niya ang kaloob-looban nito. Malakas na ungol ang isinukli sa kanya ng babae. 

Taas-baba ang kamay ni Tess sa titi ni Patrick. Sarap na sarap ang binata dahil sa dulas ng kamay 

ni Tess. Binanlawan muna ni Tess ang titi ni Patrick bago niya ito isinubo. Napaungol si Patrick 

sa sarap at init ng bibig ni Tess. Isinagad ni Tess ang pagtsupa niya hanggang sa umabot sa 

lalamunan niya ang titi ni Patrick. Tuloy-tuloy ang ginawa ni Tess. Hindi maiwasa ni Patrick na 

mapaulos sa sarap. Tinanggap naman ni Tess ang pagkilos ng balakang ng binata. 

„Tess! Ang saraaaap ahhh! Tess!‟ ungol ni Patrick. Iniluwa ni Tess ang titi ni Patrick sabay subo 

sa bayag ng binata. Naisubo pareho ni Tess ang mga ito habang taas-baba ang kamay niya sa 

katawan ng titi ni Patrick. Sinipsip niyang maigi ang mga bayag ng binata bago muling isnubo 

ang titi nito. Libang na libang naman ang dalaga sa ginagawa niya. Oo, sandali lang sila ni 

Patrick. Oo, kamunduhan lang naman ang nagbuklod sa kanila pero boyfriend niya si Patrick at 

kasabay noon ang kaalaman na „tama‟ ang ginagawa nila taliwas sa ginagawa niya sa iba. 

„Hayan na Tess. Ahhh! Malapit naaaahhhh!‟ sabi ni Patrick at halos maduwal si Tess nang 

sumabog sa lalamunan niya ang tamod ng binata. Medyo nasamid si Tess sa nangyari pero 

ngumiti lang siya kay Patrick kahit masakit ang lalamunan niya. Si Patrick naman ang nag-

romansa kay Tess. Pinatalikod niya ang dalaga sa kanya at pinasandal sa dibdib niya. Sinabon 

niya nang husto ang mga susoni Tess. Banayad niyang pinisil at minasahe ang mga ito na nagpa-

ungol nang husto kay Tess. Hinalikan ni Patrick ang dalaga habang patuloy ang isang kamay sa 

paglalaro sa mga dibdib nito habang ang isang kamay naman ay bumaba sa puki ni Tess at 

kinalabit ang madulas na kuntil ng dalaga. 

(Parang mag-asawa ang dating namin) isip ni Patrick. (Mami-miss ko ito.) Ngayon lang siya 

nagdala ng babae sa motel. Dahil sa pribado, wala siyang inaalala na baka may makakitang 

kapitbahay o kasambahay sa ginagawa niya. Ngayon lang niya na-appreciate nang husto ang 

katawan ni Tess. Sayang lang at paalis na siya. 

„Patrick, ipasok mo na please… Oohhhh!‟ ungol ni Tess habang nilalaro ni Patrick ang puki 

niya. Sumunod ang binata. Hinawakan niya sa balakang si Tess tanda na titirahin niya ito nang 

patalikod. Humawak sa kapitan si Tess at tumuwad. Ikiniskis muna ni Patrick ang titi niya sa 

naglalawang puki ni Tess. 

„Ooohhhh Patrick uummhhhh! Sige naaaahhhh! Ipasok mo naaahhh!‟ sabi ni Tess. Ipinasok ni 

Patrick ang titi niya at nagsimulang umulos. 

„Oooohhh Oohhhh saraaap Ooohhh aaaaahhhhhhhhh!‟ ungol ni Tess. 

Inabot ni Patrick ang mga suso ni Tess at nilamas ang mga ito habang patuloy siya sa pag-ulos. 

Masarap magmasahe ng susokapag basa at madulas. Lalong napalakas ang unol ni Tess. 

„Masarap ba labs? Masarap ba? Umm! Umm! Umm!‟ sabi ni Patrick. Lalo niyang isinagad ang 

titi sa loob ni Tess. 



„Ooohhhhh Masarap! Aahhhhh! Masaraaaaap! Sige paaahhh!‟ sagot ni Tess. 

„Ganyan! Ang saraaaap Frank! Ooooohhhh!‟ ungol ni Lea habang kinakain ni Frank ang puki 

niya. Bukang-buka ang hita ni Lea at kitang kita niya ang sarili na bukang-buka ang bibig sa 

sarap. 

„Hayan na Fraaaannkk! Oooohhhh! Uuunngggghhhh!‟ ungol ni Lea nang labasan siya. Agad na 

naghubad at humiga si Frank sa kama at nagpalit sila ng posisyon. Tirik na tirik ang titi ni Frank. 

Malaki ito pero maliit nang konti sa titi ng binatilyong kumantot kay Lea kahapon. Parang hayok 

na hayok na isinubo ni Lea ang titi ni Frank. Sabik na sabik na suklian ang sarap na ipinadama sa 

kanya. „Hhhhmmmm! Tsup! Hhhhmmm!‟ ungol ni Lea habang hinihimod ang titi ni Frank. 

Sarap na sarap si Frank. Nakangiti siya habang tinitingnan ang ina ni Tess. Maganda talaga ito at 

kamukha ni Anna Marie Guttierez ng Scorpio Nights. Di niya akalaing maaangkin niya ang may-

ari ng picture sa wallet ni Tess. (Nagtaka pa ako. Hehehe. Halos lahat ng kahera ko eh nagalaw 

ko) isip ni Frank. „Aahhhh Shiiiittt!‟ anas ni Frank nang sipsipin ni Lea ang sensitibong bahagi 

na pinaka-ulo ng titi niya. 

Nanggigil si Frank. Hinila niya sa kama si Lea. Inalis niya ang mga saplot nito hanggang sa wala 

nang natira. Hiniga niya ito at siniil ng halik. 

Itinutok niya ang titi niya sa puki ni Lea. Umangat ang balakang ni Lea sa pananabik pero 

ikiniskis lang ni Frank ang ulo ng titi niya sa puki ni Lea. 

„Uuunnnggghhhh ipasok mo na Frank! Sige naaahhhh!‟ ungol ni Lea. 

„Sigurado ka?‟ tanong ni Frank. 

„Oooohhhh Oo… Sigurado ako. Please!‟ 

„Talaga?‟ 

„Oo. Kahapon ko pa hinihintay iyan Sige naaahhh!‟ 

„Wala nang pakiyeme tulad kanina?‟ 

„Oo please! Ooooooohhhh! Ipasok mo naaahhhh! Oooohhhhh shit!‟ sabi ni Lea nang biglang 

ipasok ni Frank ang titi niya. 

Sarap na sarap si Lea habang naglalabas-masok si Frank sa kanya. Ito ang hinihintay niya. Isang 

lalaking may karanasan at marunong sa kama. Matagal nang gustong muling maranasan ni Lea 

ang bigat ng katawan ng lalaki habang pinapasok ang puki niya. 

„Ooooohhhh Patrick! Oooohhhhh! Saraaap niyaaannn!‟ ungol ni Tess habang labas-masok si 

Patrick sa kanya. Patalikod siyang tinitira ng binata kaya sagad sa sinapupunan niya ang titi nito. 



Hindi lang yun. Inabot ng isang kamay ni Patrick ang tanggal ni Tess at kiniliti ito. Doble ang 

sarap na nararamdaman ni Tess. Malapit na siyang labasan sa sarap. 

„Patrick! Oohh Patrick! Ooooooohhhhh!‟ ungol ni Tess nang labasan siya. Pero hindi pa tapos 

ang binata. Pansamantalang itinigil ang pagmasahe sa kuntil ni Tess at nag-concentrate sa 

pagbayo sa puki ng dalaga. 

„Ooohhhh Ahhhhh! Sarap mo Tess! Mamimiss kitaaaahhh!‟ 

„Ikaw din Patrick Oooohhhh! Mamimiss din kitaaahhh! Sige paahh ibuhos mooohhh ooooohhh! 

Ipasok mo sa puwit ko Patrick! Sige naaaahhhh! Remembrance… remembrance ko sa 

iyoooohhhh!‟ sabi ni Tess. 

Nagulat ang binata. „Sigurado ka? Ha Tess? Kaya mo?‟ 

„Oo. Please! Kakayanin ko Oooohhhh!‟ sabi ni Tess. Ang totoo ay masyado nang sensitive si 

Tess. Ayaw lang niyang ma-disappoint si Patrick pero ok lang dahil masarap din at sanay na siya 

sa puwit. 

Kumuha muna si Patrick ng liquid soap  at ipinahid sa titi niya para dumulas. Nanatiling 

nakatuwad si Tess pero nanginginig na ang tuhod niya. Itinutok ni Patrick ang titi niya sa butas 

ni Tess. Tuwang-tuwa ang binata. Gusto niyang makaranas ng anal sex at magandang 

remembrance nga ito. Ipinasok niya ang titi niya at hanggang sa umabot sa kalahati. Sarap na 

sarap si Patrick sa sikip ng alternatibong lagusan. 

„Oooohhhhh‟ ungol ni Tess nang maipasok ni Patrick ang buong kahabaan niya. Nagsimulang 

umulos si Patrick  na may halong ungol sa bawat ulos. Ramdam na ramdam ng binata ang sikip. 

„Uhhh Tesss shit ang sarap! Ooohhh!‟ ungol ni Patrick. Napapaangat ang puwit ni Tess sa bawat 

ulos ng binata. Suportado ni Patrick ang balakang ni Tess. Maya-maya ay may ginawa ang 

binata. „Tess, kapit ka nang maigi.‟ sabi nito sabay inangat ni Patrick ang mga hita niya. Naka-

wheelbarrow position si Tess. Lalong binilisan ni Patrick ang pag-ulos. Libog ito sa ginawang 

posisyon. Maya-maya ay ibinaba niya ang mga hita ni Tess. Hinugot niya ang titi niya at ihinarap 

si Tess sa kanya. Itinaas niya ang mga braso ni Tess sa pamamagitan ng isang kamay at muli 

silang naghalikan. Itinutok uli ni Patrick ang titi niya sa puki ni Tess at marahas itong kumadyot. 

„Uuunhhh! Ooohhhh!‟ ungol ni Tess. Para siyang ginagahasa sa posisyong iyon. Nakadagdag ito 

sa libog ng dalaga. Gusto niyang lakasan pa ni Patrick ang pagkadyot. „Sige pa! Itodo mooohh 

ang saraaap!‟ 

„Uuhh uumm ummm! Tess! Malapit na ooohhh! Hayan na akooohhh!‟ ungol ni Patrick. 

„Sandali! Sandali lang!‟ sabi ni Tess. Kumapit siya sa binata at itinaas ang mga hita. „Ipasok mo 

uli doon‟ sabi ni Tess. 



Hinugot ni Patrick ang titi niya sabay ipinasok sa nakaluwa pang butas ng puwit ni Tess. Itinuloy 

ng binata ang pagkadyot para di siya mabitin. 

„Uuum! Umm! Umm! Ang sarap mo! Ang sikip! Tess! I Love you Tess!‟ sabi ni Patrick. 

„Sige paaahhh Ooohhh! sige paaahhh! I love you riiin!‟ 

„Hayan na ako Tess Ahhhhhh!‟ sabi ni Patrick. Isinabog niya ang naipong tamod sa loob ng 

puwit ni Tess. Ramdam ni Tess ang init ng tamod ni Patrick. Napaupo silang pareho sa sahig ng 

CR. Patuloy ang paglagaslas ng tubig sa mga pagod nilang katawan. 

Itinaas at pinaghiwalay ni Frank ang mga hita ni Lea. Lalong sumagad ang titi nito sa kaloob-

looban ng nanay ni Tess. 

„Ooooohhhh! Ooohhh! Ano iyaaan! Ang saraaaap: Oooohhh!‟ ungol ni Lea. 

Lalong pinag-ibayo ni Frank ang pagbayo kay Lea. Mas marahas na ngayon. 

Napapasigaw na si Lea. „Oooohhhh! Oooohhhh! Ang laliiim Ooohhh! Sige paaahhh! 

Isinabit ni Frank ang mga paa ni Lea sa balikat niya para lalong lumalim ang pagbaon niya. Saka 

niya muling binayo ang bago niyang sekretarya. 

„Frank! Frank! Frank! Oooohhhh Frank! Ooohhh!‟ sigaw ni Lea sa bawat pagbayo ni Frank. 

Gusto ng manager na bigyan ng hindi malilimutong karanasan si Lea para tuluyan na itong 

maging kanya.   Naisip din niya si Tess. Ganito rin ang gagawin niya at isang araw, pagsasabayin 

niya ang mag-ina. Lalo siyang nalibugan habang iniisip ang plano, palapit siya nang palapit sa 

kaligayahan. Lingid kay Frank, nasa kabilang kuwarto lang ang pinapantasya niya. 

„Hayan na ako Lea! Aaaahhh!‟ sigaw ni Frank nang labasan siya. 

Ilang beses din nilabasan si Lea. Pakiramdam niya ay punung-puno ang sinapupunan niya ng 

katas nila ni Frank. Hingal kabayo silang nagyakapan sa kama. Hindi makapaniwala si Lea sa 

level ng sex na ipinaranas sa kanya ni Frank. Kahit kailan siya dalhin nito sa „warehouse‟, 

papayag siya. Nagpahinga muna si Frank at nagpasalamat si Lea at mae-enjoy niya ang kamang 

hinihigaan. 

Naiihing pumasok sa CR ng school si Alma. Mukhang nag-iisa siya sa CR pero nang papasok 

siya sa isang cubicle, may narinig siyang ungol sa dulo. 

„Ooohhhh! Uuuunnnggghhh!‟ 

(May nagpapaligaya yata hihihi. Sino kaya yun?) isip niya. Tahimik siyang nagpunta sa dulong 

cubicle at pinilit sumilip sa manipis na awang ng pintuan. Nagulat siya sa nakita. 



Si Joy! Kapatid ni Joey. (Marunong din palang magpaligaya ng sarili ang gaga.) Kitang-kita ni 

Alma ang pagmasahe ni Joy sa malaking suso niya habang labas-masok ang isang daliri sa loob 

ng keps niya. (Sexy rin si Joy kahit chubby. Sino kaya boyfriend nito?) isip ni Alma. 

Nakaramdam din ng init sa katawan si Alma dahil sa tanawin. Lalong nanabik si Alma sa 

binabalak niyang lakad ngayon. Agad siyang nagpunta sa isang cubicle at umihi. Isusuot na niya 

sana ang panty niya pero parang naninikip na rin ang bra niya. Ramdam niya ang kiliti ng 

matigas niyang utong na kumikiskis sa tela ng bra niya. Hindi pa rin lumalabas sa cubicle si Joy 

at rinig niya ang mahihinang ungol nito. Napapisil sa susoniya ang dalagita. Napasinghap siya sa 

sarap. Tuluyan nang nadarang ang dalagita at nilamas niya ang suso sa ibabaw ng blouse niya. 

Bumaba ang isang kamay niya sa puki niya na basa ng ihi at bagong labas na katas. Hinagod ng 

dalagita ang kuntil niya at napaungol din siya. Magkasabay silang umungol sa kani-kaniyang 

cubicle. Naalala tuloy ni Alma ang bunsong kapatid ng babae sa kabilang cubicle na kakakantot 

lang niya kahapon. May kalakihan ang titi ni Joey. Naalala rin ni Alma ang pakiramdam ng 

pagkapuno ng puki niya. Lalong pinagbuti ni Alma ang pagpapaligaya sa sarili. Kagat-labi 

niyang pinigilan ang sarili niyang pag-ungol. Ilang sandali pa ay nilabasan na siya. Humihingal 

siya nang maramdaman niyang lumabas na sa cubicle si Joy at naghugas sa lababo. Nag-ayos si 

Alma at lumabas ddin ng cubicle para maghugas. Maya-maya ay pumasok si Sharon. 

„Oy. Nandito ka pala.‟ sabi nito. 

Lumapit si Alma at hinalikan sa bibig ang kaibigan. Sandali lang ito at baka may pumasok na 

iba. 

„Samahan mo naman ako sa Monumento. Sandali lang.‟ sabi ni Alma. 

„Ha? Bakit?‟ tanong ni Sharon. 

„May bibilhin lang akong regalo para kay Ate. Baka kulangin ako kaya pahiram na rin mamaya.‟ 

sabi ni Alma. 

„Ok.‟ sagot ni Sharon. 

Pagkaligo ay nag-isang round pa sina Tess at Patrick. Kahit pagod na ang dalaga ay pinagbigyan 

niya ang bf. Tahimik lang sila nang matapos. 

„Galing mo Tess. Baka wala na akong makilalang tulad mo.‟ sabi ni Patrick. 

„Ikaw kasi eh. Pero… good luck na lang sa iyo pagdating mo dun. Mami-miss kita.‟ sabi ni Tess. 

„Siyanga pala. May regalo ako sa iyo. Para sa birthday mo. Remembrance na rin.‟ 

„Nag-abala ka pa. „ 

Inabot ni Frank ang isang paper bag na kulay pula. Sa loob nun ay isang bagong Nokia N93. 

Nagulat si Tess dahil sa presyo ng unit. 



„Sira ka ba? Ang mahal nito.‟ 

„Ayaw mo?‟ 

„Gusto ko. Pero… Thank you talaga.‟ 

„Masama kasi loob ko sa biglaang pag-alis. Wala akong ibang maisip na ibigay eh. „ 

Napaluha si Tess. Hinalikan niya ang binata. Walang bahid ng libog ang naging halikan nila. 

Para kay Patrick, mahal niya si Tess. Para kay Tess, may lugar ang binata sa puso niya. 

Naghiwalay ang dalawa bandang tanghali. Habang papasok, parang masama ang pakiramdam ni 

Tess. Napasama yata ang pakikipag-sex niya sa mainit na shower kanina. Parang hindi niya 

kakayaning magtrabaho ngayon. Nagpasiya siyang i-text si Amy na hindi siya makakapasok. 

Bumaba ng sinasakyang jeep si Tess at nagpalit-sakay pauwi sa kanila. 

 

Burger Queen Chapter 31 – Ang Regalo 

Nakarating agad ng Monumento sina Alma at Sharon pagkagaling sa school. 

„Saan ba yung building na yun? Sigurado ka ba sa gagawin natin?‟ tanong ni Sharon. 

„Sigurado ako. Buti na lang may baon kang pamalit. Kundi, di tayo puwede.‟ 

Hindi naman nahirapang maghanap ang magkaibigan. Narating nila agad ang building na katabi 

ng LRT station kung saan nandoon ang pupuntahan ng dalawa. 

Naglalaro ng PSP ang ahenteng si Bryan nang may mapansin siyang mga falagitang nakadungaw 

sa shop niya. Maitim si Bryan, guwapo at may katamtamang pangangatawan. Sanay na siya sa 

ibat ibang reaksiyon ng mga nakadungaw sa paninda ng shop niya.  May mga natutuwa, 

nagugulat, naiinis at minsan may mga natatakot sa mga panindang naka-display.  Samut-sari rin 

ang mga taong tumitingin sa mga display pero bihira ang mga dalagitang nakikita niya ngayon. 

Sa floor niya, isang gun shop, isang ad office lang ang kasama niya. Sila siguro yung mga iilang 

curious na kabataan na narinig na may sex shop sa floor nila. 

 

Bihira ang mga dalagitang tumitingin sa shop niya. Mas madalas ang mga kabataang lalaki. 

Kadalasang reaksiyon ng mga dalagita ay gulat na may halong tuwa. Madalas ay humahagikhik 

habang nakaturo sa mga ibat ibang dildo at vibrator na naka-display. 

Maganda ang mga dalagitang nakikita niya. Tantiya niya na hindi hihigit sa 18 ang edad ng mga 

ito. Baka nga mas bata pa sa 16.  Kadalasang naliligaw lang ang mga ganito. Mas matangkad 

nang konti ang isa. Parehong mahaba ang mga buhok na hindi naka-style. (Mukhang galing pa sa 

school kahit di naka-uniporme) Pero, pansin ni Bryan, nagugulat ang isa sa bawat bagay na 
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nakikita samantalang yung mas maliit, mukhang talagang may hinahanap. (Bibili kaya? Pero ang 

babata pa nila.)  Ibinaba niya ang PSP. Tumayo siya saka lumabas para alamin. 

„Langhiya ka Alma. Sabi mo ibibili mo ng regalo ate mo? Ito ba tinutukoy mo?‟ sabi ni Sharon. 

Tumango lang si Alma habang tumitingin sa iba‟t ibang tinda ng sex shop. Parehong 

namamangha ang dalawa sa mga naglalakihang dildo at vibrator na higit pa ang laki sa mga titi 

ng mga nobyo nila. Iisa rin ang mga nasa isip nila. (Paano kaya kung nasa loob ng puki ko iyan?) 

Kapwa rin silang namamasa at nagiinit habang iniisip nila yun. 

„Alma, alis na tayo kung hindi ka papasok.‟ sabi ni Sharon. 

„Sandali…‟ sabi ni Alma. Maging siya ay nagdadalawang-isip kung itutuloy ang balak. Maya-

maya ay lumabas ang lalaki sa loob. 

„Mga miss, bibili ba kayo?‟ 

„Ahhh ehhh… Oo.‟ sabi ni Alma. 

Nagkibit-balikat lang si Sharon. 

„Sigurado kayo‟ tanong ng lalaki. 

„Puwedeng tumingin muna?‟ tanong ni Alma. 

(Shit! Wala pang ganitong edad na nangahas pumasok dito. May ilang pokpok pero di naman 

mukhang pokpok anga ito.) „Sige.‟ 

Pumasok ang dalawa. Patuloy silang namamangha sa mga naka-display. Tahimik lang sila 

habang tumitingin. Marami sa mga naka-display na vibrator ay halos kasinglaki ng gamit ni 

Tess. Mayroon ding mga artificial na vagina. Mga panty na butas ang gitna. Mga bra na butas 

para nakalabas ang utong. Iba‟t ibang concom at pampadulas at mga dildo na maraming umbok. 

Pinagpapawisan ang dalawa at napapalunok sa bawat produkto na nakikita nila. Kapwa 

basambasa na rin ang mga puki nila. 

Hindi mapakali si Bryan. Mukhang bibili nga. Kahit na nagkukunwari lang o paikutin siya ng 

mga ito, hindi niya mapigil isipin ang dalawa na nag-se-sex o may ka-sex. Tigas-asero na ang titi 

niya habang tinitingnan ang dalawa. Siguro mag-nobya ang dalawa. Marami kasing mga 

kabataang babae ngayon ay nag-eeksperimento na. Pero sex toys para sa mga ito? Mas bagay pa 

silang bumili ng barbie. Ang isang malayo pero makatotohanang paliwanag, ay may bibiruin 

silang kaibigan na magugulat sa laman ng regalo niya o isa itong initiation sa frat o sorority. 

Libog na libog na si Alma. Madalas siyang mapatingin kay Sharon na napapatingin din sa kanya. 

Pinagpapawisan na ang noo ng dalawa habang tumitingin. Hindi na nila pansin ang ahente na 

nakatingin din sa kanila. Nakita ni Alma ang pakay niya. Mga strap-on na dildo na minsan 



niyang napanood sa internet. May kulay itim, pink at may kulay balat. (Masarap sigurong 

gamitin ito kay ate hehehe. Puwede sa ming tatlo.) isip ni Alma. 

„Manong, magkano yung ganito?‟ tanong ni Alma sabay turo sa strap-on na kulay balat. Walong 

pulgada ang haba nito at maliit nang konti sa lata ng sardinas ang lapad. 

„Iyan ba? Ano iyan. 750. Tamang tama, 50 percent kami ngayon. 1500 iyan dati. Sino sa inyo 

ang lesbo?‟ 

„Siya.‟ sagot nilang pareho. Sabay din silang nagtawanan. 

Natuwa si Alma. Di niya akalaing makaka-discount siya. 

„Di sa nakikialam ako ha pero parang ang babata niyo pa.‟ sabi ni Bryan. 

Medyo naiinis at kinakabahan si Alma sa sinabi ng lalaki. ‟18 na kami pareho. Ang totoo kaka-

18 ko lang last week.‟ sabi ni Alma. 

„Ok… Kukunin mo na?‟ tanong ni Bryan. 

„Patingin muna.‟ sabi ni Alma. Inilabas ni Bryan ang strap on. Pinigil ni Alma ang manginig sa 

pananabik nang mahawakan niya ang sex toy. 

Tama lang ang tigas ng sex toy. Kasing-tigas ng totoong ari ng lalaki. Mas mahaba ito pero 

kasing-lapad ng vibrator ng ate niya. Nakakabit ang dulo nito sa strap na parang panty. Para 

siyang sinturon na may mga butas para magkasya kahit kanino at may nakausling stimulator sa 

loob na kapag nakasuot ay kumikiskis sa tanggal para kapwa masarapan ang mga gumagamit. 

„Ganda ano? Suwerte niyo at sale kami ngayon.‟ sabi ng nagtitinda. Lumapit ito at bumulong, 

„Gusto niyong subukan?‟ 

Medyo nabigla ang dalawa sa narinig. Agad namang nagpaliwanag si Bryan. „May maliit na 

kuwarto kasi kami dito. Siyempre lahat ng tindahan ng gamit may testingan.‟ 

„Talaga?‟ tanong ni Alma. 

Nagkatinginan ang dalawang dalagita. „Sige.‟ sabi ni Sharon na naglalawa na ng puki kanina pa. 

„Sige. Diyan lang kayo sa loob.‟ sabi ni Bryan. (Shit! Ang tagal ko ring di nakakapanood.) „Heto 

pala yung test unit. May iba pang gamit sa loob baka gusto niyong subukan at dagdagan iyang 

bili niyo. Dito lang ako sa labas kung may kailangan kayo.‟ 

„Huwag na lang kaya?‟ sabi ni Alma. 

„Okay lang Miss. Soundproof iyan. Talagang pribado. Discreet ang negosyo namin. Parang 

motel. Walng tsismis, walang bukingan, walang pakialamanan.‟ 



Pumasok ang dalawa sa kuwarto. Pagkasara ng pinto ay di na nag-aksaya ng oras si Alma. Agad 

niyang siniil ng halik si Sharon. Gumanti naman ang kaibigan. Di na nila alintana ang mga 

nilalaman ng kuwarto. May isang katre na may kutson sa gilid at sa tabi nito, may isang mesa na 

may nakapatong na teddy bear na malaki. May mga nakapatong ding mga dildo at vibrator na 

iba‟t-iba ang kulay at laki. May mga pekeng v*g*n*, mga pampadulas at mayroon pa ngang 

laruang posas. 

Ilang sandali lang, wala nang saplot ang dalawang babae. Tuloy pa rin ang halikan nila. 

Naghipuan sila ng mga puki nila na basambasa na. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Sharon. 

Sinuso niya si Alma habang labas-masok ang isang daliri sa puki ng kaibigan. 

„Oooohhhh Sha! Kanina pa ako naghihintay! Uuuhhhhmmmmm!‟ ungol ni Alma. 

„Ako rin shit! Gamitin mo iyan sa kin! Please!‟ sabi ni Sharon. Pumunta sila sa kama. Ihiniga ni 

Sharon si Alma sa kama. Agad niyang sinisid ang puki ng kaibigan.. 

„Oooohhhh Shit! Ganyan! Oooohhh! Saraaaapp!‟ ungol ni Alma. Patuloy lang sa paghimod si 

Sha sa puki ng kaibigan habang pini-fingger niya ang sarili. 

Napalamas si Alma sa  sarili niyang suso sa sarap ng ginagawa ni Sharon. „Hayan na ako Sha! 

Sige paaaahhhh Oooohhhh! Uuuuhhhhhnnnnnggggh h!‟ ungol ni Alma nang agad siyang 

labasan. 

Napangiti si Sharon na ginantihan naman ni Alma. Sinimulang isuot ni Alma ang strap-on 

habang si Sharon naman ang humiga, patuloy sa pag-fingger sa sarili. Namangha si Sharon nang 

makita si Alma na suot na ang strap-on. Parang tinubuan ng titi ang kaibigan. Napadila sa labi si 

Sharon sa pananabik. 

„Basain mo muna Sha.‟ sabi ni Alma. Lumapit si Sharon kay Alma. Hinawakan niya ang pekeng 

„titi‟ ni Alma. Dinilaan niya ang dulo nito saka isinubo. Lalong nalibugan si Sharon sa ginagawa. 

Iyon na ang pinakamalaking titi na naisubo niya na nasa kapwa babae sa isang di pamilyar na 

lugar. 

Ramdam ni Alma ang bawat mumunting galaw ng strap-on. Parang bahagi na rin ito ng katawan 

niya dahil nakakaramdam siya ng kiliti sa bawat paglabas-masok nito sa bibig ng kaibigan. 

„Ooohhh Sha! Parang totoo ooohhh. Higa ka naaahhh.‟ 

Humiga si Sharon at bumukaka. Handang tanggapin ang malaking titi sa loob niya. Pumatong si 

Alma at itinutok ang strap-on sa pki ni Sharon saka umulos. 

Napakagat-labi si Sharon. May konting sakit siyang naramdaman dahil sa sobrang laki ng 

pumasok sa kanya. Punung-puno ang puki niya at sumagi sa sinapupunan niya nang sinagad ni 

Alma ang pagpasok. 

„Okay ka lang Sha?‟ tanong ni Alma. 



„Oo. Sige na Alma ang sarap. Punung-puno ako. Uhhmmm…‟ 

Nagsimulang umulos si Alma. Itinass-baba niya ang balakang niya gaya ng isang lalaki. Sa 

bawat galaw niya, sumasagi rin sa tanggal niya ang kabilang-dulo ng strap-on. Gaya ng isang 

lalaki, may nararamdaman siyang sarap sa bawat pagsagad niya. 

„Shit Alma! Ooohh! Sarap! Sige laaaannggg Oooohhh!‟ ungol ni Sharon. 

„Sha! Ooohhh Sha! Ang sarap mo ooohhh!‟ 

„Bilisan mo Alma! Ang saraaap!‟ 

Binilisan nga ni Alma ang pag-ulos. „Ooohh Sha! Shaaa!‟ 

„Alma! Alma! Hayan na akoooohh Ooohhhh!‟ sambit ni Sharon nang labasan siya. Patuloy lang 

sa pag-ulos si Alma. 

„Teka, teka sandali Ooohhhh! „ sabi ni Sharon. 

Huminto si Alma. Tumuwad si Sharon sa kama. „Ibang puwesto naman Sis.‟ sabi ni Sharon. 

Napangiti si Alma. Gusto ni Sharon ng dog style. Pumuwesto siya sa likod nito. Taas-baba ang 

kamay niya sa pekeng titi niya. „Sha! Tingnan mo.‟ 

Napatawa si Sharon sa kakaibang tanawin. „Hahaha. Walang binatbat si Lester. Dali na sis. 

Ipasok mo na.‟ 

Ikiniskis muna ni Alma ang dulo sa puki ni Sharon. „Sis. Ipasok mo na! Ooohhhh. Please!‟ 

Ipinasok na nga ni Alma ang „titi‟ niya. Napaigtad si Sharon sa sarap. Punung-puno ang 

pakiramdam niya. Parang ayaw na niyang mawala ang malaking bagay na nakapasok sa kanya. 

Sa kabila ng sinabi ni Bryan, tumutulo ang laway niya sa panonood sa palabas. Lingid sa dalawa, 

may camera sa loob ng bibig ng nakangangang teddy bear sa mesa. Super init ng tagpo. Nang 

nakita niyang nakahubad na ang dalawa, agad isinara ni Bran ang tindahan. Ibinaba niya ang 

lahat ng blinds. At ngayong binabanatan na ni Alma si Sharon patalikod, nakisabay ang kamay ni 

Bryan sa pagbabate sa bawat ulos na ginagawa ng dalagita. 

„Shit! Shit! Ang suwerte ko Shit!‟ sambit ni Bryan sa sarili. Kahit sanay na siya sa mga 

nangyayari sa product test room, ito na yata ang pinakamainit na eksenang napanood niya. 

Madalas ay may nagte-test ng dildo o vibrator sa loob pero ngayon lang may nag-test ng strap 

on. Hindi na niya pinapansin kapag lalaki ang customer at mas lalo niyang hindi pinapanood 

kapag bading ang nasa loob. 

„Alma! Alma! Ooohhh! Bilisan mo paaahhh Shit: Oooohh! Saraaaap!‟ sigaw ni Sharon. 



„Sha! Oohh! Ang sarap mong kantutin Sha! Ooohhh! Okay pala itohh. Uuhhhmmm. Malapit na 

akoohh!‟ 

„Ako din Sis! Shit ang lakiiii.. Sige paaahhh!‟ 

„Sha! Hayan na Hayan naaaahhhh!‟ ungol ni Alma. Bumagsak siya sa tabi ni Sharon sa orgasmo 

at sa pagod ng kaka-ulos. 

 

Burger Queen Chapter 32 – Ang Regalo Part 2 

Masayang magkatabi sa papag sina Alma at Sharon nang magulat sila at may kumatok. Naalala 

nila kung nasaan sila. 

„Mga miss, Okay na kayo?‟ tanong ng ahenteng si Bryan. 

„Ha? Ahh ehh Oo. Sandali na lang. Sabi ni Alma.‟ 

„Teka sis. Gusto kong masubukan ito. Nandito na rin lang tayo eh.‟ sabi ni Sharon. Hawak niya 

ang isang malaking vibrator na maraming umbok. “Manong, puwedeng sumubok ng iba rito?‟ 

 

„Aba oo. Sige lang.‟ sagot ni Bryan. Muli siyang bumalik sa puwesto niya. Bumalik din sa 

puwesto nila ang dalawang babae. 

„Sis, Gusto ko ito. Ikaw humawak o..‟ sabi ni Sharon. 

Ngumiti lang si Alma. Hinubad niya ang strap-on. Kinuha niya ang vibrator at pumuwesto siya. 

Itinapat niya ang puki niya kay Sharon. Nakuha ni Sharon ang gusto ni Alma. 

Agad dinilaan ni Sharon ang hiwa ng kaibigan. Napaungol ito. Itinapat naman ni Alma ng 

vibrator sa puki ni Sharon saka ito pinaandar. Ramdam ni Sharon ang panginginig ng vibrator sa 

ibabaw ng tanggal niya.  Ikiniskis ni Alma ang kahabaan nito sa hiwa ni Sharon. Kakaibang 

sarap ang naramdaman ni Sharon nang madama niya ang mga umbok sa sensitibo niyang 

tanggal. 

„Ooohh Sis. Sarap niyan. Ooohhhh!‟ ungol ni Sharon. Lalong ibinuka ni Sharon ang mga hita 

niya. Ibinuka rin niya ang mga labi ng puki ni Alma saka dinilaan ang loob ng kaibigan. 

Kung hindi soundproof ang kuwarto ay puro halinghing ang maririnig ni Bryan. Hindi na siya 

makatiis. Gusto niyang pasukin ang dalawa sa loob pero paano? Kapag ipinagpilitan niya ang 

sarili, baka mawalan ng gana ang dalawa at mawalan ng benta o mas matindi pa, kasuhan siya ng 

rape. 

„Sis! Please! Ipasok mo na iyan Ooohhh!‟ ungol ni Sharon. Sumunod naman si Ama. Unti-unti 

niyang ipinasok ang nanginginig na vibrator sa puki ng kaibigan. 
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„Ooohh Ooohh oooohhh! Shiiiitt! Sarap namaaaannn! Hhhmmmmnn‟ 

Sa kagustuhang makaganti, dinilaan ni Sharon ang buong hiwa ni Alma hanggang sa butas ng 

puwit. 

„Aayyy! ano iyan?‟ sabi ni Alma nang maramdaman ang kakaibang kiliti. 

„Easy ka lang sis. Oooohhh! Tuloy mo lang. Ohhh Oohhhh Uuuhhhnngggghh!‟ 

Inilabas-masok ni Alma ang vibrator sa loob ni Sharon habang sinisipsip ang tanggal ng 

kaibigan. Gustong sumigaw ni Sharon sa sarap. Sa halip, nag-concentrate siya sa butas ng puwit 

ni Alma. Labas masok naman ang dalawang daliri sa puki nito. Kakaibang kiliti ang 

naramdaman ni Alma. Masarap din pala doon. 

„Shiit Sis! Oohh! Hayan naaa ooohhh! Hayan naaaa! Ahhhhh!‟ Nanginig nang husto si Sharon sa 

sarap. „Hmmmm sis, pahiram niyang strap-on. Ikaw naman.‟ 

„Iba gusto ko Sha.‟ 

„Ano yun?‟ 

Tumayo si Alma. Binuksan niya ang pinto at sinipat si Bryan. Nagulat siya nang makita itong 

nagbabate. Natigil si Bryan nang makita si Alma. Sumenyas si Alma na pumasok si Bryan. 

Hindi na tumutol si Sharon sa ginawa ng kaibigan. Lango na rin siya sa libog. Nakita niyang 

pumasok ang tindero na naka-tshirt na lang at walang pang-ibaba. Tirik na tirik ang maitim 

nitong titi na may kalakihan. May nakita si Sharon na parang metal sa dulo nito. 

„Sha. Sige isuot mo na iyan. Ako muna kay Manong.‟ 

„Bryan na lang itawag mo sa kin Miss. Bata pa ako ah. „ Abot langit ang saya ni Bryan pero 

itinago niya ito. 

„Ako naman si Alma. Siya si Sharon. 15 lang kami pareho hihihi.‟ sabi ni Alma. Hinawakan niya 

ang kahabaan ng titi ni Bryan at dinilaan ang kahabaan nito. Napatigil siya nang madilaan ang 

dulo. 

„Bryan, ano ito?‟ tanong niya habang taas-baba ang kamay niya sa titi ng lalaki. 

„Bulitas iyan Alma. Pampasarap iyan.‟ 

„Talaga?‟ tugon ni Alma sabay subo sa titi ni Bryan. 

„Hindi naman iba ang lasa eh.‟ 

„Hindi. Pampasarap iyan pag kinakantot ka na.‟ 



„Aaahhhh. Oooooh! Sha. Suot mo na?” tanong ni Alma. 

Suot na ni Sharon ang strap-on. Lalong nalibugan si Alma. Parang dalawang lalaki uli ang 

babanat sa kanya. Kasalukuyang ikinikiskis ni Sharon ang strap-on sa puki ni Alma. Iba na rin 

ang pakiramdam ni Sharon. Para siyang tinubuan ng titi at lalo siyang nalibugan. Sinapo niya 

ang mga dibdib niya at nilamas gamit ang isang kamay habang taas-baba ang kamay niya sa 

bago niyang titi habang ikinikiskis ang dulo nito kay Alma. 

„Ipasok mo na Sha. Ooohhhh!‟ sabi ni Alma saka muling isinubo ang titi ni Bryan. 

(Shit! Ang suwerte ko naman. Grabe. Patay na ba ako o nananaginip lang. Patay sa kin ang 

gumising sa kin) isip niya. Grabeng tsumupa si Alma. Kahit 15 pa lang eh marunong na. 15 pa 

lang eh namimili na ng sex toy. 15 pa lang ay lechon de leche na. Nananakit na ang titi niya sa 

tigas sa sobrang libog ng tanawin. Tsinustupa siya ng isang high school habang kinakantot ito ng 

kapwa babae. 

„Shiiitt! Sarap Sha! Sige paaahhh! Isagad moooohhh! Oooohhh!‟ ungol ni Alma. Sinipsip ni 

Alma ang ulo ng titi ni Bryan habang taas-baba ang kamay niya sa kahabaan nito. Umuungol 

siya habang tsumutsupa sa bawat ulos ni Sharon. 

Si Sharon namana y sarap na sarap sa ginagawa. Para rin siyang kinakantot sa bawat kadyot niya 

kay Alma. „Sis: Ang sarap umm umm! Oooohhhh! Ummm Ummm!‟ 

„Hayan na ako Almaaa! Ang init ng bibig moooohhh shiiit Aaaahhhh!‟ sabi ni Bryan. Sumirit sa 

bibig ni Alma ang katas niya pero hindi bumitaw si Alma. Nilunok niya lahat ang katas ni Bryan. 

Pero hindi pa natatapos ang laban. Sige pa rin sa pagkantot sa kanya si Sharon. 

„Sha! Sige paaahhh! Hayan na uliiii! Oooohhhh!‟ ungol ni Alma nang labasan siya. Sumenyas si 

Alma na hugutin ni Sharon ang strap-on at itinapat ang puki niya kay Bryan. 

Hanggang tenga ang ngiti ni Bryan sa ginawa ni Alma. „Alma. Ready ka na. Dadalhin kita sa 

langit.‟ sabi ni Bryan. Ipinasok niya ang titi niya kay Alma. 

„Aaaahhhh!‟ sigaw ni Alma. May kakaiba siyang naramdaman nang kumadyot ang lalaki. 

Sumunod ay nakababaliw na sarap nang magsimulang kantutin siya ni Bryan. „Oooohhh Ooohh 

Ooohhh Saraappp Ooohhh Ang saraaap Please! Sandaliiii Oooohhh! „ sigaw ni Alma. 

„Aaaaahhhhhhhh!‟ sigaw ni Alma nang labasan siya. Nanlambot ang mga tuhod ni Alma pero 

sige pa rin sa pagkantot si Bryan. 

„Bryan, tapos na yata si Alma. Ako naman baka maubusan ka please!‟ sabi ni Sharon. 

„Sandali lang Sharon! Uhhh shit ang sikip! Marami pa ito hehehe. Isang sigaw pa Alma! Ang 

sarap moooo!‟ 



„Oooohhhh Oooooohhhhhh! Bryan! Bryan! Bryan! Uuuuhhhnnnggghhhh! sigaw ni Alma nang 

labasan siya ulit. Lupaypay si Alma sa kama. Sumandal din sa pader si Sharon at itinapat kay 

Bryan ang puki niya. 

„Ang lilibog niyong dalawa. Pahinga sandali si Manoy. Patikim muna ng puki mo.‟ sabi ni Bryan 

saka dinilaan ang hiwa ni Sharon. 

„Oooohhhhh Shit Bryan! Sige paaahhh!‟ ungol ni Sharon. Inutusan ni Bryan ang dalaga na 

umupo muna sa silya at bumukaka. Agad na sumunod si Sharon. Kinuha ni Bryan ang malaking 

dotted vibrator at isang dildo na maliit. Muling dinilaan ni Bryan ang hiwa ni Sharon at ipinasok 

ang vibrator sa loob ng puki nito. 

„Oooohhhh Bryan! Oooohhhh! Ang saraaaaap!‟ 

Patuloy lang sa pagdila si Bryan sa tanggal ng dalagita habang labas-masok ang malaking 

vibrator. Naglalawa na anng puki ni Sharon. Ipinuwesto niya si Sharon para kita rin ang puwit 

nito. Inalis ni Bryan ang vibrator at inilabas-masok niya ang daliri niya. Sinigurado niyang basa 

ang daliri niya at ang paligid ng puki ni Sharon hanggang sa butas ng puwit nito. Muli niyang 

ipinasok ang vibrator. Mas malakas na ngayon. Sagad na sagad ang ginawang pagpasok ni Bryan 

kay Sharon. Halos sumigaw si Sharon sa sarap. Hindi na napansin ni Sharon ang pagpasok ng 

isang daliri ni Bryan sa butas ng puwit niya. 

„Ano ginagawa mo Bryaaaan? Ooohhhh! Ang sakit pero masaraaap?‟ 

„Okay ba? tuloy ko lang? Mas masarap mamaya.‟ 

„Sige paaaahhhh ok laaang.‟ 

Labas-masok na ang daliri ni Bryan sa butas ng puwit ni Sharon. Itinigil ni Bryan ang paglabas-

masok ng dildo at pinabayaan nakasagad ito sa loob ng dalagita. Nanginig ang katawan ni 

Sharon, tanda na muli siyang nilabasan. Maayang dumasaloy ang katas niya papunta sa puwit 

niya. Tuloy lang sa pag-ungol si Sharon hanggang sa dalawang daliri na ang nakapasok sa puwit 

nito. 

„Ready na ulit ako. Tuwad na Sha!‟ sabi ni Bryan. Agad tumuwad si Sharon. Nakakapit siya sa 

silya. Inalis ni Bryana ng malaking vibrator at saka itinutok ang titi niyang may bolitas. 

„Aaaahhhhh Shiiiiit! Eeeeeeehhhh!‟ sigaw ni Sharon nang araruhin siya ni Bryan. Di alam ni 

Sharon na unti-unting ipinapasok ni Bryan ang dildo sa puwit niya. 

Si Alma naman ay libog na libog sa nangyayari. Wala siyang maihambing sa sarap na naranasan 

niya ka Bryan. Pagod pa siya kaya nagkasya siya sa paghimas ng puki niya habang pinapanood 

niya si Sharon na tirik na tirik ang mata. 

„Who‟s your daddy? sagot! Umm! Umm! Umm!‟ 



„You. You! You‟re my daddyyyy! fuck Me! Sigee paaahhhh!‟ sigaw ni Sharon. Pakiramdam 

niya ay mamamamata siya sa sarap. Iba ang feeling kapag puno ang puwit at puki niya. Dobleng 

sarap. 

„Ang sikip niyong dalawa. Hayan na akooooohh! sabi ni Bryan. 

„Ako riiiiin! daddddyyyy!‟ sigaw ni Sharon. Parehas silang nilabasan. Ramdam na ramdam 

nilang dalawa ang init ng mga katas nila. Hinugot ni Bryan ang titi niya at napaupo ito sa sahig. 

Lupaypay naman si Sharon sa silya. Humihingal na nakalugmok sa upuan nito. Nakapasok pa sa 

puwit niya ang dildo. 

Papagabi na at kailangang magbukas uli ng shop si Bryan at kailangan nang umuwi ang dalawa. 

Nag-usap ang tatlo na balang araw ay mauulit uli ang nangyari. 

Binayaran na ni Alma ang strap-on. Binili rin ni Sharon ang vibrator na maraming umbok na 

katulad ng ginamit niya. 

(Lagot ka sa kin ngayon ate.) bulong ni Alma sa sarili. 

(Shit! Abonado na naman ako. Pero Grabe! Sulit!) isip ni Bryan. 

 

Burger Queen Chapter 33 – Pahinga Muna 

Nagmumukmok si Tess sa gilid ng kama niya. Masama pa rin ang pakiramdam niya. Nawala ang 

antok niya habang iniisip ang nangyari sa kanila ni Joey. (Shit! Isa na namang lalaki ang 

tumikim sa kin. Totoy pa. Ano bang buhay ito?) 

Pero marunong si Joey sa kabila ng edad ng binatilyo. Dun siya naguguluhan. Nasarapan siya sa 

laki ng titi ni Joey. Maliit nang konti kay Mang Ramon. (Ano ba iyan! Nagkukumpara na ako ng 

mga titi!) At ano ang sinabi ni Joey? May nangyari na sa kanila ni Alma? Ibig sabihin hindi lang 

isang lalaki ang nakatikim na sa kapatid niya! (Kasalanan ko ito. Maagang namulat sa sex si 

Alma. Sino ba naman ako para pagsabihan siya ngayon?) 

 

Pagod pa rin ang pakiramdam ni Tess. Grabe ang session niya kina Ramon. Pati na rin ang 

huling pagtatalik niya kay Patrick. Dumagdag pa si Joey kanina. Ginusto rin niya ang nangyari 

sa kanila ni Joey pero parang nagsisisi siya sa huli. Halu-halo ang nararamdaman ni Tess. Pero 

ang hindi niya maiaalis, kung may lalaking gustong makipagtalik sa kanya ay baka pumayag na 

lang siya. Naistorbo ang pag-iisip ni Tess nang marinig niyang bumukas ang pinto. Sumilip siya 

sa labas at nakita niya ang nanay niya na pagod. 

(Unang araw nga pala niya ngayon.) isip ni Tess. Nakita agad siya ni Lea. 

„O anak. Ba‟t nandito ka? Di ka ba papasok?‟ tanong ni Lea. 

„Masama kasi pakiramdam ko nay eh.‟ sabi ni Tess. 
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„Oo nga pala. Dumoble ka uli kagabi. Dapat masabihan yung karelyebo mo.‟ 

(Kung alam niyo lang nay.)  „Ok lang na. Maayos na ako bukas. Kumusta po trabaho?‟ 

Si Lea naman ngaon ang medyo ilang. „Ayos naman anak. Mabait naman si Frank.‟ 

„First name basis na kayo? haha‟ sabi ni Tess. 

„Ahh ehh oo naman. Mabait naman siya. Tess, mabait ba sa iyo si Frank?‟ 

„Oo nay. Sa inyo rin ba?‟ sabi ni Tess. Nagkaintindihan ang mag-ina sa relasyon nila sa manager. 

May sasabihin sana si Tess pero… 

„Okay lang anak. Ganyan talaga. Nandiyan na iyan. Nag-iingat ka naman eh. Kung tayo nga eh, 

nabawasan na ang pagiging mag-ina natin.‟ sabi ni Lea. „Si Alma nga pala?‟ 

„Di ko po alam eh. Wala po siya nung dumating ako.‟ 

„Text mo na lang kung nasaan.‟ 

„Siyanga pala nay. Sa inyo na po yung cellphone niya pag-uwi niya. Ibibigay ko sa kanya itong 

sa kin.‟ 

„Bakit?‟ 

„Nagregalo po kasi sa kin yung boyfriend ko. Kaso Break na kami dahil pupunta siyang US.‟ 

„Ganun ba? Kawawa naman itong anak ko.‟ sabi ni Lea. Niyakap niya ang anak. 

„Ang init mo Tess.‟ 

„Ikaw rin… Lea.‟ sabi ni Tess. Hinalikan niya ang nanay niya sa labi. Magkayakap silang 

nagpalitan ng laway. Maya-maya lang ay kumalas si Tess. „Baka mahawa ka nay. May pasok pa 

bukas.‟ sabi ni Tess sabay ngiti. 

„Gusto mo pa bang magtrabaho anak. Tuloy ka na lang ulit sa pag-aaral. Tutal may trabaho na 

ako.‟ 

„Ok lang nay. Palilipasin ko na lang ang taon saka buti na yung makaipon ako ng tuition.‟ sabi ni 

Tess. 

„Sige. Pahinga ka muna at gagawa ako ng hapunan.‟ sabi ni Lea sabay muling halik kay Tess. 

„Doon na ka sa kuwarto mo Tess.‟ sabi ni Lea. Sinundan niya ang anak sa loob. Pinahiga niya si 

Tess at inalis lahat ng saplot ng anak. 



„Nay…‟ 

„Bigyan lang kita ng masahe anak.‟ 

Kumuha ng lotion si Lea at ipinahid sa likod ni Tess. Napasinghap si Tess sa sarap ng 

pakiramdam. Minasahe ni Lea ang leeg, balikat at tagiliran ni Tess.  Medyo gumaang ang 

pakiramdam ng dalaga. Tuloy-tuloy lang ang masahe ni Lea. Matapos imasahe ang mga braso, 

hita at binti, bimalik si Lea sa katawan ni Tess. 

„Ang saraaap naayy…‟ ungol ni Tess. Nag-iinit si Lea sa ginagawa at sa ungol ng anak, pero 

patuloy siya sa pagmasahe sa balikat ni Tess. Minasahe ni Lea ang gilid ng katawan ni Tess at 

maya‟t maya sumasagi sa dibdib ng anak. Ilang sandali lang ay minamasahe na rin niya ang mga 

suso ni Tess. 

„Kawawa ka naman. Maraming lalaki diyan. Darating din ang araw na matatahimik tayo. Mahal 

kita kahit ano mangyari..‟ sabi ni Lea. 

„Oooohhhhh naaayyy…Salamat „nay…‟ ungol ni Tess. Lalong gumaang ang pakiramdam ni 

Tess sa sinabi ng ina. Humarap siya sa ina at hinalikan ito sa labi. Patuloy si Lea sa paglamas sa 

suso ng anak habang patuloy silang naglilingkisan ng dila. Kumilos na rin ang isang kamay ni 

Tess at nilamas rin ang suso ng ina. Bumaba ang halik ni Lea sa leeg at dumapo ito sa suso ng 

anak. Sinuso ni Lea si Tess pero hawak niya ang balikat ng dalaga at patuloy pa rin siya sa 

pagmamasahe. 

„Uuuhhhnnnnn sige pa naaayyyy Oooohhhhh!‟ ungol ni Tess. 

Bumaba na ang isang kamay ni Lea at pinalad niya ang puson ng anak. Ipinasok ni Lea ang 

gitnang daliri sa puki ni Tess habang parang minamasahe niya ang umbok nito. 

Ibinuka ni Tess ang mga hita niya. Masarap ang ginagawa ng ina. Waring may tinatamaan na 

masarap na bahagi ang daliri nito. 

„Uuuuhhh Ooooohhhhh! Saraaappp!‟ sabi ni Tess. Muli niyang hinalikan ang ina at napaungol 

siya sa bibig nito. Napaliyad si Tess nang malapit na siyang labasan. 

Naramdaman ni Lea na nilabasan na ang anak niya. Napaliyad si Tess at nanginig ang katawan. 

Muling napahiga si Tess sa pagod.  Isinubo niya ang daliring nanggaling sa puki ni Tess. Lasang 

lalaki ang loob ni Tess. Galing siguro sa boyfriend niya. Kinumutan niya ang anak. 

„Di niyo ba ako mahintay?‟ sabi ni Alma na kararating lang. 

„Ang tagal mo kasi eh.‟ sabi ni Lea. 

„May dinaanan lang po kami ni Sharon eh. Ngayon lang naman nay. Kumusta pala trabaho?‟ 

„Ayos lang naman. Pahinga ka na. Alagaan mo ate mong may sakit. Ako na magluluto.‟ 



Tiningnan ni Alma ang ate niya. Mukha ngang masama ang pakiramdam. Gusto na niyang 

bigyan agad ng sarap ang ate niya pero makapaghihintay ang balak niya. Sa ngayon, normal na 

pamilya muna sila. 

 

Burger Queen Chapter 34 – Bangag 

Bangag pa si Sharon sa sex nila ni Brian pag-uwi niya ng bahay. Sumalubong sa kanya ang 

pinsang si Bono na bisita sa kanila. Nandoon din sa sala ang mga magulang niya at tita niya na 

nanay ni Bono. 16 na si Bono. Guwapo ito at kasing-tangkad ni Elton. Pero parang gustong 

dumiretso ni Sharon sa kuwarto niya sa halip na makisalamuha sa mga bisita. Sariwa pa kay 

Sharon ang halos nakakabaliw na sarap na pinadama ni Bryan sa kanya. 

 

„O anak, saan ka nanggaling?‟ tanong ng ina. 

„May pinuntahan lang po kami ng classmate ko.‟ 

„Sa susunod i-text mo naman. Kanina ka pa hinihintay ng tita mo.‟ 

„Sorry po. Hi Tita!‟ sabi ni Sharon. 

„Dalaga na talaga ang pamangkin ko. Dito ka nga sandali.‟ 

(Kung alam niyo lang. hehehe) isip ni Sharon. Lumapit ito at bineso-beso ng tita. 

Medyo namutla si Sharon. Baka amoy tamod pa siya ni Bryan. (Di sana naamoy ni tita.) 

Sabagay, naghilamos naman sila ni Alma bago umuwi. Nagkuwentuhan pati sila ni Alma 

tungkol sa karanasan ng huli sa vibrator.  Nag-init nang husto si Sharon sa mga kuwento ni 

Alma. Lalo siyang nasabik na muling gamitin ang bilini niya. 

„Ahh tita. Pasensiya na po kayo talaga. Akyat lang po muna ako. Magpapahinga lang ako sa 

kuwarto.‟ sabi ni Sharon. 

„Sige iha. Baba ka na lang pag ok ka na.‟ 

Umakyat si Sharon sa kuwarto at nagkulong. Feel ni Bono na naisnab siya nang husto ng pinsan. 

Grabe ang ganda ng pinsan niya. Mas maganda pa sa pagkaka-imagine niya mula nang 

mabalitaan niyang cheerleader ito sa school. Nai-imagine rin niya ang kaseksihan nito pag 

nakasuot ng pang-cheerleader. Bakit hindi? Maganda si pinsan at magpinsan lang naman sila. 

Para namang may mangyayari. Nagkasya na lang si Bono na mag-PSP habang nagkukuwentuhan 

ang nanay at tita niya. 

Sa itaas, di napigilang pisilin ni Sharon ang mga dibdib sa ibabaw ng blouse niya. Nilamas 

niyang mabuti ang mga ito dahil kanina pa alsang alsa ang mga utong niya. Nalimutan niyang i-
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lock ang pintuan ng kuwarto niya. Humiga siya sa kama at naghubad. Hinawakan niya ang hiwa 

niya at naramdaman niyang basang-basa na siya. 

Kagat-labi siyang napaungol sa sarap. Todo pisil siya sa isang suso habang labas-masok ang 

dalawang daliri sa puki niya. Sinasalubong ng puson niya ang bawat hagod ng kamay niya. 

Pinigilan niya ang sarili kahit gusto niyang labasan. Kinuha niya ang bagong biling vibrator niya 

sa bag. Hinawakan niya ang kahabaan nito. Parang titing malaki talaga kapag pinisil. Hinawakan 

niya ang ibabang dulo nito habang taas-baba ang isang kamay niya. Iba talaga si Alma at 

nakaranas nang gumamit ng bagay na ito.  Kakaiba rin ang mga sikreto ng kaibigan. Kasiping 

niya ang sariling ate at nanay at pinagsasaluhan nila ang vibrator nila. Lalong nalibugan si 

Sharon kapag nai-imagine ang tatlong mag-iina. Lalong nangati ang puki niya. Pinaandar niya 

ang vibrator at nagsimula itong manginig. Parang buhay na titi ang hawak niya ngayon. Kung 

hindi kulang ang dala niya ay nabili niya ang type na umiinit din. Di naman magtatagal ay 

babalikan niya ang tindahang iyon at pagsasawaan niya si Bryan. 

Lalo siyang nalibugan nang maisip si Bryan. Idinampi niya ang kumikibot na vibrator sa bukana 

ng lagusan niya. Pinadaan niya ang baku-bakong kahabaan nito sa namamaga na niyang tanggal. 

„Aaaahhhhhh!‟ ungol niya. Muntik na siyang mapasigaw sa sarap. Wala sanang nakarinig. 

May narinig si Bono sa ibaba na parang tili. Sandali lang ito. Hindi ito pansin ng nanay at tita 

niya na abala sa kuwentuhan. Parang nanggaling ito sa itaas. 

„Ma, puntahan ko lang si Sharon. Kuwentuhan lang kami.‟ sabi ni Bono. 

„Sige na Bon. Akyat ka na.‟ sabi ng nanay ni Sharon. 

„Ooooohhhh Bryan! Ang saraaaap! Shit! Oooohhhhhh!‟ ungol ni Sharon habang nakapasok ang 

vibrator sa puki niya. Bukang buka ang mga hita niya habang nilalaro niya ang vibrator sa puki 

niya. Busy naman ang isang kamay niya sa paglamas ng mga suso niya. 

„Shit! Bryaan! Ahhh! Aaaaaahhh!‟ ungol ni Sharon. Malapit na siyang labasan. 

Sa pintuan, kakatok sana si Bono nang marinig niya ang mga ungol ng pinsan. Hindi siya 

makapaniwala sa mga naririnig. Parang may ka-sex ang pinsan niya sa loob! Sinubukan niya ang 

doorknob. Hindi naka-lock. Abot tenga ang ngiti ni Bono. Tumingin siya sa baba. Nag-uusap pa 

rin ang nanay at tita niya. 

Pikit-matang ini-imagine ni Sharon na labas-masok sa puki niya si Bryan. Sige lang siya sa pag-

ungol. Labas-masok ang malaking vibrator sa puki niya. Ramdam na ramdam niya ang bawat 

umbok sa kahabaan nito. Walang panama ang ari ni Elton sa laruan niya. Hindi namalayan ni 

Sharon na may kasama na siya sa kuwarto. 

Jackpot si Bono. Grabe ang alindog ng pinsan niyang cheerleader. Malaki ang mga dibdib ni 

Sharon at makurba ang pangangatawan. At walang saplot na humahadlang sa pag-appreciate 



niya sa katawan nito.Amoy na amoy ang sex sa loob ng kuwarto. Wala nang pinsan-pinsan. 

Kakantutin niya ito kung hindi ito mag-iiskandalo. 

Inilabas ni Bono ang titi niyang ga-asero sa tigas. Umupo siya sa isang silya at sinabayan ang 

nakapikit pang pinsan. Ang cute ng bibig ni Sharon habang humahalinghing sa sarap. (Sobrang 

libog pala ng pinsan ko. Gumagamit nang vibrator! ) 

„Hayan na Oooohhhh! Sige paaaahh! Ooooohhhh! Hayan naaahhhh!‟ ungol ni Sharon nang 

labasan siya.  Pumulandit na rin ang katas ni Bryan. Lumapit si Bryan kay Sharon nang lalabasan 

na siya sa sobrang libog, pinatalsik niya sa dibdib ni Sharon ang tamod niya. 

Nagulat si Sharon nang may maramdamang mainit na tumalsik sa dibdib niya. Medyo 

nanghihina pa siya kaya di siya nakasigaw nang makita ang pinsang si Bono sa gilid ng kama 

niya. Tinakpan niya ang dibdib niya pati ang puki niya pero nakapasok pa ang kalahati ng 

vibrator sa loob. . „A.. Anong ginagawa mo rito?‟ 

„Narinig kasi kita sa labas. Napasilip ako. Di kasi naka-lock ang kuwarto mo eh. Mukhang enjoy 

na enjoy ka. Hindi ko na napigilan sarili ko.‟ sabi ni Bono na nakangiti. „Huwag mo nang takpan 

iyan. Kita ko na lahat. „ 

„Huwag mo kong isusumbong ha.‟ mahinang sabi ni Sharon. 

„Tahimik lang ako. Ikaw tong maingay eh. Heto para di maingay.‟ sabi ni Bono. Itinapat niya 

ang titi niya sa mukha ni Sharon. Nakuha niya ang gusto ng pinsan. Agad niyang isinubo ito. 

„Grabe Sha. Ang sarap pala niyan. Ahhh.. Shit! Ahhh. Ang init ng bibig mo insan.! Ahhhh! „ 

ungol ni Bono. 

Lalong ginalingan ni Sharon ang pagtsupa sa pinsan. Hinawakan ni Bono sa ulo ang pinsan niya. 

Gusto ring matikman ni Bono ang pinsan. 

„Sha, higa ka.‟ 

Sumunod si Sharon. Subo pa rin niya ang titi ni Bono habang pumupuwesto sila sa kama. 

Tumapat kay Bono ang naglalawang puki ng pinsan. Sinimulan niang dilaan ang namamagang 

kuntil nito. Inalis muna ni Bono ang vibrator para makita nang husto ang hitsura ng puki nang 

malapitan. Hindi pa nakaka-first base si Bono sa girlfriend niya.  (Heh. May paggagamitan ako 

sa iyo mamaya.) isip niya. 

„Ooohh Bono. Sige paaaahhhh! Kainin mo puki kooooohhh!‟ ungol ni Sharon. 

„Grabe ka pinsan. Hmmmm…. Ang libog mo pala.!‟ sabi ni Bono sabay dila sa loob ng puki ng 

pinsan. Napansin ni Bono na may kaluwagan ang puki ni Sharon. Nakailan na siguro ang 

boyfriend nito. Sa laki pati ng vibrator na ginagamit. 



„Uuhhhmmmm Sarap pinsan. Sige paaaahhhh oooooohhhhh!‟ ungol ni Sharon habang sarap na 

sarap si Bono sa katas ng pinsan niya. 

„Ang bango mo Sha! Aaahhh sige pa! Galing mo!‟ sabi ni Bono habang patuloy si Sharon sa 

pagtsupa sa titi ni Bono. Di sinasadyang napapaindayog ang balakang ni Bono sa bibig ni 

Sharon. 

„Uuummm ummm ummm uuuhhhhmmmmm!‟ ungol ni Sharon nang labasan siya. Sumabay din 

si Bono. Nabilaukan siya sa mainit na katas ng binata sa loob ng bibig niya. Bumaligtad ng 

puwesto si Bono. Itinapat niya ang titi niya sa basambasang puki ng pinsan at saka ipinasok nang 

buo. 

„Oooooooohhhhhh pinsaaannnnn!‟ ungol ni Sharon. Ramdam niya ang mainit pang titi ni Bono 

sa loob niya. Nagsimulang kumadyot si Bono. 

„Shit ka Sha! ang sarap mo Ummm Ummm Ummm! Ganyan ka na pala ha? Uulitin natin ito ha?‟ 

„Oo. Sige paaa sige paahh! Sabihin mo lannngg! Ooh Oohh Oooh!‟ 

„Huwag kang maingay. Maririnig tayo nila mama sa baba.‟ 

„Sarrrraaapp ehhhh! Sige paaahhh ooohhh!‟ 

Medyo hirap na si Bono dahil dalawang beses na siyang nilabasan. Pero sinikap niya nang husto 

ang pagkantot sa pinsan dahil baka di na ito maulit. Matigas na matigas pa naman siya. 

Ilang minuto din ang nakalipas. Nakaipon na si Bono at malapit na siyang labasan. Lambot na si 

Sharon dahil ilang beses na siyang nilabasan ng mga sandaling yun. „Malapit na ako Sha. 

Malapit na!‟ 

„Sa puwit ko please. Dun mo ilabas. Sige naaahhh!‟ 

Lalong natuwa si Bono. Para siyang artista sa isang porno at first time pa lang niya. Hinugot niya 

ang titi niyang basambasa ng katas ni Sharon. Tumuwad ang babae.  Itinutok ni Bono ang titi sa 

puwit ng pinsan at saka dahan-dahang ipinasok. 

„Aaaaaaahhhhh‟  ungol ni Sharon. Nagsimulang kumadyot si Bono at muli niyang narinig ang 

ungol ng sarap ni Sharon. Sarap na sarap si Bono sa sikip ng puwit ng pinsan. Inabot ng binata 

ang mga boobs ni Sharon sa unang pagkakataon. Nilamas niya ang mga ito. 

„Ganyan! Sige pa. Ang sarap. Pisilin moooohh!‟ 

„Hayan na ako Sha! Hayan naaaahhh!‟ sabi ni Bono. 

Naramdaman ni Sharon ang mainit na katas ni Bono sa loob niya. Naghalo na roon ang tamod 

nila ni Bryan. Lupaypay na napahiga ang dalawa sa kama. 



„Oy! Okay lang kayo diyan?‟ tawag ng ina ni Sharon. 

„Ok lang ma. Nagkukuwentuhan lang kami.‟ sagot ng dalaga. 

„Nagkukuwentutan hehehe.‟  bulong ni Bono. 

 

Burger Queen Chapter 35 – Poker Night 

 “Sorry Sir Frank. Di po ako puwede mamaya. May sakit yung tatay ko eh.” sabi ni Rose. “Saka 

na lang po ako babawi.” 

“Ganun ba? Sige. Di na bale. Sayang naman.” sabi ni Frank. Gusto sanang isama ni Frank si 

Rose sa poker night nila ng mga kabarkada niya. Masuwerte si Rose at madalas manalo si Frank 

pag kasama niya ito. Napalingon siya kay Lea na kasalukuyang may kausap na supplier sa 

telepono. Si Lea kaya? 

„Lea, puwede mo ba akong samahan mamaya after office?‟ 

 

„Saan Sir?‟ 

„Ano ka ba? Frank na lang.‟ 

„Sorry. Paano kasi, walang mag-aasikaso sa bahay mamaya. Baka walang makain yung bunso 

ko.‟ 

„Ikaw naman. Text mo ba lang na kumain muna sa labas. Sandali lang tayo.‟ 

Nag-isip si Lea. Siguradong gusto siyang gamitin ni Frank. Gusto niyang tumanggi pero baka 

masira ang trabaho niya. „Sige po.‟ 

„Good. Daan muna tayo sa mall. Bili ka ng magandang damit. „ 

„Bakit Frank?‟ 

„Basta. Papakilala kita sa mga ka-poker ko. Pag may kasamang pmpasuwerte, kailangan 

presentable.‟ 

„Baka naman malasin ka sa kin.‟ 

„Hehehe. Iyan ang problema sa sugal. Di mo talaga masasabi.‟ 

Sumama nga si Lea sa poker night sa bahay ng isa sa mga barkada ni Frank na si Henry. Ibinili 

ni Frank si Lea ng isang magandang ternong blouse at palda na kulay pula. Maganda ang 

kinalabasan ni Lea. Natuwa rin si Lea sa kanyang sarili. Sa kabila ng edad niya, malaki pa pala 
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ang puwede niyang ikaganda. Sabagay, hindi pa niya nakagisnan ang sumandal sa pera at dahil 

wala na siyang asawa, madali niyang napangatwiranan ang nangyayari sa buhay niya kay Frank. 

Hindi naman niya mahal ang lalaki. Kung gusto siyang gastusan o gamitin ni Frank, problema na 

yun ni Frank. 

Dumating sila bahay ni Henry. Malaki ang bahay. Magara. Hindi pa nakakapasok sa ganoong 

bahay si Lea. Gaya rin nung hindi pa siya nakakapasok sa motel. Malaki ang nilakaran nilang 

bakuran. Maganda, malaki at malinis ang sala. Mamahalin ang mga gamit. Sinalubong sila ng 

katulong at dinala malapit sa kusina. Sinlaki yata ng baranggay namin ang paligid ng bahay, isip 

ni Lea. Nandoon sila Henry sa isang bar, malapit sa kusina. Itinuro ni Frank si Henry. Guwapong 

lalaki na nasa lampas 40. May kasama ring isa pang lalaki na nasa 50 na at medyo mataba. Ben 

ang pangalan ng matabang lalaki ayon kay Frank. Sa tabi ni Ben ay may magandang babae na 

nasa 25 anyos. Siya yata ang „pasuwerte‟ ni Ben. Naka-dress na itim ang magandang babae. May 

lalaking mestiso na dumating galing kusina. Siya si Andrew ayon kay Frank. Malaking tao si 

Andrew gaya ni Henry. Balbas-sarado si Andrew. Tingin ni Lea na isa itong foreigner. 

Nagkumustahan ang mga magkakaibigan. 

„Wow Frank. Ganda ng dala mo ah. Nasan si Rose?‟ tanong ni Ben. 

„Di siya puwede eh. Guys, siya nga pala si Lea.‟ sabi ni Frank. 

„Nice to meet you, Lea. Didn‟t know Frank was into more mature women. He always brings kids 

here. Haha. My, you‟re very beautiful.‟ sabi ni Andrew. 

Napatingin si Lea kay Frank na ngumiti lang. Bihira ang nagsabing maganda siya. Kahit si Frank 

ay di pa siya sinabihan nang ganun. 

Umupo silang lahat sa paligid ng mesa na kumpleto sa kagamitang pang-poker. Marami ring 

nakahaing pika-pika at ibat-ibang hard na inumin ang nakahanda. Nag-kuwentuhan ang 

magkakabarkada bago sila nagsimulang maglaro. Napansin ni Lea na parang pusoy lang pala ang 

laro ng poker. Nanood lang sia habang nagkakatuwaan ang mga lalaki. Tahimik din ang babaing 

kasama ni Ben na ang pangalan ay Kitt. 

Napapatingin si Kitt kay Lea. Namumukhaan niya ito pero di niya alam kung saan. Sa takbo ng 

laro, madalas manalo si Henry, kasunod si Frank. Si Ben ang minamalas at madalas itong 

mapamura pero may halong tawa. Libo-libo ang itinataya ng bawat player. Seryoso ang laro at 

napapaisip tuloy si Lea kung ano ang gagawin kung sakaling pera niya ang sinasayang ng mga 

lalaking ito. 

Madalas ang kain ni Lea ng pika-pika at inom ng alak dahil sa inip. Matagal maglaro ang mga 

lalaki. Ganoon din si Kitt na nagte-text na lang sa kahihintay sa mga manlalaro. Medyo tipsy na 

si Lea at Kitt at mahilo-hilo sa usok ng yosi nina Andrew, Henry at Ben. 

Talong-talo na si Ben. „Mga panero, iba naman laruin natin. Gaya ng dati. Wala na ako eh. 

Ooops. hehehe Let‟s play something else Andrew. You know…‟ 



„Is it ok with Kitt?‟ tanong ni Frank. Tumango lang si Kitt. 

„Is it ok with Lea?‟ tanong ni Andrew. 

May ibinulong si Frank kay Lea. 

„Frank, di ko yata kaya…‟ 

„Kaya mo yan. Ok lang kay Kitt. Saka kung  bitbit ni Andrew at Henry yung sa kanila eh ok din 

sa mga yun. Sige na. Walang mangyayari sa iyo.‟ sabi ni Frank. 

„Come on Lea. It‟ll be fun. I don‟t have Julie with me so I‟m gonna strip instead.‟ sabi ni 

Andrew. 

„Sige na Lea. Matatanda na tayo rito. We‟re all adults here right?‟ sabi ni Henry. 

„Gagalingan ko. Iuuwi natin mga damit ng mga iyan.‟ sabi ni Frank. 

Inabot ni Lea ang isang baso ng vodka. Ininom niya ito. Ngayon lang siya nakainom ng vodka. 

Malamig sa una pero uminit bigla ang pakiramdam niya. „Sige.‟ 

Nagpalakpakan ang mga manlalaro. 

(May laruan na naman sila) isip ni Kitt. (Sino ba ang babaing ito? Namumukhaan ko talaga.) 

Strip poker ang larong gusto ni Ben. Ang matatalo ay unti-unting maghuhubad. Di tinupad ni 

Andrew at Henry ang usapan, sa halip, naghati sila sa dalawang grupo. Si Henry at Frank kay 

Lea at sina Ben at Andrew kay Kitt. Ang mga babae lang ang maghuhubad. 

Nagsimula ang laban at natalo ang grupo ni Ben. Nagtanggal ng blouse na itim si Kitt. Lumantad 

ang maganda at maputing katawan ni Kitt sa suot niyang itim na bra at palda. Nagpatuloy ang 

laban at muling natalo si Ben. Isinunod ni Kitt alisin ang sapatos niya. 

„Whooooo. Mautak.‟ sabi ni Henry. Nagpatuloy ang laban. Sinuwerte na maka-full house si Ben. 

Napatingin si Frank kay Lea na nag-alis din ng sapatos. 

Muling nanalo si Frank. Inalis na ni Kitt ang kanyang bra. Tinakpan niya ng braso ang mga suso 

niya. Napanganga si Andrew sa ganda ni Kitt. Muli namang nanalo si Ben at napilitan nang 

alisin ni Lea ang suot niyang one-piece dress. Lumabas din ang mature na katawan ni Lea. 

Naghiyawan ang mga manlalaro. Muling uminom ng vodka si Lea para magpalakas ng loob. 

Nag-init ang pakiramdam niya. 

Nagpatuloy ang laro at muling natalo si Ben. Hinubad ni Kitt ang suot na itim na panty. Hubot-

hubad na si Kitt. Nakatakip ang isang kmay niya sa puki niya samantalang si Lea ay naka-bra at 

panty pa. 



„Pre, lugi ako,‟ sabi ni Ben. Pag nanalo ka isang kiss kay Kitt. Pag natalo ako tuloy lang hubad ni 

Lea. 

„On ka pre. Deal.‟ sabi ni Frank. Sinuwerte si Ben at napilitang alisin ni Lea ang suot na bra. 

„Nice puppies you got there Lea.‟ sabi ni Andrew. 

„Yap. Seryoso lagi si Andrew kaya maniwala ka. Ganda mo Lea.‟ sabi ni Henry. 

Namula si Lea sa sinabi ng dalawa. Napansin niyang di na mapakali si Andrew, Ben at Henry sa 

kinauupuan nila. Maganda ang baraha ni Frank. Inilatag niya ang mga ito. Ilalatag na sana ni Ben 

ang kanya nang mapansin ni Andrew na mali ang set ni Ben. Inayos ni Andrew ang mga napili ni 

Ben. Mas mataas pala ang baraha ni Ben nang hindi niya alam. Napailing si Andrew. Inilatag ni 

Ben ang kanya at nanalo siya kay Frank. Napailing si Frank at napatingin kay Lea. Uminom uli 

ng vodka si Lea saka pilit na inalis ni Lea ang suot na panty habang nagcha-chant ang mga 

lalaki. „Take it off. Take it off!‟ 

Pareho na sila ni Kitt na walang saplot. „Ok. Tutal pareho na sila, yung susunod na game 

magdedetermine kung sino mauuna.‟ sabi ni Henry. 

„Anong mauuna? Di pa ba kami magbibihis?‟ bulong ni Lea kay Frank. 

„Relax lang. Okay „to. Magkakaibigan tayong lahat dito.‟ sabi ni Frank. 

„Di ko maintindihan.‟ 

„Kala ko ba di ka na papakiyeme?‟ tanong ni Frank. 

Naalala ni Lea ang sinabi niya habang binabayo siya ni Frank sa motel. „Kala ko sa iyo lang?‟ 

„Hehehe. Wala akong sinabi. Relax ka lang. Mababait ang mga iyan.‟ 

Nabahala si Lea. Di pa niya nararanasan ang maka-sex ng higit sa isang lalaki. Alam ni Lea na 

maaring yun ang mangyari ngayong gabi at wala siyang magagawa. Pinagmasdan niya si Kitt na 

parang ok lang sa nangyayari. Naninigarilyo ang dalaga sa tabi ni Ben at parang wala nang 

pakialam. (Teka, nasan ang isang kamay ni Andrew?) 

Labas-masok na pala sa puki ni Kitt ang dalawang daliri ni Andrew. Parang hindi ito pinapansin 

ni Kitt pero parang unti-unti nang nadadarang ang dalaga. Nagising din ang libog ni Lea. Bahala 

na lang. 

Minalas si Frank. Nanalo si Ben at Andrew at lumapit kay Lea. Medyo natakot si Lea. 

Pumuwesto ang foreigner sa likod ni Lea. „Don‟t worry. We won‟t hurt you. Darn you smell 

good.‟ sabi ni Andrew. Hinalikan siya nito sa leeg. Nakiliti si Lea sa balbas nito. Tuluyan nang 

bumigay si Lea. 



„Please be gentle with me.‟ sabi ni Lea. Hinalikan siya ni Andrew sa bibig. Hinalikan siya ni Ben 

sa isang suso habang abala ito sa paglamas sa kabila. 

Di makapaniwala si Lea. Dalawang lalaki ang humahawak sa katawan niya. Habang 

pinagpapasasaan siya ng dalawa, kita niyang busy si Frank sa pagkain sa puki ni Kitt na 

nakahiga na sa mesang pinaglalaruan nila kanina. Sinisipsip ni Henry ang isang suso ni Kitt. 

Sanay na yata ang dalaga dahil wala siyang nakitang pagtutol mula kanina. Nakakarinig na siya 

ng ungol mula kay Kitt. Itinabi siya ni Andrew sa mesa malapit kay Kitt. 

Ibinuka ni Ben ang mga hita ni Lea at sinimulang halikan ang puki nito. Napaungol si Lea sa 

sarap habang sinususo na siya ni Andrew. Kiliting kiliti siya sa balbas ng foreigner. 

Napasalubong ang balakang ni Lea sa bibig ni Ben nang ipagbukahan nito ang puki niya at 

ipinasok sa loob ang dila. 

„Oooohhhh saraaap!‟ sabi ni Lea. 

„You like that don‟t you. There‟s more where that came from. „ sabi ni Andrew. Lalong 

pinagbuti ni Ben ang pagkain sa puki ni Lea. Sarap na sarap si Lea habang sinususo at nilalamas 

siya ni Andrew. Iba talaga pag lalaki ang gumagalaw sa kanya. Ganito rin ang ginagawa sa 

kanya ng dalawa niyang anak pero mas nakakalibog dahil hindi niya kilala ang dalawang lalaki. 

Kitang kita rin niya si Kitt na kinakain nina Frank at Henry. Dinig na dinig niya ang palakas 

nang palakas na ungol ni Kitt. Lalong tumindi ang kamunduhang nararanasan nia. Malapit na 

siyang labasan sa ginagawa ni Ben. 

„Ooohhh Ooohhhh ahhh ahhhh ahhhh uuuunnnnnggghhhhh!‟ ungol ni Lea nang labasan siya. 

Todo nginig ang katawan niya. 

„Kami naman.‟ sabi ni Ben. Itinapat niya ang titi niya sa mukha ni Lea na agad namang isinubo 

ng babae.  „Ahhh siyet! Ang galing ng dala mo Frank Ahhhh!‟ sabi ni Ben. 

Sinimot naman ni Andrew ang katas ni Lea. Ipinasok niya ang dalawang daliri niya sa loob ng 

puki ni Lea. Nang matantiya niyang basa pa, itinapat niya ang malaki at mahaba niyang titi sa 

bukana nito. Halos sampung pulgada ang haba ng titi ni Andrew. American size. Napaungol 

nang malakas si Lea nang maipasok ni Andrew ang kalahati ng titi niya. Iba talaga pag Pilipina. 

Masikip. „You‟re so tight Lea. This is going to be fun. Its like fucking a virgin caucasian!‟ 

Hindi makapaniwala si Lea sa nararamdaman. Punung-puno ang puki niya. Kakaiba ang sarap. 

Di hamak na malaki pa ang titi ni Andrew kesa kay Joey. Lalo niyang sinipsip ang titi ni Ben na 

nasa bibig niya. Sinimulan din ni Ben na kantutin ang mukha ni Lea pero hindi ito ininda ng 

babae. Matindi ang sensasyong nararamdaman niya sa pagkantot ni Andrew. Napapatili siya 

habang subo niya ang titi ni Ben. Ilang segundo lang ay nilabasan siya ulit. Tuwang tuwa sina 

Ben at Andrew sa panonood sa nanginginig na katawan ni Lea. Umagos ang katas ni Lea 

hanggang sa puwitan niya. 

„Hey Andy, Lets switch.‟ sabi ni Ben. Tumango naman ang foreigner. Pinatayo ni Ben si Lea sa 

tapat ni Andrew. Tayong tayo pa rin ang titi ng Kano. Hindi makapaniwala si Lea sa laki ng titi 

sa harap niya. Hindi rin niya akalaing magagawa niya ang magpakantot sa dalawang lalaki nang 



sabay. Naka-apat na lalaki na siya sa loob lamang ng isang linggo. Hinawakan ni Lea ang titi ni 

Andrew. Ikinulong niya sa dalawang palad ang kahabaan nito. May dalawang pulgada pang 

nakausli na isinubo niya. 

„Suck it bitch! Good! Clean my dick!‟ sabi ni Andrew. Itinapat naman ni Ben ang titi niya sa 

puki ni Lea saka ipinasok. Napaungol si Lea. Hindi ito kasinglqki ng kay Andy o Joey pero sapat 

na sa kanya ang may nakapasak sa loob. Patayo siyang kinantot ni Ben. Marahas ang bawat pag-

ulos ng matabang lalaki. Magkahalong ungol at pagsalpak ng mga puson ang maririnig sa sala ni 

Henry. 

Samantala, nakaupo si Kitt sa ibabaw ni Henry habang sinisipsip niya ang titi ni Frank. Lalong 

nalibugan si Lea sa posisyon ni Kitt. Gusto niya uling ipasok ang kay Andrew sa ganoong 

posisyon. Lalong nasarapan si Lea nang kalabitin ni Ben ang tanggal niya. Sinusukat din ni Ben 

ang tumbong ni Lea gamit ang hinlalaki niya. Napaluwa ang mata ni Lea sa sarap. Nakakita ng 

pagkakataon si Andrew na isubo ang kalahati ng titi niya kay Lea. Hirap siya sa ginagawa pero 

gusto rin niya ang pagkakasubo ng malaking malaking titi sa bibig niya. 

„I‟m cumming bitch! I‟m cumming!‟ sabi ni Andrew. 

„Me too! Pupunuin kitang puti ka!‟ sigaw ni Ben. 

„Igalang niyo naman iyan. Girlfriend ko iyan.‟ sabi ni Frank. Nabigla si Lea sa narinig. Di niya 

alam kung matutuwa siya o malulungkot sa sinabi ni Frank. Ok lang naman sa kanya ang mga 

lumalabas sa bibig ng dalawang katalik niya. Sa totoo lang, lalo siyang nalilibugan sa mga 

sinasabi nila habang kinakantot siya. 

„KJ ka Frank. Andiyan na akooooo!‟ sigaw ni Ben. Ramdam ni Lea ang maraming tamod na 

lumabas kay Ben. Mas marami sa inilabas nito s bibig niya kanina. Sabay silang nilabasan ng 

matabang lalaki at ang sarap ng init na nasa sinapupunan niya. Nilabasan din si Andrew at halos 

masamid siya sa pagtalsik ng tamod nito sa lalamunan niya. Nailuwa niya ang titi ng Kano pero 

sige pa rin ang talsik ng tamod nito at tumama sa mukha niya. 

Napasubsob siya sa sahig sa pagod. Napaupo naman sa supa ang dalawang lalaki. Narinig din 

niya ang malakas na ungol ni Kitt. Tanda na tapos na rin sina Frank. Nagsabi si Frank na break 

muna. Lumapit angg mga lalaki sa mesa para uminom ng beer. Napaupo naman ang dalawang 

babae sa supa. 

„Man, she‟s fucking great.‟ sabi ni Andrew. „She‟s yours already?‟ tanong nito. 

„Yeah. She‟s great. So is her daughter.‟ sabi ni Frank. 

„What?‟ nabiglang sambit ni Andrew. 

„Ano?‟ tanong ni Ben. 

„Talaga?‟ ani Henry. 



„MILF man. You hit the jackpot! I can‟t believe it.‟ sabi ni Andrew. 

Hindi masyadong dinig ni Lea ang usapan ng mga lalaki. Nagbalik ang tino niya nang mapawi 

ang libog. Di siya makapaniwala na kinantot siya ng sabay ng dalawang lalaking di niya kilala. 

Hindi siya makapagsalita at nakatingin lang sa tuhod niya. 

„Lea.‟ sabi ni Kitt. 

Pansamantalang natauhan si Lea. 

„Ako nga pala si Kitt. Relax ka lang. Para kasing ang sama nang loob mo.‟ 

„Kasi…‟ sabi niya na parang iiyak. Pero ayaw niyang makita ito ni Frank. 

„Guilty ka ano?‟ sabi ni Kitt. 

Tumango si Lea. „Di ko kasi akalaing mangyayari ito. Di kasi sinabi ni Frank na ganito eh.‟ 

„Pero masarap di ba?‟ 

„Oo pero…‟ 

„Parang mali. Ganyan din ako dati. Lilipas din iyan. Teacher nga pala ako ng high school. May 

asawa rin ako pero kita mo naman.‟ 

„Bakit?‟ 

„Wala lang. Naadik lang ako sa sex. Alam mo ba na super hinhin ddin ako noon? Nagising lang 

ako nang ma-virgin ako ng mister ko. Pero di rin naman siya nagpe-perform eh. Kaya 

naghahanap ang katawan ko. Estudyante ko naka-isa sa kin. Mula nun kung sino-sino na fuck 

buddy ko.‟ 

„Fuck buddy?‟ 

„Kaibigan lang na ka-anuhan mo rin. Walang pag-ibig. Walang love o relasyon. Basta sex. Sex, 

sex at sex. Kaya guilty ba ako? Hindi. Although minsan, napapa-emote din ako gaya mo pero 

pag iniisip ko yung sarap, nawawala rin.‟ 

„Ganoon?‟ tanong ni Lea. Napangiti ito nang konti nang makuha ang mga sinasabi ni Kitt. 

„Ganoon. Ikaw ba puwede kong maging FB?‟ 

„Puwede…‟ 

„Kung ganoon, nakatikim ka na rin pala nang babae. Pa-emote emote kapa diya aeh malibog ka 

rin talaga.‟ napatawang sabi ni Kitt. „Pa kiss nga.‟ 



Lumapit si Kitt kay Lea at hinalikan ito sa labi. Hindi naman pumalag si Lea. Gumanti ito sa 

halik ni Kitt. 

„Uuuummmmmnnn sarap. Galing mo palang humalik. Alam mo, kailan lang din ako nakatikim 

ng babae. Pangalan niya Tess.‟ 

Nabigla si Lea. Nakita ito ni Kitt. „Kilala mo si Tess?‟ 

„May anak akong Tess.‟ 

„Sabi na nga ba eh. Namumukhaan kita. Eh di mommy pala itatawag ko sa iyo. Type ko si Tess 

eh. Hihihi. Mas masarap kasing humalik ang babae. O, nag-eemote ka na naman.‟ 

„Wala ito. Sa totoo lang, ano ba tawag dun? Lovers din kami ng anak ko.‟ 

„Ha? Ikaw talaga. Malala ka pa sa kin.‟ 

„Yun nga eh. Malala ako.‟ 

„Hehehe. Hahahahaha‟ 

„Bakit?‟ 

„Nakakatuwa ka kasi…. Mommy. Hahahaha. Huwag mong isipin yun. Isipin mo na lang, isang 

araw, lilipas din ang hilig natin at magiging kakaibang experience na lang yun na di natin 

malilimutan. Ganun lang. Yun ang iniisip ko. Isang araw, masasabi ko sa sarili ko na naranasan 

ko ang dapat maranasan at pagtanda ko, hindi na ako magtatanong na „Ano kaya feeling nun? 

ano kaya feeling ng dalawang titi sa loob ko? Ano kaya ang feeling pag kapwa babae o kung 

bading ka eh kapwa lalake? Alam mo iniisip ko ngayon?‟ 

„Ano?‟ 

„Paano kaya kung silang apat?‟ 

„May punto mga sinasabi mo pero… Nagpatingin ka na ba?‟ 

 

Burger Queen Chapter 36 – Bistuhan 

Tahimik na nakaupo at nagyoyosi si Ernie. Medyo nalilito ang isip niya. Madalas siyang 

ganitong nakaupo sa loob ng traysikel niya habang naghihintay sa pila. Kailangan pa siyang 

sigawan para umabante. Pero malaya siyang nakakapag-isip kapag matumal ang biyahe. 

Mataas ang pangarap nitong si ernie kahit 3rd year high school lang ang tinapos niya. Madalas 

niyang isiping, (ganito na lang ba? araw araw namamasada para kay nanay?). Di niya maialis sa 
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isip niya na baka meron pa. Sa tuwing maliligaw ang traysikel niya sa subdivision na may 

matatayog na bahay na bawat kuwarto may aircon, napapaisip siya. Dahil gusto niyang 

magkapera agad, napasabak siya sa drug pushing noong sila na ni Tess. Nahuli siya at nakulong 

ng ilang buwan. Ganoon din ang kuya ni Ernie na si Herbert. Nakaipon ng pampiyansa ang 

nanay nila para kay Ernie lang. Si Herbert naman ay mas mabigat ang kaso kaya di na nakaalis 

sa kulungan dahil wala silang padrino. Sa kulungan ito namatay nang may makaaway sa loob. 

Doon na nagbagong-buhay si Ernie. Ayaw niyang matulad sa kuya niya. Oo nga‟t may contact 

pa siya sa mga katropang adik. Sa mahirap iwasan eh. Pero di na nagbebenta si Ernie. 

 

Di maiwasang pumasok sa isipan ni Ernie si Tess. Sumariwa sa kanya ang nangyari sa kanila ng 

dating nobya nang iuwi niya ito sa bahay. Bigay na bigay si Tess nang kusa itong lumapit sa 

kanya nang makita nito ang malaking titi niya. Tuwang-tuwa si Ernie nang isubo ni Tess ang titi 

niya na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang laki ng pinagbago ni Tess. 

Masuwerte ang kung sino mang nakagising sa libog ng dalaga. Sarap na sarap si Tess nang 

kantutin siya ni Ernie sa unang pagkakataon. Di tulad noong mas bata pa si Tess nang una nilang 

subukang magtalik. 

Konserbatibo pa noon si Tess. Mabait na bata. Singot niya si Ernie sa kabila ng pagkakakilalang 

magulo ang pamilya niya sa lugar nila. Pero bumigay din ito sa kakukulit ni Ernie na mag-sex 

sila. Walang nangyari noon dahil sa laki ng titi ni Ernie ay hindi ito kinaya ng dalagita. Kahit 

paano ay naawa si Ernie kay Tess at tinigil nila ang mapusok na gawain. 

Ngayon ay ibang-iba na si Tess. Nag-isip nang mabuti si Ernie na puntahan uli ang dalaga sa 

burger stand para muling iuwi sa bahay. Problema lang, malayo pa siya sa boundary niya. Pero 

nag-init nang husto ang pakiramdam ni Ernie nang sariwain niya ang mainit na pagtatalik nila ni 

Tess. Namayani ang libog at umalis si Ernie sa pila. 

Hindi mapakali si Tess sa kinauupuan niya. Ilang araw na rin siyang walang sex mula nung araw 

na naghiwalay sila ni Patrick. Sunud-sunod ang naging sex niya nung araw na yun. Kay Kitt, kay 

Ramon, kay Patrick at nang makauwi siya, kay Joey at kinagabihan sa nanay niyang si Lea. Gabi 

na at parang walang tao sa paligid. Nag-init ang pakiramdam ni Tess nang maalala ang mga 

tagpong iyon. Kusang bumaba sa pagitan ng hita niya ang kamay niya. Kinalikot niya ang zipper 

ng slacks niya at ipinasok ang daliri niya doon. Basa na ang panty niya. Parang uminit tuloy 

kahit gabi na. Muling nanikip ang suot niyang bra. Ramdam niya ang tela ng bra sa mga matigas 

na niyang utong. Walang tao sa paligid maliban sa mga nagdaraang sasakyan. Hindi na kaya ni 

Tess ang libog na nararamdaman. Itinapis ni Tess ang malaking katsa sa tabi at ibinaba ang 

pantalon niya. Umupo siya at bumukaka. Tuluyan na niyang piningger ang sarili. Hindi na rin 

niya itinago ang mga ungol niya. Gusto naiyang lamasin ang dibdib niya pero baka may 

makakita. 

Gusto nang labasan ni Tess pero parang nahihirapan siya. Gusto niyang lamasin ang mga dibdib 

niya. Sna pala ay nagsara muna siya. Ilang sandali pa ay malapit na rin siyang labasan. 

„Uunnngghhhh saraap. Siga naaahh‟ ungol ni Tess. 

„Hoy!‟ sigaw ng isang babae. 



Nanlamig nang husto si Tess. Bistong bisto siya ng babaing nasa pintuan ng stand. 

„Sabi na nga ba nagmimilagro ka dito eh.‟ sabi ni Malou, ang karelyebo niya. 

Pulang-pula si Tess dahil sa nangyari. „Kasi, kasi, ahh.‟ 

„Hehehe. Nahuli rin kita.‟ tuwang sabi ni Malou. „Totoo nga yung sabi-sabi. Malandi kang 

talaga.‟ 

Gustong ipagtanggol ni Tess ang sarili pero di siya makaimik. Huling huli siya na nagpapaligaya 

sa sarilli. Mabuti na lang at si Malou at hindi kostumer. Pero sa pananalita ni Malou, 

pakiramdam ni Tess na niinsulto siya kahit na totoo. 

Mag-aayos na sana si Tess pero pinigil siya ni Malou. „Huwag mong isusuot ynag pantalon mo 

kung ayaw mo akong magalit. Baka tuluyan kitang isumbong.‟ 

„Bakit?‟ 

„Basta!‟ sigaw ni Malou. Namutla si Tess. Ano kaya gagawin ni Malou? Lumapit sa kanya si 

Malou. Maganda si Malou pero may pagka-mataray ang mukha na parang si Gladys Reyes. 

Binulungan niya si Tess. „Ang landi mo Tess. Gusto mo bang tulungan kita? Ha? Kanina pa kita 

pinapanood. Nag-wet tuloy ako.‟ 

„Huwag na lang… Di na bale. baka… Baka mahuli tayo.‟ 

„Gusto ko eh. Gusto kong makaraos dahil nag-wet nga ako gaga. Saka walng tao ngayong araw 

na „to.‟ sabi ni Malou habang hinihimas ang hita ni Tess. 

Mulling nag-init ang katawan ni Tess. Totoo ang sinasabi ni Malou. Mainit ang hininga at kamay 

ng isang dalaga. Maya-maya ay ipinasok ni Malou ang isang daliri sa puki ni Tess. 

„Shit! Basambasa ka Tess. Ang sarap mo siguro.‟ sabi ni Malou. Isinubo ni Malou ang daliring 

ipinasok niya kay Tess. „Masarap nga.‟ Muling ipinasok ni Malou ang daliri niya kay Tess. 

„Huwag…‟ 

„Anong huwag? Tinutulungan ka na nga eh. Wet na wet ka nga o. Totoo ba yung tsismis?‟ 

„Anong tsimis?‟ 

„Na nagpapakantot ka kay sir Frank?‟ 

„Ha?‟ 

„Huwag ka nang mag-maang-maangan pa. Ano? Para bang hindi ko naisubo yung titi nun.‟ 



Tumango si Tess. 

„Sabi na nga ba eh. gaga ka talaga pero masuwerte ka. „ sabi ni Malou. Dinalawa niya ang 

daliring ipinasok kay Tess. Napasinghap ang dalaga sa sarap. 

„Ok lang. Alam mo ba kung bakit? Alam namin ni Cion na ikaw lang saka si Rose ang 

kinakantot nun. Shit! Pakiyeme pa kasi kami. BJ lang pero ikaw nagpahubad ka!‟ 

„Di ko sinasadya. Oooohhhh! shit!‟ 

„Hehehe. Tapos na yun Tess. Kita mo na libog mo? Pati sa kin nagpapa-fingger ka? Ang bango 

mo sis. Sana nga eh nagpakantot na rin kami ni Cion para di lang ikaw ang may bonus,‟ sabi ni 

Malou. Sumuot si Malou sa pagitan ng hita ni Tess at inililis ang panty ng dalaga. Dinilaan ni 

Malou ang puki ni Tess. Hindi rin napigilan ni Malou ang sariling libog. Nakakabaliw ang amoy 

ng libog ni Tess. 

„Ooohhhh sarap Malou!‟ ungol ni Tess. Di na niya napigilang tumingala at pumikit sa sarap. 

Napahawak siya sa ulo ng kapalitan. 

Sige naman sa pagdila ng puki ni Tess si Malou. sinimsim niya ang mga katas ni Tess. Kahit 

hindi siya tomboy, naisipian niyang mag-eksperimento sa kagustuhang mairaos ang libog na 

naramdaman sa panonood kay Tess. Gusto rin niyang marinig sa dalaga ang katotohanan sa mga 

milagro sa opisina ni Frank. Finingger niya si Tess habang dinidilaan ang tanggal nito. 

„Ahhh Ooooohhhh! Ooohhh! Malou ayan naaaahhh!‟ napaigtad si Tess nang labasan siya. 

Sinimsim ni Malou ang masaganang katas ni Tess. Masarap rin palang dumila ng puki ng iba. 

Hindi puwedeng si Tess lang ang makaranas ng ligaya. 

Hinalikan niya sa bibig si Tess. Gumanti naman si Tess. (Parang sanay na si Tess ah.) isip  ni 

Malou. Tumayo si Malou at nagsimulang magsara ng stand. „Relax sis. Sandali lang „to. Wala 

namang tao eh.‟ Ang hindi nila alam, may nakakita sa kanilang naghahalikan  sa di kalayuan. 

Umupo sa stool si Malou. Nag-alis siya ng palda at panty. „Ako naman‟ 

Sumunod agad si Tess. Hinalikan muna niya sa bibig si Malou. Gumanti naman ang isa. Habang 

naglilingkisan sila ng dila, nilalamas naman ni Tess ang mga suso ni Malou. Gumanti rin si 

Malou at nilamas din ang dibdib ni Tess. Bumaba ng halik si Tess. Itinaas niya ang suot na t-shirt 

ni Malou at inililis ang suot nitong bra. Tayong-tayo ang mga utong sa malulusog na dibdib ni 

Malou. Agad na sinuso ni Tess ang mga iyon. 

„Ooohhhh Tesss. Aaaahhh. Sarap mo palaaahhh.‟ 

Natuwa si Tess sa reaksiyon ni Malou. Nilamas niya nang husto ang isang suso ni Malou habang 

dinidilaan ang utong ng kabila. „Aaaaahh Tess. Sige paaahh!‟ 



Bumaba ang isang kamay ni Tess sa nakabukang puki ni Malou. Sinapo niya iyon at hinimas ng 

gitnang daliri niya ang hiwa nito. Napasinghap si Malou sa lambot ng pagkakahawak ni Tess. 

Nakiliti siya sa pagdaan ng daliri ni Tess sa kuntil niya. Naglalawa na ang puki ni Malou. 

„Inggit pala kayo sa kin eh.‟ sabi ni Tess. „Bakit hindi kayo magpakantot kay Frank?‟ 

„Di naman niya kami tinatawag eh. Oooohhh. Di tulad mo. Uuuhhmmm. Matindi ka pala.‟ sabi 

ni Malou. 

Bumaba si Tess sa puki ni Malou. Lalo niyang ibinuka ang hita nito. Ibinuka rin ni Tess ang labi 

ni Malou sa baba. Kulay pink pa ang loob ni Malou. Dinilaan ni Tess ang nakausling kuntil ng 

dalaga. Nanginig si Malou sa labis na kiliti. 

„Oooohh Tesssss!‟ ungol ni Malou. Napakapit si Malou sa ulo ng dalaga. Kinaing mabuti ni Tess 

ang puki ni Malou. „Tess ang saraaap!. Hayan na akoohh! Ooohhh!‟ 

Nanginig nang husto ang katawan ni Malou. Iba pala kapag sa kapwa babae. Inangat niya ang 

ulo ni Tess para halikan. 

„Subukan mo ganito. Masarap ding kumantot si Sir. Kung gusto mo lang. Kunyari babale ka. 

Nasa iyo na yun kung maghuhubad ka sa harap niya.‟ sabi ni Tess. 

„Baka naman sa min ni Cion mahilig si Sir.‟ 

„Ok lang ako. Tama na yung mga tulong niya sa kin saka sa nanay ko.‟ 

„Nanay mo nga yung bagong assistant?‟ 

„Oo–‟ sabi ni Tess. Naputol ang salita ng dalaga nang may kumatok sa stand. Nabigla ang 

dalawang babae. 

 

Burger Queen Chapter 37 – Full House 

„Looks like they‟re enjoying themselves over there.‟ sabi ni Andrew. „Where did you get her 

man? You said she‟s just a plain housewife?‟ 

„A desperate one. Hahaha‟ sagot ni Frank. Nagtawanan ang lahat na nakakuha ng joke ni Frank. 

„Sali na tayo,‟ sabi ni Ben. Tigas na tigas na siya sa ginagawang halikan ni Kitt at ni Lea. 

„Ano ka ba? Nood muna tayo. Beer pa mga pare.‟ sabi ni Henry. 
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Sarap na sarap si Kitt sa paghalik kay Lea. Di niya akalaing makakahalikan niya ang nanay ng 

unang babaing nakarelasyon niya. Tuloy ang eskrimahan ng mga dila nila. Basambasa na si Kitt. 

Napaungol siya nang hawakan ni Lea ang puki niya. 

„Uunnnggghhhh!‟ ungol ni Kitt. Napangiti siya sa sarap. Hinalikan niya si Lea sa leeg pababa sa 

mga suso nito. Dinilaan ni Kitt ang magkabilang utong ni Lea na tigas na tigas na.. 

 

Hinawakan ni Lea ang ulo ni Kitt na parang isang batang sumususo sa ina. Abala ang isang 

kamay ni Kitt sa paglamas ng isang suso ni Lea habang pinapaikot niya ang dila niya sa isang 

utong nito. Napaliyad si Lea sa sarap. Nang muli niyang tingnana ang mga lalaki, tahimik na 

lang silang nanonood. Pero kitang kita ni Lea ang malaking kargada ni Andrew na tayong-tayo 

na habang hinihimas ito ng Kano. Malaki rin ang kay Henry na hindi pa nakakagamit sa kanya. 

„Oooohhhh‟ ungol ni Lea nang kalabitin ni Kitt ang basambasang tanggal niya. 

„Hmm.. Sarap ba Mommy?‟ tanong ni Kitt. 

„Ang sarap baby… Sige paaaahhhh‟ ungol ni Lea. 

Ihiniga ni Kitt si Lea at bumaba ang ulo ng dalaga sa puki ni Lea. Dinilaan ni Kitt ang puki ng 

mas nakatatandang babae. 

„Uuuhhhhmmm baby. Ang saraaap.‟ ungol ni Lea hang kinakalabit ng dila ni Kitt ang tanggal 

niya.               Nakita ni Lea na nag-fifingger rin ang dalaga. 

„Baby… Dito ka. Dapat sabay tayo. Ooohhhh…‟ 

Sumunod si Kitt. Baligtaran na ang posisyon ng dalawang babae. Agad kinain ni Lea ang puki ni 

Kitt. Maibang putahe nga naman. Ano kaya ang lasa ng ibang babae liban sa mga anak niya? 

Pareho lang pero mas nakakabaliw dahil di niya lubos na kilala si Kitt. 

„Ooooohhhh mommyyy ang saraaaap! Sige paahh! Sarap mo palang dumila!‟ sabi ni Kitt. 

Sarap na sarap sa panonood ang apat na lalaki. Kakaibang show ang ipinapakita ng dalawang 

babae. Mas nakaka-turn on ang tawagan ng dalawa. 

„Ikaw rin baby… Sarap mong kumain Oooohhhh! Sige pa! Kainin mo iyan! Oooohhhh!‟ ungol 

ni Lea. Dalang-dala na siya sa kakaibang sitwasyon niya. Pero nakabaling ang paningin niya sa 

titi nina Andrew at Henry. Iniimagine niya na nakapasok pareho sa kanya ang mga yun na mas 

lalong nagpapatindi ng libog niya. 

Makatas si Lea. Sige lang sa pagkain si Kitt sa puki ng nanay ni Tess. Napansin niyang 

bumubilis ang paggiling ng balakang nito tanda ng nalalapit na rurok ng sarap. Lalong binilisan 

ni Kitt ang pagdila sa kuntil ni Lea. Ganun din si Lea sa kuntil ni Kitt. Sinipsip ni Lea ang 

nakausling laman kaya napatili si Kitt. Gumanti rin si Kitt kay Lea. 



„Ooohhh ooohh Oohhhh Ahhhh Uuuhhh Ahhhh ahhhhhhhh!‟ magkasabay na ungol ng dalawa 

nang sabay silang labasan. 

Palakpakan ang apat na lalaki sa palabas. „Ok. Tayo na uli!‟ sabi ni Ben. Unang lumapit si Frank 

kay Lea. Hinalikan niya si Lea sa labi. Lasang-lasa pa ni Frank ang mga katas ni Kitt. Pinaluhod 

ni Frank si Lea. Agad namang sumunod ang babae. Alam ni Lea ang gagawin. Agad niyang 

isinubo ang tigas-na tigas na titi ni Frank. Dahil sa sobrang libog, ninamnam nang husto ni Lea 

ang titi ng amo niya. Napakagat-labi si Frank sa sobrang sarap. Parang gusto niyang hugutin o 

isalpak sa lalamunan ni Lea ang titi niya. Napakapit siya sa ulo ng babae. 

May humawak sa isang kamay ni Lea. Si Ben pala yun at ipinahawakan sa kanya ang titi nito. 

Automatic na nagtaas-baba ang kamay ni Lea sa titi ni Ben. May kumuha rin ng kabilang kamay 

ni Lea. Si Andrew naman. Hindi makapaniwala si Lea sa nangyayari sa kanya. Nagbabati siya ng 

dalawang titi habang subo niya ang ikatlo. Di naglaon ay parang may naputol sa loob ng utak 

niya at lalo niyang ginalingan ang ginagawa. Isinubo ni Lea ang bayag ni Frank at minasahe rin 

niya ang mga bayag nina Andrew at Ben. 

Dinig naman ni Lea na binabayo na ni Henry si Kitt. Dinig niya ang bawat pagbangga ng 

balakang ni Henry sa puwit ni Kitt kasabay ng mga ungol ng dalaga. 

„Oooohhhh Henry! Sige paaahhh. ahh ahhh.. ang sarap mooo oooohhhh! Ganyan! Ibaon mo 

paaahhh!‟ ungol ni Kitt. 

„Aahhh Leah Hayan na ko! Sarap mong tsumupa! Mana nga sa yo si Tess! Hayan naaahhh! 

ungol ni Frank. Nilabasan siya sa bibig ni Lea. Nilulon naman lahat ng babae. 

Humiga si Frank. Tirik na tirik pa ang titi nito. Agad na kumubabaw sa kanya si Lea. Itinapat ni 

Lea ang titi ni Frank sa puki niya. „Oooooohhhhh Uuhhhmmmm‟ ungol ni Lea nang muling 

mapasukan ng titi ang lagusan niya. 

Lumapit naman si Andrew kay Lea at itinapat ang titi niya sa mukha ng babae. Lulong na sa 

libog si Lea. Agad niyang isinubo ang titing kanina pa niya pinananabikan habang taas-baba siya 

sa titi ni Frank. Abala naman si Ben sa pagsuso sa dibdib niya. Tatlong lalaki, sabay sabay. (Sige 

lang, kahit lima pa kayo) isip ni Lea. 

„Shit Lea. You‟re fucking great!‟ sabi ni Andrew. Punung-puno ng titi ni Andrew ang bibig ni 

Lea. Titig na titig si Lea sa mga mata ni Andrew. 

„Shit! I‟m coming Lea. Almost there!‟ sabi ni Andrew. Maging si Lea ay nalalapit na rin sa 

pagtaas-baba ng balakang niya kay Frank. Hawak na ni Frank ang balakang ni Lea at pataas 

niyang kinakantot ang babae. Nagsawa si Ben sa kakasipsip sa mga utong ni Lea kaya nagbate 

na lang siya sa harap ng tatlong nagkakantutan. Maya-maya ay nilabasan na si Andrew. Halos 

mabilaukan si Lea sa dami ng tamod na lumabas dito. Inilabas ni Andrew ang titi niya sa bibig ni 

Lea at pniatalsik ang natitira sa mukha ng babae. Ganun din sa Ben. Basa ng tamod ang mukha 

ni Lea. Nilabasan din si Frank sa loob ng katalik. Naramdaman niyang nanginig din ang katawan 

ni Lea. 



Parang hindi pa rin satisfied si Lea kaya isinubo niya ang titi ni Ben at sinisip ang nalalabing 

katas nito. Itinaas ni Andrew ang puwit ni Lea. Napangiti ang nanay ni Tess. Sa wakas! Itinutok 

ni Andrew ang titi niya sa puki ni Lea sabay sagarang ipinasok. Napaluwa ang mata ni Lea sa 

kakaibang sensasyon. Parang tumama sa bahay-bata niya ang dulo ng titi ni andrew. Sensitibo pa 

siya dahil kalalabas lang niya kay Frank pero heto si Andrew, parang hinete kung bumanat. 

Lalong napabuti ang pagsipsip niya kay Ben. 

Nagising ang batang kasambahay ni Henry na si Dahlia dahil sa tindi ng uhaw. Dalawang buwan 

na lang ay 14 na si Dahlia pero malaki ang bulas ng dalagita. Sexy ang dating ni Dahlia pero di 

ito pansin ni Henry. Una, di siya masyadong maganda pero may hitsura naman. Pangalawa, dahil 

araw-araw nakikita ay sanay si Henry. Pangatlo, di ito magandang manamit. Pang-apat, madalas 

wala sa bahay si Henry dahil sa negosyo. Antok pa si Dahlia pero may naririnig siyang mga 

ingay na parang mga ungol at tili na nanggagaling sa sala. Ano kaya ang nangyayari? Tahimik 

siyang lumapit sa sala. Nagulat siya sa nakita. Si Sir Henry at ang mga kaibigan niya. Lahat sila 

nakahubad at may kasamang dalawang babae na nakahubad din! 

Agad siyang nagtago pero hindi niya maialis ang mga mata sa tanawin. Kitang kita niya si Sir 

Henry na kinakantot patalikod ang isang babae samantalang pinagtutulungan ng mga kaibigan 

niya yung isa pang babae. Kita ni Dahlia kung papaano isubo ng isang babae yung malaking titi 

ni Mang Ben. Noon lang nakakita si Dahlia ng titi ng lalaki. Apat na titi pa ang nakikita niya. 

Pinakamalaki ang kay Mr.Andrew. Mukha namang sarap na sarap yung isang babae sa ginagawa 

niyang pagsubo. Napapaungol naman yung babae sa bawat pag-ulos na ginagawa Mr.Andrew. 

Para itong hindi magkakasya sa laki pero sige lang ang banat ng foreigner. Nagsimula nang mag-

init ang katawan ni Dahlia sa pinapanood.  Ano ba itong pinapanood niya? Hindi pa 

nakakapanood ng bold si Dahlia pero parang ganun daw ang nangyayari sabi ng kaibigan niya. 

Minsan maraming lalaki sa isang babae.Nagulat siya nang maramdamang basambasa na pala ang 

panty niya nang hipuin niya ang puki niya. 

Nang ipasok niya ang kamay niya sa panty niya, naramdaman niyang malapot ang likido niya. 

Nakaramdam din si Dahlia ng kakaibang kiliti nang himasin niya ang hiwa niya. Lalo siyang 

nag-init dahil sa kiliting yun. Naramdaman din niyang tumigas ang mga utong niya sa suot na 

daster niya. Wala rin siyang suot na bra dahil gabi na. Hindi na naialis ni Dahlia ang kamay niya 

sa puki niya. Tutok na tutok ang mata niya sa labas-masok na titi sa puki ng babaing sing-edad 

ng nanay niya. 

Labas-masok rin ang daliri ni Dahlia sa lagusan niya habang labas-masok ang titi ni Mr. Andrew 

sa puki ng babae. Basambasa na ang puki ni Dahlia sa ginagawa niya. Gusto niyang umungol sa 

sarap pero kinagat na lang niya ang labi niya. 

„Sige paaahh Hayan naaahhh! Ooohhh Andrewww! Please! Please! Almost there! Oooohhhhh!‟ 

ungol ng ale. Parang sarap na sarap yung ale sa ginagawa ni Mr.Andrew. Lalong ginanahan si 

Dahlia sa paglabas-masok ng daliri niya sa puki niya. Maya-maya ay napatili sa sarap at naginig 

ang katawan ng babae. Umungol din sa sarap yung isa at kitang-kita ni Dahlia na binabate ni 

Mr.Andrew ang titi niya at may tumalsik na maputi mula rito at tumama sa likod ng ale. Maging 

siya ay malapit na rin. Napaupo siya sa kinalalagyan niya at tuloy lang sa paghimas ng hiwa 



niya. Natunton ni Dahlia ang tanggal niya at doon nag-concentrate. Malapit na siyang labasan 

pero napatigil siya nang biglang tumayo si Sir Henry papunta sa direksiyon niya. 

 

Burger Queen Chapter 38 – Ang Combo ni Ernie 

 „Sino yan? Balik na lang po kayo ng 5 minutes. Nag-iinventory po kami.‟ sabi ni Malou sa taong 

kumatok sa stand. Medyo kinabahan ang dalawa. Wala namang lumalapit kapag nakasara ang 

stand. Hindi sana holdaper. Agad na pinulot ni Malou ang mga damit niya. 

Kumatok uli ang tao sa labas. 

„Sino iyan? Bumalik ka na lang mamaya.‟ sabi ni Tess. 

„Tess. Si Ernie ito. Papasukin mo ako oh.‟ 

 

„Di puwede. Ernie. Balik ka na lang mamaya.‟ 

„Sige na. Alam ko naman iyang ginagawa niyo eh. Kanina pa ako dito.‟ 

„Ano ka ba? Para kang aswang diyan.‟ 

„Miss na kita. Pasali naman sa inyo. Kundi mag-eeskandalo ako dito.‟ 

Napilitang pagbuksan ni Tess ng bintana si Ernie. Kitang kita ni Ernie na nagbibihis pa si Malou. 

„Sabi na nga ba eh. Ikaw lang sana pakay ko pero may kasama ka pala.‟ 

„Sira. Sige na. Sasama na lang ako sa iyo pauwi. Diyan ka lang.‟ 

„Sige na Tess. Pasali sa inyo. Relax. Walang tao sa malayo.‟ 

„BF mo Tess?‟ tanong ni Malou. 

„Oo. Ano? Pasalihin natin?‟ 

Hindi pa lubos napapawi ang libog ni Malou. Nagulat din siya sa sinabi ni Tess. Ano pa nga ba? 

Sige na. Tumango si Malou. 

Masikip ang stand dahil tatlo na sila. Kinindatan ni Ernie si Malou. Napangiti ang ang dalaga. 

„Nagulat ako sa iyo labs. Pumapatol ka pala sa kapwa mo babae. hehehe‟ sabi ni Ernie. 

„Tumahimik ka na lang diyan. Miss na rin kita.‟ sabi ni Tess sabay halik kay Ernie. Habang 

naghahalikan, hinihubad ni Tess ang pantalon ng nobyo. Di nagtagal, kumawala ang malaking 
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kargada ni Ernie. Nagulat naman si Malou sa nakita. Mas malaki pa ang titi ni Ernie kaysa sa 

boyfriend niya. Halos maglaway si Malou. Bumaba ng halik si Tess hanggang sa tuluyan nang 

isubo ang titi ni Ernie. 

Muling naghubad si Malou sa init ng palabas. Piningger niya ang sarili habang pinapanood kung 

paano magtaas-baba ang ulo ni Tess sa titi ni Ernie. Siyang-siya naman si Ernie sa tanawin. May 

nagpi-fingger sa harap niya habang tsinutsupa naman siya. 

Ngumiti si Tess. „Malou. Halika. Sali ka rito.‟ 

Lumapit naman si Malou. Lumuhod din siya sa harap ni Ernie. Ipinasubo ni Tess ang ulo ng titi 

ni Ernie kay Malou habang sinilindro niya ang katawan nito. Hindi makapaniwala si Ernie sa 

nangyayari. 

„Labs. Grabe ka talagaa ahhh!‟ ungol ni Ernie. Patuloy lang ang dalawa si ginagawa. Isibubo ni 

Tess ang mga bayag ni Ernie habang nasa bibig na ni Malou ang kahabaan nito. 

„Ang suwerte mo Tess. Ang sarap nito. ang laki.‟ 

„Boyfriend ko siya ha kaya ngayon lang. Gusto mo ba?‟ tanong ni Tess. 

„Oo.‟ sabi ni Malou. 

„Ok. Pero ako muna.‟ Tumuwad si Tess sa counter. Pinapuwesto niya uli si Malou sa upuan. 

Yumuko si Tess para dilaan ang puki ng karelyebo niya. Itinutok naman ni Ernie ang alaga niya 

sa bukana ni Tess. 

„Ooohhhh Ernieee!‟ sabi ni Tess nang ipasok ni Ernie ang kabuuan niya sa mainit na loob ni 

Tess. 

„Sarap mo talaga Labs. Ang init Umm!‟ sabi ni Ernie. 

„Hhhhhmmmmphhhh Ooohhhh!‟ ungol ni Tess habang dinidilaan ang puki ni Malou. 

„Oooohhhh Tess. Mga walanghiya kayooo Oooohhhh!‟ sabi ni Malou. Nilamas at pinisil niya 

ang mga suso niya habang nilalasap ang kakaibang tanawin. Di na siya makapaghintay na 

makantot ng malaking titi ni Ernie. 

Tigas na tigas ang titi ni Ernie sa nangyayari. Kunakain ng puki ang nobya niya habang 

binabanatan niya ito nang patalikod. Mainit at madulas ang puki ni Tess sa dami ng katas nito. 

„Sarap mo labs. Umm Umm Umm!‟ sabi ni Ernie habang binabanatan niya nang todo si Tess. 

Sumasagad naman sa sinapupunan ni Tess ang titi ni Ernie. Isang malakas na ungol ang 

nanggagaling kay Tess sa bawat ulos ng binata. Lalong nainggit si Malou sa sarap na 

nararanasan ni Tess. 



„Malapit na ako Tess! Ahhh hayyaaann naaaaa!‟ 

„Ako riiin Ooooooohhhhhh!‟ 

Sabay nilabasan ang dalawa. Pero matigas pa rin ang titi ni Ernie. „Kay Malou naman Ern. Kaya 

mo pa?‟ tanong ni Tess. 

„Siyempre. Kaya pa.‟ sabi ni Ernie. 

„Malou, higa ka naman.‟ sabi ni Tess. Humiga naman si Malou. Lumuhod si Ernie kay Malou at 

itinutok ang matigas pa niyang ari sa bukana ng dalaga. Titig na titig si Malou sa malaking titi ng 

lalaki na ngayon lang niya nakilala. Halos mapatili siya sa sarap nang ipasok ni Ernie ang titi 

niya. Punung-puno ang pakiramdam ni Malou. Nagsimulang umulos si Ernie. Sinalubong naman 

ng balakang ni Malou ang titi ni Ernie. 

„Ooohhhhh! Ooohh! Sarap. ang saraaap Oohhhh!‟ ungol ni Malou. Yun ang hintay ni Tess. 

Umupo siya sa mukha ng karelyebo. Itinapat niya ang puki niya sa bibig ni Malou. Sabik 

namang kinain ni Malou ang puki ni Tess. Sinimsim ni Malou ang mgkahalong katas ni Tess at 

Ernie habang sarap na sarap siya sa paglabas-masok sa kanya ng binata. 

„Oooohhhh! Ganyaannn! Sige pa Malouuu ooohhh!‟ ungol ni Tess. 

Mga impit na ungol lang ang sagot ni Malou. Sige pa rin siya sa pagsalubong sa titi ni Ernie. 

„Sikip mo pa rin Malou. Umm! Masarap ba?‟ 

„Uuhhhhmmm hhmmm hhmmmmmm! Ang saraap sige paaahh bilisan mo paaahhhh! Isagadd 

mooooh! ooohhh!‟ ungol ni Malou. 

Lalong binilisan ni Ernie ang pag-ulos. Nararamdaman niyang malapit na rin siya. 

„Oooooohhhhh Uuunnngghhhhmmm‟ ungol ni Malou nang labasan siya. Pero hindi pa tapos si 

Ernie. Sige pa rin siya sa pagkantot sa babaing ngayon din lang niya nakilala. Napatigil si Malou 

sa pagkain kay Tess sa sobrang sarap. Pinigil niyang mapatili. Nagkasya  na lang si Tess sa 

panonood at pagfingger ng sarili. 

„Hayan na ako Malou. Hayan naaahhh!‟ 

Biglang natauhan si Malou. Hindi pala siya safe. „Teka. Teka! Huwag sa kin! di ako safe! 

Tekaahhhh!‟ 

Narinig ni Ernie ang pakiusap ni Malou. Tinawag niya si Tess. Agad tumuwad si Tess sa ibabaw 

ni Malou. Muling kinantot ni Ernie si Tess habang sinususo ni Malou ang dalaga. 

„Uuhhhmmm Saraaap. Galing mo Malou. Ooohhh Ernie! Bilisan moooohhh! Punuin mo 

iyaaannn!‟ 



Maya-maya, inilabas ni Ernie ang naipong katas sa loob ni Tess. Nilabasan din si Tess sa sarap 

ng mainit na likido sa loob niya. 

Napaupo si Ernie sa sahig ng stand. Hapo na hapo pero nakatirik pa rin ang titi niya. Ngumiti si 

Tess at saka isinubo ang titi ni Ernie. Nakisalo rin si Malou sa pagdila sa bayag ng binata. Di na 

bale. Isip ni Ernie. Kahit abutin pa siya ng umaga maaabot niya ang boundary. 

 

Burger Queen Chapter 39 – Royal Flush 

Mabilis na tumayo si Dahlia at nagtungo sa banyo. Hindi siya nakita ni Henry nang kumuha ito 

ng beer sa bar na malapit sa kinaroroonan ni Dahlia. Nagpahinga muna silang anim. Uminom din 

ng beer si Kitt samantalang inabutan naman ni Henry ng vodka si Lea. Tumungga si Lea ng 

makakaya niya at ngumiti kay Kitt.  Lumapit si Kitt kay Lea at hinalikan ito sa labi. Hinawakan 

ni Kitt ang puki ni Lea at kinalabit ang tinggil nito. 

Nakikita ni Kitt na parang bibigay si Lea nang tumungga ito ng vodka. Hindi pa tapos ang gabi 

dahil mukhang nagpahinga lang ang apat na lalaki. Siya naman ay hindi pa niya nakukuha ang 

gusto niya. gusto niyang pagpasasaan ng apat ang katawan niya at baka ma-spoil ni Lea ang gabi 

kapag umiyak ito. 

 

„Okay ka lang Mommy?‟ tanong ni Kitt sabay halik sa leeg ni Lea. 

„Ooohh. Ok lang naman.‟ 

„Sure ka ha? Maaga pa. Anuman ang mangyari ok lang lahat. Trust me. „ sabi ni Kitt. Hinalikan 

niya ang suso ni Lea pababa hanggang sa umabot siya sa puki nito. 

„Ooohhhh Kitt! Uuhhmm‟ ungol ni Lea. 

„Sige lang. Tuloy ang show!‟ sabi ni Ben sabay palakpak ang mga lalaki. 

„Gusto niyo ng show?‟ tanong ni Kitt. „Bibigyan ko kayo ng show.‟ 

Tumayo si Kitt papunta sa component ni Henry. Binuksan niya ito at pumili ng istasyon. 

Nakapili ng magandang kanta si Kitt at saka sumayaw ng sexy. Tuwang-tuwa naman ang apat na 

lalaki. Magaling sumayaw si Kitt. Para itong GRO na hubot-hubad na sumayaw sa harap nila. 

Pinulot ni Kitt ang blouse niya at pinaikot iyon sa ulo niya. Nanonood din si Lea at saglit nawala 

sa isip niya ang kunsensiya niyang nangungulit. Nadala si Lea sa saya ng mga lalaki. Pumunta 

siya sa tabi ni Frank at yumakap dito. Nakipalakpak si Lea sa galing ng sayaw ni Kitt. Bigay na 

bigay ito dahil sa kalasingan. Hinila ni Kitt si Andrew para maging partner. Game naman ang 

foreigner at naki-giling ito kay Kitt. 

„O di ba? Ang saya natin? Galing ni Kitt ano?‟ sabi ni Frank. 
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„Oo nga. „ 

„Ganun lang? Sali ka dun?‟ 

„Matigas ang katawan ko pasensiya na. Masisira lang gabi niyo.‟ 

„Ikaw bahala. Heto spicy chicken para mabawasan hilo mo.‟ 

Kinain ni Lea ang alok ni Frank habang pinapanood niya si Andrew at Kitt na malaswa nang 

nagsasayaw. Nakasandal si Kitt sa nakatayong si Andrew. Hawak ni Kitt ang titi ni Andrew 

habang gumigiling sila. Nilalamas naman ni Andrew ang suso ni Kitt. 

„Boys, please. Gusto ko sabay kayong apat. Heto ako!‟ alok ni Kitt. 

Init na init naman ang pakiramdam ni Dahlia. Di niya maipaliwanag ang nararamdaman. Hindi 

siya mapakali. Napaupo siya sa bowl ng CR habang nagtatago. Basambasa ang puki niya. Muli 

niya itong hinipo at pinakiramdaman ang katas niya sa daliri. Malapot ito at hindi masyadong 

maamoy. Tinikman niya ito at hindi naman masyadong malasa. Tiningnan niyang maigi ang puki 

niya sa maliwanag na ilaw ng CR. Medyo makintab na ito sa katas niya. Konti pa lang ang 

tumutubong buhok sa kanya di tulad ng sa ale kanina na kinakantot si Mr.Andrew. 

Muli na namang sumagi sa isip niya ang napanood kanina. Muling nag-init ang pakiramdam 

niya. Muli niyang hinimas ang puki niya sa lugar na natunton niya kanina. „Ooohhhhh saraaap‟ 

Bumukaka siya nang husto at itinaas niya nang husto ang magkabilang paa niya. Sumandal siya 

sa water tank ng toilet at muli siyang naghimas ng sarili. Kakaibang sarap ang naramdaman niya 

lalo na kapag iniisip niya ang paglabas-masok ng titi ni Mr.Andrew sa puki ng babae. 

Nakakapang-init din ang pagsubo ng babae sa titi ni Mang Ben. Lalong namasa ang puki niya at 

lalong tumitindi ang kiliti. Naramdaman din ni Dahlia na humihingi ng atensiyon ang dibdib 

niya. Hinawakan niya ang isang suso niya at pinisil ito. 

Lalong nabaliw sa sarap si Dahlia. Hindi niya namalayan na malakas na ang pag-ungol niya 

maging ang hindi niya pag-lock sa pinto ng CR. Pinisil ni Dahlia ang magkabilang suso niya na 

medyo may kalakihan. Tuloy lang siya sa paghimas ng tanggal niya. Sumasalubong na rin ang 

balakang niya sa paghimas niya. Nararamdaman siyang malapit na. Palakas nang palakas ang 

pag-ungol niya. „Aaaaahhh!‟ 

„Haaahhhhhhhh Ooohhhh Sir!‟ 

„Aaaaahhhhh Sirrr!‟ 

„Ooooohhhhh Sir Henrrryyy!‟ tili ni Dahlia nang labasan siya. 

Lumapit ang tatlo pang lalaki kay Kitt. Pinupog si Kitt ng halik sa iba‟t-ibang bahagi ng 

katawan. Nanonood lang si Lea. Nakuha rin ni Kitt ang gusto niya. Humiga si Andrew. Sabik na 

inupuan ni Kitt ang titi ng foreigner. Napasinghap sa sarap si Kitt. Sagad na sagad ang titi ng 



kano sa looban niya. Pumunta naman si Ben sa likod niya at hinudyatan siyang yumuko. Itinutok 

ni Ben ang titi niya sa butas ng puwit ni Kitt. Kumuha muna ito ng konting katas sa puki ni Kitt 

at ipinahid sa puwit nito para dumulas. Dahan-dahang ipinasok ni Ben ang mataba niyang titi sa 

butas ng puwit ng dalaga. 

„Oooohhhhh ganyan! Yes! Hahaha!‟ tuwang sabi ni Kitt. Nagsimulang kumadyot ang dalawang 

lalaki. 

„Oooohhh Yess! Uuuhhhmmm‟ ungol ni Kitt. Titig na titig naman si Lea sa nangyayari. 

Mukhang sarap na sarap si Kitt. Nakabuka ang bibig nito at may tumutulo pang laway. Iba na 

ang dating ng mata ng babae. 

„Ang ingay mo Kitt.‟ sabi ni Henry. „Isubo mo ang sa min.‟ Itinapat nina Frank at Henry ang 

mga titi nila sa mukha ni Kitt. Salitang binate at isinubo ni Kitt ang dalawang titi. Halos di 

makapaniwala si Lea na isang guro nga si Kitt. Nadala na rin si Lea sa eksena. Kusang kumilos 

ang mga kamay niya para pisilin ang suso niya at himasin ang puki niya. Titig na titig siya sa 

bawat paglabas-masok ng mga titi ni Ben at Andrew sa mga lagusan ni Kitt. 

Naglalabas-masok na rin ang dalawang daliri ni Lea sa puki niya. Hindi ito nakalampas sa pansin 

ni Henry. Lumapit si Henry kay Lea at agad namang isinubo ni Lea ang titi nito. Hindi ito 

nagtagal dahil humiga si Henry tanda na iba ang gusto nito. Nakuha ni Lea ang gusto ni Henry 

kaya umupo siya sa ibabaw ng titi ni Henry at itinapat ang puki niya rito. Sarap na sarap si Lea 

nang may pumasok uling titi sa lagusan niya. Taas-baba ang balakang niya na sinasalubong 

naman ni Henry. Umupo si Henry para abutin ang mga suso ni Lea at supsupin ang mga utong 

nito. Lalong nasarapan si Lea sa ginawa ng lalaki. 

Hindi na mabilang ni Kitt kung ilang beses na siyang nilabasan. Masaya na siya at naka-apat na 

lalaki siya nang sabay-sabay. Kung apat lang ang butas niya, mas masaya sana siya. Umalis 

sandali si Henry papunta kay Lea. Ok lang. Kawawa naman si Lea at hindi pa siya natitikman ni 

Henry. Nakasubo pa rin sa kanya ang titi ni Frank. Maya-maya ay sumenyas si Frank na susunod 

siya kay Henry. Ok lang din.  Maya-maya ay hinugot ni Ben ang titi niya mula sa puwit ni Kitt. 

Susunod din kaya? Maya-maya ay umupo si Andrew pero hinawakan nito ang mga binti ni Kitt 

at isinabit sa balakang niya. Pinayakap siya ni Andrew. Balak siyang tirahin ng foreigner na 

patayo. Nang makatayo si Andrew, pumuwesto si Ben sa likod ni Kitt at muling itinutok ang titi 

nito sa puwit ng babae. Kakaibang sarap ang naranasan ni Kitt habang kinakadyot siya ng 

dalawang lalaki at abala naman si Andrew sa pagsuso sa kanya. 

Nasarapan nang husto si Dahlia sa unang orgasmo niya. Ipinagpatuloy niya ang paglalaro sa 

sarili. Ngayon ay dahan-dahan. Dinig pa rin niya ang mga ungol ng kapwa babae sa labas ng CR. 

Kung puwede lang siyang makisali sa mga yun pero natatakot siya at baka di niya kayanin. 

Marami ring tanong na pumapasok sa isip niya. Masyado pa siyang bata, paano kung mabuntis 

siya, kayanin kaya niya? 

Basambasa pa ang puki niya sa nakaraang orgasmo niya kaya masarap ang kiliting 

nararamdaman niya sa tanggal niya. Dumulas din ang mga suso niya dahil sa pawis niya. Para 

siyang naiinitan sa suot na pantulog kaya hinubad niya ito. Hubot-hubad siya ngayon sa banyo at 



naglalaro sa sarili. Nakabuyangyang ang puki niya sa sinumang papasok na parang masarap na 

putaheng nakahain. Pero walang pakialam ang batang si Dahlia na lango pa sa bagong karanasan 

sa kamunduhan. Sige lang siya sa paghimas ng puki niya at sumasabay sa mga ungol sa labas. 

Gumaganti rin siya ng sarili niyang mga halinghing habang nalalapit siya sa rurok ng sarap. 

Pumuwesto si Frank sa likod ni Lea habang nakakubabaw pa rin ito sa nakahigang si Henry. 

Gaya ng ginawa ni Ben, kumuha siya ng katas sa basang puki ni Lea at idinagdag sa titi niyang 

basa pa ng laway ni Kitt. Itinapat niya ang titi niya sa butas ng puwit ni Lea at dahan dahan niya 

itong ipinasok. Sa halip na masaktan ay parang nasarapan pa si Lea sa ginawa ni Frank. 

Nagsimulang kumadyot si Frank. Kakaibang sarap na ang naramdaman ni Lea. Dalawang titi na 

ang nasa loob ng katawan niya na kapwa bumubundol sa parteng nagbibigay sarap sa loob niya. 

Magkatulad na sila ng mukha ni Kitt na langong-lango sa sarap. Bigay na bigay na rin ang pag-

ungol niya. 

„Ohhhh Frank! Henry! Sige paaahhh! Isagad mo pa Frank! Ang saraaaap!‟ 

Makaraan ng ilang segundo, sa hindi na mabilang na beses ay nilabasan na naman si Lea. 

„Oooohhhhh saraaap! Uuunnnghhh!‟ ungol ni Lea nang labasan siya. Nanginginig pa si Lea pero 

sige pa rin sina Frank at Henry. Kumalas muna si Henry dahil sa pagod at naiwan si Frank na 

nakapasok pa ang titi sa puwit ni Lea. 

„Oooohhh saraaap. Sarap pala nang ganitoooo oooohhhh!‟ sabi ni Dahlia na malapit na namang 

labasan. Mistulang naadik sa pag-fingger sa sarili. Di niya mapigilan ang sarili dahil sa naririnig 

niya sa labas. Sarap na sarap ang dalawang babae. Ganun nga ba talaga yun? Malapit na siyang 

labasan nang biglang bumukas ang pinto ng CR. Nakatayo doon si Henry, tayong-tayo pa ang titi 

sa sobrang sex. Napatigil sa ganung posisyon si Dahlia, nakabukaka at kitang kita ang puki 

niyang halos wala pang buhok. 

Ngumiti si Henry. „Kanina mo pa kami pinapanood ano?‟ 

„Sorry po Sir. Di ko po sinasadya.‟ sabi ni Dahlia na pilit tinatakpan ng mga kamay ang 

maseselang bahagi ng katawan niya. 

„Ang ganda mo na pala Dahlia. „ sabi ni Henry. Parang nawala bigla ang pagod ni Henry. 

Nakakalibog ang hitsura ng kasambahay niya nang datnan niya ito. Kailangang maangkin niya 

ito ngayon. 

„Sir Henry…‟ 

„Relax ka lang. Paparanas ko sa iyo yung nakita mo kanina. Tayong dalawa lang.‟ sabi ni Henry. 

Nilapitan niya ang dalagita at hinalikan ito sa leeg at sa likod ng tenga. Parang may kuryenteng 

dumaloy sa katawan ni Dahlia. Kakaibang klase ng kiliti. Masarap ang ginagawa ni Henry at 

tuluyan nang bumigay ang dalagita. 



Gigil na gigil si Henry sa bagong tuklas niya. Di niya akalaing may maganda pala siyang 

kasambahay at batambata pa. Dahil hindi niya ito pansin sa araw, sa mata ni Henry at isa pang 

bata si Dahlia na wala pang dose anyos. Pero parang isang bulaklak na bumukas ang kasambahay 

at handa nang pitasin na siyang gagawin niya ngayon. Hinalikan niya sa labi si Dahlia at pilit 

namang gumanti ang dalagita. Hindi pa marunong humalik si Dahlia pero Ok lang. Mas 

nakakatuwa nga dahil alam niyang sariwang-sariwa ang nadale niya. Lalong nagkumislot ang titi 

ni Henry. Pinahawak niya sa dalagita ang titi niya. 

Mainit pala ang titi ng lalake, naisip ni Dahlia. Ang sarap hawakan. Malaki at matigas. Nawala 

ang takot ng dalagita at parang tama lang ang ginagawa niya. Taas-baba ang kilos ng kamay 

niya. Hindi alam ni Dahlia kung bakit ganun ang ginawa niya pero parang tama rin. Sarap na 

sarap naman si Henry sa pagkakahawak ni Dahlia sa titi niya. Malibog rin pala itong katulong 

niya. Jackpot siya ngayon dahil alam birhen pa itong si Dahlia. Bumaba ang halik niya papunta 

sa mga bagong sibol na malaking suso ni Dahlia. Hinalik-halikan niya at dinila-dilaan ang mga 

utng ng dalagita. 

„Oooohhhh Ssiiirrr! Ang sarap poooo! Oooohhh!‟ sabi ni Dahlia. Lalong natuwa si Henry at 

nagsimulang kumilos ang isang kamay niya patungo sa sariwag puki ng batang katulong. 

Napaigtad si Dahlia sa sarap nang mahawakan ng ibang tao ang puki niya. Mas masarap pala pag 

iba ang nakahawak. 

„Ooohhh Siiirrr. Ang saraaap naman niyaaan.‟ ungol ni Dahlia. Ganun ang ginawa ni Henry ng 

ilang sandali. Sumasalubong ang balakang ng dalagita sa bawat pagkalabit niya sa kuntil nito. 

„Sir! Hayan na! Hayan na uliiiitt!‟ sabi ni Dahlia nang muling manginig ang katawan niya sa 

sarap. 

„Masarap ba?‟ tanongni Henry. 

„Uh-huh. Ang sarap poohh.‟ 

„Ready ka na ba? Gusto mo bang kantutin na kita?‟ 

„Opo Sir. Kayo na po bahala.‟ 

Pagkasabi nun ay itinutok na ni Henry ang titi niya sa naghihintay na bukana ng dalagita. 

Ikiniskis muna niya ang titi dito. Pilit namang isinusulong ni Dahlia ang balakang niya. Natuwa 

si Henry. Ipinasok niya unti-unti ang titi niya kay Dahlia. Masikip ang dalagita. Naipasok niya 

ang kalahati nang maramdaman niya ang harang. 

„Aaahhhh Sir! Aray!‟ sabi ni Dahlia nang mabunggo ni Henry ang hymen niya. 

„Relax ka lang. Heto na. Umm!‟ 

„Ahhhh!‟ impit na sigaw ni Dahlia. Para siyang sinaksak. Ramdam niya ang kahabaan ng titi ng 

amo niya sa sinapupunan niya. 



„Ok lang iyan. Relax ka lang saglit.‟ sabi ni Henry. Muling sinupsop ni Henry ang mga utong ni 

Dahlia. Napaungol ang dalagita sa kiliting dulot nun. Dahan-dahan nang umulos si Henry kay 

Dahlia. Kakaibang sarap na ang naramdaman ni Dahlia. Nawala na ang hapdi. Napalitan ito ng 

puro sarap. Pakiramdam niya ay punung-puno siya dahil sa laki ng titi ng amo. 

„Siiirrr! Ang saraap. Ang sarap sarap. Sige pa Sir! Ooohhh! Bilisan niyo ppoohh!‟ sabi ni Dahlia. 

„Masarap ba ang kinakantot iha?‟ 

„Masarap Sir! Ahh ahhh Oooohhhh! sige pa! Kantutin niyo pa ako! hayan na ulit! Sige pa Sir!‟ 

sigaw ni Dahlia. 

„Sagad mo Frank! Sige pa! Ang sarap! Ooohhh! Sige paaahh! Malapit na akooohhh!‟ sigaw 

naman ni Lea. Patayo siyang tinitira ni Frank sa puwit habang nakakapit siya sa mesa. 

„More! Yeah! Please mooorree! Ooohhh!‟ ungol ni Kitt. Kahit na pagod na pagod na siya. Sige 

lang ang kanton ni Ben at Andrew. Lalo silang bumilis sa pagbay tanda nang malapit na silang 

labasan. 

„I‟m cumming Kitt! Almost there!‟ sigaw ni Andrew. 

„Give it to me! Oooohhh! Sige paaahh!‟ sabi ni Kitt. 

„Hayan na akoohh! Aaahhhh!‟ sabi ni Ben nang labasan siya sa loob ng puwit ni Kitt. Ramdam 

ni Kitt ang mainit na likido sa loob ng puwit niya. Nilabasan na rin si Andrew at sinabayan niya 

ito. Napaluhod sa sahig si Kitt sa pagod at nakaupo naman ang dalawang lalaki. 

„Hayan na ako Lea. Konti na lang!‟ 

„Sige pa! Hihintayin kitaaahhh!‟ ungol ni Lea nang labasan uli siya. Sandali lang ay nilabasan 

din si Frank sa loob ng puwit ni Lea. Napaupo si Frank sa pagod samantalang sumalampak si 

Lea sa ibabaw ng poker table. Pagod na pagod. 

„Hayan na Sir! Malapit naaaahhh! Ang saraaap! Uuuunnnnggghh‟ sabi ni Dahlia. Tirik ang mata 

ng dalagita nang muli siyang labasan. 

„Ako rin! Hayan na akooohhh!‟ sabi ni Henry. Pero bago siya labasan, hinugot niya ang titi niya 

kay Dahlia at pinaliguan ng tamod ang dalagita. Ayaw niyang mabuntis ang katulong. 

Pagsasawaan niya muna ito. „O pano, pagod na ako iha. Kita mo naman. Gusto mo bang maulit?‟ 

„Opo Sir. Kahit kailan.‟ 

„Good. Basta wala yung nanay mo, mag-asawa tayo.‟ sabi ni Henry. „Hala. Umakyat ka na. 

Huwag kang magpapakita sa mga bisita ko. Akin ka muna.‟ 

Napangiti nang husto si Dahlia. Mauulit pa ulit ang masarap na karanasan niya. 



„Ano guys? Go pa ba?‟ tanong ni Henry. 

„Pagod na pre. „ sabi ni Ben. „Iba nang tumatanda.‟ 

„Ikaw lang yun.‟ sabi ni Henry. 

„I‟ll call it a night. „ sabi ni Andrew. 

„Pahinga lang tayo sandali tapos uwian na. „ sabi ni Frank. 

„Da best ito Frank. Masarap ang kasama mo ngayon. Galing mo Lea. Game na game ka pala.‟ 

sabi ni Ben. Ngiti lang ang isinagot ni Lea. Nanghihina pa itong tinipon ang mga damit niya. 

Ganun din si Kitt. 

Tahimik lang si Lea habang hinahatid siya ni Frank. Nahihilo pa rin siya dahil sa alak pero 

lumipas na ang kahibangang dulot ng pagkalasing. Ano ba ang nangyari kanina? Nakaapat na 

lalaki siya sa loob ng isang gabi. Sabay-sabay pa. Lasang tamod pa ang laway niya at parang 

busog rin siya sa dami ng tamod na nalulon niya. Kahit nag-shower siya ay para pa rin siyang 

nanlalagkit. Parang may lumalabas pang tamod sa puwitan niya. Naglalaban ang puso‟t isipan 

niya. Hindi yun tama! Sigaw ng puso niya na kung saan nakatabi ang maraming taong pangaral, 

pagmamabuti at pagsisimba. Masarap siya sabi naman ng utak at katawan niya. Nasarapan siya 

nang husto dahil kay Andrew pero bakit parang hindi tama? Daig pa niya ang pokpok. At least 

pag pokpok hindi sabay-sabay! Hindi naman siya boldstar para gawin yun. 

„Ok ka lang ba diyan?‟ tanong ni Frank para mabasag ang katahimikan. 

Parang maiiyak si Lea. „Ano bang nagawa ko? Ano nangyari kanina?‟ 

„Inaalala mo pa yun? Masama pa rin ang loob mo? Di ba nasarapan ka naman?‟ 

„Oo. Masarap siya. Pero…‟ 

„Pero, iniisip mo si nanay, si tatay, si lolo at si lola. Iba na panahon ngayon Lea. Kahit may edad 

na tayo puwede pa rin tayong makipagsabayan.‟ 

„Sabay-sabay. Apat sabay-sabay…‟ sabi ni Lea. „Teka, ihinto mo.‟ 

Hininto ni Frank ang kotse. Lumabas si Lea at naduwal siya. Kumuha si Frank ng mineral water 

at binigay kay Lea. „Alam ko iyan.‟ sabi niya kay Lea. Sa una lang iyan di mo masikmura pero 

sa susunod ok na.‟ 

„Ayoko na sana nang susunod. Kahit kailan basta ikaw lang. Huwag sanang marami. Ayoko na 

Frank. Parang di ko kaya.‟ 

„Ganun ba? Di ka ba nag-enjoy kay Andrew? Sa kanya ka malakas tumili. Aminin mo. „ 



„Alam ko naman eh. Ayoko lang ng sabay sabay nang tatlo, apat o lima. Hindi ako si Kitt.‟ 

„O sige. Hindi na mauulit yun, liban na lang kung gustuhin mo. May request nga pala ako sa iyo. 

Kanina ko pa iniisip.‟ 

„Ano yun?‟ 

„Sabi ni Kitt sa kin, nagse-sex daw kayong mag-ina ni Tess? Nagulat ako doon ah.‟ 

Tahimik sandali si Lea. „Oo. Nangyari na lang yun. Ang totoo kasalanan mo raw at napalibog 

mo anak ko.‟ 

Napatawa nang husto si Frank. „Hahahahaha. Ganun? Wala na ko doon? Wala ako sa balikat 

niyong dalawa nung nag-sex kayo hahaha. Hindi. Sana nandoon ako para mapanood kayo. 

Hehehe‟ 

„Ganito sana gusto ko. Puwede ko ba kayong pagsabayin ni Tess?‟ patuloy ni Frank. 

„Pag-iisipan ko muna ok? Frank, tungkol sa anak ko, huwag mo sana siyang dalhin dun. Di bale 

kung ako na lang. Promise mo sa kin please.‟ 

„Ok lang. Sa totoo mas type kita. Promise. Pero pagbibigyan mo request ko. Heto pala 20,000′ 

„Bakit? Ang laki nito? Ano to? Bayad?‟ 

„Wala iyan. 150 ang nakuha ko sa mga mokong na yun. Sa iyo na yan. Kahit di ka na rin 

pumasok bukas. Pagod na pagod ka na. Si Rose muna gagawa ng trabaho mo.‟ sabi ni Frank. 

 

Burger Queen Chapter 40 – Iskul Bukol 

Napabuntung-hininga si Lea. Liban sa siyam na libo na sasahurin niya sa sahuran, may bonus pa 

siyang beinte mil. Dapat ay masaya siya pero naalala niya kung paano niya nakuha ang perang 

hawak niya. Medyo tanghali na nang nagising siya. Hindi na niya naabutan ang mga anak niya at 

ngayon ay nag-iisa siya sa bahay. Nakita niyang may corned beef at sinangag sa mesa. Kawawa 

naman ang mga bata. Di na niya maasikaso mula nang magkatrabaho siya. Kailangan niya uling 

mag-manage ng oras niya gaya ng dati. Medyo mahirap nga lang kung uulit-ulitin ni Frank ang 

ginawa nila. 

 

Hindi pa rin makapaniwala si Lea sa mga nagawa niya. Kaya siguro niya kung si Frank lang. 

Pero ang magpakantot siya sa binatilyong si Joey. ano na lang ang iisipin ng baranggay pag 

kumalat yun? At lalo na yung kagabi. Apat na lalaki ang nagpasasa sa katawan niya. Nakataob 

na siguro si Tomas sa kabaong niya. Mali pa rin ba yun gayong biyuda naman siya? Yun na lang 

siguro ang pumipigil sa kanya na magdasal paluhod sa munggo papuntang altar sa Quiapo. 

Naalala rin niya ang sinabi ng guro at may asawa pang si Kitt na nakatikim din kay Tess. 

http://bqstories.wordpress.com/2010/10/03/burger-queen-chapter-40-iskul-bukol/


„Experience din iyan‟ sabi niya. „Kung masarap ba sa katawan eh bakit hindi? Kung walang 

nakakaalam eh di sige.‟ Simple lang ang punto ni Kitt pero mayroon pa ring nangungulit sa 

kunsensiya ni Lea. Kay Kitt din siguro aminin man niya o hindi. 

{Sayang ang pera kung lagi akong aambunan ni Frank. Bahala na lang kaya? Kahit ambunan rin 

nila ako ng tamad?} isip ni Lea. (Mag-resign kaya ako? Pero paano si Tess? Pag nagsimula uli 

ang pasukan dapat siya ang mag-resign.) 

Pagkakain, gumawa na lang si Lea ng mga gawaing bahay saka nanood ng TV. Hindi nagtagal 

ay nainip din si Lea. Wala siyang magawa at hindi mawala sa isip niya ang mga nangyari kagabi. 

First time niyang may nakasubo sa bibig niya habang kinakantot siya at may titi pa siyang 

binabate. Nag-init ang pakiramdam ni Lea lalo na nang maalala ang malaking kargada ni 

Andrew. Agad siyang nagtungo sa kuwarto ni Tess at hinagilap ang vibrator ng anak. 

Nadismaya si Lea nang wala siyang makitang vibrator. Dala siguro ni Tess at sumagi tuloy sa 

isip niya na nagpapaligaya rin sa kung saan ang anak niya. Naghubad ng mga damit si Lea 

habang patungo siya sa kusina. Wala ana siyang saplot nang makarating siya sa ref at kumuha ng 

talong at ampalaya. 

Palingon-lingon siya sa paligid na parang may makakakita sa kanya. Mabilis siyang bumalik sa 

kuwarto ni Tess. Pagkahiga ay agad niyang nilamas ang mga suso niya. Pinisil-pisil ni Lea ang 

mga matigas nang utang mga utang niya habang hinihimas niya ang hiwa niya. Nanariwa sa isip 

niya ang malaking titi ni Andrew na pumuno nang husto sa p*k* niya. Mas malaki pa iyon sa titi 

ni Frank. Hindi niya makalimutan ang pakiramdam nang sumagad ito sa loob niya. 

Kinuha ni Lea ang malaking talong. Matigas ito at makinis. Inipit niya ang talong sa pagitan ng 

mga suso niya. Sinuportahan niya ng isang braso habang abala sa pagkanti ng kuntil niya ang isa 

niyang kamay. Dinila-dilaan ni Lea ang dulo ng talong. 

„Ooohhh Andrewww…‟ ungol ni Lea  Basambasa na ang p*k* niya sa ginagawa niya. Nang 

mabasa na nang husto ng lawa niya ang ulo ng talong, isinubo niya ito na parang titi. Sinariwa ni 

Lea ang pakiradam ng kinakantot habang may nakasubong titi sa bibig niya. Lalong nilukuban 

ng libog ang magandang biyuda. Ilang sandali pa, ramdam na ni Lea na malapit na siyang 

labasan. Lalo niyang binilisan ang paglandi sa sarilli habang nakasubo ang talong sa bibig niya. 

Nanginig ang buong katawan ni Lea sa sarap. Lalong nabasa ang p*k* niya sa dami ng katas na 

lumabas sa kanya. umagos ito sa hiwa niya hanggang sa puwitan niya. Naging malikot ang isip 

ni Lea. (Paano kaya kung…?) Tumuwad si Lea sa kama. Kinuha niya ang talong at ikiniskis sa 

madulas nang butas ng puwit niya. Ramdam niya ang kiliti sa sensitibong balat sa pagitan ng 

puwit at p*k* niya. Maya-maya ay nagawang ipasok ni Lea ang ulo ng talong sa butas ng puwit 

niya. 

„Uuunnnngghhhh‟ ungol ni Lea. Ramdam ni Lea na bumuka ang butas ng puwit niya. Nag-ingat 

siyang huwag iimpit ang puwit niya kundi ay masisira ang talong. Dahan-dahan niyang ipinasok 

pa ang talong sa loob. „Ahhhhhh saraaap…‟ ungol ni Lea. Unti-unti niyang inilabas-masok ang 

gulay sa puwit niya. Iniwan ni Lea na nakapasok ang kalahati ng talong sa loob niya. Kinuha 



naman niya ang ampalaya at ikiniskis ang baku-bakong balat nito sa kuntil niya. Lalo siyang 

nasarapan sa ginagawa. Buka ang bibig at labas-dila siyang umungol sa sarap. 

„Ooohhhh shiiittt! Saraaap! Ooohhh!‟ ungol ni Lea habang ikinikiskis ang talong sa hiwa niya. 

Maya-maya ay itinapat na niya ito sa butas niya at dahan-dahang ipinasok. Kakaiba ang 

pakiramdam ng baku-bakong balat ng ampalaya sa looban niya. Kumikiskis ito sa mga 

sensitibong parte ng loob niya. 

„Uuunnnnggghhhhh uuhhhmmm oooooohhhhh!‟ ungol ni Lea habang labas-masok ang 

ampalaya sa puki niya. Ramdam pa rin niya ang talong sa puwit niya na nakakadagdag sa libog 

niya. Ilang sandali pa, nanginig nang husto ang katawan niya. Muntik nang maputol ang talong 

nang maipit niya ito. Dahan-dahan niyang inalis ang talong sa puwit niya at muli siyang humiga 

na nasa loob pa ng puki niya ang ampalaya. 

Sa school naman, isang oras ang nakaraan, busy rin ang isang mag-nobya sa loob ng library, sa 

bahaging pinaglalagyan ng mga lumang libro. Breaktime sa paaralan at walang tao sa library 

kapag breaktime. Sarap na sarap si Joey sa pagsupsop ng nobya niyang si Dins sa titi niya. 

(Iba talaga ang pakiramdam habang nakatayo at tinitingnan ang isang babaing nakaluhod sa 

iyong harapan habang nakasubo sa kanya ang titi mo.) isip ni Joey. Ang cute tingnan ng 

maganda niyang nobya. Maikli ang buhok nito tanda ng pagiging tomboy dati. Kailan lang niya 

pinatikman ng sex si Dins dito rin mismo. Mula noon ay kanya na ang dalagita. 

Sarap na sarap din si Dins sa ginagawa niya. Masarap ang pakiramdam ng malaking titi sa palad 

niya. Taas-baba ang isang kamay nya sa katawan nito habang sinisipsip niya ang ulo ng titi ni 

Joey. Tamang-tama lang ang pakiramdam niya pero alam niyang bawal ang ginagawa nila. 

Basambasa na ang puki niya sa libog na nararamdaman. Sabik na sabik siya sa sandaling ipasok 

ni Joey ang malaki niyang burat sa loob nito. 

„Malapit na ako Dins! Ahhh! Sarap mo talaga.‟ sabi ni Joey. 

„Ako naman Joey please. Ipasok mo na.‟ sabi ni Dins. 

Tumango ang binata. Humiga naman si Dins at hinubad ang panty niya. Kinuha iyon ni Joey at 

ibinulsa. 

„Ano ka ba? akin na iyan?‟ sabi ni Dins. 

„Huwag kang maingay. Akin na ito kundi di ko ipapasok.‟ 

„Sige na. Ipasok mo na. Kagabi ko pa hinihintay iyan.‟ Hindi na nakipagtalo si Dins. Itinutok ni 

Joey ang matigas at malaki niyang titi sa naglalawang puki ni Dins.  Ikiniskis muna niya ito na 

lalong ikinasabik ni Dins. Lalong ipinagbukahan ng dalagita ang mga hita niya. Hindi alintana ni 

Dins kung gaano kalaswa ang hitsura niya. Naka-blouse at palda pa siya pero nakabuyangyang 

ang puki niya. Hindi nakatakas kay Joey ang tanawin at abot-tainga ang ngiti ng binata. Tuluyan 

niyang ibinaon kay Dins ang titi niya. 



Masikip pa ang puki ni Dins. Mainit at masikip. Napaigtad naman ang ulo ni Dins sa sarap. 

Sumagad si Joey sa kaloob-looban niya. Nagsimulang umulos si Joey. Napakagat-labi si Dins 

para hindi umungol nang malakas. „Nnnnggggg Joeeyyyy! Mmmmmhhhh‟ 

Habang umuulos, isa-isang inalis ni Joey ang mga butones ng blouse ni Dins hanngang sa 

tumambad sa kanya ang bra ng gf. Inililis niya ang bra para ilabas ang mga suso ni Dins. Sinuso 

niya ang mga iyon habang marahas na kinakantot ang nobya. Halos mabaliw si Dins sa ginagawa 

ni Joey. Gusto niyang sumigaw pero hindi puwede. Nagkasya na lang siya sa pagkalmot sa likod 

ng nobyo. Bumilis nang bulimis sa pag-ulos si Joey tanda ng lalabasan na ito. Sinalubong ni Dins 

ang bawat ulos ni Joey. Malapit na rin siyang labasan. 

„Hayan na ko Dins! Konti na lang.‟ sabi ni Joey. 

„Oooh ako din. sabayyy tayooohhh.‟ sagot ni Dins. 

„Hayan na. Ok lang sa loob?‟ 

„Sige na. Ibuhos mo lahaaat niyannn‟ 

Matapos ang isang malakas na ulos, sumirit sa loob ni Dins ang marami at mainit na tamad ni 

Joey. Nanginig ang katawan ni Dins nang labsasan din siya. Inipit niya nang husto ang titi ni 

Joey dahilan para mapaungol sa sarap ang binata. 

„Nandiyan lang pala kayo.‟ sabi ng boses ng babae sa likod. 

Walang kaalam-alam si Alma at Sharon kung bakit sila pinatawag ng principal na si Mr.Suarez 

sa opisina nito. Wala ang principal nang dumating sila kaya umupo sila sa dalawang silya sa 

tapat ng desk. Ilang sandali lang ay dumating ang punung-guro na nay dalang laptop. 

„Good. Nandiyan na kayo.‟ sabi ng principal. „Sandali lang ha?‟ 

Tahimik lang ang dalawa. Mga mata lang ang nag-uusap. (Bakit kaya tayo pinatawag?) tanong 

nila sa isa‟t-isa. Bumalik ang principal na may dalang tatlong lata ng pineapple juice. Binigyan 

niya nang tig-isa ang mga dalagita. 

Unang nagtanong si Sharon. „Sir, bakit po niyo kami pinapunta rito? May problema po ba?‟ 

„Upo lang kayo diyan mga iha. Alam niyo, marami kasing tsismis na dumadating sa kin tungkol 

sa mga kakaibang gawain ng mga estudyante ngayon dito sa school ko. Tingnan niyo ito at 

pakikinggan ko mga masasabi niyo.‟ sabi ni Mr.Suarez. Binuksan niya ang isang file sa laptop. 

Nagulat ang dalawa sa nakita. Naka-video ang ginawa nilang kantutan sa rooftop. Kitang kita 

ang mukha ni Alma habang kinakantot siya ni Lester sa papag. Si Sharon naman ay 

nagpapaligaya sa sarili habang pinapanood ang dalawa. Hindi maikakila na silang dalawa iyon. 

„Alam niyo, malaking iskandalo pag nakalabas ang video na ito. Sa inyo, sa mga magulang niyo 

saka sa school na ito. Mukhang game naman kayong pareho baka puwedeng makaisa sa kahit 



sino sa inyo. O paano? Pagbibigyan niyo ba ako o hindi?‟ tanong ni Mr.Suarez. Abot tenga ang 

ngiti ng punong-guro. 

Nagkatinginan ang magka-klase. „Hihihi‟ hagikhik ni Sharon. Sinundan ito ni Alma. Hanggang 

sa naghagikhikan at tuluyang nagtawanan ang dalawa. 

„Anong nakakatawa ha?‟ nagtatakang nagtanong si Mr.Suarez. 

„Sir naman. Di naman kailangan ng ganyan. Opo. Umaamin kami na kami nga iyan. Kung gusto 

niyong maki-join sa min sana pinuntahan niyo na lang kami. Hi hi hi. Malilibog naman kani ni 

sister eh. Pagbibigyan ka naman namin.‟ sabi ni Sharon. 

„Ta-talaga?‟ pagtataka ng guro. Indi niya inaasahan ang reaksiyon ng dalawa. 

„Parang sa pelikula Sha.  Grabe naman si Sir. Naughty pala kayo eh. „ sabi ni Alma. Sa una ay 

kinabahan siya pero nang ngumiti si Saharon, parang napanatag ang loob niya. Ibig sabihin ay 

walang dapat alalahanin. Lalo na nang humagikhik ang kaibigan. Mas lalo na nang makita niya 

ang reaksiyon ng principal. Napatawa siya nang tuluyan. (Ibigay ang gusto. Ano pa ba ang 

mawawala?) 

Pumuwesto si Sharon sa likod ni Mr.Suarez at sinimulang imasahe ang balikat nito. Nawala na 

ang pagkagulat niya at napangiti siya nang husto. Di niya akalaing sobra ang libog ng dalawang 

dalagita. Kapwa magaganda pa. „Mga bata kayo. Ang lilibog niyo ngayon.‟ 

„Bakit naman Sir? ayaw niyo ba?‟ tanong ni Sharon. 

„Hindi. Ok nga eh. Kung lahat ng girls dito tulad niyo, kahit i-promote akong superintendent di 

ako aalis.‟ 

„Ready ka na ba Sir?‟ tanong ni Alma na nag-aalis na ng blouse at palda. 

Biglang bumukol ang harapan ni Mr.Suarez. Itinigil sandali ni Sharon ang masahe at nag-alis na 

rin ng damit. Nag-init nang husto ang pakiramdam niya nang maghubad ang kaibigan. Tuloy na 

tuloy na. Di niya akalaing game din si Alma sa plano niya na kanina lang nabuo. Hindi pa alam 

ni Alma ang lahat. 

Nang bra at panty lang din ang natira, itinuloy ni Sharon ang masahe. „Ikaw naman sir.‟ sabi ni 

Sharon. Inabot ni Sharon mula sa likod ang mga butones ng polo ni Mr.Suarez. Si Alma naman 

ay kinakalas ang sinturon ng punong-guro. Maya-maya ay natanggal na ni Sharon ang polo at 

nahubad na ni Alma ang pantalon ng lalaki. Kitang-kita ni Alma ang nakaumbok na titi ng 

principal. Hindi pa siya nakakakita ng titi ng may edad. Hinimas muna ito ni Alma sa ibabaw ng 

brief. Mainit ito at matigas. Parang lalong nanigas nang himasin ni Alma. Lumabas ang ulo nito 

sa garter. 

Hinila ni Alma pababa ang brief  ng principal. Pulang-pula ito at tayong-tayo sa pananabik. 

Hindi rin maalala ni Mr.Suarez kung kailan huling tumigas nang ganun ang titi niya. (Malaki 



talaga pag may edad na. Pero parang malaki pa rin yung kay Brian) naisip ni Alma. Dahan-

dahang hinimas ni Alma ang katawan ng titi ni Mr.Suarez. Napaungol nang husto ang principal 

sa sarap. Busy naman si Sharon sa paghimas sa magkabilang dibdib ng principal. Sinimulang 

batihin ni Alma ang titi ni Mr.Suarez at lumipat sa tabi ng principal si Sharon at hinalikan ito sa 

labi. 

Kumilos ang kamay ng principal at nilamas ang mga suso ni Sharon sa ibabaw ng bra nito. 

Maya-maya ay inabot na niya ang clasp ng bra ng dalagita saka tuluyang hinubad ang bra ni 

Sharon. Bumitaw siya sa paghalik kay Sharon. Masarap at malambot ang labi ng dalagita. 

Tiningnan din niya ang mga batang dibdib ni Sharon. Iba talaga pag kinse anyos. Nagulat siya 

nang makaramdam ng kakaiba sa titi niya. Isinubo na pala ni alma ang pagkalalaki niya at 

sinisipsip ang ulo nito. Hinawakan niya sa ulo si Alma at nilamas ang dibdib ni Sharon. Pinisil-

pisil niya ang mga utang ng dalagita. Habang nilalamas niya si Sharon, busy naman ito sa 

paghimas sa sarili. Sa sobrang libog ng tanawin ay agad siyang nilabasan sa bibig ni Alma. Hindi 

pa rin bumitaw ang dalagita at nilulon ang tamad ng principal. 

„Sir, higa ka sa sahig. Pasarapin mo naman kami.‟ sabi ni Sharon. 

Agad humiga sa sahig ang principal. Hindi nag-aksaya ng panagon si Sharon at itinapat niya ang 

puki niya sa bibig ni Mr.Suarez. Inamoy pa nang husto ng principal ang sariwa pang puki ni 

Sharon bago ito dinilaan. Naghubad na rin ng panty si Alma at itinutok niya ang titi ng principal 

sa puki niya. Magkaharap sila ni Sharon at kapwa nakangiti. Naghalikan sa labi ang 

magkaibigan. Hinawakan ni Sharon ang titi ng principal at siya na mismo ang nagkiskis at 

nagpasok nito sa puki ni Alma. 

„Aaahhhhh Siirrr! Sarap ng dila niyo oooohhhh!‟ ungol ni Sharon. 

„Shit Sir! Ooohhh! Ooohh! Sarap ng titi niyooohh!‟ ungol din ni Alma. 

Hindi magkamayaw sa tuwa ang principal. Ito ang una niyang threesome at sa dalawang 

batambatang estudyante pa. Masigasig niyang kinain ang puki ni Sharon at sinalubong niya ng 

ulos ang bawat pagbaba ng balakang ni Alma. Masikip pa si Alma. Masarap ang pakiramdam. 

Parang hinihigop ng puki ng dalagita ang titi niya. Suwerte niya at wala siyang sakit sa puso at 

baka ngayon ay patay na siya. Naisip rin ng punong-guro na puwede na rin siyang mamatay 

dahil sa dalawang dalagita. 

Agad ding nilabasan si Sharon dahil sa kalibugan ng sitwasyon. Isang principal na ang ka-sex 

niya at di basta kung sino. Wala na talagang panama si Elton sa mga titing natikman niya. 

„Saraaaap Sir! Sige pa! Sige pa! Kainin niyo puki ko oooohhhh!‟ ungol ni Sharon. 

„Ooohhhh! Saraaap Ooohhh! Hayan na akoooohhh. Uuunnnhggghhhhhh!‟ ungol naman ni Alma 

nang labasan siya. Dumulas nang husto ang puki ni Alma sa dami ng katas nito. 

„Sis, ako rin! Sir sige paaahhh!‟ ungol ni Sharon. Lalong pinagbuti ni Mr.Suarez ang pagkain sa 

puki ni Sharon. Basa na ang mukha niya sa katas ng dalagita. Umalis si Alma sa pagkakapatong 

sa principal at isinubo ni Sharon ang titi nito na basa pa ng katas ng kaibigan. Malapit nang 



labasan si Mr.Suarez sa sarap ng pag-bj ni Sharon. Maya-maya ay nanginig ang katawan ni 

Sharon. Biglang bumulwak sa bibig ng principal ang masaganang katas ng estudyante at bibig 

naman ni Sharon ang napuno ng tamad ng principal. 

 

Burger Queen 41 – Iskul Bukol 2 

Nagulat si Joey at Dins nang may makahuli sa kanilang nag-sesex sa library. Pero ang gulat ni 

Joey ay hindi kasing-tindi ng kay Dins. Sa halip na tumigil, muling umulos si Joey sa puki ng 

nobya. 

„Joey! Oooohhh! Ano ka ba? Huli tayo.‟ sabi ni Dins. 

„Ok lang labs. Si utol iyan.‟ sagot ni Joey. 

 

„Nagseselos ako sa iyo Dins. Suwerte mo naging bf mo utol ko.‟ sabi ni Joy. 

Kabado pa rin si Dins kahit walang tigil sa pagkantot sa kanya si Joey. Hindi siya panatag na 

may nanonood sa kanila. 

„Samantalang ako, natitikman ko lang titi niyan pagkatapos niyo.‟ patuloy ni Joy. 

Nagulat si Dins sa sinabi ng ate ni Joey. „Nagkakantutan din kayo? Oooohhh! Shit! Ahhhh!‟ 

„Masarap kasi ang titi ng utol ko. Balita ko tomboy ka dati? Masarap ang titi kesa puki ano?‟ 

„Di pa uuuhhmmm ako nakakatikim ooohhh ng puki.‟ sabi ni Dins. 

„Ganun ba? Tikman mo puki ko. Sasali ako sa inyo.‟ sabi ni Joy. 

„Sige nga ate. Pagbibigyan ko itong si labs sa pinapangarap niya.‟ sabi ni Joey. „Tikman mo 

kaming pareho labs. Masarap rin si utol. Umm umm umm!‟ 

Shock pa si Dins kaya di ito nakatutol. Nagtanggal ng panty si Joy. Kitang-kita ni Dins ang 

mamasa-masang puki ng ate ni Joey. Itinapat ni Joy ang puki niya sa bibig ni Dins. 

„Ano pa hinihintay mo? Dilaan mo na. Please.‟ sabi ni Joy. 

Sa unang pagkakataon, makakatikim na ng puki si Dins. Dinilaan niya ang hiwa ni Joy. Napa-

ungol si Joy sa dila ni Dins. „Uhhmm ganyan pala. Masarap palang dumila ang babae. 

Uuunnnggghhh! Malambot oohhh!‟ sabi ni Joy. „Boobs ko gusto mong hawakan? Malalaki 

iyan.‟ 
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Sumunod naman si Dins. Kahit na di siya makapag-isip sa kanton sa kanya ni Joey, nagawa pa 

rin niyang lamasin ang malulusog na dibdib ni Joy. „Ganyan! Sige pa tomboy ka! Ganyan! 

Ooohhhh! Saraaap!‟ 

„Joey! Joey! Ooohhhh! Malapit na ako! Ooohhh! Bilisan mo paaahhh!‟ ungol ni Dins bago niya 

muling itinuloy ang pagkain sa puki ni Joy. 

„Ang iingay niyo. Baka mahuli tayo.‟ sabi ni Joey. 

„Wala. Mamaya pa babalik yung mga tao. Ooohhh! Sarap Dins.‟ sabi ni Joy. Ipinasok ni Joy ang 

isang kamay niya sa loob ng blouse niya para lamasan ang mga suso niya. „Basta pagkatapos 

niya ako naman.‟ 

„Malapit na rin ako labs. Uuhhmm! Uuhhmm! Aaaahhhhh!‟ sabi ni Joey. Muli siyang nilabasan 

sa loob ni Dins. Sabay silang nilabasan ng nobya. Hinugot sandali ni Joey ang titi niyang matigas 

pa. Yumuko si Joy at dinilaan niya ang puki ni Dins. 

„Aaaahhhhh shiit! Oohhhh!‟ napaungol nang malakas si Dins. Nilinis ni Joy ang tamad ng 

kapatid sa puki ng nobya nito. 

„Masarap bahh? Masarap ba titi ng kapatid kohh? puki ko masarap din ba? Ha tomboy? 

uuunnngggghhh!‟ tanong ni Joy. 

„Masarap ate. Masarap kayo pareho. Ooohhhh!‟ sagot ni Dins. 

Di napigilan ni Joey na magbate dahil ang ate at nobya niya ay baligtaran. Pero hindi ito 

nagtagal. „Joey. Kantutin mo na ako. Daliii!‟ sabi ni Joy sabay tuwad. Patalikod siyang kinantot 

ni Joey habang kinakain niya ang puki ni Dins. 

„Uuummmphhh sarap niyo! Ummmmhhh!‟ ungol ni Joy. 

Kung may tao sa library ay siguradong dinid na dinig ang mga ungol ng tatlo. Wala na silang 

pakialam lalo na si Joy na mula nang matikman ng kapatid (Adventures ni Joey) ay hindi na 

mapigilan ang libog. 

„Ate. Hayan na ako ate!‟ sabi ni Joey. 

„Sige lang. Sige lang. ooohhh! Bigyan mo rin akoohhh!‟ sabi ni Joy. 

Puro ungol lang si Dins habang kinakain at dinadaliri ni Joy ang puki niya. 

Matapos ang ilang sandali, nilabasan din si Joey sa loob ng ate niya. Pagod silang tatlo lalo na si 

Joey. May narinig silang kumikilos malapit sa pintuan kaya agad silang nag-ayos ng mga sarili. 

Di na nila nalinis ang mga bakas ng tamad at katas sa carpet. 



Sa principal‟s office, labas-masok ang titi ni Mr.Suarez sa nakatalikod na estudyanteng si 

Sharon. Abala naman si Sharon sa pagkain sa puki ni Alma na nakahiga sa desk ng principal. 

Sarap na sarap si Mr.Suarez sa pagkantot kay Sharon. Di niya akalaing makakakantot pa siya ng 

babaing edad kinse pababa. Huwag lang siyang malasin na mahuli kundi siguradong kulong siya. 

Agad nawala yun sa isipan niya nang muli niyang tingnan ang ayos ng dalawang bata sa harap 

niya. Naka-taas ang mga paa at bukang-buka ang mga hita ni Alma habang kinakain siya ng 

kaibigan at maputi at makinis naman ang puwitan ni Sharon habang kinakantot ni Mr.Suarez ang 

masikip pang puki nito. 

„Sarap Sir! Ooohhh! Sige paaahh Bilisina niyooohh!‟ ungol ni Sharon. 

„Salbahe kayong mga bata kayo. Ang babata niyo pa nagkakantutan na kayo. Hetong sa iyo! 

Umm! Umm!‟ pabirong sabi ng principal. 

„Masarap Sir! Ooohhh! Masarap ang kinakantot uuhhhmmm!‟ sabi ni Sharon. 

„Sha. Ako naman kay Sir!‟ 

„Ako muna sa iyo sis! Wala pang tamad si Sir sa loob ko. Bilis Sir! Bigyan niyo ako. Ooohhhh!‟ 

„Sandali lang iha. Malapit na aahhh! Kinain niyo kasi uuhhmm!‟ sabi ni Mr.Suarez. Itinaas niya 

ang isang hita ni Sharon na gaya sa porno. Lalo siyang nalibugan sa ayos ng dalagita. Lalo 

niyang binilisan ang pagkantot dito. 

„Hayan na namannnn ako Siiirr! Oooohhh!‟ ungol ni Sharon. 

„Ako rin iha. Hayaaan naaahhh!‟ sabi ni Mr.Suarez. Nagpakawala siya ng marami at mainit pang 

tamad sa loob ni Sharon. 

„Yeeesss! Siir! Saraaap niyan. Mainit Oooohhh!‟ ungol ni Sharon. 

Hinugot ni Mr.Suarez ang matigas pa niyang alaga sa dalagita at sabay itinutok sa puki ng 

naghihintay na si Alma. „Ako naman Sir ang punuin niyo please.‟ sabi ni Alma. 

„Oo iha. Heto na ako. Umm!‟ sabi ng principal. Kahit pagod na ay hindi niya matiis ang hitsura 

ng mas batang babae na nasa harap niya. Para makabawi, dahan-dahan muna ang pag-ulos niya. 

Hinalikan niya sa labi si Alma. Pagkatapos ay humalik siya sa pisngi, sa leeg, sa tenga at sa bibig 

ulit. Niromansa muna niya ang dalagita. Kakaibang sarap ang naramdaman ni Alma. Kiniliti siya 

nang husto ng punung-guro. Nilalamas nito ang suso niya habang naglilingkis ang mga dila nila. 

Sarap na sarap rin ang dalagita sa dahan-dahang pagsundot ng malaking titi sa sinapupunan niya. 

„Ang bango bango mo iha. Ang sarap niyong pareho. Ummmhh! Uhmm! Mapapadalas tayo 

nito.‟ sabi ni Mr.Suarez. 



„Sir. Oohhh! Sarap niyannn! sige pa pooohhh! Bilisan niyo naaahh!‟ ungol ni Alma. Unti-unti 

nang bumilis ang pagkantot ng principal sa estudyante. Nakabawi na ito ng lakas at ngayon ay 

bumabalya na ang hita ng punong-guro sa puwit ni Alma. 

„Oohh! Ooohh Ooohhh! Uuuhhhmm! Ooohh! Sige pa Sir! Hayan naaahh! Bilis paaaahhh!‟ ungol 

ng dalagita. 

Tagaktak na ang pawis ng principal sa pagkantot kay Alma. Malapit na rin siya. Ilang kadyot na 

lang. Tiningnan niya si Sharon na sandali niyang nakaligtaan. Busy ito sa pag-fingger sa sarili na 

lalong nagpalibog kay Mr.Suarez. Binilisan lalo ng principal ang pagkantot kay Alma. 

„Hayan na ako Siiirr! Oohhh! Saraaapp! Ooooohhhhh!‟ ungol ni Alma nang labasan siya. Ilang 

ladyot pa ay nilabasan na rin si Mr.Suarez. Ramdam ni Alma ang mainit pero kaunting tamad ng 

principal sa loob niya. Pilit piniga ng puki niya ang titi ng principal dahilan para umungol ito 

nang malakas. Lupaypay ang principal na nakapatong ang katawan sa ibabaw ni Alma. 

Tuwang-tuwa ang principal sa pagsamantala niya sa dalawang dalagita. Umaasa soyang mauulit 

pa ito sa kahit sino sa dalawa. „O paano. Alam niyo naman siguro na walang magsasalita.‟ 

„Siyempre naman Sir. Di kami magsasabi kung kayo rin di magsusumbong.‟ sabi ni Sharon. 

„Talaga lang. Kundi lagot kayo sa mga magulang niyo.‟ sabi ni Mr.Suarez. Walang problema si 

Alma sa ganoong bagay dahil pare-pareho naman silang malilibog mag-iina. Basta tuloy ang 

pills ay walang problema. Iwas din sa mga taong mukhang may sakit. 

Iba naman kay Sharon. Di niya afford na mabisto dahil anak-mayaman siya. „Nanakot pa si Sir 

eh kanton lang pala ang hanap niyo. Basta po may bayad ok lang. Kundi kayo ang lagot.‟ 

„Ano ibig mong sabihin?‟ 

„Magagalit lang magulang namin eh kayo po?‟ sabi ni Sharon sabay inilabas ang camera phone 

niya na agad niyang ipinasok ulit sa bag. 

Walang malay si Mr.Suarez na nakunan siya ng mga video at picture ni Sharon kapag hindi siya 

nakatingin. Natulala si Mr.Suarez. Naisahan siya. 

„Ano kailangan niyo?‟ tanong ng principal. 

„Burahin niyo yang video niyo buburahin ko rin ang video ko. At saka…‟ 

„Ano?‟ 

„Libre tuition fee namin hanggang sa matapos.‟ 

„Pero…‟ 

„Yun lang sir ang gusto namin.‟ 



„Di ko na ba kayo matitikman?‟ 

„Kayo bahala sir. Basta wala tayong kuhanan. Puwede ko na bang burahin? Heto cell ko Alma. 

Pag may ginawa si Sir, takbo ka sa labas, hehehe.‟ 

„Wala. Wala akong gagawin.Sige. Burahin mo na.‟ 

Binura ni Sharon ang lahat ng video at picture sa cellphone maging sa laptop ng principal. 

Siniguro niya na walang anumang video o picture na natira. Medyo inis si Mr.Suarez dahil 

marami rin siyang ibang porno sa laptop niya. 

„Naisahan mo ako bata ka. Matalino ka talaga. Akina cellphone mo.‟ sabi ng principal. 

„Di puwede Sir. Kailangang tuparin mo muna na gagawin mo kaming scholar ng kaibigan ko. Di 

naman ako madugas sir. Patawag niyo lang ako. Ready lagi ang puki ko para sa iyo.‟ sabi ni 

Sharon. 

„Kung ganun sige. Makakaalis na kayo.‟ sabi ng principal. Sa kabila ng kakaibang karanasan 

niya, magkahalong tuwa at inis pa rin ang nararamdaman ni Mr.Suarez. Naisahan siya ni Sharon. 

Malayo ang mararating ng batang yun. 

 

Burger Queen 42 – Mas Masarap pa sa Gulay 

Maagang umuwi si Joey dahil wala ang guro ng last subject niya. Gaya ng nakagawian, dumaan 

muna siya sa computer shop para maglaro sandali. Pagkatapos ay tumungo siya pauwi. Gaya ng 

nakagawian, sumilip siya sa butas sa kuwarto ni Tess at baka-sakaling makita niya si Tess o ang 

nanay nito sa kakaibang posisyon. 

Hindi binigo si Joey ng inakala. Nanlaki nang husto ang mga mata ng binatilyo at bukambibig 

niyang tinitigan ang hubad na katawan ni Aling Lea na nagpapaligaya sa sarili. Nakatuwad ang 

biyuda at may (grabe!) talong na nakapasok sa puwit at labas-masok naman ang isang (langya!) 

ampalaya sa puki niya. Biglang tumigas na parang asero ang titi ng binatilyo. Hindi niya ito 

mapapalampas. Konti lang ang mga dumadaan sa paligid at mga hindi siya kilala. Agad na 

pumunta si Joey sa pinto ng bahay at kumatok. 

Sarap na sarap si Lea sa ginagawa. Mahigit kalahating oras na siyang nagpapaligaya sa sarili at 

ilang beses na siyang nilabasan. Masarap pala ang gumamit ng ampalaya. Nasasagi ng baku-

bakong balat nito ang tanggal niya at nagdudulot din ng kiliti sa loob ng puki niya. (Kailangang 

maranasan ito nina Tess!) isip niya. Malapit na siyang labasan nanag makarinig siya ng katok. 

Tiningnan niya ang orasan at maaga pa para dumating ang mga anak niya. Isa pang katok at 

isang pamilyar na boses ang narinig niya. 

„Aling Lea. Okay lang kayo? Si Joey po ito.‟ 
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Hindi makapaniwala si Lea. Si Joey ulit! (Magpapatikim ba ulit ako?) 

Agad niyang inalis ang mga gulay sa mga puwerta niya at madaling pinagbuksan ang binatilyo. 

Nagulat si Joey sa mga mata ng biyuda na puno ng kalibugan at pagnanasa. Agad niyang 

hinalikan ang kapitbahay sa labi. Nag-eskrimahan ng dila at nagpalitan ng laway ang dalawa. 

Mabilis kumilos ang mga kamay ni Lea. Agad niyang hinubaran ang binatilyo habang 

naghahalikan sila. 

Umalagwa ang malaking titi ni Joey. Napangiti si Lea sa pananabik. Mainit at may kakaibang 

kintab ang titi ng binata. Agad siyang lumuhod sa harap ni Joey at isinubo ang ari ng binata. 

„Lasang puki ito bata ka. Sino ba kinantot mo?‟ tanong ni Lea. 

Buong pagmamalaking sumagot si Joey. „Girlfriend ko saka ate ko po.‟ 

Hindi makapaniwala si Lea. Totoo ba ang sinasabi ng binata? „Sino girlfriend mo? Si Alma ba? 

At kailan mo pa nakantot ang ate Joy mo?‟ 

Yumuko si Joey. Hinalikan niya sa labi si Lea. Hinalikan din niya ang tenga nito at saka 

bumulong. „Kinantot ko si ate nung gabi pagkatapos ko kayong kantutin. Si ate ang nauna dahil 

di niya natiis yung tigas ng titi ko. Saka di ko po girlfriend si Alma. Iba pa po. Nahuli kasi kami 

ni ate na nagkakantutan sa library kanina.‟ 

Lalong nag-init si Lea sa mga sinabi ni Joey. In demand na pala ang binatilyo at may karanasan 

na rin sa sariling kapatid. Hinawakan niya si Joey sa balikat at ihiniga sa sahig. Kinubabawan 

niya ang binatilyo. Mariin niyang hinalikan si Joey saka hinawakan ang kahindigan nito at 

itinapat sa naglalawang puki niya. 

„Oooohhhh… Uuuhhhmmm Joooeeey!‟ ungol ni Lea. „Buti na lang dumating kaaahhh!‟ Kiniskis 

ni Lea sa bukana ng puki niya ang titi ni Joey. Busy naman si Joey sa paglamas sa mga suso ng 

magandang biyuda. „Sige pa Joey. Ganyan ngaaahhh!‟ 

Hindi na nakatiis si Lea. Tuluyan na niyang ipinasok ang titi ni Joey sa loob niya. 

„Uuuunnggghhhhh. Ang sarap Joey. Parang lalong lumaki oooohhhh!‟ ungol ni Lea. 

Nagsimulang umindayog ang balakang ni Lea sa ibabaw ni Joey. Hinayaan muna ni Joey si Lea 

na magtrabaho. Nilasap muna niya ang init at dulas ng puki ng kapitbahay. Parang puki ng nanay 

niya, mainit at madulas. 

Puro ungol ni Lea ang maririnig sa bahay. Pabilis nang pabilis ang pagtaas-baba ng balakang 

niya. Hindi nagtagal, sinasalubong na ni Joey ang pagbaa ng balakang niya. „Ooohhh! Oooooh! 

Yesss! Aaaahhhh! Sige pa! Sige paaaaahhh! Uuuunnngghhhh!‟ ungol ni Lea nang labasan siya. 

Bumagsak siya sa ibabaw ni Joey. Ihiniga naman ni Joey si Lea at itinaas ang mga hita nito. 

Nanatiling nakapasok ang titi niya sa mainit na puki ni Lea. Ipinatong niya ang mga binti ni Lea 

sa kanyang balikat at muling umulos. 

„Aaahhhhhh ooooohhhhhh!‟ ungol ni Lea. „Saraaap Joeyy uuuhhhmmmm!” 



„Masarap ba Aling Lea? Masarap ba akong kumantot?‟ 

„Masarap Joeeyy… Ang sarap mo. Ang lakiiiiiihhh! Ooohh!‟ 

„Sige. Heto pa. Aahhhh! Ang init! Umm! Umm! Umm!” 

„Oooohhhh saraaap! Sige pa! Sige paaahhh! Ibaon mooohhhh!‟ ungol ni Lea. Ramdam na 

ramdam niya ang pagbangga ng ulo ng titi ni Joey sa sinapupunan niya. 

„Lalaspagin kita! Ang libog libog mo!‟ sabi ni Joey. Nanggigigil na siya sa sarap. 

„Sige Joey! Kantutin mo ako. Laspagin mo akoohhh! Hayan na uliiiii!‟ ungol ni Lea nang 

labasan na naman siya. Basang-basa na ang pagitan ng mga hita ni Lea sa dami ng lumabas sa 

kanya. May naisip bigla si Joey na nanggigigil pa rin. 

„Ang landi landi niyo! Pati gulay eh ginagamit niyo! Puwede naman akong i-text! Umm! Umm!‟ 

„Aaahhh teka.. teka munaahhh!‟ Nabigla si Lea sa sinabi ni Joey. „Nakita mo yun? Alam ko 

kasing oooohhh! May pasok ka.‟ 

„Eh di cut classes lang ako. Basta makakantot sa iyo! Umm! Umm! Saraap niyo!‟ 

„Masarap ka din Joey. Uuhhhmmmm‟ 

„Gusto niyo ng mas masarap?‟ 

„Siyempre.‟ 

„Sandali po.‟ sabi ni Joey. Tu.ayo siya at agad nagpunta sa kuwarto. Pagbalik niya ay hawak ni 

Joey ang ampalaang gamit ni Lea. 

„Tuwad kayo.‟ sabi ni Joey.Sumunod si Lea sa sinabi ng binatilyo. Ikiniskis ni Joey sa hiwa ni 

Lea ang dulo ng ampalaya saka ipinasok. 

„Oooohhhh!‟ ungol ni Lea. Inilabas-masok ni Joey ang ampalaya sa puki ni Lea. Nang nakita ni 

Joey na nasasarapan ang biyuda ay itinutok niya sa puwit ni Lea ang titi niya. 

„Ooohhhh Joey! Gusto mo niyan? Iyong iyo iyan. Ipasok mo naaahhh!‟ 

Natuwa naman si Joey sa sinabi ni Lea. „Sure kayo? Say please.‟ 

„Salbahe ka! Ooohhh! Please na.Pleeaaasee!‟ 

Ipinasok nga ni Joey ang titi niya sa butas ng puwit ni Lea. Madulas na madulas na si Lea pero 

masikip pa rin. „Ahhhhh sarap pala dito! Mainit din! Ang sarap niyo! Lagot si nanay sa kin!‟ 



„Pati nanay mo?‟ 

„Hindi rin siya nakatiis sa laki ko. Yun lagi ang sabi niya. Ahhh! saraap niyo!‟ 

Lalong nalibugan si Lea sa sinabi ni Joey. Parang gumaan ang loob niya tungkol sa pakikipag-

sex niya sa mga anak niya. Kinakantot siya ngayon ng isa pang katulad niya. 

„Ang saraaap! Sige pa! Bilisan mo! Isagad mo parehooooo!‟ sabi ni Lea na kanina pa gustong 

tumili. „Hayan na uliiiiii!‟ 

„Ako rin! Malapit na ako! Shit! Umm! Umm! Hayan naaaa!‟ ungol ni Joey sabay sirit ng tamad 

niya sa loob ng puwit ni Lea. Ramdam ni Lea ang init ng maraming tamad ni Joey sa loob niya 

habang nilalabasan din siya. Kapwa sila bagsak sa sahig. Nagyakapan sila at naghalikan. Panay 

ang lamas ni Joey sa suso ni Lea habang hinahalikan niya ito. 

„Text niyo lang ako sa susunod. Di niyo na kailangan ng gulay para magpasarap.‟ sabi ni Joey. 

„Oo Joey. Iyo ako pag nangati ulit ako.‟ nakangiting sagot ni Lea. 

Umuwi agad si Joey pagkatapos. Pagsapit ng ala-singko, wala pa sina Tess at Alma. Nagpasyang 

bumili si Lea ng makakain ng pamilya. 

Kasalukuyang naghahalikan si Joey at ang nanay niyang si Tanya nang may bumili sa tindahan 

nila. 

„Nay. Si Aling Lea. Pagbilhan niyo.‟ sabi ni Joey. 

„Istorbo naman anak. Mamaya na.‟ 

„Sige na, nay please.‟ 

Hinarap ni Tanya si Lea sa tindahan. Parang iba na sila kung magkatinginan ngayon. Kapwa nila 

alam na may isang binatilyong namamagitan sa kanila. „Ahh, ahem. Ano yun Lea?‟ 

„Isang uhh, corned beef. Yung malaki. Saka itlog. Dalawa.‟ 

Inabot ni Tanya ang corned beef kay Lea. Nagbayad si Lea ng 200 na buo. Nagbibilang ng 

panukli si Tanya nang tumayo sa likod niya ang anak na si Joey. Nakatutok sa kanya ang matigas 

na alaga nito. 

„Ano ba Joey. Kita mong busy eh. Sandali lang.‟ sabi ni Tanya. Sinasalat na pala niya ang hiwa 

ng ina. Kita ni Lea si Joey sa likuran. Kinindatan siya ni Joey sabay nguso sa direksiyon ng 

nanay niya. 

Medyo nagbago ang mukha ni Tanya. Alam ni Lea ang itsurang iyon. Nalilibugan si Tanya. 

Ngumiti na lang si Lea at umalis. 



Burger Queen 43 – 18 Part 1 

Maagng nagising si Alma. Dumating na ang araw na hinihintay niya. Matagal na rin niyang 

pinaghandaan ito at nagtiis na bumigay sa tukso. Naramdaman niyang wala sa tabi niya ang 

inang si Lea. Magkatabi ang nanay at ang bunso samantalang si Tess ay may sariling kuwarto. 

Maaga ring nagising si Lea at naririning ni Alma na nagluluto ng agahan ang ina. Bumangon si 

Alma at pinuntahan ang ate niya sa silid nito. 

 

Natutulog pa si Tess dahil sa trabaho nito bilang kahera ng burger stand sa isang bahagi ng Pasig. 

Tanghali na ito kung gumising dahil matatandaang tumigil ito pansamantala sa pag-aaral para 

magkatrabaho. Samu‟t-sari na ang naranasan ni Tess sa trabaho at lalo na sa sex mula pumasok 

siya sa trabaho. Hubo‟t-hubad na kung matulog ang dalagang disi-otso anyos sa araw na ito. 

Nahilig sa sex si Tess mula nang magalaw siya ng kanyang amo at may-ari ng burger stand na si 

Frank. Ngunit sa kabila nun ay sinuwerte siya na mabigyan ng malaking halaga na talagang 

kailangan ng pamilya ng mga naka-relasyon niya. Mas komportable na si Tess ngayon na walang 

damit. Nakita ni Alma na basa ang kumot ng ate niya sa bandang puson. Nagpaligaya na naman 

si Tess ng sarili bago matulog gamit ang isang vibrator na regalo sa kanya ng isang karelasyon. 

Ang vibrator na yun ang naging daan para magising ang mga natatagong kamunduhan ni Alma at 

ng ina nilang si Lea. Medyo malaswa ang hitsura ni Tess. Nakausli pa ang isang suso sa ilalim ng 

kumot. Medyo may kalakihan na ang suso ng ate ni Alma dahil sa pagma-mature ng katawan 

nito. 

Nag-init nang husto ang katawan ni Alma dahil sa malaswang kalagayan ng natutulog niyang 

ate. Namasa nang husto ang puki niya dahil sa pinaghalong libog at antisipasyon sa binabalak 

niya. Napahimas ang isang kamay niya sa namamasa niyang puki at ang isang kamay naman ay 

napapisil sa isa niyang suso. Nahilig din sa sex si Alma dahil sa ate niya na siya ring naging una 

niyang karelasyon. Ganitong-ganito rin ang sitwasyon nang mamulat sa sarap ng sex si Alma. 

Ang nakapang-aakit na alindog ng kapatid at ang nakakalat na vibrator na hugis ari ng lalaki. 

Dahil sa libog, nagawang tikman ni Alma ang nakalabas na puki ng kapatid na amoy sex na 

ikinagising nito hanggang sa tuluyan silang magtalik. Sariwa pa sa isip ni Alma ang 

pangyayaring iyon at kahit na labas-masok na ang daliri niya sa puki niya, pinigilan niya ang 

kanyang sarili at napilitan siyang iwan ang natutulog na kapatid. 

Abala namang nagluluto ng almusal ang ina nilang si Lea nang bigla siyang yakapin ni Alma. 

„Ay puki! Ano ka bang bata ka! Baka matapon itong luto ko.‟ sabi ni Lea. 

„Nay naman. Masyado ka nang magugulatin. Ano almusal natin?‟ tanong ni Alma. 

„Corned beef saka itlog at sinangag. Pagpasensiyahan niyo nang magkapatid at ito lang ang 

meron tayo.‟ 

„Ano ba pinagsasabi niyo? Kumpara noon bago suwertehin si ate, eh ok na ok iyan.‟ sabi ni 

Alma. „Ano ba tayo noon? Lucky Me lang.‟ patuloy ng dalagita. Pero habang nagsasalita si 

Alma, abala siya sa paglamas sa mga suso ng nanay niya. 

http://bqstories.wordpress.com/2011/12/04/burger-queen-43-18-part-1/


„Hmmm… Ano ka ba Alma? Di pa ako tapos magluto.‟ sabi ni Lea na nalilibugan sa ginagawa 

ng anak na bunso. 

„Pasensiya na nay. Excited kasi ako ngayon eh. Di ba birthday na ni ate?‟ sabi ni Alma. Pero 

patuloy pa rin siya sa ginagawa. Pinisil-pisil niya ang matigas nang utang ng ina. Malapit din ang 

bibig niya sa tenga ng ina habang nagsasalita siya. Nakiliti si Lea sa hininga ng anak na ayo lang 

ang amoy kahit na kagigising pa lang nito. 

„Bakit sila walang reklamo?‟ tanong ni Alma sa ina. Tinutukoy niya ang matitigas na utang ng 

ina. 

„Hmmm anak…‟ ungol ni Lea. Pinagmasdan niya ang relo sa dingding at naisip niyang maaga 

pa. Pinatay niya ang kalan at agad humarap sa malandi niyang anak. Mariin niya itong hinalikan 

sa labi. Matagal na naglingkisan ang kanilang mga dila habang abala ang mga kamay nila sa 

paggapang sa isa‟t isa. Naging agresibo lalo si Alma. Bumitaw siya sa kanilang halikan at 

hinalikan niya ang ina sa oisngi, sa likod ng tenga at sa leeg pababa sa dibdib. Nagpaubaya 

naman si Lea dahil sa sarap na dulot ng ginagawa ni Alma. Inalis ni Alma ang duster ng ina para 

mailabas at mahalikan ang malulusog na suso nito. Para siyang bumalik sa pagka-sanggol pero 

ngayon ay puno na ng malisya ang isip niya at hindi gatas ang habol niya. Pinaikot-ikot ni Alma 

ang kanyang dila sa utang ni Lea habang nasa loob ito ng bibig niya. 

„Ooohhhh Alma anak… Ang saraaap. Ang galing mo na uuuhhhmmmmm…‟ ungol ni Lea. 

Maya-maya, si Lea naman ang gumanti. Hinila niya pataas ang suot na mahabang t-shirt ng anak 

hanggang sa tumambad sa kanya ang hubot-hubad na katawa nito. Gumanda na rin ang katawan 

ni Alma. May hugis na ito at hindi na bata. Bumalik sa ala-ala ni Lea ang katawan ni Kitt. 

Hinalikan ni Lea si Alma sa ibabaw ng dibdib nito. Gumanti si Lea sa ginawa ng anak sa kanya. 

Ang ina naman ang siyang sumuso sa anak. 

„Ganyan nga nayyy. Ang saraaap.. Ooohhhh… Sige paaahhh. Init na init akooohhh‟ ungol ni 

Alma. Kinagat-kagat ni Lea ang isang utang ni Alma habang abala ang kabilang kamay niya sa 

pagpisil sa kabilang suso. Lalong napaungol si Alma sa sarap. Salit-salit ang ginawa ni Lea sa 

magkabilang suso ni Alma. Napansin ni Lea na abala ang kamay ni Alma sa sariling puki, 

Itinabig niya ang kamay nito at siya naman ang humawak sa puki ng anak. 

„Hmmmm salbahe kang bata ka. Basambasa ka. Para kang umihi sa dami nito…‟ 

„Nay namannn. Init na init lang ako. Sabik ako sa regalo ko kay ate ehh…‟ ungol ni Alma. 

„Please nayyy tulungan niyo akooohhhh…‟ 

Bumaba ng halik si Lea hanggang sa umabot siya sa puki ng anak. Amoy na amoy ni Lea ang 

katas ng libog ng anak. Fertile na fertile ito. Pag nagalaw ito ng lalaking walang proteksiyon, 

siguradong lola na si Lea. Sinimulang dilaan ni Lea ang puki ni Alma. Malakas na ungol ang 

iginanti ng anak. Bumuka nang husto ang mga hita ni ALma at lalong itinapat sa bibig ng ina ang 

puki niya. Ibinuka rin ni Lea ang mga labi ng puki ni Alma at parang bibig na hinalikan ito. 

Sarap na sarap si Alma habang naglulumikot ang dila ng nanay niya sa kaloob-looban niya. 



„Ang saraaaap nay! Ooohhhh Sige paaahhh! Malapit naaahh!‟ ungol ni Alma. 

Lalong pinagbuti ni Lea ang ginagawa. Gusto niyang sairin ang manamis-namis na batang katas 

ng anak. 

„Naayyyy! Hayan na! Hayan na akooohhh!‟ ungol ni Alma. Ilang segundo pa, nanginig nang 

husto ang katawan ng dalagita. Napasandal ito sa dingding at dumulas pababa. Humihingal na 

napaupo si Alma sa sahig. 

„Ok ka na?‟ tanong ni Lea. „Nangangati ka pa ba?‟ 

„Ok na nayy. Ikaw naman.‟ 

„Di na muna anak. Kahit na gusto ko. Male-late tayo pareho niyan. Mag-ayos ka na muna saka 

ihain mo na yung pagkain. Bakit ba excited ka? Ano ba regalo mo sa ate mo?‟ 

„Secret nay. Siguradong magugustuhan niyong dalawa.‟ 

„Sige na nga. Maghahanda ako mamaya pag-uwi natin. Baka kung ano iyang sorpresa mo. Baka 

naman di maganda at ngayon pa lang nangangati ka na?‟ 

„Kung ganun eh maganda naman. Siguradong magugustuhan mo rin hehehe.‟ 

Nang magising si Tess, nakita niya ang ayos ng ina at kapatid. 

„Happy birthday ate.‟ sabi ni Alma, 

„Ang aga niyo yata. Di niyp pa ako sinali.‟ 

„Mamaya na lang ate. Basta maaga kang umuwi mamaya.‟ 

„Oo nga anak. Maghahanda ako mamaya kaya agahan mo ang uwi. „ sabi ni Lea saka hinalikan 

ang panganay niya sa pisngi. 18 ka na Tess. 

 

Burger Queen 44 – 18+ 2 

Nagising si Tess at nagulat siya sa ayos ng ina at kapatid. „Ang aga niyo naman. Di niyo ako 

sinali.‟ 

„Nangangati itong kapatid mo eh. Excited sa birthday mo. Happy birthday nga pala anak.‟ sabi ni 

Lea. Lumapit siya kay Tess at hinalikan ito sa pisngi. 

„Salamat „nay. Ano naman ang kinasasabik mo ha?‟ tanong ni Tess kay Alma. 
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„Basta. May sorpresa ako sa iyo ate. Happy birthday din. Agahan mo uwi mamaya ha?‟ sabi ni 

Alma. Humalik din ito sa ate niya pero sa bibig naman. 

 

„Oo nga Tess. Agahan mo ang uwi. Maghahanda ako mamaya.‟ sabi ni Lea. 

„Opo „nay.‟ 

Masayang kumain ang mag-iina kahit na kating-kati sa isa‟t-isa. Kinailangang pumasok ni Lea sa 

trabaho at si Alma sa school. Naiwan si Tess na mag-isa sa bahay. Nag-iisip kung ano ang 

mangyayayari mamaya. 

Abala si Lea sa totoong trabaho niya. mabilis siyang nagta-type ng mga transaksiyon sa 

computer niya. Kailangang matapos siya agad para makauwi nang maaga at makapagluto para 

kay Tess. Naiintriga siya sa pinaplano ni Alma? Ano naman kaya yun? Simple lang ba o 

seksuwal? Mukhang seksuwal dahil napakainit ng bunso niya kanina. 

„Lea. Sama ka sa kin mamaya pagka-out.‟ sabi ni Frank na di niya namalayang lumapit. Nabigla 

si Lea. Paano kaya ito? „Ahhh Frank, di ako puwede eh.‟ 

„Bakit naman?‟ 

„Kailangan kong umuwi nang maaga. Birthday kasi ni Tess at ipaghahanda ko mga anak ko.‟ 

sagot ni Lea. 

Nagulat si Frank. Kung bakit ay di niya alam. Pero sandali lang ang reaksiyon niya. Napangisi si 

Frank. „Ganoon ba? Pasensiya na. Di ko alam. Eh dapat pala off muna si Tess.‟ 

„Sabi ko magpaalam pero huwag na lang daw. Gusto niyang kumita. Uuwi rin daw siya agad.‟ 

„Ganun ba? May panghanda ka na ba?‟ 

„Ang laki kaya nung binigay mo noon. Huwag kang mag-abala.‟ sabi ni Lea. 

„Ok. sige. Kung gusto mo out ka nang alas-kuwatro o halfday ka na lang.‟ 

„Di na. Kakahiya sa iyo. Birthday lang naman di emergency. Sige na Sir. Tatapusin ko muna 

itong mga ito.‟ 

Lumabas ng office si Frank. Medyo magulo ang isip niya na parang may mga sangkap sa mesa 

pero di alam ang lulutuin. 

„Rose, sino messenger natin ngayon?‟ tanong ni Frank sa cellphone. „Ahh ok. Papuntahin mo 

siya sa kin.‟ 

Taas-baba ang maliit pang balakang ng isang dalagita sa malaking titi ni Henry, kumpare ni 

Frank. Maingay sa kuwarto dahil sa magkahalong ungol at halinghing ng mag-among Henry at 



Dahlia. Bata pa si Dahlia, wala pa itong katorse nang mapanood niya kamakailan ang isang 

kakaibang eksena sa sala ng amo niya na maagang gumising sa kanyang kamunduhan. 

Huling-huli ni Dahlia ang amo niya kasama ang mga kumpare nito na nakikipag-sex sa dalawang 

babae. Kitang-kita ni Dahlia kung paano pinagsaluhan ng apat na lalaki ang dalawang babae. 

Kitang-kita rin ni Dahlia ang paglabas-masok ng malalaking titi ng mga lalaki sa dalawang babae 

at ang mga nasasarapang mukha ng mga ito. Lihim na nagparaos si Dahlia sa CR pero nahuli 

siya doon ng amo at doon na nagsimula ang daan ni Dahlia sa kamunduhan. Ngayon, tuwing 

silang dalawa lang ni Henry ang nasa bahay, todo-kantutan ang dalawa. Hindi na makatiis si 

Dahlia na di siya makantot ng amo dahil sa sarap. 

„Ooohhhh! Sirrr! Ang saarrraaaapp! Salubungin niyo sir! sige paaahhhh!‟ ungol ni Dahlia 

habang kinakabayo ang amo. Hawak niya ang magkabilang suso niya na dinidila-dilaan pa ni 

Henry. Jackpot talaga si Henry. Bukod sa bata pa, masikip na masikip pa ito. 

„Ang sikip mo Dahlia. Ang sarap mong gumiling. Aahhh! Ganyan nga!‟ sabi ni Henry. 

„Hayan na uli sirrr! Hayan na namannnnn! Oooohhhh!‟ ungol ni Dahlia nang labasan siya sa 

ikalawang pagkakataon. Nag-iba ng puwesto si Henry. Ihiniga niya ang kasambahay saka 

isinabit ang mga binti nito sa kanyang mga balikat. Minsan ay natatakot si Henry dahil sa maliit 

na katawan ni Dahlia. Baka lampas na sa sinapupunan nito ang kanyang kargada pero kinakaya 

naman ng dalagita. Ngayon ay sagad sa lalim ang gagawin niya. Bakas sa mukha ni Dahlia ang 

pananabik sa gagawin ng amo. Ilang ulos lang nito ay lalabasan na naman siya sa ganoong 

posisyon. 

„Uuunnnnggghhh! Oooohhh!‟ ungol ni Dahlia nang unti-unting ibaon ni Henry ang titi niya sa 

sariwang puki ng kasambahay. 

„Uuhhhmm! Sarap mo Dahlia!‟ sabi ni Henry. Tuluyan na siyang nag-taas-baba kay Dahlia. 

Sarap na sarap si Dahlia sa amo. „Siirrr! Sige pa! Isagad niyo paaahhh! Ang saraaaap! Oooooh!‟ 

ungol ni Dahlia. Muling nanginig ang katawan ng dalagita. 

„Nakaisa ka na naman! Ummm Umm! Heto pa! Tanggapin mo! Umm! Ummm!‟ sabi ni Henry. 

Naging marahas na ang pagkantot niya sa dalagita. 

„Oooohhh! Siirrr! Ooooh! Oooohhhh! Di ko na kaya! Mababaliw na akooohhh!‟ sigaw ni Dahlia. 

„Malapit na ako! Mmm! Umm! Hayan na ako iha! Hayan na ako! Aaaaahhhhhh!‟ sabi ni Henry 

nang umabas ang mainit na tamad niya sa loob ni Dahlia. 

Muling nilabasan si Dahlia sa init ng tamad na sumirit sa loob niya. Lupaypay siya sa kama. 

Tumabi sa kanya si Henry at sinuso pa nito ang mga murang dibdib ng kasambahay. „Ang sarap 

mo talaga iha.‟ 



„Ikaw din Sir hihi–‟ sagot ni Dahlia nang biglang nag-ring ang cellphone ni Henry. Si Frank ang 

nasa caller ID. 

„Yo pre! Ano balita?‟ sagot ni Henry. 

„Oks lang pre. Ikaw?‟ 

„Heto. Busy hahaha!‟ 

„Pre, di ako matutuloy kina Ben mamaya.‟ sabi ni Frank. 

„Bakit naman pre? Si Linda ba nangungulit na naman? Siya kasi kantutin mo huwag kung sinu-

sino.‟ pabirong sabi ni Henry. Sinenyasan niya ang nahimasmasan nang si Dahlia para linisin ang 

nakatayo pa niyang titi. agad tumalima ang dalagita na parang hayok na hayok. 

„Kung puwede lang ba eh. Frigid ang babaing yun.‟ sabi ni Frank. 

„Sira! Isama mo kasi sa lakad!‟ 

„g*g*. Baka masira yung „breeding‟ niya, tuluyan pa kong hiwalayan.‟ 

„Eh diba yun ang gusto mo? Uuhhmmm…‟ 

„Bakit naman yan na naman ang usapan? Basta di ako makakapunta mamaya. May lakad ako.‟ 

„Ahhhh! Anong lakad naman iyan? Nagsosolo ka na naman eh.‟ 

„Ikaw ba hindi? Sino kinakantot mo ngayon?‟ 

„Secret pre.‟ 

„Akin din secret. Basta bahala na lang kayo mamaya.‟ 

„Sige pre.‟ 

Dumating si Tess sa trabaho at gaya ng dati, nandoon si Amy. Binati siya nito ng maligayang 

kaarawan. Nag-stay pa si Amy ng mga dalawang oras dahil busy ang stand sa dami ng order. 

Kabi-kabila ang order at tatlong-oras pa lang ay parang full-shift na siya. Nalaman niyang may 

rally pala sa malapit. Marami nang nag-text sa cellphone niya pero wala siyang panahong 

magbasa. 

Dumating ang sandali na wala nang umoorder kaya agad niyang tiningnan ang kanyang 

cellphone. 

/Happy birthday ate. Huwag kang papagabi ha?/ text ni Alma. 



Natuwa si Tess sa text ng kapatid. Desidido siya talagang umuwi nang maaga. Binasa ni Tess 

ang iba pang text. 

/Hi Tess. Happy birthday sa iyo. Ayos naman buhay dito pero miss na kita./ text ni Patrick. 

Napangiti si Tess. May puwang pa sa puso niya ang binata at na-guilty tuloy siya at muli niyang 

tinanggap ang ex niyang si Ernie. Binasa ni Tess ang sumunod na text ni Patrick. 

/You have received 100USD from +14477xxxx. Please redeem from any Globe branch./ 

/Paseniya ka na sa padala ko. Iyan lang nakayanan eh. Bili ka ng sapatos o blouse. Happy 

Birthday uli. ü/ 

Medyo napaluha si Tess sa tuwa. Wala na siyang magagawa dahil nasa US na si Patrick at 

matagal pang makakabalik. Nag-text siya ng thank you kahit mabawasan siya nang malaki. 

Bawi-bawi naman. Muli niya tuloy naalala ang pinagdaanan nila ni Patrick. Di man kalakihan 

ang ari nito, naging masarap naman ang sex nila di gaya nina Frank at Ramon. Masarap din sila 

pero iba ang sarap ng sex sa minamahal. Medyo nag-init uli ang pakiramdam ni Tess lalo na 

nang makita niyang walang masyadong tao sa paligid. 

Napaupo si Tess at kumilos mag-isa ang kamay niya sa ibabaw ng palda niya. Nanariwa rin sa 

ala-ala niya ang itsura ni Alma kaninang umaga. Ano kaya ang regalo nito sa kanya? 

Pakiramdam na naman ni Tess na umaalsa ang mga dibdib niya at namamasa ang puki niya. 

Nasaan kaya si Ernie kung kailan mo kailangan? Ilang araw na rin silang di nagkakantutan dahil 

pumipila ito sa terminal at di sigurado kung kailan libre. Para na lang itong kabuteng 

sumusulpot. 

Ang maganda lang kay Ernie ay ang malaki nitong kargada. Pinakamalaki sa mga naranasan 

niya. Huli nilang kantutan ay ang threesome nila ni Malou. Taas-baba na ngayon ang daliri niya 

sa ibabaw ng basa na niyang panty. Kailangan na niyang huminto. May paparating. Agad siyang 

nagbukas ng isang maliit na C2 para pababain ang init ng katawan niya. 

Maya-maya ay may dumating na lalaki na may dalang bag. 

„Mang Boy! Napaaga yata kayo. „ sabi ni Tess. (Gaano kaya kalaki ang kay Mang Boy?) 

„Di pa ako mangogolekta. Malakas ka kasi kay boss eh. May regalo raw sa iyo.‟ sabi ng lalaki at 

ibinigay niya ang bag kay Tess. (Ano ba meron ka at pinagod ako ni Boss?) 

Mainit pa ang pakiramdam ni Tess at kitang-kita ni Mang Boy ang kawalan ng ayos ng dalaga na 

parang kagagaling lang sa milagro. Nagkatinginan ang dalawa. Doon naintindihan ni Mang Boy 

kung ano ang mayroon si Tess na wala sa ibang kahera. Umiling-iling si Tess para palinawin ang 

isip niya. 

„Kay boss ito galing? Bakit kaya? Pakisabi kay boss salamat nang marami.‟ sabi ni Tess na may 

halong pagkukunwari. 



„Dadaan na lang ako ulit mamaya. Sige na. May iba pa akong koleksiyon.‟ sabi ni Mang Boy. 

Hindi nakalampas kay Mang Boy ang kalibugang nararamdaman ni Tess. (Sana walang kapalit 

mamaya itong si Tess. Malibog ang dating kanina. Suwerteng kumag ni Boss. Magka-aids sana.) 

Pagka-alis ni Mang Boy, tiningnan ni Tess ang laman ng bag. Isang cellphone na Nokia 5230 

ang ibinigay sa kanya ni Frank na may nakakabit na card. 

„Happy Birthday Tess. Magustuhan mo sana ito.‟ 

Nanliligaw ba sa kanya si Frank? Di naman siguro. Natikman na niya silang mag-ina. Baka pati 

si Alma madale nito pag bumisita sa bahay. Sumaglit sa isip ni Tess na labas-masok ang titi ni 

Frank sa nakatuwad na si Alma. Nabalot siya ng kiliti sa naiisip. Di lingid kay Tess na 

nagpapakantot na rin si Alma sa boyfriend nito at kay Joey. Paano kung dumagdag pa si Frank? 

Umiling na lang si Tess. Pilit niyang itinuon ang pansin sa bagong cellphone. Ok pa naman yung 

regalo sa kanya ni Patrick. Ibibigay na lang niya sa ina niya ang bagong unit. Napawi na ang init 

sa katawan niya dahil sa pagtingin sa bagong cellphone nang mapansin niya ang isang batang 

papalapit. Medyo kinabahan si Tess dahil ito yung utusang bata ni Ramon. Agad niyang hinanda 

ang lutuan sakaling may orderin ang bata. Nagulat siya at may dala rin itong plastic bag. 

„Ate. Pinabibigay ni Mang Ramon.‟ sabi ng bata. 

„Thank you ha. May bilin ba siya?‟ 

„Dalawang special ate. Daan ka rin daw sa kanya mamaya.‟ 

Napaisip si Tess. Napakagat siya sa hintuturo. (Puntahan ko kaya? Kaso baka gabihin ako 

masyado.) 

„Pakisabi na lang di ako makakapunta. Baka bukas. Kailangan kong umuwi nang maaga eh. 

Maghahanda si nanay.‟ 

„Sige ate. Sabihin ko.‟ sabi ng bata. Matapos ang order, binigyan rin ni Tess ang bata ng isang 

softdrinks. 

Naiwang mag-isa si Tess. Ano bang nagawa niya at sunud-sunod ang biyaya? (Hindi kaya ako 

malasin kalaunan?) Kahit tanggap na niya ang magpagamit kung kani-kanino, may bahid pa rin 

siya ng alinlangan. 

Binuksan ni Tess ang regalo ni Ramon. Isang cellphone din. Isang dual-sim na qwerty. (Mas 

madaling mag-text dito. Kay Alma na lang itong N95). May isa pang kahon sa ilalim ng bag. 

Medyo mahaba. Nang buksan ni Tess ang kahon? naglalaman ito ng mas malaking vibrator 

kaysa sa unang gamit niya. Kulay pink ito at may mga malaking umbok malapit sa ulo at mga 

ridges sa katawan. Agad niyang ibinaba ito para di makita ng kung sinumang mapadaan. 

Tinitigan niya ito at di niya maiwasang mapalaway. Nagbalik bigla ang init ng katawang 

nilalabanan niya. 



„Hoy!‟ sigaw ng isang lalaki. 

„Ay puki! Ano po?‟ tanong ni Tess. Tumambad sa kanya ang nakangising si Ernie. Agad 

kumuha ng siyanse ang dalaga at inihataw sa ulo ng nobyo. 

„Ano ka ba? Buwisit ka? Ba‟t ka laging nanggugulat? Kanina pa ako gustong mag-cr eh kung 

maihi ako?‟ sabi ni Tess. 

„Sorry na! Ano ba! Masakit iyan!‟ sigaw ni Ernie habang patuloy siyang hinahataw ni Tess. 

Tumigil si Tess. Ngumiti lang ng sweet si Ernie. „Ano kailangan mo?‟ tanong ni Tess. 

„Siyempre ikaw. Malayo pila ko rito. Ano pa ba ipupunta ko?‟ 

„Guasto mo lang maka-libre.‟ 

„Saka yun. Pero gusto lang kitang makita. Bawal ba yun?‟ 

„Oo na nga. Basta huwag ka nang manggugulat.‟ 

„Pramis. Di na kita gugulatin hehehe.‟ 

„O, ano gusto mo?‟ 

„Isang malaking C2 saka paisa naman diyan.‟ 

Tumayo ang mga balahibo ni Tess sa batok sa sinabing yun ni Ernie. (Kung puwede laannnggg) 

„Ano ka ba? Ang aga-aga. Heto na C2 mo. Kahit gusto ko, di rin puwede mamaya kailangang 

nakauwi nang maaga.‟ 

„Ganun? Sige. Hatid kita mamaya. Alis na muna ako. Thanks dito.‟ 

„Teka! Wala ka bang sasabihin?‟ 

„Ano?‟ 

„Di mo ba alam?‟ 

„Ang alin? Ang labo mo.‟ 

„Tse! Lumayas ka na nga! Huwag mo na akong ihatid mamaya. Kaya ko sarili ko.‟ inis na sabi ni 

Tess. 

„Sige na. Pipila pa ako nang pagkahaba-haba. Mamaya na lang.‟ 

„Teka!‟ 



„Ano na naman yun?‟ 

„Dito ka muna. Mag-c-cr ako.‟ 

„Ano?‟ 

„Sandali lang. Bilang ko yang pera diyan ha?‟ sabi ni Tess sabay iwan kay Ernie. 

Pagkapasok sa CR, agad umihi si Tess pero di lang yun ang pakay niya. Dala niya ang bagong 

regalo ni Ramon. Init na init ang katawan ni Tess na halos punitin ang suot na blouse. Agad 

niyang nilamas ang mga boobs niya at naglaro ang kanyang imahinasyon. 

Patalikod siyang binabayo ng malaking titi ni Ernie. Naii-magine niya ang paglabas-masok nito 

sa puki niya. Sinasampal ni Ernie ang puwit ni Tess habang kinakantot siya nito. Napakagat-labi 

si Tess para di marinig ng katiwala ng bahay ni Patrick ang pag-ungol niya. Habang naglalaro 

ang kanyang isip, labas-masok naman ang bagong vibrator sa loob ng puki niya. Ramdam ni 

Tess ang bawat umbok nito sa loob niya. Agad siyang nilabasan pero patuloy na naglalaro ang 

imahinasyon niya. Di niya maiwaksi sa isip niya si Alma na patalikod ding tinitira ni Frank. 

Ayaw niyang mangyari iyon pero masyadong nakakalibog ang tanawin. Sa isip ni Tess, sabay 

silang kinakantot ng dalawang lalaki. Malinaw sa isip ni Tess ang malaswang itsura ng kapatid 

habang binabayo ito ni Frank. Ilang sandali pa, muling nilabasan si Tess. Mas masarap nga ang 

bagong regalo sa kanta ni Ramon at nagdesisyon si Tess na dalawin ang matanda kinabukasan. 

Inabutan ni Tess si Ernie na kumakain ng hilaw na hotdog pero di na ito pinansin ng dalaga. 

Napataas ang kilay ng binata sa mas maaliwalas na itsura ng nobya. „Ano nangyari sa iyo? Ba‟t 

ang tagal mo?‟ 

„May ibang gumagamit eh. Magagawa ko. Sige na. Lumayas ka na. Bukas na lang.‟ sambit ni 

Tess. Sa kabila ng gibwa niya, di pa niya nakakalimutan na nakalimot si Ernie. 

„Ayaw mo talaga mamaya?‟ 

„Ano muna sasabihin mo?‟ 

„Ahhhh! Wala akong panahong manghula. Diyan ka na,‟ sabi ni Ernie. 

Medyo tulala si Ernie sa pila ng traysikel. Iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ni Tess. Nasa 

dulo na ng dila niya ang sagot pero bigla itong nawawala. 

„Pare, mukhang malalim yang iniisip mo.‟ sabi ng kasama sa pila na si Gary. 

„Labo talaga ng mga babae pre. May gusto pero ayaw sabihin. Ba‟t ba laging ganun?‟ 

„Tinutukoy mo ba yung girlfriend mong kahera ng Frankburger?‟ 

„Oo. Away kami kanina. Kasalanan ko ba kung di ko mahulaan yung gusto niya?‟ 



„Baka naman anniversary niyo?‟ 

„Hindi. Kailan lang yun.‟ 

„Baka naman date niyo mamaya?‟ 

„Hindi. Alam niyang wala akong pera.‟ 

„Eh baka naman birthday niya. Ako eh nag-break kami ng gf ko nung nakalimutan ko birthday 

niya.‟ 

Napasampal sa noo si Ernie. „Siyet! Siyet! Siyet! Napakasimple di ko pa alam! Putcha naman o!‟ 

„Hehehe tama ako.‟ 

„Pre! Baka naman may 200 ka diyan? Bayaran ko na lang next week!‟ sabi ni Ernie. 

Nabigla naman si Gary. Nagyon lang umutang sa kanya si Ernie. „Ha? Pare naman!‟ 

„Sige na! Alam kong meron ka lagi. Pangreregalo ko lang. Promise talaga!‟ 

„Hayan! Bayaran mo agad ha!‟ 

Alas nuwebe na ng gabi, may tatlo pang customer si Tess. Abala siya sa pagluluto mula pa 

kaninang ala-siyete. Oras na ng uwian at maraming bumibili ng pasalubong o pagkain ng mga 

pang-gabi. Dumating sana mamaya si Malou kundi ay di siya makakauwi. Maya-maya nga ay 

dumating si Malou. 

„Aba! Ang aga mo yata‟ sabi ni Tess. 

„Tinawagan ako ni Mang Boy. Agahan ko raw sabi ni Boss. Happy birthday pala sis.‟ bati ni 

Malou. 

„Salamat naman. Alis na ako alas-10.‟ sabi ni Tess. 

„Hindi! Ok lang daw. Umalis ka na agad para makauwi ka nang maaga. Kaya nga pinapunta ako 

agad eh. Sayang naman tong pagapapaaga nila sa „kin.‟ 

„Ok lang sa yo?l 

„Hehehe may extra daw ako.‟ 

„Salamat sis!‟ sabi ni Tess. Agad nakapag-ayos si Tess ng sarili at pumunta sa sakayan ng dyip. 

Pero naisip niyang parang mayroon siyang nakalimutan. 



Walang tao sa burger stand nang dumating si Ernie na may bitbit na bulaklak. Nagulat siya nang 

iba ang tumatao sa stand. Natuwa naman siya dahil di na iba sa kanya ang kaherang si Malou. 

Nagulat naman si Malou nang makita si Ernie at hindi lang gulat ang nadama ng dalaga. Di na 

nawala sa isip niya si Ernie mula nang punuin nito ang kaloob-looban niya. Agad na namasa ang 

puki ni Malou sa pagkakakita kay Ernie. „Hoy pogi! Sa kin ba iyan?‟ 

„Swerte mo naman. Kay Tess ito. Nasan na siya?‟ 

„Nauna na. Kailangan raw umuwi nang maaga. „ 

„Ganun? Sabi ko sa kaya ihahatid ko siya. Loka-loka talaga yun. Di pa kasi ako deretsahing 

birthday niya inaway pa ako.‟ 

„Ganun talaga boy. Pag nag-gf ka kailangang matandain ka. Di puwede sa min ang ulyanin.‟ sabi 

ni Malou. „Dito ka muna sa kin. Pasok ka. Gusto mo ng maiinom?‟ 

„Beer kung meron.‟ 

„Wala tayo nun eh. Rootbeer na lang.‟ 

„Sige.‟ Naisip ni Ernie na pagkatapos uminom ay dederetso siya kina Tess. Kaso, off-limits siya 

kay Aling Lea. 

„Miss na kita Ernie.‟ biglang sabi ni Malou pagkabigay ng inumin. 

Napangisi si Ernie. Mukhang di sayang ang punta niya. „Ako ba nami-miss mo o itong alaga ko.‟ 

Hindi alam ni Malou ang isasagot. Ngumiti na lang ito at dinilaan ang mga labi niya. „Pasok ka. 

Bilisan lang natin habang walang tao.‟ 

Pumasok nga si Ernie. Isinara ni Malou ang stand. Pagkasara ay agad na hinalikan ni Malou si 

Ernie sa labi. Matagal naglingkisan ng dila ang dalawa. Nagsimulang maglumikot ang kamay ni 

Ernie sa malulusog na dibdin ni Malou at su Malou naman ay panay ang himas sa nakaumbok na 

titi ni Ernie. Bumitaw ng halik si Ernie at agad na itinaas ang suot na t-shirt at bra ni Malou. 

Agad isinubo ni Ernie ang mapuputing dibdib ni Malou. 

„Shit! Ooooohhhh! Sarap mo Ernie! Oooohhhh!‟ ungol ni Malou. 

„Ang sarap mo rin Malou. Hmmmm!‟ sagot ni Ernie habang ikinakalas ang palda ni Malou. 

Gayundin ang ginagawa ni Malou. Natanggal na ni Malou ang butones at zipper ng pantalon ni 

Ernie. Agad na lumuhod ang dalaga at ibinaba ang pantalon at brief ni Ernie. Umigkas ang galit 

na galit na titi ni Ernie. Ibinalot ni Malou ng dalawang kamay ang kahabaaan nito at saka isinubo 

ang natitirang dalawang pulgada. Sinipsip nang maigi ng dalaga ang titi ni Ernie. 



Napakapit sa buhok ni Malou si Ernie sa sarap na nararamdaman. Magkahalong sipsip at dila ang 

ginagawa ng dalaga na talagang pinapasarap ang pagilid ng ulo ng titi ng binata. Maya-maya ay 

tuluyan nang isinubo ni Malou ang kahabaan ng titi ni Ernie. 

„Siyet! Putcha ka Malou. Ang sarap mong tsumupa aaaahhhh!‟ sambit ni Ernie. Lalong pinagbuti 

ni Malou ang ginagawa. Taas-baba ang kamay niya sa nalalabing bahagi ng titi ni Ernie habang 

sinisipsip niya ang kalahati nito. Napapakadyot na rin si Ernie sa sarap. Di nagtagal, isinubo ni 

Malou ang dalawang bayag ni Ernie habang taas-baba ang kamay niya sa titi nito. Pakiramdam 

ni Ernie na lalabasan na siya. 

„Malou! Malou! Malapit na ako! Hayan na aaahhhh!‟ ungol ni Ernie. Agad isinubo ni Malou ang 

titi ni Ernie at muli itong sinipsip nang husto. 

Di na napigil ni Ernie ang sarili at nilabasan sa loob ng bibig ni Malou. Halos mapuno ng mainit 

na tamad ang bibig ni Malou na nilululon amg bawat pagtalsik na parang dumedede sa bote. 

Pakiramdam ni Malou na parang nabusog siya sa dami. (Sorry na lang Tess. Para sa iyo yata 

inipon ang taho ni Ernie.) 

Matigas pa ring iniluwa ni Malou ang titi ni Ernie. Itinayo ni Ernie ang dalaga at pinatuwad. 

Nanggigigil si Ernie sa mapuputing hita ng kahera at kulay pink pang mga labi ng puki nito. 

Hinalik-halikan muna ni Ernie ang puwit ni Malou bago niya sinimsim ang bago ng puki nito. 

Napaungol nang malakas si Malou nang dilaan ni Ernie ang puki niya. Ibinuka nang husto ni 

Ernie ang mga labi ng puki ni Malou saka kinain ito nang buo. 

„Oooohhhhh! Sarap niyaaannn! Oooohhh!‟ ungol ni Malou. Sinimulang himasin ni Malou ang 

isang suso niya. Tanaw ito ni Ernie at lalo siyang nalibugan sa kahera. Lalong tumigas ang titi 

niya habang hinihimod niya ang puki ni Malou. 

„Ipasok mo na please! Kailangan ko iyang titi mo sige naaahhh!‟ ungol ni Malou. 

Tumayo si Ernie at itinutok nito ang titi niya sa bukana ni Malou. „Aaaahhhh! Ooooohhhh! Ang 

saraaap!‟ ungol ni Malou nang bumaon ang titi ni Ernie sa puki niya. 

„Ang sarap mo Malou! Ang sikip mo paaahhh!‟ ungol ni Ernie habang labas-masok ang kabuuan 

niya kay Malou. Gustong tumili ni Malou sa bawat pagbaon ni Ernie. Kung puwede lang araw-

arawin niya ang binata ay gagawin niya. (Pumayag kaya si Tess na may kasalo? Oooohhh 

saraaaap!) 

„Malapit na ako Ernie! Bilisan mo paaaahh Oooohhh!‟ ungol ni Malou. Binilisan nga ni Ernie 

ang pagbayo. 

„Hayan na! Hayan naaaaahhh!‟ impit na sigaw ni Malou nang labasan siya. 

Sige pa rin sa pagbayo si Ernie. Umuuga na ang stand sa bawat pagsalpak ni Ernie sa puwitan ng 

dalaga. Kitang kita niya ang maputi nitong puwit sa ilaw ng flourescent. May naisip si Ernie. 



Inabot niya ang dispenser ng mantika at pinatakan ng konti ang puwit ni Malou. Ipinahid niya sa 

puwit ni Malou ang mantika at pinatakan din ni Ernie ang butas ng puwit ni Malou. 

„Ano gagawin mooohhh? Salbahe kaaahhh!‟ sabi ni Malou. 

„Pa-isa dito ha? di ko pa nararanasan eh!‟ sabi ni Ernie. 

„Ako rin. Baka di ko kaya! Dahan-dahan lang.‟ 

„Relax ka lang. „ sabi ni Ernie. Muli niyang ibinaon ang titi niya kay Malou saka gumiling-giling 

para ibalik ito sa mood. Muling napaungol ang dalaga. 

Hinugot ni Ernie ang titi niya saka itinutok sa butas ng tumbong ni Malou. 

„Haahhh! Aahhh!‟ ungol ni Malou. Ramdam niya na nakapasok na ang ulo ng titi ni Ernie sa 

kanya. Nakatulong nang husto ang mantika para maipasok ni Ernie ang titi niya sa napakasikip 

na puwit ni Malou. Maya-maya ay kalahati na ang nakapasok. 

Medyo napapairi sa sakit si Malou. Ramdam niya na kalahati na ang nakapasok sa kanya. 

Magkahalong sakit at kakaibang pakiramdam ang nadarama niya. Kakaiba ang init ng titi na 

umuulos sa kanya. Maya-maya lang ay parang nawawala ang sakit. Sinimulang laruin ni Ernie 

ang puki ni Malou habang umuulos ang kalahati ng titi niya. Malalalim na hininga at ungol ang 

naririnig niya kay Malou. 

„Masakit pero… pero… Masaraap! Ooohh! dahan-dahan lannnggg.‟ ungol ni Malou. 

Kumuha ng katas si Ernie mula sa basang puki ni Malou at ipinahid sa butas ng puwit ng dalaga 

at sa natitirang bahagi ng titi niya. Nagsimulang dumulas ang puwit ni Malou hanggang sa 

maibaon ni Ernie ang kabuuan niya. 

„Oooohhhh! Sshhhiiit!‟ ungol ni Malou. Lalong nag-iba ang pakiramdam niya. Parang punung-

puno ang loob niya. May kung anong nakikiliti sa loob niya na nagdudulot ng kakaibang sarap. 

Lalo siyang nalibugan nang magsimulang mag-labas-masok si Ernie sa tumbong niya. 

„Oooohhhh! Shit! Sarap pala niyan! Sige paaahhh! Laruin mo pa puki kooohhh! Punuin mo 

puwit koohh Ooohhh!‟ 

„Huwag kang maingay ahhh! sikip mo! Putcha sarap!‟ sabi ni Ernie. 

„Sige paaaahh! Please! Lakasan mooohhh!‟ ungol no Malou. Ramdam niya na naglalawa ang 

puki niya sa sarap. 

Sarap na sarap din si Ernie sa sikip at init ng puwit ni Malou. Ramdam ni Ernie na malapit na 

siyang labasan. 

„Malapit na ako! Ipuputok ko sa loob! Malapit naaahhh!‟ ungol ni Ernie. 



„Ako rin! Sabay tayoohh!‟ 

„Hayan naaahhh!‟ ungol ni Ernie nang labasan siya. Nanginig naman nang husto ang katawan ni 

Malou. Napaluhod ang dalawa sa sahig ng stand at tuluyang napasubsob. Pawis na pawis at 

hingal na hingal ang dalawa. 
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 „Happy birthday anak!‟ sabi ni Lea pagpasok ni Tess sa pinto ng bahay nila. Niyakap ni Lea ang 

panganay at hinalikan niya ito sa pisngi at sa labi. 

„Happy birthday ate!‟ sabi ni Alma. Niyakap niy nang mahigpit si Tess at hinalikan din sa labi. 

Binigyan niya ng regalo si Tess na nasa maliit na kahon. 

„Ano ito?‟ tanong ni Tess. 

 

„Buksan mo na lang.‟ sabi ni Alma. 

„Heto rin ang sa kin.‟ sabi ni Lea at inabutan din ng maliit na kahon si Tess. Isang t-shirt na 

kulay pink ang regalo ni Alma samantalang isang light blue na mini-blouse ang regalo ni Lea. 

„Wow! Bagay na bagay naman. Salamat dito.‟ sabi ni Tess. 

„Ako rin meron dito. Alma, sa iyo na tong cellphone na bigay ni Patrick. Ingatan mo ha.‟ 

„Wow Ate! High-tech naman.‟ 

„Nay, may regalo rin sa „kin. Sa iyo na rin ito.‟ sabi ni Tess saka inabot sa ina ang bagong 

Samsung. Natuwa si Tess sa hitsura ng ina at kapatid. 

„Kain na tayo anak. Masarap iyan.‟ sabi ni Lea. Naghanda ng pancit bihon na maraming sahog si 

Lea. Mayroon ding ice cream na kabibili lang sa kanto at isang mahabang cake. 

Nagsalo-salo ang mag-iina. Tuwang tuwa sa maraming biyayang dumating sa kanila mula nang 

magtrabaho si Tess. Noong may sakit si Lea, halos wala na silang makain. Mahaba na ang 

listahan niya kay Aling Tanya, ang ina ni Joey pero ngayon ay may sobra pa silang pera at 

mistulang inuulan sila ng cellphone. (Salamat kay Frank) naisip ni Lea kahit ang kapalit ay ang 

katawan nilang mag-ina. Gaya ni Tess, iniisip ni Lea ang sitwasyon nila kay Frank. Mukha 

namang walang masamang nangyayari, walang nasasaktan, walang inaagawan. Wala siyang 

balak agawin si Frank mula sa pamilya nito. Kung maayos lang madadala ni Frank ang 

sitwasyon, talagang wala silang magiging problema. 

„Nay, mukhang malayo ang iniisip mo.‟ sabi ni Tess. 
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„Wala anak. Iniisip ko lang kung gaano tayo ka-suwerte. Kumusta ka naman sa trabaho?‟ 

„Ok lang ako nay. Eh ikaw?‟ 

„Ok lang din. Pero dapat ka nang magtuloy mag-aral sa pasukan.‟ 

„Opo nay. Tuloy na tuloy.‟ nakangiting sagot ni Tess. 

„At ikaw Alma. Huwag mong pababaaan ang sarili mo. Alam mo ibig kong sabihin.‟ sabi ni Lea. 

„Ok lang ako nay. Marunong naman ako eh.‟ sabi ni Alma sabay ngiti. Masayang nagsalo ang 

mag-iina. Nang matapos ay masusing tiningnan ang mga regalo nila. 

„Grabe ka ate, ilan ba boyfriend mo at ang dami mong cellphone?‟ tanong ni Alma. 

„Huwag mo nang itanong. Enjoy mo na lang iyan. Ingatan mo lang iyan at bigay lang sa „kin yan 

ni Patrick saka mahal pa.‟ sagot ni Tess. 

Nakaupo silang magkapatid sa kanilang munting supa habang nanonood ng TV. May eksena sa 

pinapanood nila na mag-nobyong naghahalikan. 

„Ate, oras na para ibigay ko yung talagang regalo ko.‟ sabi ni Alma. Nagkatitigan silang 

magkapatid. Hinawi-hawi ni Alma ang buhok ni Tess at dahan-dahang naglapit ang kanilang 

mga mukha. Tahimik lang na nakamasid si Lea habang nag-aayos ng kinainan nila. 

Umaatikabong halikan ng magkapatid ang sumunod. Magkayakap na laplapan ang ginawa ng 

mag-ate. Parang isang oras silang naglingkisan ng dila at nagpalitan ng laway bago sila bumitaw 

para makakuha ng hangin. 

„Ano naman ang kakaiba dun?‟ tanong ni Tess. 

„Hintay ka lang ate.‟ sabi ni Alma. 

Tapos nun ay muli silang naghalikan. Parang kailan lang ay naaalala ni Lea kung paano magtalo 

ang magkapatid noong mga paslit pa lang sila. Ngayon ay ibang klase ng pagmamahalan ang 

ipinapakita nila. At least, nagmamahalan ang dalawa. Natulala si Lea habang pinapanood niya 

ang dalawa na naging abala na ang mga kamay. 

Nananatiling magkahinang ang mga labi ni Tess at Alma habang tinatanggal ng isa‟t isa ang mga 

suot na pang-itaas. Bumitaw sila sa paghahalikan para tuluyang mahubad ang mga blouse at bra 

hanggang sa kapwa hubad na ang magkapatid. Ngumiti si Alma nang makita ang hubad na 

katawan ng ate niyang may mas malusog na dibdib sa kanya. Agad niyang sinunggaban ang 

isang suso ni Tess. Sinuso niya ang isa at nilamas ang kabila. Napaliyad si Tess sa sarap ng 

nararamdaman at napayakap siya sa ulo ng nakababatang kapatid. Nag-alis na rin ng pang-itaas 

si Lea sa init ng napapanood. 



Magkabilang sinuso ni Alma ang malulusog na dibdib ni Tess. Salitan niyang sinipsip ang mga 

suso, kinakagat at dinidilaan kaya sari-aring sensasyon ang nadarama ni Tess. „Oooohhhhh Shit! 

Galing mo Sis! Uuhhhmmmmm!‟ ungol ni Tess. 

Basambasa na ng laway ang dibdib ni Tess nang magsawa si Alma. Isinandal ni Alma si Tess sa 

supa saka hinila ang pang-ibaba ng kapatid para mailabas ang namamasang puki nito na medyo 

kumintab sa ilaw. Lumuhod si Alma sa ibaba ng supa at itinapat ang mukha niya sa puki ng ate 

niya. 

Si Lea naman ay nagtungo sa kuwarto niya. Hubo‟t hubad na rin siya. Pagkalabas niya ay dala na 

niya ang dating vibrator ni Tess. Tumabi si Lea sa panganay na kasalukuyang kinakain ni bunso. 

Nilalamas naman ni Tess ang magkabila niyang dibdib para madagdagan ang sarap na 

nararamdaman habang kinakain ni Alma ang puki niya. 

Tumabi si Lea kay Tess saka hinalikan ang panganay niya. Naging maalab ang halikan ng 

dalawa. Habang nakikipaghalikan kay Tess, itinaas niya ang magkabilang hita sa supa para 

malaya niyang maitutok ang vibrator sa puki niya. 

Libog na libog naman si Tess sa ginagawa sa kanya ng ina at kapatid. Maganda siguro lalo kung 

inimbita niya si Kitt. 

„Oooohhhh Almaaaahh! Malapit na ako! Oooohhhh!‟ ungol ni Tess. 

„Masarap ba ate?‟ tanong ni Alma. 

„Oooohhh Oo! Oo! Oooohhhh! Shit! Uuuunnnnggghhh!‟ ungol ni Tess nang labasan siya. Muli 

siyang humarap kay Lea at maalab na hinalikan ang ina. 

Busy naman si Lea sa paglabas-masok ng vibrator sa puki niya. Mas mabilis na ngayon ang pag-

pump niya sa sarili. 

„Ate, daya niyo. Ako naman.‟ sabi ni Alma. Iiba sana ng puwesto si Tess pero pinigil siya ni 

Alma. Pumuwesto si Alma na pabaligtad at itinapat ang puki niya kay Tess habang nanatiling 

nakatapat ang mukha niya sa puki ng ate niya. 

Sinimulang dilaan ni Tess ang makintab at basang puki ni Alma. „Shit ateeehh. Saraaap! 

Uummmhhh!‟ ungol ni Alma. Sabay ang pag-ungol ng magkapatid habang nagkakainan sila. 

Libog na libog si Lea sa panonood sa magkapatid. Sa ngayon ay isa siya sa kanila. Hindi inang 

turing. Gusto niyang makisali pero pinaubaya muna niya kay Alma ang pagpapasarap sa kapatid. 

Ilang sandali pa ay nanginig ang katawan niya. 

„Ooooohhhh! Saraaap! Nakalibog kayooohhh!‟ ungol ni Lea. 

Patuloy sa pag-ungol ang magkapatid. Kapwa gumagalaw ang mga balakang sabay sa pagdampi 

ng mga dila nila sa puki ng isa‟t-isa. 



„Alma! Ang sarap! Malapit naaa! Hayan na akooohh!” ungol ni Tess. 

Pagkasabi nun ay halos kainin ni Alma ang puki ng ate niya. Nanginig ang katawan ni Tess at 

sinipsip ni Alma ng husto ang manamis-namis na katas ni Tess. 

Nang medyo makabawi, muling sinimsim ni Tess ang hiwa ni Alma. Pinagbuti ni Tess ang 

pagkain sa kapatid para makabawi sa ligayang pinadama nito. Lumakas ang mga ungol ni Alma 

sa ginagawa ng ate niya. Lalong napaliyad ang katawan nito nang dilaan ni Tess ang pagitan ng 

puki niya at butas ng puwit. 

„Ateehhh ano iyaaan? Ang saraap.‟ 

Napangiti si Tess. Nakahagilap siya ng kiliti ng kapatid. Pinagpatuloy niya ang ginagawa. Para 

makadagdag, kinalikot ng daliri ni Tess ang tanggal ni Alma. 

„Shit! ateehh! ang saraaap! Oooohhh! Shiiitt! Aaahhhhh!‟ ungol ni Alma. Tuloy-tuloy lang si 

Tess sa ginagawa. 

Lalo namang nalibugan si Lea sa napapanood. napahiga siya sa supa at nagmamasahe ng isang 

suso at kuntil niya habang nanginginig sa loob ng puki niya ang vibrator ni Tess. Para siyang 

lalaking nagbabate habang nanonood ng isang bold na pelikula. Nakatitig siya sa mukha ni Tess 

na busy sa pagdila sa butas ng puwit ng kapatid. Palapit nang palapit si Lea sa rurok ng ligaya 

habang palakas nang palakas ang mga ungol ng anak niyang bunso. 

„Ateee hayan nnnaaaaaa! Oooohhhh! Uunnnggghhhh!‟ ungol ni Alma nang labasan siya. 

Nilabasan din si Lea kasabay ni Alma. Bumaligtad si Alma para halikan sa bibig ang ate niya. 

„Ako naman Tess.‟ sabi ni Lea. Tumabi muna si Alma para bigyang-daan ang ina. Nagpunta 

sandali sa kuwarto si Alma. Paglabas nito ay may hawak siyang paper bag na di pansin ng 

dalawa. 

Hinalikan ng mariin ni Lea ang panganay niyang anak. Gumapang ang isang kamay nito at 

hininas-himas ang sensitibo at madulas nang kuntil ni Tess. 

Kinuha ni Lea ang lumang vibrator at ipinasok sa puki ni Tess na napaungol sa ginawa ng ina. 

„Oooohhh nayyyy! Saraaap!‟ 

„Sarap ano iha?‟ tanong ni Lea. Itinodo ni Lea ang setting ng vibrator. Lalong napaungol si Tess. 

„Oooohhh! shit nay! Ganyan! Sige paaahh!‟ ungol ni Tess. Bumaba ang ulo ni Lea para dilaan 

ang nakausling kuntil ni Tess.. Lalong napalakas ang ungol ng dalaga. Nakatodo ang vibrator sa 

loob niya habang dinidilaan ni Lea ang tanggal nito. 

„Ano sinabi ko sa inyo pag ganito tayo huwag niyo kong tawaging nanay.‟ sabi ni Lea sabay 

baon ng vibrator sa loob ni Tess. 



„Oooohhh! Leaaahhh!‟ ungol ni Tess. 

„Ganyan nga! Sige na Tess. Ilabas mo na iyan‟ 

„Malapit na ulit! Oooohhhh! Ahh ahh ahhhhh!‟ ungol ni Tess saka muling sumabog ang katas 

niya. Makintab ang vibrator nang ilabas ito ni Lea sa puki ni Tess. 

„Ate pikit ka.‟ sabi ni Alma mula sa likod ng supa. 

„Bakit?‟ tanong ni Tess na bumabawi ng hininga. 

„Basta.‟ 

Pumikit nga si Tess. Tumayo si Alma at napatakip ng bibig si Lea sa gulat. Suot ni Alma ang 

binili niyang strap-on sa sex shop sa Monumento. Lalong nalibugan si Lea sa nakita. Alam 

niyang para kay Tess iyon pero nananabik na rin siya. 

„Ate, tuwad ka.‟ sabi ni Alma. Sumunod naman si Tess. Tumuwad siya sa supa nila. Pumuwesto 

si Alma sa likod ni Tess. Dinilaan muna ni Alma ang puki ng ate niya. 

„Hmmmm‟ ungol ni Tess. walang kamalay-malay sa nangyayari. 

Itinutok ni Alma ang strap-on sa puki ni Tess. Kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. Kakantutin 

na niya talaga ang ate niya. Ikiniskis niya ang „titi‟ niya sa puki ni Tess. 

Inisip ni Tess na sisiksikan na naman siya ng vibrator. Ano ba ang binabalak ng kapatid niya? 

Nagulat siya nang bumaon ang bagay n iyon sa puki niya ay para siyang tinutulak. Muling 

inilabas ni Alma ang vibrator at muli siyang umulos. Naramdaman na naman ni Tess ang mga 

hita ng kapatid sa hita niya. Anong? Kinakantot siya ni Alma? 

„Ooohhhh!‟ ungol ni Tess nang muling bumaon si Alma. Dumilat siya at nagulat siya na 

kinakantot nga siya ng kapatid. Kita niya ang malaking ngiti sa mukha ni Alma. 

Tuwang-tuwa si Alma sa reaksiyon ng kapatid samantalang nasa sahig si Lea at naglalamas ng 

puki at suso niya. Libog na libog sa nakikitang palabas. 

„Okay ba ate?‟ tanong ni Alma sabay ulos nang sunud-sunod. „Happy Birthday!‟ 

„Oooohhhhh‟ ungol ni Tess. May kalakihan din ang dildo na nakakabit sa strap-on ni Alma. 

„Okay ooohhh na okay aaaaahhhh!‟ sagot ni Tess. 

Lalong pinagbuti ni Alma ang pagkantot kay Tess. Sarap na sarap naman si Tess. Di na 

nakuntento si Lea sa pinapanood. Pumuwesto siya sa tapat ni Tess. Hinalikan niya ang panganay 

sa labi. Ibinuka ni Lea ang mga hita niya at iginiya ang ulo ni Tess. Naintindihan ni Tess ang 

gusto ng libog na libog nang ina. Ibinuka ni Tess ang mga labi ng puki ni Lea at dinila-dilaan ito. 



„Oooohhhh Tessss! „ ungol ni Lea. Nilamas-lamas niya ang mga suso niya habang kinakain ni 

Tess ang puki niya. 

Si Tess naman ay sarap na sarap din sa pagkantot sa kanya ni Alma at di siya makapag-

concentrate sa pagkain sa ina. 

„Oooohhhh! Oooohhh! Alma! Sige paahh! Bilisan mo paaahhh! Oooohh! Malapit na akooohhh!‟ 

sigaw ni Tess. 

„Ako rin Ate! Malapit na rin akooohhh!‟ ungol ni Alma. Nakakaramdam rin ng ligaya si Alma 

dahil sa nakapasok na support sa puki niya. Puro ungol ang maririnig sa bahay ng mag-iina. 

„Tess! Hayan naaahhh!‟ ungol ni Lea. 

„Ako rin naaaayyyy! Oooohhhh!‟ sabi ni Tess. 

„Ateeeehhhh! Sabay tayoohh!‟ ungol ni Alma. 

Sabay sabay ngang nilabasan ang mag-iina. Hingal na hingal silang bumagsak sa supa tuluy-

tuloy sa sahig at pawisan at magkakayakap na naghalikan. 

Sa labas naman ng bahay, di nila  namalayang may nag-park ng kotse sa di kalayuan. 

 

Burger Queen 46 – 18+ 4 

May nag-park ng kotse sa di kalayuan ng kalye nina Tess. Bumaba ang sakay nito na may dalang 

malaking paper bag at hinanap ang pakay. Kahit madilim na ay aninag pa rin niya ang numero ng 

bahay nina Tess. Walang tao sa paligid sa mga oras na iyon. Pumanhik siya sa pasilyo at 

napansin niyang sarado ang pinto at mga bintana pero alam niyang gising pa ang mga nakatira 

dahil sa liwanag na sumisilip sa mga mumunting butas. Kumatok siya sa pinto. 

 

Nagulat ang mag-iinang Lea, Tess at Alma nang marinig ang katok. Nakahubad pa silang lahat 

matapos ang bawal na pagtatalik nilang tatlo. Muling kumatok ang nasa pintuan. Di nila alam 

ang gagawin. Wala rin silang inaasahang tao sa dis-oras ng gabi at pare-pareho ang mga nasa isip 

nila na huwag munang pansinin ang mga katok. 

„Lea, Tess?‟ sabi ng kumakatok. 

Nakilala nina Tess at Lea ang boses. Napangiti ang mag-ina na ipinagtaka ni Alma. Tumayo si 

Lea, nagtapis ng tuwalya at pumunta sa pinto. Nagtapis din si Tess at Alma. Nagpunta sa kusina 

si Alma para magmasid. 
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Bumukas ang pinto at tumambad kay Frank ang maganda pang alindog ni Lea. Nakatapis pa ito 

ng tuwalya at sa di kalayuan, nakita niya si Tess na nakatuwalya rin. Nagtaka si Frank kung 

talagang nakahubad lang ang mag-iina sa loob ng bahay nila. (Talagang magkakasakit nga si Lea 

kung ganun). Agad siyang hinila ni Lea sa loob saka isinara ang pinto. 

„Happy birthday Tess. May dala ako para sa inyo.‟ sabi ni Frank. Lumapit si Tess at kinuha ang 

paper bag ni Frank. 

„Sir naman. Nagbigay ka na nga ng cellphone tapos nag-abala ka pa.‟ sabi ni Tess. 

„Wala iyan. Buksan niyo na.‟ sabi ni Frank. „Siyanga pala. Di ba may kapatid ka pa?. Nasan 

siya? Kasya sana sa kanya iyan.‟ 

Silk na nighties na pawang kulay pink ang mga regalo ni Frank. Makintab ang dating sa 

flourescent na ilaw at napakalambot at napakakinis. Inabot ni Tess ang kay Lea. „Salamat Sir.‟ 

sabi ni Tess. Mariing hinalikan niya sa labi si Frank. Noon pa lang nakita ni Lea na hinalikan ni 

Tess ang amo. Halo-halo ang naging pakiramdam ni Lea. Kaba, pag-aalinlangan, selos at libog. 

Inalis ni Tess ang tuwalya niya sa tapat ni Frank. Muling nagisnan ni Frank ang magandang 

kahubdan ni Tess. Isinuot ni Tess ang nighties. Mas nakakalibog pa siyang tingnan ngayon. 

„Nay. Malambot. Masarap sa balat. Ikaw naman.‟ sabi ni Tess. 

Ganun din ang ginawa ni Lea. Inalis ni Lea ang balot na tuwalya sa harap ni Frank at isinuot ang 

nighties. Masarap nga sa balat. Malambot. Nakakalibog ang dating. Di gaya ng luma niyang 

duster na magaspang balat. 

Mas masarap na ring tingnan si Lea. Pero parang may kulang. „Lea, yung bunso mo nasaan?‟ 

tanong ni Frank. 

„Alma anak. Dito ka muna sandali.‟ sabi ni Lea. Lumabas nga si Alma at walang kiyemeng 

nagpakita kay Frank na nakatapis din ng tuwalya. Gaya ni Lea, halu-halo rin ang pakiramdam ni 

Tess. Nangangamba siya sa maaaring mangyari anumang sandali sa bunsong kapatid. 

„Alma. Si Sir Frank. Amo namin ng ate mo.‟ sabi ni Lea. 

„Hi Sir. Maraming salamat pala sa lahat ng nagawa niyo para sa amin.‟ sabi ni Alma habang 

kinakawayan si Frank. 

„Wala yun. Buti na lng nakatulong ako sa inyo. Magagaling din naman sa trabaho nila ang nanay 

saka ate mo. Mabait ako sa magagaling na empleyado ko. „ sabi ni Frank. Maganda rin si Alma. 

Kasing edad lang ng anak niyang si Lindsay pero bakit pati siya ay naka-tuwalya rin? Nasagot 

ang tanong ni Frank nang mapansin niya ang isang vibrator na nakapatong sa silya. Nabigla si 

Frank dahil may ginagawa yatang milagro ang mag-iina. Okay lang dahil di iba sa ibang lalaki 

ang makatikim ng mag-ina o magkapatid na babae. Pero nakakabaliw isipin kung sila ay 

nagtitikiman din. Lalong nanigas ang titi ni Frank nang makita ang strap-on na nasa kabilang 

silya. Hindi siya makapaniwala na talagang nagkakantutan ang mag-iina. 



„Ano… Alma. Sige. Isukat mo na iyan.‟ sabi ni Frank. 

Tumingin sa kanya si Alma sandali bago kinuha ang silk na nighties. Ngumiti si Alma at ibinaba 

ang tuwalya sa harap ni Frank. Tumambad kay Frank ang maliliit pang suso ni Alma na tayung-

tayo ang mga utang at ang puki nitong may manipis pang bulbol. Naisip ni Frank na baka 

nabangga ang kotse niya sa kung saan. Kung impiyerno ito, paano pa kaya sa langit. Isinuot ni 

Alma ang nighties na bumagay naman sa kanya. Ngayon, tatlo na silang mga naka-nighties na 

kumikintab sa liwanag ng ilaw. 

„Thank you po tito Frank.‟ sabi ni Alma habang nakatingin sa matigas na bukol sa pantalon ng 

lalaki. 

„Ahem… Sa ayos niyo kanina mukhang nakaistorbo ako…‟ sabi ni Frank. 

„Nay. Sali natin siya‟ sabi ni Alma. 

„Anak…‟ 

„Okay lang Nay. Mukha namang mabait siya.‟ sabi ni Alma. Lumapit si Alma kay Frank at 

itinapat ang mukha nito sa mukha niya. Hinalikan siya ni frank nang mariin sa labi. Gumanti 

naman ang dalagita. 

Hindi makapaniwala si Frank na madadale niya ang mag-iina lalo na si Alma. Pero sa loob-loob 

niya may mangyayaring aksyon sa kanila ni Lea o ni Tess. 

Nagsimulang gumapang ang mga kamay ni Frank sa murang katawan ni Alma habang 

naglilingkisan sila ng dila. Ramdam na ramdam ni Alma ang gaspang ng mga kamay ng may 

edad na lalaki sa katawan niya. Mas masarap ang pakiramdam habang suot niya ang malambot 

na silk na nighties. Napapaungol sa sarap si Alma habang unti-unting nauulol si Frank sa alindog 

ng dalagita. 

Sinimulang humalik pababa si Frank sa katawan ni Alma. Bigay na bigay naman ang dalagita. 

Bitin si Alma sa sex matapos niyang kantutin ang ate niya. Kailangan niya ng totoong ari ng 

lalaki. Sakto ang dating ni Frank. Nagsimulang gumapang ang katawan ng isat-isa. Sabik na 

dinakma ni Alma ang bukol sa pantalon ni Frank. Lalong nag-ulol si Frank. Gusto niyang punitin 

ang mga suot niyang damit pero sinimulan na ni Alma na alisin ang mga butones sa polo niya. 

Kinalas ni Frank ang suot niyang sinturon kaya malayang naibaba ni Alma ang zipper ng 

pantalon niya. Umalagwa ang malaki at matabang titi ni Frank. Tigas na tigas at pulang-pula ang 

dulo. 

Dinakma ni Alma ang titi ni Frank. Nakakapaso sa init. Naisip ni Alma na masarap siguro sa 

loob. Napapikit naman si Frank sa kakaibang sensasyon. Ang lambot ng maliit na kamay ni 

Alma. Mainit din ito at lalong sumarap nang simulang himasin ng dalagita ang ari niya. Dumulas 

ang titi ni Frank dahil sa precum na kanina pa lumalabas sa kanya. Maya-maya ay lumuhod na si 

Alma. Akmang isusubo na ni Alma ang titi ni Frank nang… 



„Ate. Birthday mo naman. Ikaw muna.‟ sabi ni Alma. 

Parang nagising ang mga ulirat ng mag-inang Lea at Tess. Kapwa nabigla sa kalibugang 

ipinapakita ni Alma. Kapwa rin silang libog na libog na eksenang pinapanood nila. Lumapit si 

Tess kay Frank na nakangiti. Lumuhod si Tess at sinalsal ang tigas na tigas na titi ni Frank. 

„Happy birthday uli ate.‟ sabi ni Alma at hinalikan si Tess. Ramdam ni Tess na biglang pumitlag 

ang titi ni Frank. 

Maya-maya ay isinubo na ni Tess ang titi ng amo niya. Matagal na rin niya itong hindi ginagawa 

at naisip na niyang kay Lea na lang ang amo niya. 

Sarap na sarap si Frank sa init ng bibig ni Tess. Siguradong libog na libog na nga ang mag-iina. 

Sana ay napanood niya ang kung anumang ginagawa ng tatlo kanina. Muli niyang nasulyapan 

ang strap-on at inisip niya akung sino ang huling nagsuot nun. 

Taas-baba ang ulo ni Tess sa titi ni Frank. Sinisipsip niya ito nang husto habang nakasubo. 

Nanonood naman si Alma na nag-fi-fingger sa sarili. tiningnan niya si Lea na nakaluhod, 

nakatingin sa kanila at nag-fi-fingger din. Maya-maya ay iniluwa ni Tess ang titi ni Frank. 

Sumenyas ito kay Alma na lumapit  at humalili sa ate niya. Sa wakas. Nakatikim din si Frank ng 

kinse anyos o sya ang tinikman nito. Mainit na mainit ang bibig ng dalagita. Napa-ungol si Frank 

sa sarap. Napatingala ito at pumikit. Ninamnam nang mabuti ni Frank ang bago niyang 

karanasan. Sumaglit sa isip niya ang anak na si Lindsay na ka-edad lang ni Alma. Nang muli 

niyang tingnan ang tsumutsupa sa kanya, nakita niyang katabi na nila si Lea. Nakaluhod na sa 

harapan ni Frank ang mag-iina. 

Iniluwa ni Alma ang titi ni Frank. Tumingin siya kay Lea na siya namag humalili sa anak. Agad 

na isinubo ni Lea ang titi ni frank samantalang si Alma naman ay nakipaghalikan sa ate niya. 

Lalong nanigas ang titi ni frank sa loob ng bibig ni Lea habang pinapanood ang naghahalikang 

magkapatid. Muli siyang napatingin kay Lea nang makaramdam siya nang ibayong sarap sa 

pagtsupa ni Lea. Pinaikot-ikot ni Lea ang dila niya sa ulo ng titi ni Frank. 

„Aaaahhhh sarap niyan Leaaa… Nakakalibog kayong mag-iina. Ako na yata ang 

pinakasuwerteng lalaki sa lahat.‟ 

„Talaga Sir Frank? Di mo pa ako natitikman. „ sabi ni Alma. 

„Frank. Ako muna kantutin mo. Kanina ko pa gusto ito.‟ sabi ni Lea. 

Pinatayo ni Frank si Lea. Mariin niya itong hinalikan at nilamas nang husto ang mga suso nito. 

Itinalikod niya si Lea at pinaharap sa dingding. Itinaas ni Frank ang laylayan ng bagong nighties 

ni Lea para makita ang puwitan nito. Basambasa ang puki ni Lea nang hipuin ni Frank. Itinutok 

ni Frank ang titi niya kay Lea saka kumadyot nang malakas. 

„Ooooohhhhh shit! Frank! Aaahhhh!‟ ungol ni Lea nang magsimulang umulos ang lalaki. 

Pakiramdam ni Frank na malapit na siyang labasan dahil sa nakakalibog na sitwasyon niya. 



Ramdam na ramdam ni Lea ang kakaibang init ng titi ni Frank na parang tumaba na rin. 

Napangisi ang biyuda dahil sakdal sa libog na ang amo niya. 

Patuloy namang naghahalikan sina Tess at Alma. Sarap na sarap dala ng nakakalibog na eksena. 

Kitang-kita nila kung paano kantutin ni Frank ang nanay nila. 

„Ooohhh frank! Ang saraaaap! sige paaahhh! Oooohhhh!‟ ungol ni Lea. 

Humiga si Alma at gumapang angmga halik ni Tess papunta sa puki ng kapatid. Ibinuka ng husto 

ni Alma ang mga hita niya. Napaungol si Alma nang maramdaman ang dila ng ate niya sa 

kanyang kuntil. „Ateeehh Oooohhh! Sarap naman!‟ 

Pinagpatuloy lang ni Tess ang ginagawa. Sinipsip niya anng husto ang nakausling kuntil ni 

Alma. Nilamas naman ni Alma ang mga mura niyang suso sa sarap. „Ateeeehhh! Ooohhh 

Shiittt!‟ Pakiramdam ni Alma na lalabasan na siya. 

Malapit nang labasan si Frank. Iniba niya ng puwesto si Lea. Ihinarap niya ito sa kanya at 

hinalikan. Itinaas ni Frank ang isang hita ni Lea saka itinutok ang titi niya sa puki nito. Muling 

kumadyot si Frank. Isinabit ni Frank ang mga hita ni Lea. Idinikit niya ito sa ding ding at tinira 

nang patayo. 

Baon na baon kay Lea ang titi ni Frank at halos mabaliw siya sa bawat pag-ulos nito. Parang 

noong nag-poker ang mag-kukumpare. May tumitira rin sa kanya noon sa puwit at pareho silang 

nakatayo. Lalong nalibugan si Lea nang maalala niya iyon. Lalong lumakas ang mga ungol sa 

loob ng munting bahay. 

„Lea! Lea! Lea!‟ sabi ni Frank na lalong bumilis ang pag-ulos. „Hayan na ako! Leaaaaahhhh!‟ 

Ramdam na ramdam ni Lea ang init at dami ng tamad na lumabas kay Frank. Nilabasan din siya 

sa sarap. Bagsak silang pareho sa sahig. 

Sabay ang naging pag-ungol nina Frank at Alma. Libog na libog ang dalagita habang binibigkas 

ni Frank ang pangalan ng ina. Halos sabay sa pag-ulos ni Frank ang ginawang pagdila ni Tess sa 

puki niya. Ilang sandali lang, nilabasan din si Alma. Sabay sila ni Frank. 

Maya-maya ay tumayo si Frank at lumapit kay Tess. Mariin niya itong hinalikan at kinapa ang 

puki. Sinagot rin ni Tess ang mga ginawa ni Frank. Dinakma ni Tess ang matigas pang titi ng 

amo niya at muling sinalsal. Muling lumuhod si Tess at isinubo ang titi ni Frank. Lasa pa ni Tess 

ang mga pinaghalong tamad at katas ni Frank at Lea. Umupo si Frank sa isang silya at 

pinabayaang tsupain siya ni Tess. Pahinga muna siya nang kaunti bago tirahin si Tess at si Alma. 

Maya-maya ay tumayo si Alma saka kinuha ang strap-on. Pero hindi iyon isinuot ni Alma. 

Lumapit siya kay Lea at ipinasuot ito sa ina. Hindi marunong si Lea kaya si Alma na ang nagsuot 

sa nanay niya. Halos di makapaniwala si Frank sa eksena. Parang may lawit na si Lea. 

Naghalikan ang mag-ina. Kumandong si Alma kay Lea at itinapat ang puki niya sa strap-on. 



Kitang-kita ni Frank kung paano maglaho ang mahabang titi ng strap-on sa murang puki ni 

Alma. Taas-baba ang balakang ni Alma sa strap-on habang sinususo kay Lea. 

Walang panama si Henry sa kanya. Hindi niya ito sasabihin. Pagsasawaan niya ang mag-iina 

basta‟t may pagkakataon. Hinimas niya ang ulo ni Tess. Pinatihaya niya ito saka pinatungan. 

Itinutok niya ang titi niya sa puki ni Tess saka kumadyot. Ramdam din ni Tess sa loob niya ang 

ga-aserong tigas at laki ni Frank. Ramdam rin ni Tess ang mga malalakas na pag-ulos nito dulot 

ng sobrang libog. 

„Ooohhhh Frank! Frank! ang saraaap! Oooohhh! Ooooh! „ ungol ni Tess sa bawat pag-ulos ni 

Frank. 

„Nay! Oooohhh! Nay! Saraaap diiin! Oooohhhh!‟ ungol din ni Alma. Muling nabuhay ang init sa 

katawan ni Lea sa tuwing tumatama sa tanggal niya ang kabilang dulo ng strap-on. Pumuwesto 

nang paupo si Lea at siya naman ang sumuso sa anak. 

„Naayyy! Sarap niyan. Sige paaahhh!l ungol ni Alma. 

Lalong nanggigil si Frank sa mga naririnig niyang ungol ng mag-iina. Lalo niyang binilisan ang 

pagkantot kay Tess. „Oooohhh sir Frank! Ang sarap mong kumantot! Ang biliisss Oooohhh 

ganyan ngaaahh! Malapit na akooo! Uunggghhhh!‟ 

„Naayyy! Ako rin malapit naaahh! Konti na lang ooohhh!‟ ungol ni Alma. 

„Ako rin anak. Konti paaahhh! „ ungol ni Lea. Muling umiba ng puwesto si Lea. Pinahiga niya 

ang anak at saka kumadyot. Kakaiba ang pakiramdam na kinakantot niya ang sariling anak gamit 

ang strap-on. Kitang-kita niya kung gaano nasasarapan si Alma. Muli niyang sinuso ang mga 

murang dibdib ng anak. 

„Sir Ooohhh! Hayan naaahh! Malapit naaa Uuuunnnngghhhhhh! „ ungol ni Tess. Para siyang 

nagkikisay nang labasan siya nang matindi. Pero hindi pa nilalabasan si Frank. Lalong binilisan 

ni Frank ang pag-ulos sa sensitibo nang puki ni Tess. 

„Siiirrr! Di ko na kayaaahhh! Ang saraaappp!‟ 

„Konti na lang… Uhm! Uhm! Hayan na ako Tess! Uhm! Uhm! Uhm! Aaahhhhh! Hayan 

naaahhh! Aaahhhh!‟ ungol ni Frank nang sumabog sa loob ni Tess ang katas niya. Bagsak sila 

pareho sa sahig. 

Kahit na dalawang beses nilabasan, nanatili pa ring matigas ang titi ni Frank habang pinapanood 

si Lea na kinakantot si Alma. Hindi muna niya hinugot ang titi niya mula kay Tess. Kapwa sila 

nagpahinga habang pinapanood sina Lea. 

Tuwang-tuwa at sarap na sarap naman si Lea sa ginagawa. Nakikita niyang nasasarapan ang 

mahal niyang anak sa bawat paglabas-masok ng strap-on na dildo sa puki nito. Binilisan lalo ni 

Lea ang pag-ulos. 



„Nay! Sige paaahhh! Oooohhhh! Naayyyyy! Haayan na naman akoooohhh! Uuuunnghhhhhh!‟ 

ungol ni Alma nang labasan siya. Si Lea naman ay naka-ilang ulos din bago siya labasan at 

napahiga sa tabi ng bunso. 

Ilang sandali lang ay bumangon si Alma. „Ate. Ako naman diyan.‟ 

Heto na ang inakhihintay na oras ni Frank. Makakantot na niya ang dalagitang si Alma na 

kapatid ni Tess. Tatayo sana siya nang… 

„Sir. Pahinga ka muna. Ako muna bahala hihihi…‟ sabi ni Alma. 

Humiga nga muna sa sahig si Frank. agad dinakma ni Alma ang titi ni Frank saka isinubo. 

Kakaiba ang pakiramdam ng bibig ni Alma. Medyo mainit at mas nakakalibog tingnan. Mahirap 

talagang hindi niya ikumpara sa anak na si Lindsay. Lalong tumigas ang titi ni Frank. Lalong 

pinatindi ni Alma ang pagsipsip sa ulo nito. 

„Aaahhhh. Ang galing mo iha….‟ sabi ni Frank. Napangiti si Alma sa sinabi ni Frank. 

Sinimulang salsalin at dilaan ni Alma ang kahabaan ng titi nito. Dinilaan ni Alma ang titi ni 

Frank mula sa bayag hanggang sa dulo. Lasang-lasa niya ang pinaghalong katas ni Frank at ni 

Tess. 

„Aaahhh. Hhhmmmm ang galing mo iha. Sige ganyan…‟ sabi ni Frank. „Bata…. akin na puki 

mo!‟ 

Umiba ng puwesto si Alma at nagbaligtaran sila. Nilanghap ni Frank ang sariwa pang puki ni 

Alma saka niya ito kinain. „Ooooohhhh sarap Sir Frank!‟ ungol ni Alma. 

„Sarap mo rin Alma.‟ sabi ni Frank. Kakaiba ang lasa ng katas ni Alma. Pakiramdam ni Frank ay 

bumata siya. Kapwa na sila umuungol sa sarap. 

Nainggit si Tess sa dalawa kaya lumapit siya sa ina at hinalikan ito. „Nay. Tayo rin….‟ 

Nagbaligtaran rin sina Tess at Lea na kanina pa hinubad ang strap-on. Muling napuno ng mga 

pag-ungol ang munting bahay. Inabot ni Tess ang remote ng TV at binuksan ito para hindi sila 

marinig sa labas dahil malalim na ang gabi. 

„Ooohhh Tess! Ooohhh anak! Sige paaahhh!‟ ungol ni Lea. 

„Aahhh Ahhhhh! Almaaahhh! ang galing mo! Uuhhmmm!‟ ungol ni Frank. „Tess. Aaahhhh! Ang 

galing ng utol mo.‟ 

„Oooohhhh! Ako nagturo diyan Siirrr! Kayo rin nagturo sa akinnn! Sige pa Nay! Oooohhh! Ang 

saraaap!‟ sabi ni Tess habang sinisipsip ni Lea ang kuntil niya. 

Gusto na ni Frank na makantot si Alma. Sinabihan niya itong tumuwad. Bumangon si Frank at 

itinutok ang titi niya sa bukana ni Alma. Dahan-dahang ipinasok ni Frank ang titi niya kay Alma. 



Ninamnam niya ito nang husto. „Ang sikip mo pa Alma. Ang sarap mong kantutin!. Uhhmm! 

Uhm! Uhm!‟ 

„Ooohhh Ooohhh Ahhh saraap! Sige paa Sir! Aaahh!‟ sabi ni Alma. „Ate! Ang sarap! Kainin ko 

puki mo please!‟ 

Nahinto ang baligtaran nina Tess at Lea. Malapit na rin sila sa rurok. Lumapit si Tess kay Alma 

at pumuwesto para makain ng kapatid ang puki niya habang binabayo ito ni Frank. Sinenyasan 

naman ni Tess si Lea para umupo sa mukha niya para lahat sila ay maligayahan. 

Habang pinagmamasdang kinakantot ni Frank si Alma, 

hindi lubos maisip ni Tess na isang lalaki lang ang nakakantot sa kanilang tatlo. Na makakantot 

ni Frank ang buong pamilya niya. Dalawa pala kung isasama ang kapitbahay na si Joey. 

„tong nina! Ang sarap niyo! uhhmm! Uhm! Uhm!‟ sabi ni Frank. Malapit na siyang labasan dahil 

sa sikip ni Alma. 

„Malapit na ako Alma! Ipuputok ko sa loob!‟ sabi ni Frank. 

„Sige po Sir! Akina pong tamad niyo! Malapit na rin ako!‟ 

„Alma! Sige paaahhh! Ako rin malapit na! Ooohhh!‟ sabi ni Tess habang nilalamas ang sariling 

mga suso gaya ng nanay niya. 

„Ako rin anak! Tess! sige paaaahhh!‟ sabi ni Lea. May ilang segundong puro ungol lang ang 

maririnig sa apat na nagkakantutan. Maya-maya‟y…. 

„Alma! Ang sarap mooo! Hayan naaaahhhhh!‟ sabi ni Frank saka niya isinabog ang maraming 

tamad sa puki ni Alma. 

„Oooooohhhh shiiiiit! Ang iniiiiit! Oooohhhh!‟ sabi ni Alma. 

„Ako rin Alma! Bilisan mo paaahhhh! Oooohhh!‟ sabi ni Tess habang pini-fingger siya ni Alma 

gamit ang tatlong daliri na siya ring ginagawa niya kay Lea. Ilang segundo pa ay sabay-sabay na 

nilabasan ang mag-iina. 

„Uuuunnnggghhhhhh!‟ 

Tabi-tabi silang humiga sa sahig. Naka-ilang labas din si Frank at ang mag-iina. Sulit ang 

kaarawan ni Tess. Suwerte niya at nakilala niya si Tess at ang inang si Lea at kapatid nitong si 

Alma. Ngayon pa lang ay iniisip niya kung kailan siya makakabalik. 

 

 



Burger Queen 47 – Ang Mahabang Araw ni Alma Part 1 

 „Oooohhhhh! Ahhhhhh! ateeehhh! Sarap! sige paaahhh!‟ ungol ni Alma habang kinakantot siya 

ni Tess gamit ang bago niyang strap-on. 

„Ooohhh Almaahhh! Malapit na akoohh!‟ ungol din ni Tess habang kumikislot sa loob ng puki 

niya ang kabilang dulo ng strap-on niya. Lalong binilisan ni Tess ang pagkantot sa kapatid. 

 

Di pa lubusang nawawala ang libog nila matapos umuwi si Frank kung saan sa unang 

pagkakataon ay nakasalo nilang mag-iina. Madaling araw nang humirit si Alma kay Tess habang 

natutulog sila. Kinain ni alma ang puki ni Tess bago humiling na kantutin siya ng ate. 

„Ganyannn ate! Ang saraaapp! Lalabasan na akooohhh!‟ ungol ni Alma. 

Rinig ni Lea sa kabilang silid ang ungol ng magkapatid. Gustuhin man niyang sumali, may mga 

order at resibo pa silang kailangang habulin ni Rose. Totoong trabahong opisina kaya pinilit na 

lang matulog ni Lea. 

„Sabay tayo Almaaahhhh! Malapit na akooohhhh!‟ ungol ni Tess. Itinuloy ni Tess ang pagbayo. 

Rinig na rinig ang 

banggaan ng mga balakang nilang magkapatid. 

„Ate sandali. Oohhhhh!‟ sabi ni Alma. Matapos nun ay tumuwad si Alma. Muling ipinasok ni 

Tess ang „t*t*‟ niya sa kapatid. Lasap na lasap ni Alma ang pagkakabaon ng malaking t*t* ng 

strap-on sa loob niya. Muling bumayo si Tess. Iba talaga ang feeling na parang lalaking 

kumakantot. Yumuko siya para lamasin at pisilin ang mga suso ng kapatid. 

„Oooohhh ate! Ate! aaaaahhhh! sige paaahhh! Ayan na akoooo! Hayannnn naaaahhh!‟ ungol ni 

Alma. Nangisay ang katawan ni Alma sa ilalim ni Tess. 

„Sis… „ bulong ni Tess. 

„Ano yun atehh..‟ 

„Bitin ako. Ako naman kantutin mo please…‟ 

Hinarap ni Alma si Tess. „Ano yun ate?‟ 

„Kantutin mo ako sis. Sige naahh!‟ 

„Kiss muna…‟ 

Agad sinunggaban ni Tess ang mga labi ni Alma. Matagal din silang naglaplapan habang pini-

finger ni Alma ang ate niya. 
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„Paano kita kakantutin eh suot mo pa ito. „ sabi ni Alma. Dumako siya sa „t*t*‟ ni Tess at 

malambing na isinubo iyon. Lalong nalibugan si Tess sa ginawa ng kapatid at pinisil niya nang 

husto ang sariling mga suso. Dahan-dahang hinubad ni Alma kay Tess ang strap-on saka ito 

isinuot. Parang lalaki siyang nagbate sa harap ni Tess na bumukaka nang husto tanda nag 

pananabik. Itinutok ni Alma ang „t*t*‟ niya sa basambasang lagusan ni Tess saka 

pumasok. 

„Ooohhhhh! Ang saraaap!‟ ungol ni Tess nang mapuno ng strap-on ang kaloob-looban niya. 

Dahan-dahang umindayog si Alma sa ibabaw ng kapatid. Ninanamnam nang husto ang mga 

daing at halinghing ng mahal niyang kapatid. 

„Oooohhhh Almaaaahhhh. Sige paaahhhh. Ang saraaaap!‟ ungol ni Tess nang romansahin siya ni 

Alma. Hinalik-halikan ng nakababatang kapatid ang mga pisngi, tenga, leeg at suso ni Tess. 

„Sarap ba ate?‟  tanong ni Alma. 

„Sarap… Ooohhh! Sige paaahhh!‟ sabi ni Tess. Binilisan na ni Alma ang pagkantot nang 

magsawa siya sa kakasuso kay Tess. Muli na namang napuno ng ungol at halinghing ang silid ni 

Tess. 

„Ooohhhh! Ang saraap! sige paaahhh! Bilisan mo paaahhh! Isagad mo paaahhh! Ooohhhh!‟ 

Binayo nang binayo ni Alma ang puki ng ate niya habang unti-unti na ring namumuo ang sarap 

sa sarili niyang puki. Naki-ungol na rin siya kay Tess. „Aahhhh ahhh ahhhh ateeehhh!‟ 

„Ooohhh! Uuuhhhmmmm! Sige paaahhh! Malapit na akoooohhh!‟ 

„Ako rin ateeehhh sabay tayooohh!‟ 

„Ahhhhh hayan naaahhh Almaahhhh!‟ 

„Ooohhhh ateeehhh! Ate! Atehhh!‟ 

„Almaaahhhhh! Uuunnnggghhhh!‟ 

Sabay nangisay sa sarap ang magkapatid. Muli silang naglaplapan at kapwa hubo‟t hubad at 

magkayakap na natulog. Mabuti na lang at maaga pa ring nagising si Alma kahit medyo puyat at 

nanghihina pagpasok sa school. Maaga ring naghanda ng almusal si Lea bago pumasok ng 

trabaho. 

Pansin ni Alma na absent na naman ang nobyong si Lester. Ilang araw na itong wala at kahit text 

ay walang natatanggap si Alma. Ok lang naman kay Alma dahil may inaasahan naman siya pag-

uwi. Saka obvious naman na katawan lang niya ang habol ni Lester. Kahit siya ay wala naman 

talagang amor sa binata. Naging magnobyo lang naman sila 

nang kantutin siya nito noong birthday ni Sharon. Kahit gaoon ang sitwasyon, matagal na rin 

siyang di napapatikim ni Lester. 



Busy naman sa trabaho sina Rose at Lea. Hindi sila hiningan ng „pabor‟ ni Frank dahil mukhang 

nanghihina pa ito nang pumasok. Kape lang ang hiningi niya kay Rose at parang walang buhay 

itong nakatingin sa laptop niya. Ok lang din kay Lea dahil kahit siya ay pagod din. Kaya pa kaya 

nito ang pinag-usapan nilang lakad mamayang gabi? 

Sariwa pa sa ala-ala ni Frank ang nangyari kagabi. Di niya akalaing makakantot niya ang buong 

pamilya ni Lea lalo na ang batambatang si Alma. Kahit sa pag-uwi niya, di niya maiwasang 

pagnasahan ang anak na si Lindsay nang humalik ito sa kanya ng goodnight na nakasuot ng 

panty at baby bra. Tinigasan siya nang yakapin ng anak di gaya noon na 

parang wala lang. Kahit pagod na, nilambing siya ng asawang si Linda. Kinantot niya nang 

matindi ang asawa habang laman ng kanyang utak ang kakaibang karanasan nung gabing iyon. 

At kahit labag sa kalooban niya, mukha ni Lindsay ang nakikita niya at hindi ang kay Linda. 

Said na said si Frank dahil nang maligayahan si Linda, bini-J siya nito nang walang humpay 

bilang kabayaran sa sarap na ipinalasap niya. Natuwa naman si Frank sa asawa dahil bihirang-

bihira na siyang ma-satisfy ng asawa. 

Mula paggising kada ikatlong-oras ay umiinom ng supplement so Frank para agad na makabawi 

ng lakas. Dahil kinaumagahan, ti-next niya nang lihim si Alma na susunduin niya ito sa school. 

Matapos nun ay ti-next niya si Lea na magpagabi sa trabaho dahil may pupuntahan sila. Bukas 

na niya titirahin si Tess. Titirahin niya nang matindi sa 

puwit dahil sa hindi nito pagsabi sa lihim ng kanyang munting pamilya. 

Tuwang-tuwa ang klase ni Alma nang malaman nilang absent ang science teacher nila. Tanghali 

yun at medyo ihing-ihi si Alma. Nagpasama siya kay Sharon sa CR. Puno ng tao ang CR na 

pambabae at ang naisip niya ay subukan ang CR na para sa mga guro. May nakita silang „Under 

repair‟ na karatula pero dahil kapwa naiihi ay sinubukan nilang buksan. Laking gulat nila nang 

bumukas ito. Agad silang pumasok at ini-lock ang pinto. Isa sa mga urinal ang sira at isa ang 

maayos. Matapos umihi ay nagkatinginan ang dalawa. May 45 minutes pa silang bakanteng oras. 

Di na sila nag-aksaya ng panahon. 

Isinandal ni Alma si Sharon sa pader at mariing hinalikan sa labi. Gumanti naman si Sharon at 

kapwa umungol ang dalawa sa sarap habang naglilingkisan ang kanilang mga dila. Naging abala 

rin ang mga kamay ni Alma at unti-unting hinuhubaran ang kaibigan. 

„I love you Bes.‟ sabi ni Alma. 

„I love you rin Bes.‟ sagot ni Sharon at muli silang naghalikan. 

Nagsimulang bumaba ang halik ni Alma. Mula sa labi, hinalikan niya si Sharon sa tenga, sa leeg 

at sa punong dibdib. Natanggal na niya ang blouse ng kaibigan saka inililis pataas ang bra nito 

para mailabas ang malusog na dibdib at tayong-tayong mga utong ni Sharon. Agad sinunggaban 

ni Alma ang mga utong ng kaibigan. 

„Ohhhh shiiittt! Bes! Ohhhhhh!!‟ ungol ni Sharon. 

Talagang libog na libog si Alma. Parang bitin pa siya sa mga karanasan kagabi at kay Sharon 

niya ibinuhos ang libog niya. Pinaikot-ikot niya ang dila niya sa tayong utong ng kaibigan bago 



muling isubo at sipsipin ang suso ni Sharon. Bumaba rin ang kamay ni Alma sa puki ni Sharon. 

Sinalat niya ang si Sharon sa ibabaw ng panty nito. 

Malambot at basang-basa. Lalong nag-ulol sa kalibugan ni Alma. Nililis ni Alma ang panty ni 

Sharon, kinagat niya ang utong ng sabay pasok ng isang daliri sa puki ng kaibigan. 

„Ooooohhhhh shiiitt!!‟ ungol ni Sharon. „Almaaaahhh ano ka baahhh! Oooooohhh!‟ 

„Gusto kitang kantutin Bes pero di ko dala yung binili natin ehhh… Nakakagigil ka.‟ 

„Sige pa Besss! Ang sarap ng ginagawa mooohhhhhhh!‟ ungol ni Sharon habang kinakalabit ni 

Alma ang tanggal niya. 

Nagsawa si Alma sa mga suso ni Sharon. Lumuhod ito at itinapat ang mukha niya sa puki ni 

Sharon. Amoy na amoy niya ang mabangong amoy ng puki nhg kaibigan. Hinila niya pababa 

ang panty ni Sharon at parang gutom na sinibasib ang puki nito. Umiwas si Sharon sandali. 

Umupo ito sa counter at ibinuka ang mga hita. Ipinagpatuloy ni Alma ang 

kanyang gawain. Napasabunot ang isang kamay ni Sharon sa buhok ni Alma habang nilalamas 

ang sarili niyang suso sa sarap. 

„Bes! Ohhh Bes! Ang saraaaapp!‟ ungol ni Sharon. Sinipsip ni Alma ang tanggal ni Sharon sabay 

pasok ng dalawang daliri sa puki nito. Lalong nabaliw si Sharon sa sarap. 

„Oooooohhhhh Bes! Almaahhh! Hayan na! Hanayn na ako! I‟m cummmiiiiiingg!‟ sigaw ni Alma 

. Nanginig nang husto ang katawan nito. 

„Ang libog mo Bes! Uhhmmm Tsup!‟ sabi ni Sharon habang nakikipag-halikan kay Alma. „Ano 

bang iniisip mo? uuhhmm. 

Gusto mo bang bumalik tayo kay Bryan? Cut na tayo!‟ sabi ni Sharon. 

„Di puwede Bes. Bitin ako kagabi eh. Sarap kumantot yung amo ni ate. Susunduin ako mamaya! 

Samahan mo ako Bes!‟ 

 

Burger Queen 48 – Ang Mahabang Araw ni Alma Part 2 

Tahimik na nag-aayos ng burger stand si Tess nang… 

“Happy Birthday Tess!” sabi ni Ernie na biglang sumulpot at may hawak na isang rosas na 

nakabalot sa plastic. 

Halos maibato ni Tess ang hawak na bote ng ketchup sa mukha ni Ernie. “Ano ka ba? Bigla ka 

na lang sumusulpot diyan?” 
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“Mukha kasing inaantok ka eh. Saka gusto kitang sorpresahin siyempre. O! Baka malanta ito.” 

“Salamat. Buti naman naalala mo,” sabi ni Tess sabay ngiti. 

“Siyempre ba naalala ko. Ako ang di mo naalala. Ano, may pa-bertdey k aba diyan?” 

Napalitan bigla ng simangot ang ngiti ng dalaga. (Abono na naman? Kung di lang malaki iyang 

sa iyo break na kita eh) Magsasalita sana ang dalaga nang muling sumabat si Ernie. 

“Sana sinabihan mo man lang ako na di ka papasok. Iba tuloy dinatnan ko dito kagabi. At least di 

nasayang ang punta ko.” 

Tinutukoy ni Ernie si Malou na minsan niyang pinakantot kay Ernie. Lalong sumimangot si 

Tess. (Pati ba naman sa kantutan eh rumelyebo rin si Malou?) Pero hindi nagpadala sa galit si 

Tess. Nakipagkantutan din naman siya kay Frank sampu ng kapatid at ina niya kinagabihan na 

siyang iniisip niya kanina pa. Si Alma, masyadong agresibo sa sex. Baka mabuntis iyon nang di-

oras. Nagpi-pills ba siya nang maayos? 

“Hoy! Nandito pa ako!” sabi ni Ernie. 

“Sorry, gusto mo ng Cobra?” 

“Sige. Yun na lang. Pahingi ng dalawa bibiyahe pa ako. Kailangan ng pera. May sakit si nanay. 

Kaya di kita madalas madalaw.” 

“Ganun ba?” tanong ni Tess. Naglabas siya ng limang-daan at ibinigay sa nobyo. 

“Ano ito?” tanong ni Ernie. 

“Sa nanay mo. Pambili ng gamot.” 

“Di puwede. Sa iyo na.” 

“Ano ba? Bakit di puwede? Di to panahon para makipagtigasan ng titi. Alam kong matigas ang 

titi mo. Saka di naman sa iyo iyan eh. Sa nanay mo. Kunin mo na at lumayas ka na para kumita. 

Text na lang kita kung magpapasundo ako. Sige na.” 

Nahihiya pang kinuha ni Ernie ang pera. “Salamat babe. Pa-isa nga diyan.” 

Naghalikan ang mag-nobyo na kitang-kita naman ng mga nagdaraan. Bakas ang inis sa mukha 

ng ilang trabahador sa pabrika na nagpapantasya rin kay Tess. Nang makaalis ang binata, 

napaisip si Tess. Tuluyan na ngang nagbago si Ernie. Hindi na siya ang adik-pusher na dating 

nahuli sa lugar nila. Responsible na ito at hindi na mukhang pera. Nagawa nitong tanggihan ang 

500 dahil ba sa ayaw niyang tumanggap sa babae o talagang nahihiya siyang tumanggap. 

Anuman iyon, magpatuloy sana. 

Alas tres na nang hapon, biglang nakatanggap ng text si Alma. Galing ito kay Frank na 

naghihintay na sa labas ng school. 



“Nandito na siya. Ano? Sasama ka?” tanong ni Alma kay Sharon. 

“Di ko alam Bes…” 

“Mabait siya. Mas mabait pa kamo kay Mr. Suarez. Baka bigyan pa tayo ng allowance.” 

“Bes, mayaman na ako. Para namang pokpok ang magiging labas natin niyan.” 

“Sinabi ko baka. Habol ko lang magpakantot sa amo ni ate.” 

“Kantot lang pala eh idadamay mo pa ako.” 

“Sige na. Samahan mo na lang ako. Gusto ko ng kasama.” 

“Sige na nga. Pero may gusto rin akong mangyari. Babawian kita.” 

“Okay lang.” 

Pinuntahan ng dalawa ang kotseng naghihintay sa labas ng school. Nagulat ang sakay nito dahil 

dalawang babae ang lumalapit sa kanya. (Sinamahan lang siguro) 

“Sir Frank. Siyanga pala bestfriend ko si Sharon.” 

“Hi Sir. Guwapo niyo pala.” 

“Salbahe kang bata ka Alma. Nagsinungaling ka sa bestfriend mo. Di naman ako guwapo eh.” 

“Hindi Sir. Di niyo lang nakikita. Sino ba yung nakatingin?” 

“Ikaw. Sakay na at ibibili kita ng salamin hahaha.” 

Sumakay si Alma pero nagulat si Frank nang sumakay din si Sharon. 

“Teka, teka… Alma, akala ko tayo lang. „Mamamasyal‟ lang tayo sa mall. Baka hanapin siya.” 

“Okay lang Sir. Alam niya.” sabi ni Alma. “Saka gusto ko siyang kasama,” bulong ng dalagita. 

“Ayaw mo?” 

Biglang nanigas ang titi ni Frank. Hindi lang isa kundi dalawang dalagita ang matitikman niya. 

Kinurot niya ang sarili niya sa magkabilang braso. Parehong may pakiramdam. Kinabahan siya 

at baka siya na-stroke at namamalikmata na. Tiningnan niya si Sharon sa salamin. Maganda nga 

ang dalagita, maputi at mukhang mayaman. Lumingon-lingon si Frank sa paligid at baka may 

nakatingin sa kanila. Nang matiyak na wala ay agad siyang umalis sa lugar at binilisan ang takbo 

nang marating ang maluwang na EDSA. 

Samantala, abala si Tess sa paghain ng meryenda ng mga trabahador ng pabrika. Medyo 

namamagod na siya sa dami ng mga naihain niya. Sikat pa rin ang stand kapag siya ang nasa 



loob nito. Hindi alam ni tess na laman siya ng mga kuwentong nagmamalaki sa mga burger niya 

at mga kuwentong nagmamalaswa ng mga pumapantasya sa kanya. Minsan ay pakiramdam niya 

na tinititigan siya ng mga kostumer niya habang kumakain ang mga ito. Hindi maiwasang mag-

init si Tess kapag guwapo ang nakatingin sa kanya pero turn-off siya sa mga matatandang janitor 

na alam niyang tinitingnan siya na hubad. Maya-maya ay may papalapit na bata na kilala ni Tess. 

Ang batang inuutusan ng matandang si mang Ramon na „suki‟ na niya. 

“Ate, may order uli si Mang Ramon.” 

“Bakit naman ang aga?” 

Kibit balikat lang ang bata. nagulat si Tess sa dami ng order sa kanya. Inabot ng bata ang bayad. 

Marami yatang bisita si Ramon. “Sa iyo na raw ang sukli ate, saka mamayang gabi pa raw iyan.” 

sabi ng bata. Gaya ng dati, inabutan ni Tess ng softdrinks ang bata. Walong buy 1 take 1 special 

ang order ni Mang Ramon. Mukhang inosente ang magiging pagbisita niya sa dami ng tao na 

paparoon. 

Sa kabilang dako, tahimik lang ang magkabarkadang sina Sharon at Alma sa likod ng kotse ni 

Frank. Pumasok ang kotse sa isang apartelle. Unang beses ni Alma na makapasok sa hotel at 

inisip niya na ganito pala ang feeling na parang sa TV. Sinundan nila si Frank sa isang elevator. 

Dumating sila sa third floor ng limang palapag na gusali at tumapat sila sa isang silid. Pagbukas 

ng pinto ay isang malaking studio type na apartment ang bumulaga sa kanila na kumpleto sa 

gamit. 

“Kumuha na lang kayo ng makakain muna diyan. Baka gusto niyong maligo pagkatapos. 

Gamitin niyo yung shower. Iidlip lang ako sandali okay?” sabi ni Frank sabay pasok sa isang 

silid. (Shit! Paano ko kaya sisimulan? Sumali naman kaya yung isa?) 

Nag-text muna ang magkaibigan na baka sila gabihin at kunwaring magkasamang manonood ng 

sine saka sila kumain ng cake na galing sa ref. Chocolate ang flavor nun na may kakaibang lasa. 

Matapos ang ilang subo ay naging kakaiba ang pakiramdam ng dalawa. Lingid sa dalawa, 

kaparehas iyon ng cake na pinapakain ni Frank sa mga ini-interview niya. 

“Bes, para akong lumulutang.” sabi ni Alma. 

“Oo nga. Hihihi. Ang saraaap naman ng cake na ito,” sagot ni Sharon. 

“Lipad tayo Bes! Hahaha! Ang ganda mo! Pa-kiss nga!” sabi ni Alma sabay biglang halik kay 

Sharon. Hindi naman tumanggi ang dalagita. Gumanti pa ito. 

Lumabas si Frank ng silid at nakitang magkayakap sa sahig ang dalawa at naghahalikan. 

 

 



Burger Queen 49 – Kakaibang Gabi Part 1 

Alam na ni Tess ang mangyayari. Agad na niyang ti-next si Ernie na di na siya kailangang 

sunduin. 

/Sigurado ka?/ text ng binata. 

/Oo. Ok lang ako. May kailangan lang akong daanan mamaya./ sagot ni Tess. 

/Cge Ingat ka. Tnx ulit sa pera./ 

Agad pinuno ni Tess ang order ni Ramon habang wala pang masyadong tao. Wala namang 

sigurong mangyayari kung marami siyang bisita. Parang nagkakasayahan pa nang katukin ni 

Tess ang bahay ni Ramon. Nagulat si Tess nang isang binatang sundalo ang tumambad sa kanya. 

“Ano kailangan miss?” 

“Ahh ehh… dala ko po yung order ni Mang Ramon.” sagot ni Tess. 

Napangiti ang binatang sundalo. Guwapo ito at parang kalalabas lang ng PMA. “Ikaw si Tess di 

ba?” 

“Opo. Ako po.” 

“Tiyong! Nandito na si Tess!” sabi ng sundalo. 

“Kanina ka pa namin hinihintay. Pasensiya na kung magulo. Ako nga pala si Rey.” sabi ng 

sundalo. 

Parang kinakabahan si Tess sa dami ng mga sundalong nasisilip niya sa loob. “Ahh, heto na po 

yung order. Iwan ko na lang sa iyo.” 

“Tuloy ka Tess! Sige na! Mabait naman iyang pamangkin ko.” sigaw ni Ramon mula sa loob. 

Kahit kinakabahan, sinunod ni Tess ang matanda. Lima ang nakita ni Tess na tao kasama si 

Ramon. Anim kung kasama si Rey. Pawang mga naka-uniform pa ang mga ito. Masaya silang 

nag-iinuman habang pinapanood ang isang video. Nagulat si Tess nang mamukhaan niya si Kitt 

sa video na sabay kinakantot ni Mang Ramon at ni Mang Bert. 

Double-penetration ang nangyayari kay Kitt. Nakahiga si Bert habang nakapasok ang titi niya sa 

puwit ni Kitt at nakapatong naman si Ramon na binabayo ang puki nito. Mukhang sarap na sarap 

ang guro at agad nakaramdam ng pag-iinit si Tess. Tulad ito nung nakaraan kung saan kinakantot 

ni Bert si Kitt habang nag-uusap sila ni Ramon pero naisip niyang wala ngayon si Kitt dahil 

nakaupo sa supa si Mang Ramon at umiinom ng beer. 

Hawak pa rin niya ang supot ng mga burger habang inaalalayan siya papasok ng sundalong si 

Rey. 

“Huwag ka nang mahiya Tess. Mababait yang mga iyan. Mga tropa, siya si Tess.” 
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“Hi Tess! Ang bango naman ng mga burger mo.” sabi ng isang sundalo. 

“Masarap magluto ng burger si Tess kumpara sa mga kasama niya. Kaya pag tinatamad akong 

magluto nagpapa-deliver ako. Masarap din ang ibang putahe niya hehehe.” sabi ni Ramon sabay 

kindat. 

Medyo namula si Tess. Nanatiling nakatutok ang mga mata niya sa malinaw na video sa 

malaking LCD TV para umiwas sa mga tingin ng mga sundalo. Napanood na kaya ng mga ito 

ang video niya o yung kay Kitt pa lang. Kung sakaling susunod siya, ano kaya ang hitsura niya? 

Lalo siyang nakaramdam ng kiliti nang naisip niyang siya ang nasa TV at binabanatan nina 

Ramon. 

“Ako nga pala si Rey. Pamangkin ni Tito Ramon. Siya naman si Arnold,” turo ni Rey sa isang 

kasama nilang maitim pero guwapo. “Siya naman si Ted, ” turo ni Rey sa isang tsinitong maputi, 

“Si Carl, ” turo ni Rey sa isang kamukha ni Zanjoe, “Saka si Dennis, ” turo ni Rey sa isang 

sundalong payat na parang si Chito Miranda. 

“Tess! Dito ka sa tabi ko at baka kung ano gawin sa iyo ng mga bata ko diyan. Rey, yung juice ni 

Tess nasaan na?” sabi ni Ramon. 

Umupo si Tess sa tabi ni Ramon habang papasok si Rey dala ang juice. Dahil mainit ang paligid, 

agad ininom ni Tess ang juice. Hindi nagbago ang paligid at tahimik na kumakain ng burger ang 

mga sundalo habang pinapanood si Kitt. Nag-uusap sila kung gaano kalibog at kaganda si Kitt at 

ikinuwento ni Ramon ang unang beses niyang pagkantot sa guro. Habang nagkukuwento si 

Ramon ay lalong nakaramdam ng pag-iinit si Tess. Naglalawa na ang puki niya habang 

pinapanood ang guro na kasalukuyang tsinutsupa ang titi ni Ramon habang kinakantot patalikod 

ni Bert. Lingid sa kanya ay may malakas na pampalibog sa ininom niya at di rin niya namalayan 

na nilalamas na pala ni Ramon ang isang suso niya. 

Samantala…. 

“Sir, sali ka.” sabi ni Alma na kasalukuyang nakahubad habang sinususo ng kaibigang si Sharon 

ang dibdib niya. Wala na ring suot na damit si Sharon at di alintana ang mamang nanonood sa 

kanila. 

Hindi makapaniwala si Frank sa nakikita. Dalawang magagandang dalagitang highschooler na 

nakahubad at naglalaplapan sa harapan niya na pawang kasing-edad lang ng sarili niyang anak na 

dalagita. Makikinis pa ang mga balat at mukhang sariwa pa ang mga puwitan. Maputi ang balat 

ng mga ito lalo na si Sharon na mukhang mayaman di tulad ni Alma. 

Nanatiling nakatayo si Frank at pinapanood ang mga dalagita. Humiwalay si Alma kay Sharon at 

tumungo kay Frank na kagagaling ng shower at nakatapis ng tuwalya. Napangisi si Alma sa 

malaking tambok sa harapan ng negosyante. Si Alma na ang nagtanggal ng tuwalya ni Frank at 

tumambad sa dalagita ang malaking titi nito. Napalunok at napangisi sina Alma at Sharon sa laki 

ng titi ni Frank. Mas malaki pa ito sa titi ni Mr. Suarez. 



Tumingkayad si Alma para abutin ang labi ng matangkad na lalaki. Nagkainan ng labi ang 

dalawa saka hinawakan ni Alma ang malaki at mainit na kahabaan ni Frank. Lumapit din si 

Sharon sa dalawa at lumuhod sa harap ng negosyante. Hawak ni Sharon ang titi ni Frank na 

parang ipinapasubo sa kaibigan. 

Lalong nanigas ang titi ni Frank nang maramdaman ang mainit na bibig ni Sharon. Sarap na 

sarap din siya sa malambot na labi at dila ni Alma. Maya-maya ay lumuhod din si Alma at 

pinagsaluhan ng dalawa ang titi ni Frank. Umupo si Frank sa isang silya saka pinanood ang 

dalawa. Taas-baba ang ulo Sharon sa titi ni Frank habang dinidilaan naman ni Alma ang mga 

itlog nito. 

“Uhhmmmm… Sarap naman nito Sir… Uhhhhhhmmmm… Bagong ligo.” sabi ni Sharon. 

“Oo nga Sir. Ang sarap. Ohhhh…” ungol ni Alma. Pawang wala sa sarili ang dalawa dahil sa 

kinaing chocolate space cake na pain ni Frank. Pero space cake o wala, alam niyang palaban si 

Alma. Mas palaban pa ito sa ate niyang si Tess. Mga bata nga naman. 

“Ganyan. Sige pa. Susuhin niyo lang iyan ahhhh…. sarap niyo…” sabi ni Frank. Nagpalit na ng 

puwesto ang dalawa at si Alma ngayon ang tsumutsupa kay Frank at si Sharon naman ang 

kumakain ng bayag. Napahawak na sa ulo ni Alma si Frank at napapakadyot na sa sarap. 

Napapikit sa sarap si Frank. Ninanamnam ang lahat. Naramdaman ni Frank na lalong pinagbuti 

ni Alma ang pagtsupa sa kanya. Yun pala ay nasa likod na ni Alma si Sharon. Dinidilaan ni 

Sharon ang butas ng puwit ng kaibigan. 

“Uhhhhmmmmmmm Uhhhmmmmm!” malakas na ungol ni Alma habang nakasubo pa sa bibig 

ang titi ni Frank. Labas masok sa puki ni Alma ang dalawang daliri ni Sharon habang dinidilaan 

nito ang butas ng puwit niya. Hindi makapanniwala si Frank sa nakikita. Pakiramdam niya ay 

sasabog na siya. Tumayo siya sa kinauupuan at pumunta sa likuran ni Sharon. Humiga naman si 

Alma at iginiya ang ulo ni Sharon sa puki niya. 

Itinapat ni Frank ang titi niya sa nakatuwad na si Sharon. Napatirik ang mata ni Sharon sa sarap 

nang unti-unting ipasok ni Frank ang titi nito. Napaliyad at napanganga sa sarap si Sharon nang 

magsimulang maglabas-masok ang malaking titi ng negosyante. 

“Oooohh!Shit! Shit! Ahhhhh!” ungol ng dalagita. 

“Sabi sa iyo Bes masarap si Sir Frank eh!” sabi ni Alma. 

“Ohhhhh shiiit!” ungol ni Sharon. “Parang Daddy ko oooohhhhh!” 

Kapwa nagulat si Alma at si Frank. Dahil sa impluwensiya ng marijuana sa cake ay naisiwalat ni 

Sharon ang isang sikreto. 

Nalibugan lalo si Frank sa narinig. Nakaisip siya ng bawal na posibilidad. “Magaling ba ang 

daddy mo?” tanong ni Frank. Lalo niyang nilakasan ang pagbayo sa puki ni Sharon. 



“Ooohhhh shit! Ohhhhh! opo! Magaling siyaaahhhhh!” sagot ni Sharon. Nalibugan din lalo si 

Alma. Kaya siguro sobrang libog ng kaklase niya ay noon pa ito ginagalaw ng ama nito. Nang 

hindi na siya maasikaso ni Sharon, nag-fingger na lang muna siya sa sarili. 

„Ooooohhhhhh shit! Sir Frank! Sige paaahhh! Bilisan niyo paaaahhh uuunnnggghhh!‟ ungol ni 

Sharon. Binilisan lalo ni Frank ang pagkantot kay Sharon. Napatili nang malakas ang dalagita. 

Samantala, patuloy lang sa panonood si Alma at pagfi-fingger sa sarili. Nakatingin siya nang 

maigi kay Frank. Puno ng pagnanasa ang mga mata nito. 

“Aahhhhh! Sarap mo bata! Aaaahhh! Malapit na ako! Puwede ba sa loob?” tanong ni Frank. 

“Sige po sirr! Punuin niyo akooohhh Oooooohhh Shit!” 

“Tanggapin mo ito! Ahhhh!” ungol ni Frank nang labasan siya. Agad nilabasan si Frank dahil sa 

sobrang libog. Grabe ang sitwasyon niya ngayon. Dalawang estudyante ang ka-threesome niya. 

Iba pa rin ito sa mga sex session nila ni Henry. 

“Ang init niyo Sirrrr! Ooooohhhhh!” ungol ni Sharon. Nilabasan na rin ang dalagita sa init ng 

tamod ni Frank. Binilisan rin ni Alma ang pag-fingger sa sarili. Ilang sandali pa ay nilabasan na 

rin ito. 

Nagtungo sa supa si Frank para magpahinga sandali. “Kayo muna ulit. Panonoorin ko muna 

kayo.” 

Hindi maipaliwanag ni Tess ang libog na bumalot sa katawan niya. Wala siyang tutol nang 

mariin siyang halikan sa labi ni Ramon habang nilalamas nito ang magkabilang suso niya. Isa-isa 

namang nagtanggal ng mga uniform ang mga nakapaligid na sundalo hanggang sa sando at brief 

na lang ang natira. Walang pakialam si Tess na pinapanood sila ni ng mga kasamang sundalo ni 

Ramon, ang totoo ay mas nalilibugan siya. Bumaba ang kamay ni Ramon sa puki ni Tess. 

Kusang bumuka ang mga hita ng dalaga. Ipinasok ni Ramon ang kamay sa ilalim ng palda ni 

Tess. Basambasa na ang panty ni Tess. Maya-maya ay lumapit si Rey Ibinaba nito ang panty ng 

dalaga pero iniwang nakasuot pa ang palda ni Tess. Inalis naman ni Ramon ang lahat ng suot na 

pang-itaas ni Tess at tumambad sa lahat ang mga nag-mature nang suso nito. 

Lumapit naman si Ted sa isang sulok ng kuwarto. Binuksan niya ang video camera na nandoon. 

Tuwang-tuwa si Ted na sinilip at nag-focus sa makintab nang puki ni Tess habang patuloy itong 

nakikipaglaplapan kay Ramon. Agad na ring lumapit si Arnold at si Carl at sinuso nila ang 

magkabilang dibdib ni Tess. 

“Uuuhhhmmmmpphhh”  ungol ni Tess nang maramdamang kinakain ni Rey ang puki niya. 

Kakaibang sarap din ang nararamdaman niya habang sabay na dinidilaan ng iba pang mga lalaki 

ang mga suso niya. Maya-maya ay nagsawa si Ramon sa paghalik sa dalaga. naghubad ang 

matanda at itinapat nito sa mukha ni Tess ang malaki niyang kargada. sabik namang isinubo ni 

Tess ang titi ni Ramon. 



“Boys!, kami muna ni Rey. Tess, tuwad ka muna.” sabi ni Ramon. Lumayo sandali sina Carl at 

Arnold. Bumalik sa camera si Ted. Walang pagtutol namang tumuwad si Tess habang patuloy 

niyang tsinutsupa ang matanda. Itinaas nito ang puwit niya kay Rey. tuluyan na ring naghubad si 

Rey at itinapat ang kahindigan niya sa puki ni Tess. Sarap na sarap si Rey nang ipasok niya ang 

titi niya kay Tess. 

“Tiyong. Ang saraaap. Ang init niya! Aahhhhh” sabi ni Rey. 

“Mainit itong alaga ko sabi sa inyo eh. Di ba Tess?” sabi ni Ramon. Bilang sagot ay sinipsip 

niyang mabuti ang titi ni Ramon habang napapaungol sa bawat pagbayong ginagawa ni Rey. 

Parang direktor na sumenyas si Ramon para palapitin si Dennis at Ted. Tig-isa nilang kinuha ang 

mga braso ni Tess at ipinahawak dito ang mga titi nila. 

Kakaiba ang pakiramdam ni Tess. Hindi na iba sa kanya ang may kumantot sa puki at bibig niya 

pero lalo siyang nalilibugan at may hawak pa siyang dalawang titi sa mga kamay niya. 

Sinenyasan ni ramon si Carl para pumailalim sa dalaga at susuhin ito. Lalong nabalot ng sarap 

ang katawan ni Tess. Sinenyasan na rin ni Ramon si Arnold na siya namang lumapit para halikan 

ang katawan ng dalaga. 

“Uuhnmmmm Uhhhmmmm! Uuunnnngghhhh!” ungol ni Tess na agad nilabasan sa sarap. 

Nanlalambot na ang tuhod niya pero patuloy pa rin sa pagbayo si Rey. Nasasawa na si Ramon sa 

eksena. Sumenyas siya kay Rey na magpalit sila. Pinahiga ni Ramon si Tess para hindi ito 

mangawit. Pumuwesto si Rey para maabot ng bibig ni Tess ang titi niya na agad naman nitong 

isinubo. Itinapat naman ni Ramon ang titi niya sa puki ni Tess. Nag-share naman sina Carl at 

Arnold sa magkabilang suso ni Tess at patuloy ang dalaga sa pagbate sa mga titi ni Ted at 

Dennis. Kahit na nakasubo sa kanya ang titi ni Rey, napatili si Tess sa sarap nang ipasok ni 

Ramon ang malaking kargada niya sa puki niya. Sensitibo pa ito nang huli siyang labasan. Mas 

lalong sumarap nang lalong ibinuka ni Ramon ang mga hita ni Tess at ibaon nang husto ang titi 

nito. Nailuwa ni Tess ang titi ni Rey para makasigaw. 

“Aaaaaaaahhhhhhh! Ooooooooohhhh Shit! OOOooooohhhh ang SARAAAAP! OOOHHHH! 

SIGE PA POOOOOHHHH!” sigaw ni Tess. 

“Masarap ba iha? Gusto mong kinakantot ka ng marami? ” tanong ni Ramon. 

“Opo! Masarap po! OOooooohhhh! Bilisan niyo paaaahhhh!” 

“Ummm! Umm! Uuuuumm!” 

“Ayaaaaannnn naaaaahhhh!” ungol ni Tess. Biglang nanginig ang katawan ni Tess. Hingal 

kabayo siya at nabitawan niya ang mga titi nina Ted at Dennis. Sabay silang nilabasan ni Ramon. 

Ramdam na ramdam ni Tess ang init ng tamod ng matanda sa sinapupunan niya. tumayo sandali 

si Ramon at uminom ng beer. Sinenyasan niya si Rey at muli nitong itinapat ang titi niya sa puki 

ni Tess saka kumadyot. Umiba ng puwesto sina Ted at Dennis. Itinapat nila ang mga titi nila sa 

bibig ni Tess. Sarap na sarap na dinilaan ng dalaga ang dalawang titing nakatapat sa bibig niya. 



Sina Carl at Arnold naman ang nagpabate kay Tess. Tuwang-tuwa naman si Ramon sa likod ng 

camera. 

Walang nagawa si Tess kundi ang umungol sa bawat pagbayo ni Rey sa puki niya. Halos tirik na 

ang mata niya sa sarap dahil sa sobrang sensitibo ng puki niya. Kakaiba rin ang pakiramdam 

nang may sumususo sa magkabilang utong niya. Salit-salitan din niyang tsinutsupa ang mga titi 

nina Ted at Dennis. Maya-maya ay bumilis lalo ang pagbayo ni Rey tanda ng lalabasan na siya. 

Muling nanigas at napaliyad si Tess sa namumuong pagsabog ng puson niya. 

“OOOHHHHH SHIIIT! AAAAHHHHHH” sigaw ng dalaga nang sabay rin silang labasan ni 

Rey. Mainit rin ang tamod ni Rey sa loob ng puki niya. Mapupuno yata ang sinapupunan niya sa 

dami ng gustng kumantot sa kanya. Umalis si Rey at nagpahinga. Kita ni Tess na uminom ito ng 

beer at kumagat ng burger. Nagpatuloy ang eksena at sunod sa pila si Carl. Sa sobrang libog ng 

eksena, napilitang magpalabas ng tamod sina Dennis at Arnold sa katawan ng dalaga. Nilabasan 

din sa bibig ni Tess si Ted. Basa ng pawis at tamod si Tess na nakahiga sa carpet nang sumenyas 

si Ramon na lubayan muna ang dalaga. Pagod siyang humihingal pero patuloy sa paglamas ng 

suso at ng puki niya. 

Samantala, umuwi si Lea na gabi na. Kapwa nag-text sa kanya ang mga anak niya. Si Tess ay 

gagabihin samantalang bukas pa ang uwi ni Alma na nagpaalamm na makikituloy kina Sharon. 

Hindi natuloy ang lakad nila nina Frank dahil „busy‟ ito. Pagod na si Lea at handa nang matulog 

makarinig siya ng katok sa pinto. 

 

Burger Queen Chapter 50 – Kakaibang Gabi Part 2 

Nangungulila si Lea dahil wala pa ang mga anak at baka kinabukasan pa makauwi. Hindi rin 

natuloy ang lakad nila ni Frank dahil umaasa siya na kakantutin siya ng amo. Nag-init ang 

katawan niya nang muling maalala ang huli nilang kantutan ng barkada ni Frank. Miss na niya 

ang malaking titi ni Andrew at ang pakiramdam ng may nakapasok sa puki at puwit niya. Hindi 

niya sinasadyang mapahawak sa harap niya dahil sa iniiisip. Biglang may kumatok sa pinto. 

Nagtaka si Lea kung sino ang nasa pinto dahil kababasa pa lang niya ng text ng mga bata. 

Nagulat siya at bahagyang natuwa nang tumambad sa kanya ang kapitbahay na si Joey. 

“O Joey, ahh napadaan ka.” sabi ni Lea na may matamis na ngiti. Sakto lang ang pagdating ng 

binatilyo. 

“Ahh, itatanong ko po sana kung nandiyan na po si Alma.” 

“Si Alma? Nag-text siya sa „kin na gagabihin daw. Bakit naman?” 

“Nakita ko po kasi siyang sumakay ng kotse kasama yung classmate niya. Akala ko nakauwi na. 

Medyo miss ko na kasi siya eh.” sagot ni Joey. 
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“Pumasok ka muna. Sumakay si Alma sa kotse? Anong kulay?” 

 

Inilarawan ni Joey ang kotse. Agad na naisip ni Lea na kay Frank iyon. Kaya pala sila di natuloy. 

Muling kakantutin ni Frank ang bunso niya. Hindi alam ni Lea kung paano magre-react. Hindi 

ipinaalam ni Frank ang lakad nito. Bakit nga naman? Una, baka hindi na siya pumayag. Sapat na 

ang isang gabing pinagsaluhan nilang mag-anak. Pangalawa, baka kung ano ang mangyari sa 

bunso. Pananagutan ba ni Frank si Alma? Pangatlo, medyo nakakaramdam ng selos si 

Lea.  Ayaw na ba ni Frank sa kanya kaya inudlot ang lakad nila? Muli niyang naisip na nasa 

harap niya si Joey. 

“Ganun ba? Ok lang yun. Kilala ko naman yung may ari ng kotse. Ako ba di mo miss? Mas 

happy ka na ba kay Tanya?” tanong ni Lea. Naiintriga si Lea sa malinaw na relasyon ni Joey sa 

ina nito. 

“Happy naman po. Masarap kantutin si nanay saka nasasarapan siya sa akin. Ganun din siguro 

kayo kina Ate Tess.” 

“Oo. Ganun nga. Kaya lang wala sila rito. Nag-iisa lang ako.” sabi ni Lea habang hinihimas ang 

ulo ni Joey. “Sigurado kang si Alma lang ang pakay mo?” 

“Baka sakali lang. Kahit sino naman datnan ko eh. Siyempre miss ko na rin kayo.” 

“Masyado ka namang bilib sa sarili mo bata. Ayos ka sa salita mo. Pinapatanda mo ako 

masyado.” 

“Ganun ba? Gabi na Lea. Baka hinahanap na ako ni Tanya saka ni Joy. Puwede na ba kitang 

kantutin?” 

Inilapit ni Lea ang bibig sa tenga ni Joey. “Kainin mo muna ang puki ko. Binasa mo eh.” 

Sa apartelle ni Frank… 

Sarap na sarap si Frank sa panonood sa kainan ng kapatid ni Tess at ng kaklase nito habang 

nakaupo sa supa. Jackpot siya ngayong gabi at dalawang dalagitang high school ang nadale niya. 

Di niya kilala ang kaklase ni Alma na si Sharon pero game na game ito. Ngayon ay nagkakainan 

ang dalawa sa harapan niya. Daig pa niya ang nanonood ng porno at sabik siyang ipagmalaki ang 

karanasang ito kina Henry. Malakas ang mga ungol at halinghing ng dalawa at tigas na tigas na 

muli ang titi niya sa panonood. 

Kapwa maganda ang mga maliit na katawan nina Sharon at Alma. Nakakalibog talagang tingnan 

habang nagse-sex ang dalawa. Muling napupuno ng lakas at pananabik ang katawan ni Frank. 

“Alma, ready na uli ako. Halika rito.” sabi ni Frank. Agad na lumapit si Alma na pagapang 

patungo sa nakatirik na titi ni Frank. Agad niyang isinubo ang titi ng amo ng kanyang ate at 



buong giliw na tsinupa. Sumunod naman sa likuran si Sharon at muling dinilaan ang puwit ni 

Alma. 

“Sharon, dito ka sa akin at dilaan mo mga utong ko.” sabi ni Frank. Balot ng libog, sumunod si 

Sharon sa gusto ng lalaki at dinilaan saka sinipsip ang mga utong ni Frank. Habang abala si 

Sharon, abala naman si Frank sa pagsalat ng hiwa ng dalagita. Nagtagal sila sa ganoon hanggang 

sa maramdaman ni Frank na sasabog siyang muli. Pinaalis niya muna si Sharon at sumenyas kay 

Alma. Pinaupo niya si Alma sa kandungan niya nang patalikod. Alam ni Alma ang gustong 

mangyari ni Frank. Ipinuwesto niya ang sarili sa kandungan ni Frank nang nakatapak sa supa. 

Hinawakan niya ang titi  ng lalaki at itinapat sa puki niya. Unti-unti niyang ipinasok ang 

nagbabagang titi ni Frank sa loob niya. 

“Ohhhhh shiit aaaahhhh!” ungol ni Alma. Baon na baon sa kanya ang titi ni Frank. Si Alma na 

ang nagtaas-baba ng sarili habang hawak ni Frank ang magkabilang suso niya. “Ohhh Ohhh! 

Saraaaap! Oooohhhh! Shit Bes ang saraaaap!” Malakas ang ungol ni Alma sa tuwing sumasagad 

ang titi ni Frank sa sinapupunan niya. 

“Ang sarap mo Alma! Mas malibog ka pa sa ate mo! Ahhhh!” sabi ni Frank. “Sharon! Palibugin 

mo lalo tong kaibigan mo.” 

Lumapit si Sharon at lumuhod sa harap nila. Pinatigil muna ni Frank si Alma sa pag-taas baba at 

sa halip ay pinaindayog ito. Dinilaan ni Sharon ang nakausling tinggil ni Alma. Napatili sa sarap 

ang dalagita. “Aaaaaaaahhhhhh Bes! OOoooooooohhh! Grabeee! Lalabasan na akoooooo! 

Uuuunnnggghhhh!” 

Natalsikan sa mukha si Sharon ng katas ng kaibigan. Natuwa naman si Sharon sa nangyari. Lalo 

niyang kinain ang tinggil ni Alma habang patuloy sa pag-indayog ang balakang ni Frank. 

“Oooohh! Ohhhh! Shit! OOoohhh! Saraaaap! Ahhhh!” sigaw ni Alma. Malamang ay dinig na 

sila sa mga karatig-unit. Inggit si Sharon sa nararanasan ng kaibigan. Gagayahin rin niya ang 

posisyong iyon. “Sir Frank! Sha! Hayan na ulit akoohhh!” 

Maya-maya ay muling nanginig ang katawan ni Alma. Hinugot ni Frank ang titi niya at 

pinatuwad sa supa ang dalagita. Basam-basa na ng katas ang puki ni Alma na dumadaloy 

hanggang sa puwitan nito. Malamang madulas na ang puwit nito, isip ni Frank. Itinutok ni Frank 

sa puwit ni Alma ang titi niya. 

„Uunnnngghhhhh!” ungol ni Alma nang maramdamang dumunggol sa puwit niya ang titi ni 

Frank. Naipasok na ng lalaki ang ulo sa loob. Inunti-unti ni Frank ang dalagita. Inikot-ikot muna 

ang ulo sa loob. 

“Oooohhhh Sir Frank! Dahan-dahan pooohhhh!” ungol ni Alma. 

“Sharon, patulong naman. Kainin mo muna ang puki ng bestfriend mo.” sabi ni Frank. Agad na 

sumunod si Sharon. Pumuwesto siya para muling kainin ang tinggil ni Alma. Sarap na sarap si 



Alma sa nangyayari. Kalahati na ng titi ni Frank ang nakapasok sa puwit niya. Nagsimula nang 

maglabas-masok si Frank sa puwit niya. 

“Masarap na ba iha?” tanong ni Frank. 

“Medyo masakit po pero masarap na. Ooohhhhhh!” sagot ni Alma. Si Frank naman ay sarap na 

sarap sa kasikipan ng puwit ng dalagita. Sinagad na niya ang pagpasok at pagbayo dito. 

“Ohhhh Shit! Aaaaahhhhhhh! Sarap mo iha! Grabe kaaahhh!” ungol ni Frank. 

“Sir! ako naman po pagkatapos.” sabi ni Sharon. 

“No problem iha. Buong gabi tayo dito. Paalam ka sa inyo.” sabi ni Frank. Napangiti si Sharon 

sabay halik sa bibig ni Frank. Nalasahan ni Frank ang pinaghalong laway ni Sharon at katas ni 

Alma. 

Kakaibang sarap na ang nararamdaman ni Alma. Isang bago at bawal na pakiramdam. Patuloy sa 

pagbayo si Frank na ginagantihan ng malakas na ungol ng dalagita. Muling nilamas ni Frank ang 

mga lumalaking suso ni Alma. Pinisil-pisil ni Frank ang mga maliliit pang utong na nakadagdag 

sa kakaibang sarap na nararanasan ni Alma. Si Sharon naman ay abala sa paghimas ng tinggil ng 

kaibigan. 

“Ooooohhhh! Shit! Hayan na uliiii! Di ko na kaya Bes! Mamamatay yata ako sa saraaaaaaap! 

OOoooooohhhhh!‟ sigaw ni Alma. 

“Sabay tayo Alma! Sasabog na rin ako! Hayan naaaahhh!” sabi ni Frank. Sabay nga silang 

nilabasan. Ramdam na ramdam ni Alma ang mainit na likido sa loob ng puwit niya. Basambasa 

naman ang kamay ni Sharon sa dami ng lumabas na katas ni Alma. Hingal na hingal si Alma sa 

pagod. Bakas sa mukha ang ligaya. 

“Mabuti pa, hot shower muna tayong tatlo pagkapahinga. ” sabi ni Frank. 

Sa bahay ni Ramon… 

Muling uminom ng juice si Tess dala ng uhaw. Di niya alam na mayroon pa ring pampalibog ang 

juice niya. Abala naman si Ramon sa pagsita sa camera niya na nag-record sa pag-gangbang nila 

kay Tess. Ilang sandali pa ay ikinabit niya ito sa TV at pinanood nila ng squad ni Rey. 

Kitang-kita ni Tess ang sarili na kinakantot ng maraming lalaki. Alam niyang mali ang 

nangyayari sa likod ng isipan niya pero sa harap ay gustong gusto niya. Hindi rin niya 

maipaliwanag kung bakit siyang-siya ang katawan niya. Ilang beses siyang nilabasan sa gabing 

ito at nakatuwalya siyang kumakain ng luto niyang burger at umiinom ng juice. 

Kinakausap siya ng ilan sa mga lalaking nandoon pero parang walang pumapasok sa isipan niya. 

Ang alam ni Tess ay namamaga ang puki niya at nangangati pa ang tinggil niya. 



“Iba talaga si Sir Ramon. Mabait sa amin iyan.” sabi ni Dennis. 

“Ikaw ba Tess may boyfriend na? wala pa kasi akong girlfriend eh pero busog ako sa babae gawa 

ni Sir Ramon.” sabi ni Carl. 

“Ano number mo Tess! Solo tayo minsan.” sabi ni Ted. 

“Tess, pasensiya ka na sa mga bata. Dapat atyo lang kaso di sila nakapagpigil eh.” sabi ni 

Ramon. 

“Ahh… Ok lang po… Siguro…” sagot ni Tess na medyo lito pa sa nangyari. Patuloy niyang 

pinapanood ang sarili na mukhang sarap na sarap. Walang pagtutol ang katawan niya sa salosalo 

ng mga sundalo. Walang pag-alinlangan sa pagtsupa, walang pag-alinlangan sa pagbate ng 

magkabilang kamay. 

“Ready ka na ba sa round two? Sasarapan ko lalo.” sabi ni Ramon. Tumango lang ang dalaga. 

Inalis ni Ramon ang tapis na tuwalya ni Tess. Lumuhod si Ramon sa harap ni Tess at kinain ang 

namumulang puki ng dalaga. Muling tumalab ang gamot sa juice at muling gumana ang libog ni 

Tess. Ipinagbukahan lalo ng dalaga ang mga hita niya. 

“Ohhhh sarap po Mang Ramooon ooohhhhh!” ungol ni Tess. Hinawakan niya ang ulo ng 

matanda. 

“Masarap ba Tess?” 

“Sige pa poohhh! Masarap pooohhh!” 

“Sige. Pasarapin mo rin yung pamangkin ko. ” sabi ni Ramon. Lumapit si Rey at inilapit sa bibig 

ni Tess ng tigas na tigas nang titi niya. Agad naman yung isinubo ni Tess. Sumenyas naman si 

Ramon na pumila uli sa dalaga ang mga tropa. Itinaas ni Ramon ang mga hita ni Tess at itinutok 

ang sarili niyang burat sa puki ng dalaga. Napatili si Tess sa sarap nanag ibinaon ng matanda ang 

titi niya at nagsimulang kumadyot. 

“Uuuuummmmhhhhh! uuuummmhhh!!!!” sigaw ni Tess habang subo ang titi ni Rey. Si Rey 

naman na libog na libog sa tanawin ay nagsimulang kumadyot sa bibig ni Tess. Hinawakan niya 

ang ulo ng dalaga at kinantot ang bibig nito. 

Wala nang pakialam si Tess sa mundo kundi ang masarap na pagbayo sa kanya ng malaking titi 

ni Ramon kaya pinagbuti naman niya ang pagstupa sa titit ni rey kahit halos mabilaukan siya sa 

pagkanyod nito. Muling nilabasan ang dalaga pero tuloy pa rin sa pagkantot ang magtiyuhin. 

“Ang sarap mo Tess Ahhhh! hindi ako magsasawa sa iyo! ummm Umm! Malapit na ako Tess 

Umm! Umm!” lang sandali pa ay nilabasan na si Ramon.  Pagkahugot niya ay matigas pa rin ito. 

Tumayo siya at ipinatsupa kay Tess na agad namang sinunggaban ng dalaga. Nang malinis ni 

Tess ang titi niya, pinatayo niya ang dalaga. Pinatuwad niya ito at itinapat ang titi niya sa puwit 

ni Tess. Madali niyang naipasok ang titi niya dahil basambasa ang tumbong ni Tess ng katas. 



“Ooooohhhh Ramon! Shiit! Ahhhhhh!!!!” sabi ni Tess. Kumadyot nang ilang beses si Ramon 

bago umupo sa supa habang nakabaon ang titi niya sa puwit ni Tess. Sumenyas siya kay kay Rey 

para pumuwesto sa harapan ni Tess. Itinutok ni Rey ang titi niya sa puki ni Tess saka kumadyot. 

“Oooohhhhhh! Ang saraaaap!” ungol ni Tess. Lalong tumirik ang mata ng dalaga nang sabay 

kumadyot ang magtiyo. “Ohhh shit! Ahh Ahh Ahh Ahhh!” Lumapit naman sina Ted at Carl at 

muling ipinabate kay Tess ang mga titi nila. Lalong nakiliti si Tess nang sipsipin ni Rey ang mga 

suso niya. 

“Ohhhh! Shit! OOooooohh! OOoooohhhh! Please ang sarap! Hayan na uli ako! Bilisan niyo 

paaaaahhh!” ungol ni Tess. Lalong binilisan ni Rey ang pagkadyot. Maya-maya ay pinutukan 

niya si Tess sa loob. Ramdam rin ni Rey ang mainit na pagsalubong sa kanya ng dalaga. 

Tumayo si Rey at nagpahinga. Sumunod naman si Dennis. Hindi umalis ng puwesto si Ramon. 

Agad itinutok ni Dennis ang titi sa namumulang puki ni Tess. Muling napaungol ang dalaga sa 

pagpasok ng isa pang bisita. Puno ng lakas si Dennis. Gigil na gigil ito sa tagal ng paghihintay. 

Mabilis din ang naging pag-ungol ni Tess sa bawat pagkanyod ng sundalo. 

“Ahh Ahh Ahhh Ahhhh! Ahhh! Ooooooohhh! Sige pa! Hayan na ulit!” sigaw ni Tess. Hindi na 

mabilang kung ilang beses na siyang nilabasan. Pakiramdam ni Tess ay sasabog na naman siya. 

Ilang kadyot pa ay nilabasan na rin si Dennis pero hindi sila nagsabay ni Tess. 

„Shit!” sigaw ni Dennis. Tawanan ang mga nasa likod. 

“Hahaha! Napaaga ka pre!” sabi ni Carl na siya namang sumunod sa pila. Itinutok niya kay Tess 

ang titi niya saka ipinasok. Madulas na madulas na ang puki ni Tess sa dami ng tamod sa loob. 

Kinantot rin siya ni Carl. itinapat naman ni Dennis sa bibig ni Tess ang titi niya para makabawi. 

“Ummmhhh ummhhhh!” ungol ni Tess habang nakasubo ang titi ni Dennis. Ilang sandali pa ay 

nilabasan na rin si Carl. susunod na sana si Ted nang pigilin siya ni Ramon. Pinatayo ni Ramon 

si Tess at isinalpak sa pader. Tinira niya nang patayo ang dalaga. 

“Pasensiya na Tess. kailangan ko nang ilabas. saka nangangawit na ako eh. Gusto mo ba nito?” 

“Opo!” 

“Lakasan mo iha. Ano ang gusto mo?” 

“Gusto kong kantutin niyo ako nang malakas.” 

“Ano pa? Gusto mong ilabas ko tamod ko sa puwet mo? Lakasan mo!” 

“Opo! Gusto kong ilabas niyo ang tamod niyo sa puwet ko! Ooohhhh Shiitttt! oooohhh!” tili ni 

Tess dahil itinodo ni Ramon ang pagbanat sa kanya. Ilang sandali pa ay inilabas nga ni Ramon 

ang mainit niyang tamod sa puwit ni Tess. Pero sige pa rin siya sa pagbayo. 



“Last na lang iha. Kawawa naman sina Ted at Arnold. Baka magkaroon ng coup dito sa bahay 

ko. Gusto mo pang magpakantot sa kanila? Kawawa naman.” 

“Opo!” 

“Di nila madinig Tess.” 

“Opo! Gusto kong magpakantot kay Ted at Arnold!” 

Pagkasabi nun ay hinugot ni Ramon ang titi niya sa tumbong ni Tess. “Boys, sabay na kayo. 

Mukhang pagod na si Tess. Kawawa naman.” 

“Akala ko Sir pababayaan niyo kami.” sabi ni Arnold. 

“Mabait yang si Tess. Pero kung talagang di niya kaya eh puwede naman sa bibig. Ano sino 

gusto sa puwit?” 

“Ako.” sabi ni Ted. 

“Hahaha. Palibhasa mahilig sa puwit ng manok.” sabi ni Carl. 

Umupo si Ted sa supa at pinalapit si Tess. Sumunod ang dalaga. Ito na ang huli. Siguradong 

magiging masarap dahil dalawang titi uli ang papasok sa kanya. Siya na rin ang nagpuwesto sa 

sarili at nagtapat ng titi ni Ted sa butas ng puwit niyang nakaawang na. Dahan-dahan siyang nag-

taas-baba sa ibabaw ng lalaki. Hindi muna sumali si Arnold at pinabayaan munang mag-enjoy si 

Ted. Kanya-kanya rin ng panood ang iba pang mga sundalo. Tirik na tirik pa ang mga titi nila at 

kanya-kanya ng bate. 

Siyang-siya naman si Ted at nasolo niya si Tess. Nilalamas niya ang mga suso ng dalaga habang 

taas-baba ito sa kanya. Sige pa rin si Tess sa pag-ungol pero parang nakukulangan siya. 

Nappatingin siya kay Arnold na nanonood at parang nagsasabing “kantutin mo na ang puki ko.” 

Maya-maya ay lumapit na si Arnold. Tumigil sa pagtaas-baba si Tess at umindayog sa ibabaw ni 

Ted. Itinapat ni Arnold sa puki ni Tess ang titi niya at agad na kumadyot. Gigil na gigil na rin si 

Arnold sa paghihintay. Sinabayan ni Ted sa pagkadyot si Arnold. Yun ang hinihintay ni Tess. 

Muling lumakas ang mga ungol ng dalaga. Nagsilapitan lalo ang ibang mga sundalo at 

nagsipagbate sa harapan ni Tess. ang daming titi. Ang daming titi. Gaya ng minsang 

napanaginipan niya. Muli siyang nabalutan ng libog sa katawan at pilit sumabay sa mga pagbayo 

ng dalawang lalaki. Lumapit si Ramon at itinapat sa bibig ni Tess ang titi nito.Kahit na galing sa 

tumbong niya ay isinubo pa rin ito ni Tess. 

“Ummmmhhhhh! Ummhhh! Hhhhmmmmmhhh!” ungol ni Tess nang lalong bilisan ni Arnold 

ang pagkadyot tanda nang malapit na itong labasan. Bumilis na rin ang pagkadyot ni Ted. 

“Haahhh haaaahhh! Hayan na po! hayan naaahhhh!” sigaw ni Tess. Binilisan na rin ng mga 

nakapaligid ang kanilang pagbabate. Ilang segundo pa ay muling nilabasan ang dalaga sabay ng 

dalawang lalaki. Pinaliguan ng mga lalaki ng tamod ang mukha at katawan ni Tess. 



Ilang buwan matapos mag-graduate sa PMA, ito ang ipinangako ni Ramon sa squad ni Rey. 

Minsan nang pinanood ni ray ang mga video ni Tess at Kitt. Hindi nga lang nakadalo si Kitt 

dahil may sakit ito. Tiwala si Ramon dahil nagkukusa naman ang guro sa pagpunta kapag walang 

maka-sex.  Masarap, masaya pero medyo nakakaawa ang sinumang nakuha nilang babae gaya ni 

Tess, bayaran man o hindi. Lumapit si Rey at kinarga ang dalaga at ihiniga sa supa. Pagod na 

pagod si Tess. tumango lang si Ramon sa ginawa ni Rey. Nagkanya-kanya naman ang ibang mga 

sundalo. 

Samantala, nakahiga naman si Joey sa supa habang abala si Lea sa pagtsupa ng titi nito. 

Sinisipsip nang mabuti ni Lea ang ulo habang taas-baba ang kamay niya sa mataba at mahabang 

katawan nito. Busy naman si Joey sa pagkain ng puki ni Lea. Siyang-siya naman si Joey dahil sa 

malinis na pagkakaahit ng puki nito na pinaahit ni Frank. 

“Sarap mo Joeeeyyy! OOohhhhh!” ungol ni Lea. 

Tinigilan ni Joey ang pagkain sa puki ni Lea. Naglabas-masok na muna siya ng dalawang daliri. 

“Ahhh…. galing mong tsumupa Lea. Tapos… Si nanay na nagpakita sa kin ng motibo. Tsinupa 

niya ako habang natutulog. Ahhhh! Saraaap!” 

“Tapos… akala ko si ate pero naalala kong wala siya sa bahay…” kuwento ni Joey. Lalong 

namasa ang puki ni Lea sa naririnig. Libog na libog siya sa kuwento ng binata. “nakita ko si 

nanay sa kuwarto niya. Halos nakahubad. Nakalilis yung ahhhh! pantulog niya. Doon ko siya 

sinuso parang nung baby pa ako.” 

“Ummhmmm… Kuwento paaahhh! Uhhmmm sige paahhh! Ang libog mong bata ka!” sabi ni 

Lea. 

“Di ako makakuwento! Ahhh saraaap!” sagot ni Joey. 

“Tapos… kinain ko yung puki ni nanay… Sarap na sarap daw siya… Lalo na nang… hayan na! 

Hayan na po!” 

Lalong pinagbuti ni Lea ang pagtsupa kay Joey. Maya-maya ay nilabasan ito sa bibig niya. 

Mainit na mainit at malapot ang tamod ng binata na kanyang nilulon. Matigas pa rin ang titi ni 

Joey nang iluwa niya. 

“Lalo la nang kantutin ko na ang puki niya gaya nito.” sabi ni Joey. Pumuwesto siya sa likod ni 

Lea at kinantot nang patuwad ang biyuda. 

“Ooohhhh Joeeyyy! Ang lakiiii! Ahhhhhh!” ungol ni Lea. 

“Ganyan din sinabi ni nanay! Maliit lang daw ang kay tatay! Umm! Umm! Umm! Ang init mo 

Lea!” sabi ni Joey. 

“Sige paaahh ang saraaap Joey! Ooooohhhh!” ungol ni Lea na sinasabayan na ang bawat pag-

ulos ng binata. 



Malapit nang labasan si Joey nang biglang may kumatok sa pinto. “Joey? Joey nandiyan ka ba?” 

Hindi makapaniwala ang dalawa. Boses ni Joy ang nasa pinto. 

 

Adventures ni Joey Book 2 – Chapter 3 

Pauwi na si Joy mula sa bahay ng kaklase. Gabi na nang matapos sila sa kanilang school project. 

Labis na umaasa si Joy na muling makaka-sex ang kapatid niyang si Joey dahil kating kati na 

ang puki niya. Ilang araw pa lang ay parang miss na miss na niya ang kinababaliwan niyang 

malaking titi ni Joey. Bakit nga ba? Alam niyang bawal magkantutan ang magkapatid pero 

parang masarap gawin at lalong masarap kung mas malaki gaya ng kay Joey. Ilang araw rin 

siyang naging abala pero ngayon, balak niyang pagsawaan ang kapatid niya. Pero ang 

pinagtataka niya, parang laging pagod si Joey at hindi magising kaya nagkakasya na lang siya sa 

pagtsupa sa kapatid. Hindi kaya dahil solve ito? Pinag-uusapan rin lang ang solve, ilang dipa na 

lang ay bahay na ni Aling Lea, ang biyudang karelasyon ni Joey. Naisip ni Joy na lumapit saglit 

sa madilim na pasilyo at mag-usyoso. May maliit na siwang sa pinto at aninag niya ang nasa loob 

na naiilawan lang ng isang mahinang dilaw na bumbilya. Nanlaki ang mata niya sa nakita. 

Kitang kita ni Joy ang nakababatang kapatid na kinakain ang puki ni Aling Lea. Kitang kita sa 

mukha ni Lea ang sarap ng ginagawa ni Joey. Buwisit! Papagurin pa yata ng biyuda ang kapatid! 

Pero lalo namang tumindi ang init na kanina pa nararamdaman ni Joy. Sa sandaling pagkakakita 

niya sa eksena ay parang rumagasa ang katas ng sa panty niya. Napansin niyang nagsasalita si 

Joey habang pinifingger ang biyuda bago muling kainin ang puki nito. Pinilit makinig ni Joy sa 

usapan. 

“Sabi ni nanay na doble raw ang laki ng titi ko kaysa kay tatay kaya sarap na sarap siya…” sabi 

ni Joey. 

(Hindi!… Tama ba ang narinig ko? Kinakantot rin ni Joey si nanay? Sarap na sarap?) 

“Ang lakas ngang umungol ni nanay eh… Sabi ko huwag siyang maingay at baka magising si ate 

saka si tatay…” 

(Oo nga! Joey…) isip ni Joy. Hindi alam kung paano ipoproseso ang natuklasan. 

“Masarap ba Lea?…” 

“Oo masarap. Pero ipasok mo na! Kanina pa ako sabik diyan. Please!” sabi ni Lea. 

Pumasok sa isip ni Joy na si Tanya ang kasalukuyang kinukubabawan ni Joey. Pumasok sa isip 

ni Joy ang mukha ng ina na sarap na sarap sa unti-unting pagpasok ng malaking titi ng anak. 

Kusang bumaba ang kamay ni Joy sa pagitan ng mga hita niya. Basambasa na ang panty niya sa 

katas. Hindi na siya makatiis. Kailangan niyang ilabas ang nararamdaman. Buti na lang at 

madilim sa puwesto niya. 
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“Sige paaahh ang saraaap Joey! Ooooohhhh!” ungol ni Lea na sinasabayan na ang bawat pag-

ulos ng binata. 

Naisip ni Joy na pigilan ang dalawa at iuwi ang kapatid, ihiga at kubabawan. Kumatok siya sa 

pinto at nagkunwaring hindi alam ang nangyayari. “Joey? Joey nandiyan ka ba?” 

“Joey. Hinahanap ka ni nanay,” 

Hindi alam ni Joey ang gagawin. Magkukunwari ba siyang wala? Pero alam na ng ate niya ang 

lihim nila ni Lea. Bigla siyang may naisip. Lumapit siya sa pinto nang nakahubo. Nanatili 

namang nakahiga si Lea. 

Binuksan niya nang bahagya ang pinto. “Ate, pasok ka bilisan mo.” sabi ni Joey. Pumasok nga si 

Joy at tumambad sa kanya ang mga hubo‟t hubad na katawan ni Joey at aling Lea. 

“Hmp. Kaya pala amoy puki ang titi ng kapatid ko tuwing umuuwi.” sabi ni Joy. Medyo nabigla 

si Lea at hindi man lang itinago ni Joy ang bawal na relasyon nilang magkapatid. 

“Hmm… Pasensiya na kung hindi ko pinaghuhugas si Joey bago umuwi.” sabi ni Lea. 

“Okay lang Aling Lea. Sanay naman akong amoy puki iyang si Joey. Mas gusto ko pa ngang 

ganun eh. Nag-iinit ako lalo,” Biglang lumuhod si Joy sa harapan ni Joey. Hinawakan ng 

dalawang kamay ang kahabaan ng titi nito at inamoy. 

“Ito yung amoy na naamoy ko nung una kong natikman si Joey. Amoy niyo…” sabi ni Joy. 

Lumapit ito at lumuhod sa tapat ni Lea. Inilapit ni Joy ang mukha sa kandungan ng ginang saka 

huminga nang malalim. Hindi tuminag si Lea. “Ito nga Joey. ” nakangising sabi ni Joy. Nagulat 

si Lea nang biglang isinubsob ni Joy ang mukha nito sa puki niya saka dinilaan ang bukana nito. 

Muling nabuhay ang libog ni Lea. Gustong makisalo ang ate ni Joey. 

“Joy, ang laki mo na rin pala. Dalagang-dalaga” sabi ni Lea. 

Tumayo si Joy. “Nagkakantutan na nga kami ni Joey, sasabihin niyo pa iyan sa akin. Kaya pala 

pagod ang kapatid ko pag-uwi. Saka kasalanan niyo ang lahat kaya natuto kaming 

magkantutan…” 

“Ano ka ba ate?” sabi ni Joey. 

Medyo nagulat si Lea sa sinabi ni Joy pero di siya nagpatinag sa sinabi ng dalaga sa sarili niyang 

pamamahay. Tumayo rin si Lea. “Ganun ba? Masarap naman di ba? Halika rito.” sabi ni Lea 

sabay halik sa mga labi ni Joy. Hindi naman tumutol ang ate ni Joey. Nakipaglaban ang dila nito 

sa bibig ni loob ng bibig ni Lea. 

“Tomboy pala kayo.” sabi ni Joy. 



“Hindi naman. Kailan lang din ako natuto. Saka mas masarap humalik ang kapwa babae,” sabi ni 

Lea saka muling hinalikan si Joy. “Nandito ka na rin lang, dito ka na magpakantot sa kapatid mo. 

Gusto kong makita.” 

Hindi nag-atubili si Joy. Tinanggap niya ang hamon ng biyuda. Naghubad ito sa harap ni Lea 

saka nilapitan si Joey. Tumambad kay Lea ang mature nang katawan ni Joy. Maganda ang 

katawan nito sa kabila ng konting taba. Mas malaki ang mga dibdib ng dalaga kesa sa kanya. 

“Manood kayo.” sabi ng dalaga. Lumuhod si Joy sa harap ni Joey at isinubo ang malaking titi ng 

kapatid. Medyo naiilang din si Lea sa pinapanood. Sanay na siya sa mga anak niya pero ngayon 

lang siya makakakita ng magkapatid na babae at lalaki. 

Inatake nang husto ni Joy ang titi ng kapatid. Sinipsip ito ni Joy na parang walang bukas. 

Napakapit si Joey sa ulo ng ate niya at kusang napapaulos. Sa kabila ng laki nito, tinanggap ni 

Joy ang pag-ulos ng titi ni Joey sa lalamunan niya. Abala naman si Lea sa pag-fingger sa sarili 

dahil sa nasasaksihan. Maya-maya ay iniluwa ni Joy ang titi ng kapatid. Pinatuwad siya ni Joey 

sa harap ni Lea. Nakuha ni Lea ang gusto ng binata at ibinuka niya ang mga hita niya sa harap ni 

Joy. Itinutok naman ni Joey ang malaki niyang sandata sa puki ng ate niya. 

Napasinghap si Joy nang dumulas papaloob ang titi ni Joey. Hindi pa rin siya nagsasawa sa 

sensasyon kung saan unti-unting napupuno ang loob niya. “Ooooohhhh Jooeeeeeyyy!” 

Nagsimulang umulos si Joey. Mas masarap ngayon dahil mistulang mas mainit ang loob ng ate 

niya. Bakas sa mukha ni Joy ang matinding libog. Bukang-buka ang bibig na napapaungol sa 

bawat pag-ulos niya. “Ooohhh Oohh! Shit! Saraaap Ooohh!” 

“Ingay mo ate, kanina pa naghihintay si Lea!” sabi ni Joey. Patuloy naman si Lea sa pagfi-

fingger sa sarili. Lalo niyang itinapat ang puki niya sa mukha ni Joy. Ibinuka niya ito gamit ang 

mga daliri. Kitang-kita ni Joy ang loob ng puki ng biyudang kapitbahay. Siya ngayon ang kakain 

ng puki gaya ng ipinagawa niya ka Dins. Lalong binilisan ni Joey ang pag-ulos kaya lalong 

nabalot ng libog ang dalawang babae. Kinain ni Joy ang puki ni Lea. Hinalikan niya ito na 

parang humahalik sa totong labi. Ipinasok niya at pinaikot-ikot ang kanyang dila sa loob ni ea. 

Napakapit si Lea nang husto sa ulo ni Joy. Nakakalibog talaga ang tanawin para sa kanya. Parang 

kailan lang noong binibigyan niya ng tig-beinte-pesos tuwing pasko ang dalawang bata sa harap 

niya. 

“Oooooohhhh sarap niyan Joy! Ahhhh” ungol ni Lea. “Saan ka natuto niyannnn?” 

“First time….First time ko po uuuhhhmmmm. Oooohhhh Joooeeeey! Bilisan mo paaahh!” 

“Ganyaaan ihaaaa! Sige paaahhh malapit na akoohhh!” ungol ni Lea. Lalong pinagbuti ni Joy 

ang pagkain sa puki ng biyuda habang unti-unting namumuo ang isang malakas na pagsabog sa 

puson niya. Napuno ng mga impit na ungol ang bahay ni Lea. 

“Oooohhhh Saraaapp! OOoohhhh ganyan! Sige paaahhh!” 

“Shit! Shit! Saraaappp malapit naaaahhh oooooohhh!” 



“Joy! Joy! Hayan na akoohh! Huwwag kang hihintoooooo oooohhhh!” ungol ni Lea nang siya‟y 

labasan. Nabasa ang mukha ni Joy sa dami ng katas ni Lea at dahil tapos na siya sa biyuda, 

natuon nang husto ang atensiyon ni Joy sa sariling sarap at ilang sandali pa ay napasigaw rin ito. 

“Joooeeeeyyyy! Shit kaaahhhhh!” ungol ni Joy nang labasan siya. Sumalampak ang katawan ni 

Joy sa sahig habang nanatiling nakaangat ang puwit. Natuwa si Lea sa tanawin at nakaisip ng 

ideya. May inabot siyang bagay sa loob ng kutson ng supa at nilapitan si Joy. Tumuwad din si 

Lea sa harap ni Joey. “Joey, ako naman! Please! Balyahin mo ang puki ko bata ka!” 

Natuwa si Joey sa balak gawin ni Lea. Hinawakan nito ang puwit ng kapitbahay at itinutok ang 

galit pa rin niyang alaga. Kagat-labing tinanggap ni Lea ang mainit at malaking bisita sa puki 

niya. “Uuunnnggghhh Joeeyyy! Dahan dahan lang, gusto kong malasap ka muna…” 

Sinunod ni Joey ang gusto ni Lea. Siya rin ay nasasarapan sa mainit na loob ni Lea. Binuksan 

naman ni Lea ang vibrator ni Tess at biglang ipinasok sa puki ni Joy. Nabigla si Joy sa kakaibang 

bagay na pumasok sa puki niya. Malaki. Nanginginig. Masarap. 

“Aaaaahahhhh Aling Lea oooohhh! Ano po iyan? oooohhhh!” 

Natuwa si Lea dahil hindi pa pamilyar ang dalaga sa sarap ng vibrator. Nanlaki naman ang mga 

mata ni Joey sa tanawin. Para silang mga artista sa isang bold na video. Lalong nanlaki ang titi 

niya habang naglalabas-masok ang vibrator sa puki ng ate niya. Muling nabuhay ang libog ni 

Joy. Nanatili siya sa posisyon niya pero sinimulan niyang himasin ang basambasa niyang kuntil. 

“Aling Leaaaahhh Oooohhhh Hayan na naman akooohh! Ang saraaap!” ungol ni Joy. 

“Masama uhhmmm pa ba ang loob mmmhhhh mo sa… sa akin?” tanong ni Lea. 

“Di na pooo! Oooohhh ang saraaaappp! Pahiram naman po niyaaann oooohhhh! Hayan na 

namaaaannnnn!” ungol ni Joy nang muli siyang labasan. Pawis na pawis ang dalagang bumagsak 

sa sahig. 

“Joeeyy? Ako naman. Bilisan mo na please!” sabi ni Lea. Binilisan na ni Joey ang pagbayo kay 

Lea. Gusto na rin niyang labasan at marami na siyang naipon pero nagbago ang isip niya. 

Hinugot niya ang sandata niya at itinapat sa butas ng puwit ni Lea. 

“Salbahe ka Joey. Sige, iyo na rin iyan!” sabi ni Lea. Ipinasok ni Joey ang ulo ng titi niya sa 

puwit ni Lea. Madali naman niya itong naipasok dahil sa katas ng biyuda. Kakaiba ang 

sensasyon ngayon ni Joey. Mas masikip. Mas masarap. Biglang inabot ni Lea ang vibrator kay 

Joey. 

“Ang laki ng titi mo Joey. Medyo mahapdi. Ipasok mo to sa puki ko sige naaahh” 

Sumunod naman si Joey. Isinabay niya ang paglabas-masok ng vibrator sa puki ni Lea sa bawat 

pag-ulos niya sa puwit nito. “OOoooohhhhh! Ang saraaaap! Joeeeeyyyy!” 

Ilang sandali pa ay balot ng libog si Lea. Labas ang dila at tumutulo ang laway sa kabaliwan. 

Lalong napabilis ang pagbayo ni Joey. “Aaahhh! Ahahhh! Malapit na po ako! Aaaahhh!” 



“Sige paaahhh! Sige paaaahh!” ungol ni Lea. 

Nang mahimasmasan si Joy, pumuwesto ito sa ilalim ni Lea para makaganti. Siya na ang 

humawak ng vibrator sabay dinilaan ang nakausling kuntil ng biyuda. 

“Ang sarap! Sige paaahhh ang saraaap! Ooohhhh!” 

“Hayan na ako Leaaaahhh!” ungol ni Joey. 

“Ako riiiinnnn sige pa Joy! Kainin mo pa akooohhh!” Ilang saglit pa ay biglang napaiglas si Lea. 

Nanginginig itong bumagsak sa sahig. Nanatiling nakapasak ang nanginginig na vibrator sa puki 

niya. Tumalsik naman ang tamod ni Joey sa katawan ng kapatid na si Joy. 

Masayang ipinahid ni Joy sa katawan niya ang tamod ng kapatid. Agad namang nagtungo si Joey 

sa CR para maghugas habang nanatiling nakahiga sa sala ang dalawang babae. Ilang saglit pa ay 

nagpahinga ang binata sa supa habang masayang pinagsasaluhan ng dalawang babae ang titi 

niya. 

Matapos ang ilang sandali, nagpaalam si Joy. 

“Alis na po kami. Pahiram naman po ng ano niyo minsan.” sabi ni Joy. 

“Sige. Dumaan ka na lang. Ang totoo kay Tess ito. Sasabihin ko muna. ” sabi ni Lea. 

“Tara na Joey. Baka hinahanap ka na ni nanay. Kaya mo pa ba?” 

 

Burger Queen Chapter 51 – Lamat Part 1 

Kinabukasan na ng umaga nang makauwi sina Tess at Alma. Kapwa sila mukhang pagod na 

pagod at puyat at kung hindi nagkakamali si Lea, kapwa amoy tamod ang magkapatid lalo na si 

Tess. Kapansin pansin din ang pagiging maputla ng panganay. 

May hinuha si Lea sa nangyari kay Alma pero wala siyang alam sa nangyayari kay Tess. Kung 

hindi si Frank ang katalik nito, sino? Ni minsan hindi niya tinatanong kay Tess kung may iba pa 

itong lalaki bukod kay Frank at kay Joey. Alam na alam naman ni Lea kung saan nanggaling ang 

bunso. Nalaman niya kay Joey na nakipagkita si Alma kay Frank nang hindi niya nalalaman. 

Masama ang loob ni Lea kay Frank at hindi nito ipinaalalm man lang na kakantutin nito ang 

bunso niya. Paalam ni Alma kay Lea na makikitulog siya kina Sharon. Kakausapin ni Lea si 

Frank tungkol sa nangyari at kakausapin niya ang magkapatid pagkauwi niya mula sa trabaho. 

Gaya ng dati, hindi alam ni Lea kung paano magrereact sa nangyayari sa mga anak. Bunsod ito 

ng mga bawal nilang salo-salo. Magkakapatid na ang turingan nila, magkakaibigan, parang mga 

magnobyang nagmamahalan. Halos mabaon na sa limot ang kanyang pagiging ina. Yun pa kaya 

ang turing sa kanya ng magkakapatid? Siya, na nagpapakantot sa mga anak niyang babae sa 
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pamamagitan ng vibrator o ng strap-on. Mga gawaing bawal sa paningin ng mga nakararami. Ina 

sa anak, anak sa ina. Babae sa babae, BAWAL. Bakit ba kasi masarap ang bawal? 

Pero kahit na ano ang mangyari, siya pa rin ang ina ng dalawa at labis siyang nag-aalala. Kay 

Tess na baka kung sino-sino na ang nakakagalaw. Hindi niya man lang nagawang usisain kung 

sino pa liban kay Frank ang karelasyon nito. At maging si Alma na masyado pang bata para 

magpagalaw kung kani-kanino lalo na kay Frank. Pansin din niya na mas agresibo pa si Alma. Si 

Alma ang nagpapakita ng intensiyon at nagsisimula ng pagkakantutan nilang mag-iina. Si Alma 

rin ang nauna pa kay Tess sa pagtsupa kay Frank. Nag-aalala si Lea na baka mabuntis si Alma 

nang di-oras at di malaman kung sino ang ama. Isa pang bagay ang nakadagdag sa isipin ni Lea. 

Bigla ang pagdating ng isang sulat na nagsasabing scholar na sila ni Sharon. Sigurado ni Lea na 

wala sa kapasidad ni Alma ang maging scholar. Malay niya pero masama ang kutob ni Lea. 

Maging si Tess. Alam niyang nagpi-pills ito pero sa hitsura at amoy ng panganay, nanggaling ito 

sa hindi maganda. 

 

Oo nga‟t nakikinabang sila sa sex. Hayun! Inamin na niya sa sarili na ginagamit nila ang 

kanilang mga katawan nang may kapalit. Minsan ay wala naman kung hindi sila hihingi o hindi 

magkukusa ang kanilang mga katalik. Ngayon, kahit mahirap ay kailangan ni Lea na maipakita 

sa dalawa na siya pa rin ang nanay nila at nag-aalala siya. Mamaya! Pag-uwi! 

 

Dumating si Lea sa opisina at naabutan si Rose na tahimik pa rin at abala sa trabaho. Kasama 

dapat ito sa lakad nilang pinostpone ni Frank para lang makantot si Alma. Nag-aalala pa rin siya 

sa mga anak niya. Kailangan niyang makausap si Frank. Ilang oras na ang nakaraan pero wala pa 

si Frank. Di raw ito papasok sabi ni Rose. Masama ang pakiramdam at pagod. 

(Sa pagkantot sa bunso ko.) Isip ni Lea. Parang gusto niyang maiyak. 

Rose, puwede ba kitang matanong?” 

“Bakit?” 

“Okay lang ba sa iyo ang ginagawa niyo ni Sir Frank?” 

“Anong ginagawa?” 

“yung…” 

“Pag tsinutsupa ko titi niya? Diretsuhin mo. Dalawa lang naman tayo dito eh. Saka tanda mo na 

kaya di mo pa kayang diretsuhin ang salitang kantot. Suwerte mo nga eh natipuhan ka niya. Ang 

alam ko eh mga batang aplikante ang type nun.” 

Medyo nasaktan si Lea sa pagiging prangka ni Rose. Halatang may bahid ng selos o inggit ang 

boses nito. “Dami mo namang sinabi. Ano pakiramdam mo pag ginagamit ka ni Frank?” 



“Please lang Lea. Ako ang gumagamit sa gunggong na yun. Nagbibigay naman siya ng extra. 

Alam natin yun. Nakatago lang sa payslip. Lahat na yata ng babaing may hitsura sa building na 

ito eh nadale na niya. Mas mayaman kaya siya kung di siya naglalabas ng pera para maglabas ng 

tamod.” 

“Pero bakit parang galit ka?” 

“Ganito talaga ako bruha. Kung gusto mo talagang malaman ang nasa loob ko, ok lang sa akin 

ang nangyayari. Nakikinabang naman ako. Madali lang ang trabaho natin. Saka masarap naman 

siyang kumantot. So ano ang problema? Pero mas gusto ko, isang araw manalo sa lotto, tumigil 

sa trabaho, manahimik sa probinsiya at kalimutan lahat ito.” 

“Kasi, parang wala na akong pinag-iba sa…” 

“Huwag mong ituloy. huwag na huwag mong sabihin iyan. Sila? Gabi-gabi nilang ginagawa yun. 

Kalye ang opisina nila. Walang tamang sahod. Kada lingo may sakit! Please lang huwag mo 

akong itulad sa kanila!” 

“Pasensiya na…” 

Lumapit si Rose sa table ni Lea. “Kung ayaw mo na kay Frank eh di mag-resign ka para ako na 

lang ulit. “ 

“Di naman sa ganon…” 

“Nalalabuan ka lang Lea. Usapang sex lang naman ang lahat. Sex Sex Sex. Mahal ka ba ni 

Frank? Mahal mo ba siya?” 

“Hindi naman.” 

“Eh di malinaw na! Ginagamit mo lang siya gaya ko. Nakikinabang tayo pare-pareho. May 

maganda tayong trabaho, paminsan-minsang bonus saka masarap na sex.” 

“Thank you sa paliwanang mo. Medyo malinaw na.” sabi ni Lea. Naintindihan niya ang mga 

sinabi ni Rose pero parang may kulang pa. 

Lumapit lalo si Rose sa mukha ni Lea. “Nawala tuloy ako sa concentration sa trabaho. Nag-init 

ako sa usapan natin. Pa-kiss nga diyan…” 

Medyo alangan si Lea pero pinatulan niya ang ka-opisina. Di niya akalain na game din ito sa 

kapwa babae. Si Rose naman ay noon pa asar kay Lea mula nang pumasok ito. Sa ganitong 

paraan, pakiramdam niya ay mas angat siya kay Lea at balang araw, ay magagamit rin niya ito. 

Iba naman ang rason ni Lea. Kung papatulan niya si Rose, mas mapapalapit siya rito. 

Lingid kay Lea, nagsumiksik si Tess sa isang sulok ng silid niya. Tahimik itong umiiyak at 

nakatalukbong ng kumot. Pawis na pawis ang dalaga sa init dahil ni hindi niya inisip na buksan 



ang electric fan. Labis ang pagkalito ngayon ni Tess. (Ano ang nangyayari sa akin? Bakit parang 

napakadumi ko na?) Akala niya ay nakapagpasya na siya na siya ang manggagagamit sa kanila. 

Siya pa nga ba? 

Iniisip ni Tess ang nangyari kinagabihan kung saan isang squad ng sundalo ang bumanat sa 

kanya sa bahay ni Ramon. Halos paliguan siya ng tamod ng mga lalaki sa loob at labas. Gamit na 

gamit din ang lahat ng kanyang butas. Ang puki, ang bibig at ang puwitan niya ay sabay-sabay 

na ginamit. May kakaibang sarap, totoo pero ibang usapan na kapag nawala na ang libog at 

muling gumana ang matinong pag-iisip at napatingin sa mga tao sa paligid. Maging ang amoy 

niya ay iba na. Kahit pinag-shower siya ni Ramon bago umalis, kung saan binanatan pa siya ng 

matanda, nanatiling nakakapit sa kanya ang amoy ng tamod na di dudang naamoy ng ina nang 

pagbuksan siya nito ng pinto. 

Ang masaklap ay ang nangyari pagkatapos. Sariwa pa sa isip ni Tess ang lahat. Naghintay siya sa 

kalye ng taxi dahil gabing-gabi na. Hindi na siya nagpakita kay Malou sa stand dahil sa hitsura 

niya. Sa kabila ng lamig ng gabi, nanatiling mainit ang pakiramdam ni Tess. Sa tuwing 

nagpupunta siya kay Ramon, para siyang nalalasing kahit konti lang ang iniinom niya. Sigurado 

na siyang may pinapainom sa kanya si Ramon, isang bagay na sa isip ni Tess, ay nakakatulong 

para masikmura niya ang mga ginagawa sa kanya ng matanda. Una ay nang makipagtalik siya 

basta kay Ramon na maituturing na niyang lolo niya. Pangalawa ay nang ipagamit siya sa isang 

ka-mistah na si Mang Bert. Ikatlo ay nang pag-tripan siyang igapos sa silya at paglaruan ng kung 

anu-anong sex toys at ang pinakahuli ay nang ipagamit siya ng matanda sa pamangkin nito at 

isang squad ng mga sundalo. Malaki naman ang pakinabang niya sa matanda. Malaki ang beinte 

mil na ibinigay nito. Sa kabila ng hitsura ng bahay ni Ramon, marami ang pinagkukunan nito ng 

pera. Ang gamot na pinapainom sa kanya ay madalas wala nang bisa sa gitna ng pagtatalik nila 

ng matanda. Tanging libog na lang ang nagpapagana kay Tess pero ngayon, tuloy-tuloy lang ang 

epekto ng gamot. Nananatiling nakatayo ang mga utong niya at init na init at kating-kati ang puki 

niya. Paminsan-minsan any naiisip niya na may nakasubong titi sa bibig niya at naisusubo niya 

ang daliri niya. 

Dumaan ang isang taksi na minamaneho ng isang maitim at kalbong lalaki na mistulang isang 

maitim na Larry Silva o Pipoy. Muntik na itong hindi mapansin ni Tess dahil sa atake ng libog. 

Agad niya itong ipinara. Halatang nagtataka ang driver at may babaing nag-iisa sa kalsada ng 

ganung oras ng gabi. Suwerte at hindi ito naholdap. 

“San ka Miss?” tanong ng driver. 

Medyo wala sa wisyo si tess nang sumagot. “Ahhh, dun po sa bandang Cembo. Malapit lang 

pohh.” 

“Sige Miss sakay na.” 

Ilang minuto ang nakalipas, napansin ng driver ang mga kakaibang ikinikilos ni Tess. Para itong 

bangag o lasing. Pawisin ito at kakaiba ang amoy. Amoy clorox. At kung hindi siya 

nagkakamali, parang nilalamas ng dalaga ang mga suso nito sa ilalim ng blouse. 



“Ahh, miss. Ok ka lang ba? Bakit gabi na nasa labas ka pa?” 

“Hmmhh, overtime po kasi manong…” sagot ni Tess. “Puwede pong pakilakasan ang aircon? 

Mainit po eh.” 

“Pasensiya na iha. Hanggang dito na lang ito. Next week pa ulit ang maintenance eh. Kung gusto 

mo buksan mo ang bintana.” 

Maya-maya ay natrapik sila dahil nagkaroon ng aksidente sa daan. Hindi na makatiis si Tess. Init 

na init na siya. Kailangan niyang makaraos. “Manong, puwede po ba nating bilisan?” 

“Pasensiya na. Trapik eh,” sagot ng driver. Maging ang driver ay pinapawisan na rin. Malinaw sa 

salamin na malalim ang bawat paghinga ng maganda niyang pasahero at talagang naglalamas ito 

ng dibdib niya. “Miss, gusto mong lumipat dito sa harap? Mas malamig dito.” 

Walang pagtutol na lumipat si Tess. Parang wala na ito sa sarili. Nang makalipat, halata ng 

driver na nagpipigil sa sarili ang dalaga. Hindi kaya nympho itong napick-up ko? Bahala na. 

Kunyari ay magkakambyo ang driver pero humawak ito sa hita ni Tess at hindi bumitaw. Wala 

namang tutol ang dalaga. Lumakas ang loob ng driver at hinimas ang hita ni Tess. Nagulat ang 

driver nang bumuka ang mga hita nito. Napatingin ang driver kay Tess na kagat-labing 

nakatingin rin sa kanya. Pumailalim sa palda ni Tess ang kamay ng driver at naramdaman nitong 

basambasa na ang panty ng dalaga. Hindi napigilang umungol ni Tess. (Isa na lang para 

sigurado) isip ng driver. Hinawakan niya ang kamay ni Tess at ipinatong sa matigas na matigas 

na niyang alagang nakabakat sa pantalon. Napapisil ang kamay ni Tess! 

Habang nakatigil sa trapik, tuluyan nang itinaas ng driver ang palda ni Tess at malaya na niyang 

nasasalat ang hiwa ng dalaga. Ipinasok na niya sa panty ni Tess ang hintuturo niya at tuluyan na 

niyang napiasok ang daliri niya sa puki ni Tess. Tuloy naman sa pag-ungol si Tess habang 

naglalabas-masok ang daliri ng driver. Gamit ang kabilang kamay, agad binuksan ng driver ang 

zipper ng pantalon niya para pakawalan ang alaga niya. Tuwang-tuwa ang driver ng automatic na 

sinalsal ni Tess ang titi niya. 

Tumingin sa paligid ang driver at mukhang kanya-kanya ang mga sasakyan sa paligid. Hindi 

pansin ang milagrong nagyayari sa taxi niya. “Miss init na init na ba? Baka gusto mong isubo 

iyan?” 

Tuluyan nang bumigay sa libog si Tess. Yumuko ang dalaga at dinila-dilaan ang ulo ng alaga ng 

taxi driver habang sinasalsal ang pitong pulgadang kahabaan nito. Maya-maya ay tuluyan itong 

isinubo ni Tess. Napasinghap ang driver sa sarap. Jackpot siya kay Tess na mistulang bangag sa 

kantaritas. Inabot niya ang puwitan ng dalaga at pinisil-pisil ito. Muli niyang naabot ang hiwa ni 

Tess at inililis ang panty ng dalaga saka muling piningger ang basambasang puki nito. Hinugot 

ng driver ang daliri at nilasahan ang katas ng dalaga. “Ang sarap mo ineng. Saan ka ba 

nanggaling ha bakit ang libog mo?” 

“Ooohhhh, hhhmmmphhhhhh, ibalik niyo pooohh” 



“Ano yun iha?” 

“Ibalik niyo pooohhhh” ungol ni Tess. Iniluwa niya ang titi ng driver at sinilindro ang kahabaan 

nito. Malakas ang naging busina sa likod. Umaaandar na pala ang trapik. Umabante ang driver at 

nakakita ng daanan sa di kalayuan. Alam niya ang daanang yun at may malaking bakanteng lote 

doon. Hindi makapagbago ng shift ang driver dahil abala si Tess sa pagtsupa. Mabagal niyang 

narating ang bakanteng lote. Nang marating niya ang lote, inutusan niya si Tess na lumabas ng 

kotse. Madilim ang lote at dahil sa kalaliman ng gabi, walang tao sa paligid. Ihiniga ng driver si 

Tess sa ibabaw ng hood at doon sinimulang halik-halikan. 

“Oooohhh manonngg… Maawa kayo sa akinn!” ungol ni Tess habang sinimulang alisin ng 

driver ang pang-itaas ng dalaga kung saan wala naman itong pagtutol. Tumambad sa driver ang 

malulusog na suso ni Tess. 

“Bakit? Akala ko ba gusto mo?” sabi ng driver sabay subo sa isang utong ni Tess. Naglumikot 

rin ang isang kamay niya sa ilalim ng palda ni Tess. Inalis na niya ang panty ng dalaga. 

“Oooooohhh Ang saraaaapp!” sabi ni Tess. 

(Jackpot! Ang suwerte ko naman. Akin ka na!) isip ng driver. Dinakma ng driver ang puki ni 

Tess at dama niyang basambasa na ito. 

“Gusto mo ba ng kantot iha?” 

Ayaw ni Tess pero hindi siya makapagpigil. Gustong makaraos ng katawan niya. Kailangan niya 

ng lalaki. “Opo manong…” 

“Ano yun? Di kita marinig.” 

“Kantutin niyo po ako. Please po!” 

“Hahhaha. Sige. Pero patikim muna. Higa ka sa hood at bumukaka.” 

Bumukaka nga sa hood si Tess. Sinunggaban ng driver ang puki ng dalaga. Ibinukang maigi ng 

driver ang puki ni Tess at kinain nang husto ang puki nito. 

“Ooooohhhh manonggg… Sige paaahhh! Ang saraaap! Sige paaahhh!” 

“Ssshhh  Huwag kang maingay! Baka may makarinig sa atin.” 

“HHhmmmmmmppphhh Ooooohhhhhh!”  impit na ungol ni Tess na napakapit na sa kalbong ulo 

ng driver. 

“Ang sarap mo rin iha. Kakantutin na kita at baka mahuli pa tayo. Hala, tuwad!” 

Tumuwad nga ang dalaga. Nanginginig na itinutok ng driver ang titi niya sa puki ni Tess saka 

umulos. Madali niyang naipasok ang titi niya sa mainit na lagusan ni Tess. 



“Ooooohhhhh maaanooonnngg Ahhhhhhh!” 

“Ang init mo iha. Ang sarap mo! Um! Um! Um!” sabi ng driver habang binabarena si Tess. 

“Ooohhh please po! Bilisan niyo paaahhh! Aaahhhh!” 

“Heto na iha! Binibilisan kooohh!” 

“Ganyan! Ganyan po! Oooohhhh ang saraaap!” 

Habang kumakantot, aksidenteng nahugot ng driver ang titi niya. Sa muli niyang pag-ulos, ibang 

butas ang napasok ng driver. “AAhhhhh!” sabi ni Tess. Nabigla ang dalaga pero di siya gaanong 

nasaktan dahil maluwag pa ang puwit niya matapos itong pagsaluhan ng squad ni Rey. 

Hindi makapaniwala ang driver. Hindi pa niya nagagawa ito sa kahit kaninong nakarelasyon 

niya. Napapanood niya lang ito sa porno at di niya akalaing masusubukan niya. Mainit din pero 

mas masikip. Parang birhen. Lalong nagpaigting ito sa libog ng driver. Lalong tumigas at uminit 

ang titi niya. Lalo na nang marinig niya ang ungol ng babae habang naglalabas-masok siya. 

“Aaaahhhhhh! Oooohhhhh! Manoonngg! Dahan dahan pooohhh!” ungol ni Tess. Kakaibang 

sarap ang ramdam niya pero gusto niyang makaraos. Gusto niyang sa puki siya kantutin ng 

driver. Nagkusa ang isang kamay niya sa paghimas ng kuntil niya. Lalong sumarap ang 

pakiramdam. 

Libig na libog na ang driver sa kakaibang tagpo. Lalo niyang binilisan ang pag-ulos at ramdam 

na niya na malapit na siyang labasan. ganoon din si Tess. Nagsabay ang kanilang mga ungol sa 

kadiliman ng bakanteng lote. 

“Manong. Manong. Malapit na akoohhh! Sige pa pooohh!” 

“Ako rin iha! Malapit naaaahhhh! Ahh! Ahhh!” 

“Ayaaann na pooohhh!” ungol ni Tess. Lalo pang bumilis ang paglabas masok bg titi ng driver 

sa loob ng puwit niya. Ilang ulos pa ay nakaramdam ng mainit na likido sa loob ng puwit niya na 

naging hudyat din para labasan si Tess. Marami-rami ang nailabas ng driver kay Tess at 

mukhang pagod na ito. Maging si Tess ay hingal na hingal. Sa wakas, nailabas rin niya ang libog 

pero ano ang naging kapalit? 

Nanumbalik ang katinuan ni Tess at naisip niya na muli niyang naibigay ang katawan niya sa 

isang matandang di kakilala. Ramdam niyang dumadaloy palabas ng puwit niya ang tamod ng 

taxi driver. 

“Manong? Please po. Ihatid niyo na po ako sa amin.” mahinang sabi ni Tess. 

 

Gusto pa sanang humirit ng driver sa kanya pero di na siya pumayag. Bumaba si Tess malayo sa 



dapat niyang kababaan dahil baka balikan siya ng driver pag nalaman nito kung taga saan siya. 

Ngayon ay pinagsisisihan niya ang nangyari. Paano kung ganoon palagi? Baka kung kanino 

naman niya ibigay ang sarili matapos siyang manggaling kay Ramon? Ano pa ang mga binabalak 

sa kanya ng matanda. Parang ayaw na nyang bumalik. Parang gusto niyang magpaassign sa 

ibang lugar. Pero paano rin? Parang ayaw na niya munang magpahawak o magpakantot kahit 

kanino. Napaiyak na lang si Tess sa loob ng silid niya. 

 


