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Asri, Si Ratu Senggama! 
 
 
Namaku Asri, biasa dipanggil "Sri" saja, asli dari Solo, pernah 4 kali menikah, tapi 
tidak pernah bisa hamil, sehingga mantan-mantan suami semua meninggalkanku, 
bodyku sexy, kulitku kuning langsat, tinggiku 161 cm dengan berat badan 50 kg, 
"kamu persis Desy Ratnasari, Sri!", kata mantan suamiku terakhir. Banyak laki-laki 
lain juga mengatakan aku persis seperti Desy Ratnasari. 
 
Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di kota Gudeg Yogyakarta, 
majikanku seorang janda berusia 50 thn, Ibu Sumiati yang masih bekerja sebagai 
pegawai negeri di Gubernuran. Anaknya 3 orang.Yang pertama perempuan, Aryati 
28 thn, bekerja sebagai sekretaris, 2 bulan lagi menikah. Yang kedua juga 
perempuan, Suryati 25 thn, bekerja sebagai guru. Yang ketiga laki-laki, satu-
satunya laki-laki di rumah ini, tampan dan halus budi-pekertinya, Harianto 22 
 
thn, masih kuliah, kata Ibu Sum, Mas Har (demikian aku memanggilnya) tahun 
depan lulus jadi insinyur komputer. Wah hebat, sudah guaaanteng, pinter pula... 
 
Setiap pagi, aku selalu bangun jam 4:30, sebelum bekerja aku sudah mandi dengan 
sangat bersih, berpakaian rapi. Aku selalu memakai rok panjang hingga semata-
kaki, bajuku berlengan panjang. Aku tahu, Ibu Sum senang dengan cara 
berpakaianku, dia selalu memujiku bahwa aku sopan dan soleha, baik sikap yang 
santun, maupun cara berpakaian. Meskipun begitu, pakaianku semuanya agak ketat, 
sehingga lekuk-lekuk tubuhku cukup terlihat dengan jelas. 
 
Mas Har sering melirik ke arahku sambil terkagum-kagum melihat bentuk tubuhku, 
aku selalu membalasnya dengan kedipan mata dan goyangan lidah ke arahnya, 
sehingga membuat wajahnya yang lugu jadi pucat seketika. Paling telat jam 7:15, 
mereka semua berangkat meninggalkan rumah, kecuali Mas Har sekitar jam 8:00. 
Aku tahu, Mas Har sangat ingin menghampiriku dan bercumbu denganku, tapi ia 
selalu nampak pasif, mungkin ia takut kalau ketahuan ibunya. Padahal aku juga 
ingin sekali merasakan genjotan keperjakaannya. 
 
Pagi itu, mereka semua sudah pergi, tinggal Mas Har dan aku yang ada di rumah, 
Mas Har belum keluar dari kamar, menurut Ibu Sum sebelum berangkat tadi bahwa 
Mas Har sedang masuk angin, tak masuk kuliah. Bahkan Ibu Sum minta tolong 
supaya aku memijatnya, setelah aku selesai membersihkan rumah dan mencuci 
pakaian. "Baik, Bu!", begitu sahutku pada Ibu Sum. Ibu Sum sangat percaya 
kepadaku, karena di hadapannya aku selalu nampak dewasa, dengan pakaian yang 
sangat sopan. Setelah pasti mereka sudah jauh meninggalkan rumah, aku segera 
masuk kamarku dan mengganti pakaianku dengan rok supermini dan kaus singlet 
yang ketat dan sexy. Kusemprotkan parfum di leher, belakang telinga, ketiak, pusar 
dan pangkal pahaku dekat lubang vagina. Rambutku yang biasanya kusanggul, 
kuurai lepas memanjang hingga sepinggang. Kali ini, aku pasti bisa merenggut 
keperjakaan Mas Har, pikirku. 
 
"Mas Har. Mas Har!" panggilku menggoda, "tadi Ibu pesan supaya Mbak Sri memijati 
Mas Har, supaya Mas Har cepat sembuh. Boleh saya masuk, Mas Har?" 
 
Pintu kamarnya langsung terbuka, dan nampak Mas Har terbelalak melihat 
penampilanku, 
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"Aduh, kamu cantik sekali, Mbak Sri... Persis Desy Ratnasari... ck, ck, ck..." 
 
"Ah, Mas Har, bisa saja, jadi mau dipijat?" 
 
"Jadi, dong..." sekarang Mas Har mulai nampak tidak sok alim lagi, "ayo, ayo...", 
ditariknya tanganku ke arah tempat tidurnya yang wangi.... 
 
"Kok Wangi, Mas Har?" Rupanya dia juga mempersiapkan tempat tidur percumbuan 
ini, dia juga sudah mandi dengan sabun wangi. 
 
"Ya dong, kan ada Desy Ratnasari mau datang ke sini,". 
 
Kami mulai mengobrol ngalor-ngidul, dia tanya berapa usiaku, dari mana aku 
berasal, sudah kawin atau belum, sudah punya anak atau belum, sampai kelas 
berapa aku sekolah. Omongannya masih belum "to-the-point" , padahal aku sudah 
memijatnya dengan sentuhan-sentuhan yang sangat merangsang. Aku sudah tak 
sabar ingin bercumbu dengannya, merasakan sodokan dan genjotannya, tapi 
maklum sang pejantan belum berpengalaman. 
 
"Mas Har sudah pernah bercumbu dengan perempuan?", aku mulai mengarahkan 
pembicaraan kami, dia hanya menggeleng lugu.  
 
"Mau Mbak Sri ajari?", wajahnya merah padam dan segera berubah pucat. Kubuka 
kaus singletku dan mulai kudekatkan bibirku di depan bibirnya, dia langsung 
memagut bibirku, kami bergulingan di atas tempat tidurnya yang empuk dan wangi, 
kukuatkan pagutanku dan menggigit kecil bibirnya yang merah delima, dia makin 
menggebu, batang kontolnya mengeras seperti kayu... 
 
Wow! dia melepas beha-ku, dan mengisap puting susuku yang kiri, dan meremas-
remas puting susuku yang kanan... 
 
"Aaah.. sssshhhh, Mas Har, yang lembut doooong..." desahku makin membuat 
nafasnya menderu... 
 
"Mbak Sri, aku cinta kamu...." suaranya agak bergetar.. 
 
"Jangan, Mas Har, saya cuma seorang Pembantu, nanti Ibu marah," kubisikkan 
desahanku lagi.... Kulucuti seluruh pakaian Mas Har, kaos oblong dan celana 
pendeknya sekaligus celana dalamnya, langsung kupagut kontolnya yang sudah 
menjulang bagai tugu monas, kuhisap-hisap dan kumaju-mundurkan mulutku 
dengan lembut dan terkadang cepat... 
 
"Aduuuh, enaaaak, Mbak Sri...." jeritnya... 
 
Aku tahu air-mani akan segera keluar, karena itu segera kulepaskan kontolnya, dan 
segera meremasnya bagian pangkalnya, supaya tidak jadi muncrat. Dia membuka 
rok-miniku sekaligus celana dalamku, segera kubuka selangkanganku. 
 
"Jilat itil Mbak Sri, Mas Haaaarrr..., yang lamaaa...", godaku lagi... Bagai robot, dia 
langsung mengarahkan kepalanya ke nonokku dan menjilati itilku dengan sangat 
nafsunya.... 
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"Sssshhhh, uu-enaaak, Mas Haaaarrrr... ., sampai air mani Mabk Sri keluar, ya mas 
Haaar". 
 
"Lho, perempuan juga punya air mani..?" tanyanya blo'on. Aku tak menyahut karena 
keenakan... 
 
"Mas Haaarrr, saya mau keluaaar..." serrrrrr.... serrrrrrrrr. ... membasahi wajahnya 
yang penuh birahi. 
 
"Aduuuuh, enak banget, Mas Har! Mbak Sri puaaaaaassss sekali bercinta dengan Mas 
Har..... kontol Mas Har belum keluar ya? Mari saya masukin ke liang kenikmatan 
saya, Mas! Saya jamin Mas Har pasti puas-keenakan. ..." 
 
Kugenggam batang pelernya, dan kutuntun mendekati lubang nonokku, kugosok-
gosokkan pada itilku, sampai aku terangsang lagi... Sebelum kumasukkan batang 
keperkasaannya yang masih ting-ting itu ke lubang nonokku, kuambil kaos singletku 
dan kukeringkan dulu nonokku dengan kaos, supaya lebih peret dan terasa 
uuenaaaak pada saat ditembus kontolnya Mas Har nanti... 
 
"Sebelum masuk, bilang 'kulonuwun' dulu, dong sayaaaaaang. ..", Candaku.... 
 
Mas Har bangkit sebentar dan menghidupkan radio-kaset yang ada di atas meja kecil 
di samping ranjang..... lagunya.... mana tahaaaan.... 
 
"Kemesraan ini Janganlah Cepat Berlalu..... ." 
 
"Kulonuwun, Mbak Sri cintakuuuuu. ..." 
 
"Monggo, silakan masuk, Mas Haaaarrr Kekasihkuuuuu. ..", segera kubuka lebar-
lebar selangkanganku, sambil kuangkat pinggulku lebih tinggi dan kuganjel dengan 
guling yang agak keras, supaya batang kenikmatannya bisa menghunjam dalam-
dalam. ... Sreslepppppp. ........ blebessss... .. 
 
"Auuuuuow... .", kami berdua berteriak bersamaan... .. 
 
"Enaaaak banget Mbak Sri, nonok Mbak Sri kok enak gini sih....?" 
 
"Karena Mbak Sri belum pernah melahirkan, Mas Har... Jadi nonok Mbak Sri belum 
pernah melar dibobol kepala bayi..... kalau pernah melahirkan, apalagi kalau sudah 
melahirkan berkali-kali, pasti nonoknya longgar sekali, dan nggak bisa rapet seperti 
nonoknya Mbak Sri begini, sayaaaaang.. . lagi pula Mbak selalu minum jamu sari-
rapet, pasti SUPER-PERET. ...", kami berdua bersenggama sambil cekikikan 
keenakan... Kami berguling-guling di atas ranjang-cinta kami sambil berpelukan erat 
sekali.... 
 
Sekarang giliranku yang di atas... Mas Har terlentang keenakan, aku naik-turunkan 
pinggulku, rasanya lebih enak bila dibanding aku di bawah, kalau aku di atas, itilku 
yang bertumbukan dengan tulang selangkang Mas Pur, menimbulkan rasa nikmat 
yang ruaaaaarbiassssa uu-enaaaaaaknya. .... 
 
Keringat kami mulai berkucuran, padahal kamar Mas Har selalu pakai AC, sambil 
bersenggama kami mulut kami tetap berpagutan-kuat. Setelah bosan dgn tengkurap 
di atas tubuh Mas Har, aku ganti gaya. Mas Har masih tetap terlentang, aku 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

berjongkok sambil kunaik-turunkan bokongku. Mas Har malah punya kesempatan 
untuk menetek pada susuku, sedotannya pada tetekku makin membuatku tambah 
liar, serasa seperti di-setrum sekujur tubuhku. 
 
Setelah 10 menit aku di atas, kami berganti gaya lagi... kami berguling-gulingan lagi 
tanpa melepaskan kontol dan nonok kami. 
 
Sekarang giliran Mas Har yang di atas, waduuuuh... sodokannya mantep sekali... 
terkadang lambat sampai bunyinya blep-blep-blep. .. terkadang cepat plok-plok-
plok. .. benar-benar beruntung aku bisa senggama dengan Mas Harianto yang begini 
kuaaaatnya, kalau kuhitung-kuhitung sudah tiga kali air nonokku keluar karena 
orgasme, kalau ditambah sekali pada waktu itilku dijilati tadi sudah empat kali aku 
orgasme... benar-benar nonokku sampai kredut-kredut karena dihunjam dengan 
mantapnya oleh kontol yang sangat besar dan begitu keras, bagaikan lesung 
dihantam alu..... bertubi-tubi. ... kian lama kian cepat...... waduuuuhhhhh. ..... 
Wenaaaaaaaaakkkkk tenaaaaan... ... 
 
"Mbak Sri, aku hampir keluaaaaaar nih...!!" .... 
 
"Saya juga mau keluar lagi untuk kelima kalinya ini, Mas Haaaaar.... Yuk kita 
bersamaan sampai di puncak gunung kenikmatan, yaaa sayaaaaanngggg" 
 
"Ambil nafas panjang, Mas Har... lalu tancepkan kontolnya sedalam-dalamnya 
sampai kandas...... baru ditembakkan, ya Maaaasss... ssssshhhhhh. ......." 
 
Sambil mendesis, aku segera mengangkat pinggulku lagi, kedua kakiku kulingkarkan 
pada pinggangnya, guling yang sudah terlempar tadi kuraih lagi dan kuganjelkan 
setinggi-tingginya pada pinggulku, hunjaman kontol Mas Har semakin keras dan 
cepat, suara lenguhan kami berdua hhh...hhhhh. ...hhhhhh. .... seirama dengan 
hunjaman kontolnya yang semakin cepat..... 
 
"Tembakkan sekaraaaaang, Maaaasssss!" , Mas Har menancapkan kontolnya lebih 
dalam lagi, padahal sedari tadi sudah mentok sampai ke mulut rahimku.... 
bersamaan dengan keluarnya air nonokku yang kelima kali, Mas Har pun 
menembakkan senjata otomatis berkali-kali dengan sangat kerasnya.... 
 
CROOTTTTT !!! CROOTTTTT !!! CROOTTTTT !!! CROOTTTTT !!! CROOTTTTT !!! 
CROOTTTTT !!! CROOTTTTT !!! CROOTTTTT !!! Berhenti sebentar dan CROOTTTTT!!! 
CROOTTTTT !!! CROOTTTTT !!! lagi..... Seperti wong edan, kami berdua berteriak 
panjaaaaanggg bersamaan; 
 
"Enaaaaaaaaaakkkkk! "..... sekujur tubuhku rasanya bergetar semuanya... dari 
ujung kepala sampai ujung kaki, terutama nonokku sampai seperti "bonyok" 
rasanya..... Mas Har pun rebah tengkurep di atas tubuh telanjangku. .... sambil 
nafas kami kejar-mengejar karena kelelahan... 
 
"Jangan cabut dulu, ya Maaasss sayaaaang... masih terasa enaknya... tunggu 
sampai semua getaran dan nafas kita reda, baru Mas Har boleh cabut yaaa......" 
pintaku memelas..... kami kembali bercipokan dengan lekatnya.... .. kontolnya 
masih cukup keras, dan tidak segera loyo seperti punya mantan-mantan suamiku 
dulu.... 
 
"Mbak Sri sayaaaang, terima kasih banyak ya..... pengalaman pertama ini sungguh-
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sungguh luar biasa... Mbak Sri telah memberikan pelayanan dan pelajaran yang 
maha-penting untuk saya...... saya akan selalu mencintai dan memiliki Mbak Sri 
selamanya... ." 
 
"Mas Har cintaku, cinta itu bukan harus memiliki... tanpa kawin pun kalau setiap 
pagi --setalah Ibu & Mbak-mbak Mas Har pergi kerja--, kita bisa melakukan 
senggama ini, saya sudah puas kok, Massss..... Apalagi Mas Harianto tadi begitu 
kuatnya, setengah jam lebih lho kita tadi bersetubuhnya, Mas! Sampai nonok saya 
endut-endutan rasanya tadi....." 
 
"Aku hari ini tidak pergi kuliah, kebetulan memang ada acara untuk mahasiswa 
baru... jadi ndak ada kuliah...", kata Mas Harianto. 
 
"Nah... kalau begitu, hari ini kita kan punya banyak waktu, pokoknya sampai 
sebelum Ibu dan Mbak-mbak Mas Har pulang nanti sore, kita main teruuuusss, 
sampai 5 ronde, kuat nggak Mas Har?", sahutku semakin menggelorakan birahinya. 
 
"Nantang ya?" Tanyanya sambil tersenyum manis, tambah guanteeeeng dia..... 
 
"aku cabut sekarang, ya Mbak? sudah layu tuh sampai copot sendiri...." 
 
kami tertawa cekikikan dengan tubuh masih telanjang bulat.... setelah mencabut 
kontolnya dari nonokku, Mas Har terlentang di sisiku, kuletakkan kepalaku di atas 
dadanya yang lapang dan sedikit berbulu.... radio kaset yang sedari tadi terdiam, 
dihidupkan lagi... lagunya masih tetap "kemesraan ini janganlah cepat berlaluuuuuu. 
..." 
 
Setelah lagunya habis, "Mas sayaaang, Mbak Sri mau bangun dulu ya.... Mbak Sri 
harus masak sarapan untuk Mas...." 
 
"Untuk kita berdua, dong, Mbak Sri.... masak untuk dua porsi ya... nanti kita makan 
berdua sambil suap-suapan. Setuju?", sambil ditowelnya tetekku, aku kegelian dan 
"auuuwwww! Mas sudah mulai pinter nggangguin Mbak Sri ya.., Mbak Sri tambah 
sayang deh". 
 
Aku bangkit dari ranjang, dan berlari kecil ke kamar mandi yang jadi satu dengan 
kamar tidurnya, 
 
"Mas, numpang cebokan, ya..." 
 
Kuceboki nonokku, nonok Asri yang paling beruntung hari ini, karena bisa merenggut 
dan menikmati keperjakaan si ganteng Mas Har... waduuuuhhh.. . benar-benar 
nikmat persetubuhanku tadi dengannya.. meskipun nonokku sampai kewalahan 
disumpal dengan kontol yang begitu gede dan kerasnya -- hampir sejengkal-
tanganku panjangnya.. .. wheleh.. wheleh.... 
 
"Sebelum bikin nasi goreng, nanti Mbak bikinkan Susu-Telor-Madu- Jahe (STMJ) buat 
Mas Har, biar ronde-ronde berikutnya nanti Mas tambah kuat lagi, ya sayaaaaaang. 
..." 
 
Kuambil selimut dan kututupi sekujur tubuhnya dengan selimut, sambil kubisikkan 
kata-kata sayangku... "Sekarang Mas Har istirahat dulu, ya..." kuciumi seluruh 
wajahnya yang mirip Andy Lau itu... 
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"Terima kasih, Mbak Sri... Mbak begitu baik sama saya... saya sangat sayang sama 
Mbak Sri...". 
 
Kupakai pakaianku lagi, segera aku lari ke dapur dan kubuatkan STMJ untuk 
kekasihku... . setelah STMJ jadi, kuantarkan lagi ke kamarnya, 
 
"Mas Har sayaaaang... . mari diminum dulu STMJ-nya, biar kontolnya keras kayak 
batang kayu nanti, nanti Mbak Sri ajari lagi gaya-gaya yang lain, ada gaya 
 
kuda-kudaan, anjing-anjingan, gaya enam-sembilan (69), dan masih ada seratus 
gaya lagi lainnya, Masssss," kataku membangkitkan lagi gelora birahinya... selesai 
minum diciuminya bibirku dan kedua pipiku.... dan Mas Harianto-ku, cintaanku, tidur 
lagi dengan tubuh telanjang dilapisi selimut. 
 
Aku segera kembali ke tempat biasanya aku mencuci pakaian majikanku, menyapu 
rumah dan mengepelnya. . semua kulakukan dengan cepat dan bersih, supaya tidak 
ada ganjelan utang kerjaan pada saat bersenggama lagi dengan Mas Har nanti.... 
 
Kumasakkan nasi goreng kesukaan Mas Har dalam porsi yang cukup besar, sehingga 
cukup untuk sarapan berdua dan juga makan siang berdua... hmmm.... nikmat dan 
mesranya... seperti penganten baru rasanya... 
 
Setelah nasi gorengnya jadi, kusiapkan dalam piring yang agak lebar, kutata 
penyajian dengan kelengkapan tomat, timun, telur mata-sapi, dan kulengkapi pula 
dengan sebuah pisang mas yang agak mungil, kusiapkan pula segelas coca-cola 
kesukaannya. Dengan memakai daster tipis tanpa beha dan celana dalam, 
kuantarkan makanan tadi ke kamarnya. Langsung kubuka saja pintu kamarnya... 
 
Aduh! Betapa terkejutnya diriku, ketika kulihat Mas Har sudah bangun dari tidurnya, 
tanpa memakai selimut lagi, Mas Har sedang ngeloco (mengocok kontolnya), dengan 
wajah merah-padam. .. Segera kuletakkan makanan di atas meja tulisnya.. 
 
"Aduuuuhhh, jangan seperti itu, sayang, ngocoknya... nanti bisa lecet... nanti pasti 
Mbak Sri kocokkan... tapi Mas Har harus makan dulu, supaya ada tenaga lagi... 
kalau ndak makan dulu, nggak bisa kuat dan tahan lama senggamanya, Mas!" 
 
Kutanggalkan dasterku, segera dia menyergap tubuh telanjangku, dihisapnya puting 
tetekku yang kanan, sedang tangannya memilin tetekku yang kiri... Kupikir ini pasti 
gara-gara STMJ tadi, 
 
"Sabar dong, Mas-ku tersayaaaaang. .., yuk kita makan nasi goreng kesukaan Mas, 
sepiring berdua Mas, kayak judulnya lagu dangdut..." 
 
Kusuapi Mas Har-ku dan disuapinya pula aku, sambil tangannya mengkilik-kilik itilku 
dengan sangat birahinya. Wah! Edhiaan tenan reaksi STMJ tadi.... Hihihi... 
 
"Mas Har sayang, jangan kenceng-kenceng dong kilikannya, nggak nikmaaat.... ", 
dia memperlambat kilikannya, sambil kami lanjutkan dan tuntaskan sarapan kami. 
Selesai makan, kuambilkan pula segelas besar coca-cola, kuulurkan gelas coca-cola 
ke mulutnya. Minum seteguk, Mas Har pun mengambil gelas dan mengulurkan pula 
ke mulutku.... wah! mesranya, Mas Har-ku ini... 
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Kuambil pisang mas, kukupas dan kubuang kulitnya, lalu aku berbaring di samping 
Mas Har, kubuka selangkanganku lebar-lebar, dan kumasukkan pisang tadi ke 
 
dalam liang nonokku.... Mas Har agak terkejut, 
 
"Ayo! Bisa nggak makan pisang sampai habis dari lubang nonok Mbak Sri? Kalau 
bisa, nanti Mbak Sri ajari teknik-teknik dan gaya-gaya senggama yang lain deh!" 
 
"Siapa takut!" sahut Mas Har... 
 
Dia segera menaiki tubuhku, dengan posisi tengkurap... mulutnya di depan nonokku, 
ditariknya pisang itu dengan pelan-pelan dan sedikit-sedikit digigitnya daging 
pisangnya, sedangkan kontolnya pun terjuntai ngaceng di depan mulutku.... segera 
kugenggam dan kumasukkan barangnya yang ngaceng itu ke dalam mulutku, 
kumainkan lidahku mengusap-usap kepala kontolnya, dan dimaju-mundurkannya 
pisang mas tadi dalam liang nonokku, sehingga menimbulkan perasaan yang sangat 
nikmaaaaat dan memerindingkan seluruh bulu-bulu tubuhku.... 
 
"Mbak Sri, pisangnya sudah habis.... hebat kan?" Katanya lugu... 
 
"Mas Har memang nomer satu buat Mbak Sri..." sahutku memujinya, membuatnya 
tersanjung dan sangat ditinggikan harga dirinya. 
 
"Sekarang apalagi?" tanya Mas Har... 
 
"Silakan Mas jilati dan mainkan lidah dalam liang nonok saya... dan saya akan 
meng-emuti dan mengocok kontol Mas dengan mulut saya.... ini namanya gaya 69, 
Mas sayaaang... mulut Mas ketemu nonok saya dan mulut saya ketemu kontol Mas 
Har.... Enaaaak kan, sayaaang?" 
 
"Wah! Sensasinya luar-biasa, Mbak......" 
 
"Kalau bercinta itu jangan buru-buru, Mas.... harus sabar dan tenang, sehingga 
emosi kita bisa terkendali. Kalau Mas mau sampai duluan dengan cara ngeloco 
seperti tadi, kalau sempat keluar kan saya harus nunggu lagi kontol Mas ngaceng... 
kasian dong sama saya, Mas," suaraku kubikin seperti mau menangis.... . 
 
"Maafkan saya, ya Mbak Sri.... saya belum ngerti... mesti harus banyak belajar sama 
Mbak....." 
 
Kami lanjutkan gaya 69 kami, kutelan habis kontolnya, kuhisap-hisap dan kumaju-
mundurkan dalam mulutku.... sementara Mas Har meluruskan lidahnya dan menjilati 
ITIL-ku, kemudian memasukkan lidahnya yang kaku ke dalam liang nonokku... ini 
berlangsung cukup lama... 
 
Pada menit kelimabelas, serrr... serrrr... serrrr.... cairan hangat nonokku meluap, 
sekarang Mas Har malah menelannya.. .. aooowwww! 
 
Dan pada menit keduapuluhlima, serrr... serrrr... serrrr.... lagi, kali ini lebih enaaaak 
lagi, kukejangkan seluruh tubuhku.... sambil mulutku tetap terus 
 
mengocok kontolnya yang kerasnya minta-ampuuuuun. ... pada waktu itu juga, 
kontolnya memuncratkan air-peju dengan sangat derasnya, langsung kutelan 
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seluruhnya, sampai hampir keselek..... . 
 
"Enaaaakkkk. ...." Mas Har berteriak keenakan.... . 
 
Kami berguling, sekarang saya yang di atas, dengan tetap memagut kontolnya yang 
masih cukup keras, kuhisap terus kontolnya, sampai tubuh Mas Har berkedut-kedut 
memuncratkan tembakan-tembakan terakhirnya. .... kujilati kontol Mas Har sampai 
bersiiiiih sekali dan segera aku berputar, sehingga kepala kami berhadap-hadapan 
dengan posisi aku masih tetap di atas... 
 
"Gimana, Mas Har sayaaang.... Enak opo ora?" godaku... 
 
"Uu-enaaaaaaakkkkk tenaaaan.... ", kata Mas Har menirukan gaya pelawak Timbul 
dalam sebuah iklan jamu..... 
 
Kami berciuman lagi dan berguling-guling lagi.... mulut kami tetap berpagutan 
dengan sangat kuaaaatnya.. ... Kucari kontolnya dan kupegang... wah sudah 
ngaceng keras lagi rupanya..... luarbiasa kuatnya Mas Har kali ini, lebih kuat dari 
ronde tadi pagi..... 
 
"Mas Har... saya ajari gaya kuda-kudaan. .. mau nggak?", 
 
"Mau dong, sayaaaang... . Gimana?", tanyanya penasaran... . 
 
"Mas Har duduk menyender dulu....." 
 
Dia segera mengikuti perintahku, duduk menyender landai pada sebuah bantal yang 
kutegakkan di punggung ranjang, akupun segera mengambil posisi jongkok 
membelakanginya. Kugenggam kontolnya dan kutancapkan ke nonokku dari 
belakang.... BLESSS!!!, tangan Mas Har mendekap kedua tetekku dari belakang.... 
 
Sekarang giliranku yang harus menaik-turunkan pantatku seperti orang naik kuda.... 
semuanya berlangsung dengan sangat halus.... sehingga tidak sampai menimbulkan 
lecet pada kontol Mas Har maupun nonokku..... 
 
"Gimana Mas?", tanyaku untuk mengalihkan konsentrasi, supaya air-pejunya tidak 
segera muncrat..... . 
 
"Benar-benar Mbak Sri pantas menjadi dosen percintaan saya.....", katanya sambil 
mendesah-desah dan mendesis-mendesis keenakan... 
 
Itilku kembali bertumbukan nikmat dengan tulang selangkang Mas Har... Nikmatnya 
sudah sampai mneggeletarkan segenap perasaanku, membuat perasaanku semakin 
menyatu dan terikat kuat dengan perasaan Mas Har..... inilah arti sesungguhnya 
persetubuhan. ... 
 
Kuatur kecepatan pacuan kuda-kudaan ini, sehingga kenikmatannya bisa 
kukendalikan, sementara Mas Har terlentang dengan tenang, makin didekapnya 
kedua buah dadaku, diremas-remasnya, dipilin-pilinnya, diremas-remas lagi... 
membuatku kembali ingin mencapai puncak kenikmatan.. .. kukejangkan seluruh 
anggota tubuhku.... Mas Har sudah mulai mengerti bahwa aku akan mencapai 
puncak..... 
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"Keluar lagi ya, Mbak?" tanyanya.... . Ya! serrr... serrrr... serrrrr...., kembali cairan 
hangat nonokku tertumpah lagi.... kelelahan aku rasanya..... . 
 
lelah tapi enaaak.... 
 
Aku melepaskan kontolnya dari lubang nonokku, kekeringkan nonokku dengan 
dasterku supaya peret lagi... Mas Har melihat pemandangan ini dengan wajah lugu, 
kuberi dia senyum manis.... 
 
"Saya sudah capek, Mas.... Gantian dong... Mas Har sekarang yang goyang, ya?" 
 
Sekarang aku mengambil posisi menungging di pinggir ranjang..... Mas Har kuminta 
berdiri dan menembakkan rudalnya yang super-keras dari belakang, 
 
"Yang ini gaya anjing-anjingan, Mas..... tapi jangan salah masuk ke lubang pantat 
ya... pas yang di bawahnya yang merah merekah itu, lho ya...." 
 
"Kalau di lubang pantat katanya lebih enak, Mbak Sri?" tanyanya lucuuuu.... 
 
"memang lebih enak untuk laki-laki, tapi tidak untuk perempuan... .. itu kan 
namanya tidak adil, Mas.... Lagipula lubang pantat itu kan saluran untuk tai, kotoran 
yang kita buang, itu tidak sehat namanya, bisa kena penyakit aids, Mas.... Aids itu 
mematikan dan tidak ada obatnya lho, hiiii.... seremmmm.... " 
 
Mas Har memasukkan kontolnya pelan-pelan ke lubang nonokku dari belakang 
sambil berdiri di pinggir ranjang, pelan-pelan sekaliiiiii. .... seolah-olah dia takut 
kalau sampai merusakkan lubang nikmat ini..... aku tahu sekarang.... Mas Har 
sangat sayang padaku, sehingga tingkah-laku persenggamaannya pun melukiskan 
betapa besar perasaan cintanya pada diriku.... 
 
"Aaaaahhhhhh. ...", aku mendesah sambil merasakan hunjaman kontolnya yang 
kembali menembus nonokku, demikian juga dengan Mas Har... dilingkarkannya 
tangan kirinya di perutku, sedang tangan kanannya meremas tetekku..... . Dia mulai 
menggoyangkan kontolnya maju mundur.... blep-blep-blep. .....aduuuuhhh. .... 
mantapnyaaaa. ..... tenaganya sangat kuat dan berirama tetap...... membuat aliran-
darahku menggelepar di sekujur tubuhku..... .. 
 
"Enaaaak, Maaaaasssss. ......", lagi-lagi kukejangkan seluruh anggota tubuhku 
sambil kukeluarkan lagi cairan hangat nonokku kesekian kalinya..... . puaaaasssss 
sekali tiada taranya..... .. 
 
"aaaaaahhhhhhhh. ......... ", lenguhku.... .... 
 
"Lap dulu dong, Mbak Sriiii..... becek sekali nih...." pintanya.... . 
 
Kuambil dasterku dan kuserahkan padanya..... . segera dia mengeringkan nonokku 
dan juga kontolnya yang basaaaah tersiram cairan hangatku.... . 
 
"Mbak, aku sudah hampiiiirrr keluaaaarrr. ...." desahnya membuatku semakin 
terangsang.. .... 
 
"Tembakkan saja, Massss...... .." 
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Tembakannya masih sekencang yang sebelumnya.. .... sampai nonokku penuh 
dengan air-pejunya yang ekstra-kental itu....... 
 
"Aaaaahhhhhhhh. ......" Mas Har berteriak keenakan.... .. demikian juga dengan aku, 
kukejangkan tubuhku dan kusiram lagi kontolnya dengan cairan hangat 
 
kenikmatan nonokku..... . 
 
"Aaaaaaahhhhhhh, Massss Harrrrr..... ... Mbak Sri cintaaaaa banget sama Mas 
Har......." 
 
"Aku juga Mbak..... selain Mbak Sri, tidak ada perempuan lain yang aku cintai di 
dunia ini .....", aku tahu kata-kata ini sangat jujur.... membuatku semakin 
menggelinjang kenikmatan.. .... 
 
"Terima kasih Mas Harrrrrr.... . untuk cinta Mas Har yang begitu besar kepada 
saya....." Dengan tanpa melepaskan kontolnya, Mas Har dengan hati-hati dan penuh 
 
perasaan menengkurapkan tubuhnya di atas tubuh telanjangku. ... dan aku 
kemudian meluruskan kakiku dan tubuhku mengambil posisi tengkurap... .. dengan 
Mas Har tengkurap di belakangku.. ... 
 
Mulutnya didekatkan pada telingaku... . nafasnya menghembusi tengkukku... . 
membuatku terangsang lagi...... 
 
"Enaaaak dan puassss sekali, Mbak Sri..... Apa Mbak Sri juga puas?" 
 
"Tentu, Mas Har..... dari pagi tadi sudah sembilan kali nonok saya memuntahkan air 
hangatnya... .. Pasti saya puasssss bangettt, Mas!" 
 
"Terima kasih, ya sayaaaang... ... aku ingin setiap hari bercinta dengan Mbak Sri 
seperti ini......." 
 
"Boleh, Massss.... saya juga siap kok melayani Mas Har setiap hari..... kecuali hari 
Minggu tentunya.... . Ibu dan Mbak-mbak kan ada di rumah kalau Minggu...." 
 
Mas Har melepaskan kontolnya dari lubang nonokku, aku segera mengambil posisi 
terlentang, dan Mas Har pun merebahkan dirinya di sisiku.... 
 
Jam dinding sudah menunjukkan jam 10.40...... sambil berpelukan dan berciuman 
erat, kutarik selimut untuk menutupi tubuh telanjang kami berdua... dan kami pun 
tertidur sampai siang..... 
 
Sudah hampir jam setengah-dua ketika aku terbangun, pantes perutku rasanya 
lapar sekali. Mas Har masih belum melepaskan pelukannya sedari tadi, rasanya dia 
tidak ingin melewatkan saat-saat nikmat yang sangat langka ini, bisa seharian 
bersenggama dengan bebasnya. Kucium bibirnya untuk membangunkan lelaki 
kesayanganku ini, 
 
"Mas sayaaang, bangun yook, kita makan siang. Nanti abis makan kita bercinta lagi 
sampai sore...." 
 
"Mmmm..." Mas Har menggeliat, "sudah jam berapa, istriku?" 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

 
"Setengah-dua, suamikuuuu.. ...", jawabku genit.... 
 
"Makan-nya di ruang makan, yok Mas, nggak usah pakai baju nggak apa-apa, kan 
pintu-pintu dan korden-korden sudah Mbak Sri tutup tadi...." 
 
Dengan bugil bulat, kami berdua bangun dan berjalan ke ruang tamu, sambil Mas 
Har menggendong/ mengangkatku ke ruang tamu. 
 
"Edhian tenan, koyok penganten anyar wae....." kataku dalam hati.... ("gila benar, 
seperti pengantin baru saja").... 
 
Selesai makan siang, Mas Har kembali menggendongku ke kamar, sambil kuelus-
elus kontol Mas Har yang sudah mengeras seperti batang kayu lagi..... 
 
Direbahkannya diriku dengan hati-hati di atas ranjang cinta kami. Aku segera 
mengambil posisi memiringkan tubuh ke kanan, supaya Mas Har juga mengambil 
posisi miring ke kiri, sehingga kami berhadap-hadapan. ... 
 
"Mas sayaaang, kita senggama dengan posisi miring seperti ini, ya....., lebih terasa 
lho gesekan kontol Mas Har di dalam nonok Mbak Sri nanti," ajakku untuk 
membangkitkan rangsangan pada Mas Har.... 
 
Kami tetap berposisi miring berhadap-hadapan sambil berciuman kuat dan mesra. 
Kali ini Mas Har lebih aktif mencium seluruh wajah, tengkuk, belakang telinga, leher, 
terus turun ke bawah, payudara-kiriku kuisap-isapnya, sementara yang kanan 
dipilin-pilinnya lembut..... 
 
Rangsangan ini segera membangkitkan birahiku. Mulutnya bergerak kagi ke bawah, 
ke arah pusar, dijilatinya dan ditiupnya lembut, kembali aku mendesah-mendesis 
nikmat, sambil jari tangannya mengobok-obok lembut lubang nonokku, mengenai 
itilku, menimbulkan kenikmatan yang hebaaaat..., kukejangkan seluruh tubuhku, 
sampai pingganggku tertekuk ke atas, serrrrrr.... kubasahi tangannya yang lembut 
dengan semburan cairan hangat yang cukup deras dari nonokku... 
 
"Mas, masukkan sekarang, Masssss..... Mbak Sri udah nggak tahaaaannnn. .....", 
pintaku manja..... 
 
Tetap dengan posisi miring-berhadapan, kubuka selangkanganku tinggi-tinggi, 
kugenggam kontolnya dan kusorongkan lembut ke lubang kenikmatan.. ... 
 
"aaaaahhhhhh. ......" lenguhan kami kembali terdengar lebih seru.... Kontol Mas Har 
baru masuk setengahnya dalam nonokku, dimajukannya lagi kontolnya, dan 
kumajukan pula nonokku menyambut sodokannya yang mantap-perkasa. .... 
 
"Mas sayaaaang... maju-mundurnya barengan, ya.....", ajakku sambil mengajari 
teknik senggama yang baru, kunamakan gaya ini "Gaya Miring", dengan gaya ini 
kami berdua bisa sama-sama goyang, tidak sepihak saja..... 
 
Kami maju dan mundur bersamaan tanpa perlu diberi aba-aba.... rasanya lebih enak 
dibandingkan pria di atas wanita di bawah.... Kulihat Mas Har merem-melek, 
demikian juga dengan diriku, kontol Mas Har dengan irama teratur terus 
menghunjam-mantap berirama di dalam liang sempit Asri..... nonokku mulai 
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tersedut-sedut lagi, tanda akan mengeluarkan semburan hangatnya... .. 
 
"Aduuuuhhhh, Maaaaassssss, enaaaaakkkkkkk. .......", aku agak berteriaksambil 
mendesis.... ... 
 
Air mani Mas Har belum juga muncrat, luarbiasa kuatnya kekasihku ini..... 
 
"Ganti gaya, Maaaasssss.. .. cabut dulu sebentar.... ." ajakku lagi, sambil kuputar 
tubuhku, tetap pada posisi miring membelakanginya, Mas Har memelukku kuat dari 
belakang, sambil meremas lembut kedua tetekku, kuangkat kakiku sebelah, dan 
kuhantar lagi kontolnya memasuki nonokku..... . 
 
"aaaaaaaaahhhhhhhhh hh.... enak, Mbak Sriiiiii.... ..., gesekannya lebih terasa dari 
yang tadiiiiii... .." Mas Har mendesah nikmat..... 
 
Kali ini aku hanya diam, sedang Mas Har yang lebih aktif memaju-mundurkan 
kontolnya yang belum muncrat-muncrat juga air-maninya. ..... 
 
Sudah jam setengah-tiga, hampir satu jam dengan dua gaya yang baru ini...... 
 
"Mbak Sri, siap-siap yaaa.... rudalku hampir nembak...." 
 
Kupeluk erat guling, dan Mas Har semakin mempercepat irama maju-mundurnya. 
..... 
 
"Aaah, aaah, aaahh...." Mas Har mendesah sambil mengeluarkan air maninya 
dengan tembakan yang kuat-tajam-kental bagai melabrak seluruh dinding-dinding 
rahimku..... setrumnya kembali menyengat seluruh kujur tubuhku..... 
 
"Aaaaaaaa... ......" aku berteriak panjaaaanng sambil kusemburkan juga air 
nonokku..... . 
 
Tenaga kami benar-benar seperti terkuras, getaran cinta kami masih terus terasa..... 
tanpa melepaskan pelukan dan juga kontolnya, masih dengan posisi miring, kami 
tertidur lagi beberapa menit... sampai semua getaran mereda...... 
 
Jam tiga sudah lewat.... berarti masih bisa satu ronde lagi sebelum Ibu Sum dan 
kakak-kakaknya pulang dari kerja..... 
 
"Mas, bangun, Mas.... sudah jam tiga lewat..... saya kan mesti membereskan kamar 
ini, mandi dan berpakaian sopan seperti biasanya bila ada Ibu....." 
 
"Mandi bareng, yok..... di sini aja di kamar mandiku, ada air hangatnya kan?" 
ajaknya.... 
 
Dicabutnya kontolnya dari lobang nonokku yang sudah kering, aduuuhhhh 
enaknya..... . Aku pun segera bangun dan menarik tangannya, Mas Har bangkit dan 
memelukku, menciumku, menggelitiki tetek dan nonokku, kembali birahiku naik..... 
Sampai di bawah kran pancuran air hangat, kami berdua berpelukan, berciuman, 
merangkul kuat.... Dengan posisi berdiri kembali kontol Mas Har mengeras bagai 
batu, segera kurenggut dan kugenggam dan kumasukkan lagi ke nonokku. Dengan 
tubuh basah disiram air hangat dari pancuran, dan tetap dengan berdiri, kami 
bersenggama lagi...... bagai geregetan, Mas Har kembali menggerakkan kontolnya 
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maju-mundur, sementara aku bagai menggelepar memeluk erat tubuhnya yang 
perkasa..... 
 
"Mas, sabunan dulu, ya sayaaaanggg. ...", tanpa melepaskan kedua alat kelamin 
kami, kami saling menyabuni tubuh kami, khususnya di bagian-bagian yang peka-
rangsangan. ... 
 
"Lepas dulu, ya sayaaanggg.. .. kuambilkan handuk baru untuk kekasihku... ..", Mas 
Har melepaskan tusukannya, menuju lemari pakaian, dan diambilnya dua 
 
handuk baru, satu untukku satu untuknya... Selesai handukan, aku bermaksud 
mengambil dasterku untuk berpakaian, karena kupikir persenggamaan hari ini sudah 
selesai..... 
 
"Eiittt, tunggu dulu, istriku..... Rudalku masih keras nih, kudu dibenamkan lagi di 
liang hangat cinta kita......" 
 
Edhiaaan, mau berapa kali aku orgasme hari ini..... kuhitung-hitung sudah 12 kali 
aku menyemburkan air nonok sedari pagi tadi... 
 
Aku mengambil posisi sederhana, terlentang menantang... biar Mas Har menindihku 
dari atas..... 
 
Kami bersenggama lagi sebagai hidangan penutup..... dengan "Gaya Sederhana" 
pria diatas wanita dibawah, melambangkan kekuatan pria yang melindungi 
kepasrahan wanita.... Mas Har terus menggoyang kontolnya maju-mundur. .... 
 
Kembali aku akan mencapai puncak lagi, sedang Mas Har masih terus dengan 
mantapnya maju-mundur begitu kuat..... 
 
"Mas Har, Mbak Sri sudah mau keluar lagiiiiii... ...", kukejangkan kedua kakiku dan 
sekujur tubuhku..... 
 
"Mbak, aku juga mau keluar sekarang.... ..", dalam waktu bersamaan kami saling 
menyemprotkan dan memuncratkan cairan kenikmatan kami masing-masing. ..... 
 
"Enaaaaaaaaaaakkkkk kk, Mas Haaaaaarrrrrr. ......" 
 
"Puaaaaassssss, Mbak Sriiiiii.... ......" 
 
Mas Har langsung ambruk di atas ketelanjanganku, waktu sudah hampir jam 
emapat..... semua sendi-sendiku masih bergetar semuanya rasanya..... 
 
"Mas, sebentar lagi Ibu pulang, Mbak Sri mau siap-siap dulu ya, sayaang..." 
 
Mas Har segera bangkit sekaligus mencabut kontolnya... . " 
 
ari ini adalah hari yang paling luar-biasa dalam hidupku, Mbak Sriii... Bagaimana aku 
akan sanggup melupakannya? " 
 
Kupakai dasterku, kukecup lagi kedua pipi dan bibir Mas Har.... segera aku lari 
menuju kamarku, membersihkan air mani Mas Har yang masih menetes dari lubang 
nonokku yang agak bonyok..... 
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Kukenakan celana dalam, rok dalam, beha, rok panjang, dan blus berlengan 
panjang, rambut kusisir rapi, kusanggul rapi ke atas.... semua ini untuk 
"mengelabui" Ibu Sumiati dan kedua kakak Mas Harianto, untuk menutupi sisi lain 
kehidupanku sebagai seorang Ratu Senggama.*** 
  
 

Nikmatnya Bercinta dengan Adik Majikanku 

 
Namaku Nilam, kepanjangannya Nilam Kinasih, aku bekerja di Jakarta sebagai 
seorang pembantu rumah tangga merangkap baby-sitter. Majikanku sepasang 
suami-istri yang baru punya satu anak yang masih bayi. Tinggal bersama mereka 
adalah adik mereka yang sudah lulus kuliah dan mulai bekerja, namanya Wibowo. 
Aku memanggilnya Mas Bowo.  
 
Saat ini majikanku dengan bayinya sedang pergi ke Singapura, tentu saja aku tidak 
diajak, aku sendirian di rumah. Ketika hari senja, Mas Bowo pulang dari kerja 
dengan motornya. Mas Bowo baik sekali padaku, sangat sopan dan ramah. 

 
Semenjak kami tinggal berdua saja, setiap pulang kerja Mas Bowo selalu 
membawakan oleh-oleh berupa jajanan dan diberikan kepadaku. Ya pisang goreng, 
ya martabak manis, ya kue donat, tiap hari selalu berbeda.  
 
"Mbak Nilam, ini untuk mbak..." kata Mas Bowo sambil tersenyum manis. "Terima 
kasih Mas..., kok tiap hari dibawain oleh-oleh?", aku tersipu malu... "Kasihan sama 
mbak, pagi sampai sore kan sendirian di rumah.", Mas Bowo meraih handuknya dan 
pergi mandi. 

Ketika sudah jam 7 malam selesai makan, kami berdua duduk di ruang keluarga 
sambil nonton sinetron di TV. Jam 10 malam, Mas Bowo masuk kamarnya dan tidur. 
Ini telah berlangsung 2 hari.... Aku semakin tertarik atau mungkin sudah "jatuh 
cinta" kepada kebaikan dan kelembutan Mas Bowo. 

Di malam ketiga, Mas Bowo mulai menunjukkan kasih sayangnya kepadaku. Dia 
duduk dekat di sampingku, hatiku berdebar kencang, dia memegang tanganku 
dengan lembut. 

"Mbak Nilam, aku jatuh cinta sama kamu, kamu begitu cantik, halus dan sopan 
kepadaku." Wajahku merah padam, aku tertunduk malu.. 
"Mas Bowo, saya nggak berani menerima cinta Mas, saya perempuan desa..." 
Dia duduk semakin rapat denganku, diraihnya daguku, dipeluknya aku dan 
diciumnya bibirku. Aku tak bisa menolak pelukan dan ciumannya yang mesra. Cuma 
berlangsung sebentar, mungkin 3 menit.... Tapi telah membuatku mabuk kepayang. 
"Terima kasih ya mbak..., telah menyambut ciuman kasih sayangku", bisiknya 
lembut... 

Aku tersipu-sipu... tak kuasa mengucapkan sepatah katapun. Cuma anggukan yang 
sangat kikuk... 
"Nilam takut?" tanyanya lagi. 

"Ya Mas, mana mungkin Nilam bisa membalas cinta Mas yang begitu anggun?" 
"Jangan bilang begitu, kita kan sama-sama manusia, tidak ada kasta-kastaan... 
masa' nggak boleh saling jatuh cinta?" 
"Mas, Nilam mau tidur dulu...", aku segera bangkit dan beranjak ke kamarku, Mas 
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Bowo ikut berdiri dan menggandeng tanganku, ikut aku masuk ke kamarku. Di 
depan pintu kamarku, ia mendekapku lagi dan mencium bibirku. Kali ini lebih 
"panas" dari yang pertama, lumatannya seperti hendak menelan seluruh mulutku, 
lidahnya dimainkannya di bawah langit-langit mulutku, membuat darah mudaku 
mendesir ke seluruh ujung-ujung sarafku. 
Dia merangkulkan tangan kirinya di leherku, dan aku merangkulkan kedua tanganku 
di pinggangnya.  
Kali ini bibirnya mulai lepas dari bibirku dan menjelajahi leherku dan belakang 
telingaku, sehingga membuatku semakin "lupa daratan". Aku mulai mendesah 
manja. Dia tetap sopan dan tidak meraba-raba ke bagian tubuhku yang lebih 
sensitif...  
"Nilam, aku cinta sama kamu," bisiknya di daun telingaku.... 
"Mas Bowo, Nilam juga sayang sama Mas...." 
Dia mulai menggiringku ke pinggir tempat tidurku, dan aku mulai pasrah saja... 
sambil tangannya meraih skaklar lampu kamarku untuk memadamkannya. 
Dalam keadaan gelap, aku semakin tidak kuasa menahan diri... ingin rasanya aku 
serahkan jiwa ragaku kepada Mas Bowo malam ini, sebagai bukti kecintaanku 
padanya... 
Nafasku makin memburu, desahanku semakin menjadi-jadi. Ini sudah berlangsung 
hampir setengah jam, celana dalamku mulai terasa agak basah, seluruh rangsangan 
sudah mulai memuncak di sekujur tubuhku.  
 
Mas Bowo mulai menyentuh buah dadaku yang masih terbungkus beha.. 
sentuhannya begitu lembut, tapi membuatku seperti melayang-layang... Dia terus 
melumat bibirku dengan lemah lembut.... Kini ia mulai meremas buah dadaku yang 
kiri dari luar dasterku, hatiku makin berdebar-debar keras, darahku makin 
mendesir... "Mas, pelan-pelaaaann..." aku mulai mendesah lemah... 
 
Tangan kanannya mulai menggerayangi punggungku dari bawah pakaianku, dia 
seperti mencari kaitan beha-ku, dan benar... dia sudah mendapatkannya dan 
melepas kaitannya. Segera tangannya membuka retsliting belakang dasterku sampai 
ke bawah dan mulai melepas dasterku. Aku hanya memakai celana dalam sekarang, 
diremasnya kedua buah dadaku yang kanan dengan irama teratur dan mengkilik 
buah dadaku yang kiri dengan jempol dan telunjuknya... 
 
"Maaaassss, Nilam nggak tahaaaan.." Dilepasnya kilikannya dan kini dia memelukku 
erat sambil tangannya membelai rambutku yang panjang terurai... Menenangkan 
jiwaku yang bergejolak bagai deburan ombak.. 
"Mas Bowo sayang Nilam, Nilam sayang Mas Bowo nggak?", dibisikkannya kata-kata 
indah di telingaku... Aku mengangguk spontan.. 
 
Hatiku benar-benar terpaut kepada Mas Bowo, dalam sepanjang hidupku, aku belum 
pernah merasakan kasih sayang yang begitu lemah lembut dari seorang laki-laki... 
Mas Bowo mulai membuka seluruh pakaiannya, dan kini ia dalam keadaaan 
telanjang bulat, tapi aku tak berani melihat kemaluannya, aku merasa sangat 
malu... Sekarang ia tengkurap di atas tubuhku, kurasakan tonjolan kemaluannya 
yang menempel di luar celana dalamku begitu besar dan betapa kerasnya. 
"Nilam mau pegang 'burung' Mas Bowo?" tanyanya. 
"Malu, ah Mas.... Nilam belum pernah..." 
Tanpa bertanya lagi, ia membimbing tanganku dan membawanya pada 
kemaluannya, dimintanya aku menggenggam kemaluannya tanpa aku berani 
melihatnya. Astaga! Besarnya dan panjangnyaaaa, mungkin ada 17 cm.... 
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Ia mulai menurunkan celana dalamku dan ditanggalkannya, sekarang kami sama-
sama telanjang bulat.... Mas Bowo kembali mengulum puting buah dadaku, puas di 
kiri pindah ke kanan, kiri lagi, pindah kanan lagi, sambil jari-jari tangannya 
menyentuh lubang kemaluanku yang sudah mulai becek... Aduuuh, nikmat sekali 
rasanya.... 
 
Kepala Mas Bowo kini mulai pindah ke bawah, menciumi pusarku, dan terus turun ke 
bawah, tepat di depan kemaluanku, kepalanya berhenti, kini lidahnya dijulurkannya, 
dan mulai menjilati kemaluanku, mulai dari bibir kemaluanku, terus makin ke 
dalam... Sampai kini di ujung itilku, disapu-sapukannya ujung lidahnya ke ujung 
itilku.... 
"Aaaaaaahhhh...", aku meronta kenikmatan..... Halus nian kilikannya pada itilku, 
tapi stabil dan terus-menerus. Aku mulai menggelinjang.... Kuangkat pinggulku, tak 
kuat menahan geliiii dan rangsangannya yang sangat kuat..... 
"Aaaaaaahhh......" desahanku semakin keras, "aduuuh Mas, Nilam rasanya pengen 
kenciiiiing", dia tidak menjawab dan terus melakuan sapuan yang semakin mantap 
pada itilku.... Saking tak tahannya, aku lepaskan air kemaluanku, tapi sangat 
berbeda dengan kencing, karena ini menimbulkan kenikmatan pada sekujur 
tubuhku, kukejangkan seluruh tubuhku, dan segera mas Bowo memeluk tubuhku 
lagi..... 
"Enak, sayang?", tanyanya... Aku tak sanggup menggambarkan rasa nikmat yang 
sangat dahsyat itu.... "Enaaaaak Maaaaassss....", itu saja komentarku.... 
 
Sekarang Mas Bowo mulai mengangkangkan kedua kakiku dengan kakinya, dan 
perlahan-lahan dituntunnya kemaluannya yang masih keras mendekati pintu lubang 
kemaluanku.... Aku makin pasrah saja, karena aku masih merasakan kenikmatan 
yang memuncak tadi.... Kepala kemaluannya mulai sedikit memasuki kemaluanku, 
aku berpikir sejenak, apa bisa masuk? Apa cukup lubang sekecil kemaluanku 
dimasuki batang kemaluannya yang begitu panjang dan besar? 
 
"Mas Bowo akan masukkan pelan-pelan, supaya Nilam tidak kesakitan... Kalau agak 
sakit, Nilam bilang ya.. Mas akan sabar memasukkannya sedikit-sedikit.  
Kenikmatannya bisa 10 kali lipat dari kenikmatan yang baru saja Nilam rasakan 
tadi...", demikian janji Mas Bowo... 
"Kita pindah ke kamarku aja ya Nilam sayang? Di sana sejuk ada AC-nya. Nilam mau 
kan?" tanya mas Bowo kekasihku... 
 
Segera diangkatnya aku dengan kedua tangannya dan dibawanya masuk ke 
kamarnya yang sejuk ber-AC, bibirku tetap dikulumnya dengan kuat.. 
Direbahkannya aku di tempat tidurnya, dirangsangnya aku lagi melalui ciuman pada 
bibir, leher, belakang telinga, puting buahdada kiri dan kanan...  
 
Kemaluanku sudah mulai basah lagi. Dikangkangkannya sekali lagi kedua kakiku, 
dan tanpa ragu-ragu ia mulai memasukkan batang kemaluannya sedikit demi sedikit 
ke lubang kemaluanku.... Aku siap menerima persetubuhan ini dengan penuh cinta 
kepadanya. Makin dalam dan makin dalam, makin hangat dan makin hangat, makin 
dalam dan makin dalam lagi, sangat hati-hati dan perlahan-lahan.... sampai semua 
batang kemaluannya kandas ke dalam lubang kemaluanku. Ia mengambil bantal dan 
mengganjalkannya pada bokongku, terasa tusukan batang kemaluannya masuk lebih 
dalam lagi..... 
"Gimama Nilam sayang? Sakit?" tanyanya lembut penuh kasih sayang... 
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"Enak Massss", jawabku manja.... 
Kini ia mulai memaju-mundurkan kemaluannya, aduuuh... gesekannya menimbulkan 
rangsangan yang sangat dahsyat pada dinding dalam lubang kemaluanku... ada rasa 
geli, ada rasa nyeri, ada rasa nikmat, ada rasa yang sangat memabukkanku... 
Semakin lama, kecepatannya semakin bertambah, semakin cepat semakin 
menimbulkan rangsangan nikmat... aku sudah mulai hampir mencapai puncak lagi... 
Makin lama makin nikmat, makan lama makin enaaaaakkkkk..... 
"Maaaaasssss, ennaaaaaaakkkkkk.... Nilam mau keluar lagi...." 
"Sebentar lagi ya sayang... Mas juga sudah hampir sampai..."  
Nafasku semakin tak keruan, Mas Bowo semakin mempercepat keluar masuk 
kemaluannya pada lubang kenikmatanku... 
"Massss, Nilam keluar lagiiiiii....." kali ini benar-benar 10 kali lebih nikmat dari 
sebelumnya... 
Mas Bowo memasukkan kemaluannya lebih dalam, dan terasa ada semburan keras 
di dalam lubang kemaluanku.... crooot, croooot, croooot.... dan "Aaaaah, aaaahhh, 
aaaaahhhhh", segera mas Bowo ambruk di atas tubuhku....... 
 
Ia belum juga mencabut batang kemaluannya dari lubangku... Perlahan-lahan nafas 
kami berdua mulai berangsur-angsur teratur. Mas bowo kembali memelukku, 
membelai lembut rambutku, menciumi bibir, kening dan kedua pipiku.... 
 
"Puas, sayang?" tanyanya sopan dan lembut... Aku mengangguk manja... 
Kini ia mulai mencabut batang kemaluannya. Malam itu, aku tertidur di kamar Mas 
Bowo, Mas Bowo menyelimutiku dengan penuh kasih sayang, memeluk tubuhku dan 
ia tertidur pula. Kami berdua tidur lelap tanpa berbusana....***  
 

 
CARING FOR CUSTOMER 
 
Ini cerita nyata. Cuma nama dan profesinya gue samarin. Nggak enak la 
yau.Kejadian ini kira-kira seminggu yang lalu. Gue kerja di bagian EDP sebuah 
perusahaan swasta di daerah Kuningan, Jakarta. 
 
Untuk sambilan gue juga punya usaha kursus private komputer. Siang itu Ibu Susan, 
salah satu klien telpon. Katanya dia belum tahu juga cara kirim e-mail. Maklum baru 
2 x gue ajarin. Dari pembicaraan disetujui untuk ketemu jam 7 malam. Karena dia 
sampai rumah jam 6 sore. Dia kerja jadi interpreter bahasa Jepang. 
 
Jam 7 kurang 10 gue sudah sampai di Lobby Apartemen-nya di bilangan Benhil. 
Nggak lama dia nongol di Lobby dengan masih pakai pakaian kerjanya. dan segera 
mengajak saya naik ke Apartemennya. Tanpa ganti baju, dia langsung ke meja 
komputernya dan menghidupkannya. Nggak lama masalahnya beres, e-mailnya bisa 
terkirim semua. Dia cuma lupa nggak clik “send & receive”.  
 
Terus dia minta diajarin browsing pakai Explorer. Berhubung dia jarang pakai 
komputer, kagok bener dia pegang mouse-nya. Entah apa sebabnya gue bermaksud 
kasih contoh, eh tangan dia masih pegangin mouse. Yah tangan nya keremes tangan 
gue yang gede. Waduh …. alus juga tuh tangan. Gue buru-buru tarik tangan, nggak 
enak ntar dikatain kurang ajar. Suami-nya adalah temen boss gue. Kalau dilaporin 
bisa-bisa gue dipecat. Dia lepasin mouse, dan gantian gue pegang sambil ngasih tau 
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dia bedanya bentuk kursor.  
 
Gue belum suruh dia coba, eh … tangannya udah nyelosor duluan megang mouse 
yang masih gue pegang. Yah tahu sendiri khan tangan gue yang dia pegang. Gua 
pengin lepasin tapi sayang abis halus banget telapaknya. Dan bau parfumnya juga 
lembut, membuat gua betah didekatnya. Gue antepin aja. Gua pikir dia akan lepasin 
…. eh nggak juga. Malah tangan gua dielus-elus. Maklum tangan gua bulunya oke 
punya. 
 
Gue beranikan diri untuk menegurnya “Ibu …. , sebentar lagi Bapak pulang….” Belum 
sempat ngomong banyak, jari telunjuk tangan satunya diletakan didepan bibir sambil 
…. psst….., dan kata dia “hari ini dia ke bini tuanya …..”. Aduh rejeki nomplok nih, 
kata gue dalam hati. Tapi gue pura-pura nggak berminat. Meski dalam hati udah 
suka banget. 
 
Tangan gua yang masih pegang mouse masih di elus. Kebetulan gua duduk 
disebelah kanannya, jadi tangan kiri gua bebas. Dan lagi kursinya nggak pakai 
tangan-tangan. Makin enak aja …. Tangan kiri nya mengelus tangan kiri gue dan 
diangkatnya, dan ditaruh diatas pahanya yang putih and mulus. Meski dia pakai rok 
nggak mini, tapi karena duduk ketarik juga keatas. Roknya yang biru tua menambah 
kontrasnya warna.  
 
Abis naruh tangan gue,tangannya bergerak lagi ke tengkuk gue, dan dielusnya. Wow 
makin on gua. Secara reflek tangan gua juga membalas aksinya, dan gua elus 
pahanya pelan-pelan. Makin lama makin keatas menuju pangkalnya. Roknya pun 
makin tersibak keatas terdorong tangan gua. Makin keatas makin mulus. Gua usap 
pangkal pahanya dan matanya mulai nanar.  
Ibu Susan sebenarnya biasa saja, nggak terlalu istimewa. Tingginya juga tidak 
sampai 160 cm (perkiraan gue sih). Kalau berdiri dia tidak lebih tinggi dari pundak 
gue. Cuma dia menang body yang memang yahut dan kulitnya yang putih mulus. 
Maklum dia masih keturunan Chinesse dan kali aja nggak pernah main di got waktu 
kecilnya, jadi nggak ada bekas lukanya. Cuma kasihan dia, cuma jadi bini muda. Jadi 
jatah batinnya nggak terima full. Padahal usianya belum sampai 30 – an, hampir 
sebaya gue. Kali aja dia “older than me”.  
 
Tangan gua ngilang didalam rok kerjanya ngusap-usap pangkal pahanya. Kemudian 
di berdiri di depan gua yang masih duduk. Lalu kancing baju-nya dibuka semua. Tapi 
bajunya nggak dilepas. Dia tarik tangan gua dipindahkannya ke pinggangnya dia. 
Kaus dalamnya gua angkat, dan perutnya yang putih bersih pun terpampang 
didepan gua. Kuciumi perutnya dan sekeliling pusarnya kujilati. Dia menggelinjang 
kegelian. Kedua tangannya mengacak-acak rambutku dan kadang kala dijambaknya. 
Pedes juga sih. 
 
Baju dan kaus dalamnya sudah lepas dari roknya. Kaus dalamnya kuangkat lebih 
keatas, dan tampak BH nya menyangga bukit yang tidak terlalu besar tapi juga tidak 
terlalu kecil. Pokoknya bentuknya bagus dan ukurannya pas. Dan tentu saja halus. 
Kebetulan kancing BH-nya didepan, jadi tanpa usaha lebih keras gua udah bisa 
nglepas tu BH. Bukit kembarnya tersaji jelas di depan gua. Sedikit kendor, tapi 
masih oke.  
 
Gua sambut salah satu putingnya yang berwarna coklat muda dengan bibir dan 
lidah. Sementara tangan kanan gua melintir puting nya yang satu lagi. Seperti cari 
gelombang radio. Betul juga … nggak lama terdengan desis seperti gelombang FM 
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stereo. Tangan gua yang satu lagi nyusup lagi kedalam roknya dan meremas remas 
pantatnya yang juga sudah agak turun. Maklum lah sudah hampir 30 an. 
 
Tangannya Ibu Susan (Oh ya gua tetep panggil dia Ibu karena dia customer gue, 
padahal umur sih paling beda 1 – 2 tahun tuaan dia) yang satu lagi sudah pindah 
aktivitasnya ke selangkangan gua. Barang gua yang sudah on tampak jelas menonjol 
dari balik pantalon gua. Itu yang menjadi sasaran aktvitasnya. Bahkan zipper 
pantalon gua udah dia turunin, jadi tampak jelas ujung moncong meriam gue dari 
balik kancut gue.  
 
Karena dielus terus moncong meriem gua tambah panjang terus sampai ukuran 
maksimalnya.kira 2 centimeter dibawah puser. Tangannya pun udah masuk kedalam 
CD gua dan mulai mengocok-ngocoknya. Akhirnya ujung moncong meriam keluar 
dengan sendirinya dari CD gua. Gua juga nggak mau kalah set, tangan gua yang 
dipantat gua pindahin aktivitasnya ke sela-sela paha dia. Dari CD nya udah terasa 
kalau vaginanya udah basah. Gua tarik sedikit CD nya kebawah, dan dengan sedikit 
digeser kesamping, gua udah bisa pegang belahannya. Lalu gua usap-usap dengan 
jari tengah. Sementara desis FM stereonya makin keras terdengar …. sssst ……… 
uuhhhhhh ……. uhhhhhhh ……. sSssssssssstttttt. 
 
Dengan dibantu jari telunjuk, gua pegang kacang/itilnya -yang kebetulan agak 
panjang- dan gua pelintir-pelintir. Dianya makin keras gerakan badannya dan 
kepalanya sering ditarik kebelakang. Dan badannya bergetar. Suaranya makin seru 
….. untung di apartemen. Coba kalau kalau tinggal dikampung ….. pasti banyak yang 
nyamperin dikira ada berantem.  
 
“Dan ….. lepasin celana ik, ….. ik udah nggak tahan. Dengan patuh gua penuhi 
permintaannya. Sementara tangannya sibut melepas sabuk gua dan memelorotkan 
pantalon dan CD gua sekaligus hingga lutut. Dia agak terkejut melihat moncong 
meriam gua. “Jij punya ukuran boleh juga…… dari pertama jij kesini udah ik 
perhatikan, makanya ik pingin” katanya setengah sadar setengah terdengar. 
 
Sementera CD nya sudah tergeletak dilantai. Gua masih duduk di kursi tanpa 
sandaran tangan. Gua angkat roknya dan gua ciumin pahanya. Bahkan gua sempat 
kasih tanda merah /cupang di kedua pangkal pahanya. Dia sudah nggak sabar lagi, 
tanpa beri gua kesempatan untuk nglepasin celana secara sempurna, dia udah 
pegang ujung meriem gua dan dibimbingnya, lubangnya nan basah dan hangat. 
Serta berbulu sedikit pada tasnya saja. Persis kaya memek anak-anak.  
 
Pelahan tapi pasti Ibu Susan menurunkan pantatnya, blesssssssssss ……………Matanya 
terbelalak merasakan batang gua nyusup dengan hangat ke lubangnya. Rupanya 
basahnya sudah sempurna hingga tanpa kesulitan sudah ¾ batang gua masuk ke 
tubuhnya. Tapi berhenti sampai disitu saja, nggak di terusin lagi.  
 
“Dan ….. batang jij panjang betul” katanya sambil mulai menaik turunkan pantatnya. 
Sementara gua tenangin pikiran, ambil napas, dan kosentrasi ketempat lain. Biar 
customer gua puas duluan. Gua coba perhatiin TV yang lagi nyiarin sinetron. Jadi 
konsentrasi gua nggak ke kontol yang lagi dikerjain abis-abisan sama Ibu Susan. 
Naik turun …. digoyang kekiri dan kekanan……. diputar. Entah diapain lagi. Eh …. 
Bener nggak lama badannya terasa bergetar lalu melenguh kaya sapi .. uhhhh …. 
yang lebih keras dari sebelumnya dan tiba memeluk gua kenceng bener dan jarinya 
meremas punggung gua. Untung gua masih pakai baju. Kalau nggak bisa nancep tuh 
kuku ke punggung. Peluhnya menetes ke baju kerjanya yang belum sempat dilepas, 
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terlihat makin cantik dengan peluh di rambut keningnya.  
 
Sementara telor gua juga terasa basah kena cairan dari vaginanya. “Uggghh … gila, 
enak sekali” katanya. “Ibu terusin aja” gua nimpali. “Ah … panggil San aja, entar ik 
lemes banget” jawabnya. Batang gua juga udah terasa senut-senut, mau explode 
muatan. Tapi gua tahan dulu. Gua angkat kedua kakinya pada belakang lututnya 
dengan kedua tangan, sehingga seperti digendong. Tapi batang gua masih nacep di 
lubang vaginanya.  
 
Lalu gua jalan ke tembok dan gua pepetin dia ketembok dengan tetap gua gendong. 
Buat gua tidak ada masalah ngangkat dia. Nggak percuma gua hobby olah raga. Lalu 
gua mulai kerja nggoyangin pinggang maju mundur … goyang kiri …. goyang kanan. 
Matanya sebentar-sebentar terpejam, sebentar-sebentar terbuka lebar. Sisa air yang 
dia keluarkan tadi menimbulkan irama yang teratur ….. cik … cik …. cik ….. seirama 
dengan goyangan pantat gua. Nggak lama dia keluarkan lagi muatan dari dalam 
vaginanya. Suara erangannya lebih seru dari yang pertama. Leher gua dipeluknya 
kenceng didekep ke dadanya, disela sela bukit.  
 
“Dan …. jij sudah nyampe belum ?” tanyanya setelah berhasil mengatur nafasnya. 
“Hampir bu”. “Turunin ik dulu” tanpa mengiyakan dia gue turunin lalu melangkah ke 
meja tamu mengambil tisue. Dia masukin tangannya ke rok dan dia lap memeknya 
yang basah kuyup. Sementara batang saya senut-senutnya makin keras pertanda 
muatan minta dibongkar. Dengan tidak sabar gua ikuti Ibu Susan ke ruang tamu, 
dan dari belakan gua peluk dia. Lalu gua minta dia menunduk dengan kaki 
mengangkang. Lalu gua naikin rok kerjanya hingga pantatnya yang putih kemerahan 
(lo percaya nggak kalau pantatnya berjerawat, padahal lainnya mulus) dan 
memeknya yang putih kemerahan dengan bulu yang tipis tampak menantang untuk 
dijamah. Dengan bepegangan pada sandaran tangan kursi tamu.  
 
Dia menikmati lagi sentuhan gua. Kali ini yang bekerja lidah gua. Gua jilat sedikit 
kacangnya dan di "suck” agar basah lagi. Nggak samapai dua menit udah tampak 
ada cairan bening lagi di memeknya. Maklum lampu-nya nggak dimatiin dan terang 
lagi. Jadi detilnya kelihatan jelas. Gua udahin “sucking & licking”, karena muatan gua 
udah meronta minta dikeluarin. Lalu gua masukin lagi dari belakang kontol gua ke 
memeknya. Dia mendesis lagi demikian juga gua. Hangat dan lembab. Lalu gua mula 
goyang kiri kanan, kadang-kadang gua putar. Sementara gua makin berat nahan 
muatan gua, gua tanya. 
 
“Bu boleh keluari di dalam …. “. “Boleh, emang sudah hampir…. “. “Ya”. “Kita sama-
sama ya”. Gua goyang terus sampai gua terasa enak bener karena muatan gua udah 
sampai deket pintu. Lalu gua peleuk dia dari belakang sambil gua remes dadanya. 
Dan ….. cret ……. cret ……… cret ……. cret, air mani gua muncrat didalam lubang 
vaginanya. Dan Ibu Susan pun merintih …………dan lalu mencengkeram tangan 
tangan kursi dengan erat serta badannya bergetar dan menegang.. Rupanya dia 
klimaks juga. Dengan kontol dan memek masih bersatu gua tetep peluk dia dari 
belakang.  
 
“Thanks Dan, … you’re very marvelous. You give me a wonderful evening”. Cuma 
kujawab “You’re welcome”. Tiba tiba gua merasa ada cairan hangat meleleh dari 
vaginanya, dan “pluk” jatuh kelantai. Rupanya air mani gua dan air kenikmatannya 
bercampur jadi satu dan jatuh. Lalu gua cabut kontol gua yang udah lemas dan 
“pluk” suaranya seperti botol sampanye dibuka. Dengan rok kerja yang masih 
terangkat dan dipeganginya, dia berbalik ke arah saya dengan memperlihatkan bulu 
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kemaluannya yang tipis dan tersenyum. Nggak lama dari memeknya jatuh lagi 
campuran mani gua dan air kenikmatannya dilantai dan kali ini lebih banyak. Ada 
juga yang meleleh di pahanya yang mulus. Rupanya dia menikmati betul air mani 
gua. 
 
Gua mau bersihin dengan tisue … eh nggak boleh. “Let’s them stay there, I ‘m enjoy 
it”. Wah, erotis juga ni orang. Rupanyanya dia belum pernah merasakan klimaks 
sebelumnya. Hal itu gua tahu saat dia nganterin turun ke lobby. Suaminya paling 
banter tahan cuma 3 menit. Dia kawin karena suka duitnya doang (Cewek matre 
juga). Maklum temen boss gua bisnisnya oke punya, eksportir hasil bumi yang nggak 
kena dampak turunnya nilai rupiah terhadap dollar. Di lift sekali lagi di bilang thank 
you, dan dia berharap komputernya sering ngadat. Wah … gawat juga. Mesti sering 
rajin minum madu telor dan olah raga.  
 
Cerita lainnya nyusul deh. Soalnya ibu Susan udah beberapa kali nelpon gua, cuma 
sayang gua lagi banyak gawe. (Nyambi ditempat lain). Kalau ditinggal sayang, orang 
rupiah udah berkurang banyak nilainya. Sementara langganan internet gua naik. 
Belum lagi pulsanya. Ikutan naik juga. Udahah. 
 
 

PENGALAMANKU... 
 
Perkenalkan dulu, namaku Nina. Kisah ini kutulis untuk Pembaca. Maaf barangkali 
kisah ini tidak tersampaikan dalam bahasa yang bagus, karena aku tidak mempunyai 
pengalaman sedikitpun dalam hal tulis-menulis dan olah kata. 
 
Sampai aku lulus SMA. Pada saat itu aku dilamar seorang pria yang masih ada ikatan 
saudara, sebut saja Mas Wira. Orangnya ganteng dan orangtuanya cukup kaya. Aku 
waktu itu baru berusia 19 tahun. Sebenarnya memang aku sudah naksir sama Mas 
Wira. Maka waktu aku dilamar, walaupun masih sangat muda, aku sih mau saja. 
Kupikir walaupun sekolah terus, toh nanti juga akan di rumah mengurus keluarga, 
karena Mas Wira tidak mengizinkan aku bekerja. Kasihan anak-anak katanya. Tentu 
saja yang paling penting, bagaimana setelah kami dikawinkan dan mengarungi hidup 
ini bersama Mas Wira. 
Beberapa bulan sebelum perkawinan kami, dalam masa pacaranku yang singkat, aku 
mendapatkan pengalaman mengenai penis laki-laki. Pada hari libur aku dan Mas 
Wira sering berpergian berdua dengan sepeda motor. Tetapi pacaran kami yang 
nyerempet-nyerempet bahaya justru terjadi di rumah Mas Wira. Ciuman pertama 
berlangsung di gedung bioskop, waktu nonton berdua. Itupun belum dapat dinikmati 
betul. Tapi karena pertama kali rasanya luar biasa. Kalau untuk ukuran jaman 
sekarang, ciuman di bioskop itu rasanya lucu dan hambar. Kurang nafsu. Setelah 
menjadi suami istri aku sering diledek oleh suamiku mengingat ciuman di bioskop 
itu. Pertama kali aku melihat kemaluan laki-laki adalah punya Mas Wira. Hal itu 
terjadi waktu aku hanya berdua di rumah Mas Wira. Kami berdua ditinggal 
kondangan oleh orang tua Mas Wira. Kami berciuman sepuasnya dan Mas Wira 
meremas-remas buah dadaku dengan penuh nafsu. Karena nafsu semakin naik, Mas 
Wira sampai merogoh kemaluanku. Aduh rasanya takut-takut nikmat. Celana 
dalamku dipelorotkan sampai ke pahaku. 
"Nin kamu pengin lihat punyaku nggak?" tanya Mas Wira. Aku diam saja, rasanya 
takut dan malu sekali. Tapi Mas Wira langsung membuka sarungnya dan melorotkan 
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celana dalamnya. Aku kaget juga melihat penis Mas Wira yang tegang tegak berdiri. 
Kepalanya 'mbendol,' dan aku jadi teringat waktu aku melihat penis kuda waktu aku 
masih kecil. Kelihatan urat-uratnya menonjol di kiri-kanan batang penisnya. 
Tanganku dituntun Mas Wira untuk memegangnya. Aku segera menggenggamnya 
dan memijit-mijitnya. Aduuh, rasanya berdebar-debar sekali. Aku betul-betul telah 
memegang dan menggenggam penis laki-laki. Aku mengelus-elus kepalanya. Mas 
Wira menggeliat dan mendesis, "Aduuh geli... Nin", katanya. Saat itu kami hanya 
sampai memegang-megang saja. Kami belum berani bertindak lebih jauh. Itupun 
malam harinya aku teringat-ingat penis Mas Wira yang tegang dan besar. Apakah 
nanti muat kalau masuk ke vaginaku? Dan ini aku ketahui pada malam pengantin 
kami. 
Setelah pesta selesai dan saudara-saudara telah pulang, baru terasa betul bahwa 
kami sangat capai dan mengantuk. Kami berdua masuk kamar pengantin kami. 
Karena sudah suami-isteri rasanya justru tidak malah santai dan tidak tergesa-gesa, 
tidak begitu menggebu-gebu untuk mulai bercumbu. Kami ganti pakaian, aku pakai 
daster dan Mas Wira pakai sarung dan kaos oblong. Kami berhadapan dan berciuman 
dengan mesra, saling meraba dan membelai. Entah siapa yang memulai, tahu-tahu 
dasterku telah terlepas, celana dalamku telah lepas pula, BH-ku telah jatuh. Mas 
Wira membuka sarung, celana dalam dan kaos oblongnya. Telanjang bulat berdua. 
Mas Wira sudah nafsu sekali. Aku dibaringkannya di kasur. Mas Wira menciumi 
seluruh wajah dan badanku dari atas sampai bawah. Tangannya berhenti di 
vaginaku, dielus, dibelai dikilik-kiliknya kelentitku. Liangku sudah basah. Tidak kalah 
semangat, penis Mas Wira kugenggam kuat-kuat dan kuelus-elus kepalanya. Mas 
Wira mulai menindihku, menciumiku. Ternyata berat juga! 
"Sekarang, ya Nin." Aku mengangguk. Kakiku aku kangkangkan, tangan Mas Wira 
memegang penisnya diarahkan ke vaginaku. Tangannya menuntun tanganku 
memegang penisnya. "Tolong dipaskan ke lubangnya Nin", kata Mas Wira serak. Aku 
paskan kepala penisnya ke lubang vaginaku. Mas Wira menekan, nekan lagi, nekan 
lagi nggak masuk-masuk juga. Aku semakin takut, nafsuku justru menurun. Mas 
Wira membasahi kepala penisnya dengan ludahnya. Aku paskan lagi ke lubangku. 
Ditekannya, dan blees masuk kepalanya. Aku menjerit lirih. "Sakiit ya Nin. Sakit 
yaa", bisik Mas Wira. Aku mengangguk. Ya Ampun penis Mas Wira baru masuk 
sepertiganya. Rasanya perih dan mengganjel sekali di liang vaginaku. Mas Wira 
menekan masuk lebih dalam, seret sekali. Nampaknya ludah Mas Wira hanya 
membasahi kepalanya saja, sehingga batangnya tetap kering. Kalau penisnya 
digerakkan rasanya sakit. Aku takut sekali. Kalau nanti sakit terus, lalu nanti 
gimana? Akhirnya aku menangis. Mas Wira kaget. Dicabutnya penisnya pelan-pelan 
dan aku diciuminya, "Aduuh, sakit sekali ya Nin. Sudah-sudah dulu nggak usah 
diterusin dulu", katanya menghiburku. 
"Nanti Mas Wira gimana kalau sakit terus", bisikku sambil memeluknya. 
"Nanti, lama-lama kan nggak sakit. Sabar saja deh", hiburnya. Tapi aku yakin Mas 
Wira pasti kagok malam itu. 
Ceritanya malam pengantin kami tidak selesai. Mas Wira gagal memerawaniku. Kami 
tidur karena memang capai dan mengantuk. Pagi-pagi bangun. Mas Wira berkata 
"Nin, sarungku basah. Spermaku keluar sendiri semalam waktu kutidur." Nampaknya 
karena sudah nafsu sekali, dan persetubuhan kami tidak selesai, spermanya yang 
sudah siap muncrat akhirnya keluar sendiri waktu Mas Wira tidur. Kasihan Mas Wira. 
Pagi itu setelah mandi, aku masuk ke kamarku. Kemaluanku masih agak panas 
rasanya. Kulihat lubang vaginaku dengan cermin. Kulihat liangnya masih tampak 
rapat, Kelentitnya juga nampak jelas dan agak kebiruan. Kasihan Mas Wira. Aku 
berjanji malam nanti harus dapat diselesaikan. 
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Malamnya kami masuk kamar tidur sekitar pukul 21.00. Mas Wira langsung memeluk 
dan menciumku. Aku sudah siap-siap, sehingga tidak pakai celana dalam dan BH. 
"Mas, ayo kita selesaikan Mas!" kataku. Mas Wira juga hanya pakai sarung saja. 
Dilepasnya sarungnya, dan dasterku disingkapkan ke atas sampai ke leherku, 
sehingga buah dadaku juga terbuka. Mas Wira sudah akan naik di atasku. 
"Mas.. penisnya dibasahi sampai kuyup semua yaa. Sampai belakang ke pangkalnya, 
biar licin", kataku. Mas Wira diam saja, terus meludahi telapak tangannya dan 
dioleskan ke penisnya. Benar juga, penisnya relatif mudah masuk walaupun terasa 
mengganjel banget. Akhirnya masuk semuanya. Mas Wira mulai turun naik. Aku 
mulai menikmatinya. Makin basah, makin licin, dan makin nikmat, makin nikmat, 
makin nikmat. Mas Wira juga makin bersemangat mengocokku. Dia merangkulku, 
menciumiku. Penisnya terasa keluar-masuk vaginaku yang sudah semakin licin. 
Benar-benar penis itu rasanya nikmat sekali. Otot vaginaku makin berkontraksi 
menjepit keras penis Mas Wira. Mas Wira makin cepat mencoblos vaginaku, dan 
akhirnya dia menekan penisnya masuk dalam-dalam sampai habis ke pangkalnya. 
Mas Wira. Memang haknya dia. Aku bahagia sekali, Mas Wira sudah bisa muncrat 
spermanya di vaginaku. Malam itu aku belum benar-benar merasakan nikmatnya 
bersetubuh. Tapi aku sudah punya keyakinan vaginaku sudah tidak akan sakit lagi. 
Setelah malam itu, kami hampir setiap malam bersetubuh. Aku sudah bisa 
merasakan orgasme beberapa kali sampai lemas. Aku tidak malu-malu lagi untuk 
bergerak, menggeliat, mencengkeram, melenguh, merintih menikmati coblosan 
suamiku. Mas Wira juga mengajariku beberapa variasi dalam berhubungan seks. 
Tetapi sampai saat ini Mas Wira tidak mau aku mengulum penisnya. Katanya penis 
itu tempatnya di vagina bukan di mulut. Dia kasihan kalau aku harus mengemot dan 
mengulum penisnya. Rasanya dia kayak orang yang sewenang-wenang sama 
istrinya. Demikian juga aku juga tidak tega kalau suamiku sampai mengulum dan 
menjilati vagina dan clitorisku. Memang betul Mas Wira, vagina itu rumah penis, 
kalau lidah ya di mulut. 
Kehidupan seksual dengan suamiku baik-baik saja, sampai aku hamil. Pada saat 
hamil kami tetap bersetubuh dengan teratur, walaupun dengan berhati-hati. Bahkan 
malam sebelum anakku lahir, kami masih bersetubuh. Kata Mas Wira setelah hamil 
tua, vaginaku menjadi semakin lebar dan licin, tetapi nikmat juga. Aku juga tetap 
merasa nikmat. Aku melahirkan bayi laki-laki yang cakep banget dan sehat. Kata 
Mas Wira anak ini pasti sehat karena setiap malam "disepuh" atau dilumuri sperma 
ayahnya waktu di dalam kandungan. Terang saja, sampai hamil besarpun kami tetap 
bersetubuh minimal dua kali seminggu.  
Satu bulan lebih setelah melahirkan, Mas Wira sudah nggak tahan lagi. Tiap malam 
penisnya tegang banget. Walaupun kupijit dan kukocok, tetapi spermanya bandel 
nggak mau keluar-keluar juga. Lama-lama aku kasihan juga sama Mas Wira. 
Nampaknya persediaan spermanya sudah penuh dan pengin muncrat keluar. 
"Mas.. sekarang boleh dicoba yaa. Tapi pelan-pelan lho", ajakku suatu malam 
setelah aku mengocok penisnya. 
"Sudah berani Nin.. sudah sembuh." Aku mengangguk. Dasterku kusingkapkan ke 
atas. Buah dadaku yang besar karena sedang menyusui, kelihatan putih 
menggunung. Mas Wira membuka celana dalamku. Buah dadaku diciuminya dan 
mengenyot pentilku pelan-pelan. 
"Mas.... jangan kuat-kuat nanti air susunya keluar lho", 
"Habis gede banget dan putih Nin. Aku gemes banget." 
 
Kakiku aku kangkangkan, dan Mas Wira mulai naik ke atas tubuhku. vaginaku siap 
dicoblos. Pelan-pelan kepala penisnya menempel ke lubangku, ditekan pelan, masuk, 
masuk dan akhirnya masuk semuanya. Kami langsung menikmatinya. Karena sudah 
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satu bulan lebih tidak masuk ke vaginaku, waah Mas Wira langsung ngotot deh, 
nafsu banget. "Mas.. alon-alon lho. Kok langsung ngotot siih." "Nin.. aku pengin 
banget. Begitu masuk pelirku langsung nikmat banget. Aku pasti cepat keluar niih. 
Nggak apa-apa ya Nin. Aduuh nikmat banget Nin", katanya dengan terus 
mengocokku. 
"Kalau sudah mau keluar langsung dicrootkan saja lho Mas. Nggak usah ditahan-
tahan. Aku juga sudah nikmat kok. Dicrotkan di luar saja lo Mas", kataku sambil 
mengelus punggungnya. Mas Wira tidak menjawab, hanya terus menyetubuhiku 
dengan penuh semangat. 
"Nin aku mau keluar... mau keluaar. Aduuh keluar.. Nin." Mas Wira cepat mencabut 
penisnya. Cepat kusambar dan kugenggam kuat-kuat. Spermanya muncrat-muncrat 
di atas perutku. Mas Wira langsung lemas dan terguling di sampingku. Aku 
membersihkan penis Mas Wira dan sperma yang berantakan di atas perutku. 
"Enaak Mas.." bisikku sambil tersenyum. 
"Aduuh nikmat banget Nin. Sudah ngampet sebulan. Sayang 10 menit sudah keluar 
yaa... Kamu sudah puas belum Nin", katanya sambil memandangku. 
"Nggak apa-apa Mas. Ini kan percobaan. Nanti dipuas-puasin deeh. Tadi aku agak 
takut juga. Habis Mas langsung ngotot saja. Tapi ternyata lama-lama nikmat juga. 
Besok lagi ya Mas." Kami tertawa, berciuman lagi. Mesra. Aku bahagia sekali. 
Mungkin bagi sebagian pembaca menganggap hubungan suami-istri seperti kisahku 
ini adalah hal yang sudah semestinya. Sehingga sensasinya tidak begitu mencekam 
lagi, karena itu sudah hal yang biasa dan wajib dilakukan oleh sepasang suami istri. 
Dan kami memang selama ini berhubungan badan secara normal-normal saja. 
Konvensional dan tidak pernah aneh-aneh. Paling-paling Mas Wira masuk lewat 
belakang dengan berbaring miring atau aku menungging.  
 
Aku juga tidak senang berada di atas, karena aku malah capai dan masuknya terlalu 
dalam. Aku lebih senang di bawah saja. Aku paling senang kalau kakiku kubuka 
lebar-lebar, dan Mas Wira mencoblos vaginaku (vulva, red) dengan diputar-putar 
disenggolkan klitorisku dan dinding kemaluanku. Tetapi kalau sudah mau keluar Mas 
Wira minta kakiku dirapatkan. Aku kadang-kadang juga capai mengangkangkan 
kakiku karena Mas Wira tidak keluar-keluar spermanya. Biasanya kakiku kurapatkan 
dan Mas Wira pasti langsung tambah semangat. Katanya kalau kakiku dirapatkan 
vaginaku akan menonjol ke atas dan rasanya pelir (penis, red) Mas Wira masuk 
dalam banget, dan buah zakarnya menempel di pangkal pahaku. Katanya kalau 
sudah nikmat sekali rasanya yang masuk tidak hanya penis Mas Wira saja, tetapi 
seluruh badan dan jiwanya masuk ke vaginaku. Luar biasa. Tidak berapa lama kalau 
sudah begitu Mas Wira tidak tahan lagi dan langsung menyemprotkan spermanya 
dan langsung lemas. 
Kami juga punya banyak koleksi film-film biru. Tetapi lama-kelamaan aku jadi biasa 
dan tidak begitu bersemangat untuk nonton. Biasanya Mas Wira menonton di kamar 
tidur kami, sambil tiduran di sampingku. Kalau ada pemain yang penisnya besar dan 
panjang, biasanya Mas Wira memberi tahuku. Dan memang kulihat ada yang besar 
sekali dan panjang sampai tidak kuat berdiri tegak, tetapi menggelantung di antara 
pahanya. "Nin kalau lihat penis segede itu kamu pengin ngrasain nggak Nin. Aku jadi 
minder lho kalau lihat yag segede itu", kata Mas Wira. "Nggak, aku nggak pengin. 
Aku sudah puas dan cape melayanimu, Mas. Jangan kawatir deh. Aku sudah puas 
sama yang ini", kataku sambil meremas penis Mas Wira. Sungguh aku tidak kepingin 
dimasuki penis yang segede itu. Paling-paling malah sakit kegedean. Menurutku 
punya Mas Wira sudah cukup besar dan panjang. Kami pernah mengukur, 
panjangnya 15 cm.  
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Kalau diameternya aku belum pernah mengukur. Tetapi jelas bagiku penis Mas Wira 
memuaskan vaginaku. Kepalanya licin, mengkilat dan agak lancip. Kepalanya dulu 
agak kemerahan, tetapi makin lama kok makin gelap warnanya, agak kehitam-
hitaman. Aku senang sekali mengelus-elus kepala penis itu dan biasanya Mas Wira 
mendesis-desis kegelian. Kalau sudah kepingin sekali dari lubangnya keluar sedikit 
cairan yang bening dan agak lengket. Menurut pengalamanku selama ini aku tidak 
mempedulikan besar kecilnya penis Mas Wira. Yang penting kami bersetubuh dengan 
penuh nafsu. Sehingga apapun gerakan penisnya Mas Wira akan terasa nikmat sekali 
di vaginaku. Yang penting penis harus tegang dan masuk sampai habis mepet ke 
vaginaku. Aduh kalau sudah begitu aku marem banget deh. Kalau sudah mau keluar 
Mas Wira akan mengocok semakin cepat dan kasar. Aku mengimbanginya dengan 
merangkul dan mengantolkan kakiku di pantatnya Mas Wira. 
Dulu waktu sebelum punya anak, kalau sudah mau ejakulasi penisnya dibenamkan 
dalam-dalam ke vaginaku. Tetapi sekarang karena harus mengatur kelahiran, kalau 
mau keluar, cepat-cepat penisnya dicabut dari vaginaku, cepat kupegang dan 
dikocok-kocok sedikit dan spermanya langsung muncrat di atas perutku dan dadaku. 
Pernah juga menyemprot ke mukaku, karena penisnya waktu itu menghadap ke 
atas. Akhirnya kami sepakat kalau keluar penisnya tidak usah kupegang, tetapi 
langsung ditekankan di pangkal pahaku di samping vaginaku. Mas Wira boleh 
menekan kuat-kuat di lipatan pangkal pahaku itu, karena aku tidak sakit. Tetapi 
kalau ditekankan di atas vaginaku, rasanya sakit tertekan penisnya yang keras 
kayak kayu itu. 
Akhirnya spermanya menyemprot di pangkal pahaku, membasahi rambut 
kemaluanku, dan kadang-kadang menyemprot jauh ke atas sprei. Kata Mas Wira 
kalau ejakulasi penisnya harus tertekan. Kalau penisnya tertekan, ototnya akan 
berkontraksi waktu mau ejakulasi. Katanya rasanya luar biasa. Pernah dicoba waktu 
ejakulasi dibiarkan saja, kata Mas Wira, spermanya hanya menyemprot saja tidak 
disertai kenikmatan seperti dipegang dan dikocok. Tahu-tahu cuma lemas doang. 
Kalau dikeluarkan di dalam vaginaku, yang membuat nikmat karena dibenamkan 
dalam-dalam, sampai bulu kemaluan kami menyatu. Kadang-kadang aku 
merindukan untuk disemprot sperma Mas Wira. Aku kangen dengan sperma Mas 
Wira yang membuat lubangku basah dan licin. Aduh rasanya marem banget deh. 
Sekarang kami bisa begitu hanya pada waktu sehabis mens saja. Begitu paginya 
selesai mens, malamnya aku pasti minta, "Mas, ayo aku dipejuhi." 
Kami juga pernah pakai kondom. Tetapi kami tidak merasa nyaman. Rasanya 
lubangku hanya kemasukan benda mati saja. Demikian juga Mas Wira, katanya dia 
merasa tidak alami. Dia bisa ejakulasi karena selalu ditekankan dalam-dalam. 
Kenikmatan kepala penisnya jadi hilang. Biasanya lama sekali, sampai capai, 
spermanya tidak keluar-keluar. Sekarang kami tidak pernah pakai lagi. Mas Wira 
juga kreatif dalam berhubungan seks. Kami biasa main di kursi tamu, di dapur, di 
kamar mandi dan bahkan di depan jendela yang terbuka di lantai dua. Kalau di kursi, 
aku duduk bersandar di kursi dan membuka kakiku lebar-lebar. Mas Wira 
memasukkan penisnya dari depan dan tangannya bertahan pada sandaran kursi. Aku 
senang dengan posisi ini, karena aku tidak ditindih oleh Mas Wira yang beratnya 69 
kg. Penisnya juga bisa masuk dalam sekali. 
Pernah juga kami main di dapur. Mula-mula Mas Wira merangkul dari belakang 
mempermainkan buah dadaku waktu aku sedang membuat teh. Kami jadi nafsu 
sekali, dan aku duduk di meja dapur. Mas Wira memasukkan dari depan sambil 
berdiri. Kami dapat melihat penis Mas Wira keluar masuk vaginaku. Atau aku 
membelakangi berpegangan meja dapur. Mas Wira masuk melalui belakang. Aku 
tidak begitu suka dengan posisi ini, karena penisnya akan masuk terlalu dalam. 
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Kalau sudah selesai, kami harus mengepel lantai, karena spermanya muncrat-
muncrat di lantai dapur. Kalau di depan jendela (di lantai 2), mula-mula kami hanya 
main-main bersenda gurau. Sampai saling memegang dan meraba. Akhirnya kami 
jadi nafsu banget. Aku dicoblos dari belakang, dan aku berpegangan pada jendela. 
Enak juga lho. 
Kalau di kamar mandi sih sering sekali. Tetapi aku pasti kebagian untuk memegang 
dan mengocok penis Mas Wira kalau sudah mau keluar. Setelah itu kami saling 
mencuci. Penisnya bagianku dan vaginaku bagian Mas Wira. Asyik juga lho. Mas 
Wira-ku ini memang kreatif. Pagi-pagi kami berdua saja. Anak kami sedang berada 
di rumah neneknya. Mas Wira sudah siap mau berangkat. Dia mendadak 
menciumku. Kok tumben batinku. Ciumannya agak lama. Akhirnya kami kepingin 
banget. Mas Wira membuka lagi pakaiannya yang sudah rapi. Kami bersetubuh 
cukup lama. Bebas betul. Tidak ada orang lain. Kami saling menggeram dan 
merintih. Setelah selesai kami mandi bareng. Pernah juga Mas Wira sekitar pukul 
09.00 sudah pulang. Kupikir akan mengambil sesuatu. Tetapi tahu-tahu dia berkata 
"Nin aku pengin banget. Makanya aku pulang Ayo dong Nin." Aku melongo dan 
akhirnya tertawa. Oh ala Mas.. Mas, kok kebangeten teman sih. Aku layani Mas Wira 
pagi itu sampai puas. Kami beberapa kali mengulanginya lagi. Kadang-kadang aku 
mengharapkan Mas Wira pulang hanya untuk menyetubuhiku. Asyik juga lho. silakan 
coba deh. 
Dalam hal seks sebenarnya aku sudah puas sekali dipenuhi oleh Mas Wira. Aku 
punya keponakan, yaitu anak dari kakaknya Mas Wira yang tinggal dalam satu 
komplek dengan kami. Keponakan kami itu masih kuliah. Suatu hari Mas Wira 
sedang tidak ada di rumah karena ada tugas ke luar kota selama seminggu dan 
anakku juga sedang ada di rumah neneknya. Kira-kira pukul 19.00 keponakan Mas 
Wira itu, Denny namanya, datang ke rumahku. Aku agak nggak enak juga, malam-
malam aku sedang sendirian kok dia datang ke rumahku. Nampaknya Denny tahu 
bahwa aku sedang sendirian. Mula-mula dia bilang mau cari obat flu, tetapi setelah 
kuberi, dia tidak segera pulang juga. Pembaca harap ketahui bahwa keluarga Mas 
Wira itu orangnya memang cakep-cakep. Yang perempuan cantik-cantik. Denny ini 
tidak kalah dengan Mas Wira. Orangnya tinggi semampai dan kuning. Wajahnya 
tidak ganteng tetapi cantik seperti wanita. Orangnya nampak lebih romantis 
daripada Mas Wira. Kami duduk di ruang tamu. Aku pamit ke dapur untuk membuat 
minum, Aku sedang menyeduh teh, ketika Denny tiba-tiba sudah di belakangku. 
Sebelum kusadar apa yang terjadi, Denny sudah mendekapku dari belakang.  
"Denny, jangan.. jangan, nggak boleh.." kataku sambil berusaha melepaskan diri. 
"Mbaak.. Mbaak Nina", bisiknya sambil menciumi leherku dan telingaku. 
"Mbaak aku kangen banget sama Mbaak. Kasihanilah aku Mbaak. Aku kangen 
banget", bisiknya sambil terus mendekapku erat-erat. 
"Ingat Denny aku tantemu lhoo. istri Oommu .. ini nggak boleh.." kataku sambil 
meronta-ronta. 
"Aduhh. Mbaak jangan marah yaa. Aku nggak kuaat", bisiknya penuh nafsu. 
Tangannya meremas buah dadaku, menciumi leher dan belakang telingaku. Tangan 
kirinya merangkulku dan tangan kanannya tahu-tahu sudah meraba vaginaku. Aduh, 
gilaa, malah bangkit nafsuku. Kalau tadi aku meronta, sekarang aku malah diam, 
pasrah, menikmati remasan di vaginaku. Aku dibaliknya menjadi berhadapan, aku 
didekapnya, dan diciumi wajahku. Dan akhirnya bibirku dikemotnya habis-habisan. 
Lidahnya masuk ke mulutku, dan aku tidak terasa lagi lidahku juga masuk ke 
mulutnya. Denny ini menurutku saat itu agak kasar tetapi benar-benar romantis, aku 
benar-benar terhanyut. Sensasinya luar biasa. 
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Mungkin orang diperkosa itu kalau situasinya memungkinkan malah menjadi nikmat 
untuk dinikmati. Aku membalas pelukannya, membalas ciumannya. Kami semakin 
liar. Tangan Denny menyingkap dasterku dan merogoh ke dalam celana dalamku. 
vaginaku didekapnya dan dipijat-pijatnya, diremasnya, dimainkannya jarinya di 
belahan vaginaku dan menyentuh clitorisku. Kami tetap berdiri, aku didorongnya 
mepet menyandar ke tembok. Celana dalamku dipelorotkan di pahaku, sementara 
dia membuka celana dan memelorotkan celana dalamnya. Penisnya sudah tegang 
banget mencuat ke atas. Tangan kananku dibimbingnya untuk memegangnya. 
Aduuh besar sekali, lebih besar daripada punya Mas Wira. Secara reflek penisnya 
kupijat dan meremas-remas dengan gemas. Denny semakin menekan penisnya ke 
vaginaku. Aku paskan di lubangku, dan akhirnya masuk, masuk semuanya ke dalam 
vaginaku. Denny dengan sangat bernafsu mengocok penisnya keluar masuk. Benar-
benar kasar gerakannya, tetapi gila aku sungguh menikmatinya. Penisnya terasa 
mengganjal dan nikmat banget. Aku pegang bokongnya dan kutekan-tekankan 
mepet ke pangkal pahaku, agar mencoblos lebih dalam lagi.  
"Mbaak aku nggaakkk taahaan lagiii..." keluhnya. 
"Di luar saja, di luar saja yaa..." bisikku dengan nafas memburu. 
"Oooh... Mbaakkk..", cepat kudorong pinggulnya ke belakang, sehingga penisnya 
terlepas dari vaginaku. Tangan Denny segera menggenggam penisnya dan 
spermanya muncrat mengenai perut, dasterku dan sebagian tumpah di lantai dapur. 
Kami berpelukan lagi sambil mengatur napas kami. Ya ampun, aku disetubuhi Denny 
dengan berdiri, dipepetkan ke tembok. Gila, aku malah menikmatinya, aku orgasme, 
walaupun hanya dilakukan tidak lebih dari 10 menit saja.  
 
Setelah selesai aku dan Denny cepat-cepat membersihkan diri si kamar mandi. 
Setelah itu kami duduk berdua di sofa. Sambil berpelukan. 
"Denny, aku masih deg-degan dan gemeteran lho..", kataku. 
"Aku sayang sama Mbak Nina", kata Denny. 
"Kamu luar biasa deh Den. Your "little one" keras banget. Nggak little kok tapi BIG", 
kataku sambil tersenyum. 
Denny juga tersenyum, sambil membelai rambutku. 
"Punyaku longgar ya Den? Mas Wira suka bilang gitu. Khan udah buat lewat Andy 
anakku", tanyaku. 
"Enggak kok Mbak, punya Mbak Nina masih oke banget, pasti Oom Wira cuma 
bercanda", kata Denny. 
Kami berdua tersenyum dan mempererat pelukan kami. 
 
Setelah Denny pulang aku jadi ketakutan setengah mati. Jangan-jangan ada orang 
yang tahu. Aduh bisa geger komplek ini. Malam itu aku langsung mandi keramas. 
Setelah mandi, sambil menonton TV di kamarku aku berpikir macam-macam. Aku 
telah selingkuh, apa aku ini diperkosa. Diperkosa? Aku justru menikmatinya. Denny 
itu kurang ajar dan kasar. Tapi penisnya gede banget dan nikmat banget. Mengapa 
Denny kurang ajar kepadaku? Dan pasti dia sudah menaksirku sejak lama. Kalau 
nafsunya naik ke kepala, mengapa dilampiaskan kepadaku? Tetapi mengapa aku 
juga menikmatinya? Aku ketiduran sampai pagi. 
Perselingkuhanku dengan Denny berulang beberapa kali, selalu saat Mas Wira ke 
luar kota. Kami melakukan di kamar tidurku atau di sofa ruang tamuku. Aku seperti 
punya simpanan laki-laki, dan aku benar-benar menikmati persetubuhan colongan 
itu. Karena dilakukan dengan takut-takut ketahuan orang, akhirnya selalu terburu-
buru, tetapi sensasinya luar biasa. Memabokkan, dan membuatku kecanduan. 
Hubunganku dengan Denny berakhir, setelah dia selesai kuliahnya dan mendapat 
pekerjaan di kota lain. Sebelum dia pergi, aku sengaja menghindar untuk tidak 
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menemuinya. Waktu dia pamit ke rumahku, aku pergi lewat pintu belakang pura-
pura tidak tahu. Dia ditemui Mas Wira saja. Aku akan melupakannya. Harus 
melupakannya. Aku wajib menjaga keutuhan rumah tanggaku yang telah aku bina 
bertahun-tahun. Akhirnya aku melupakannya. Sekarang hanya penis Mas Wira yang 
memasuki vaginaku.  
 
 

Pengalaman Paling Mengasyikkan 
Aku sekedar ingin berbagi pengalaman ketika aku making love dengan temanku 
bernama Reni. Ia adalah teman kuliahku yang berkulit putih mulus serta sexy sekali. 
Sebenarnya sudah cukup lama aku sangat tertarik dengan bodynya.Kalau melihat 
dia, aku sering bayangkan betapa asyiknya jika making love dengannya.  
Suatu ketika aku berkunjung ke rumahnya, kebetulan saat itu rumahnya sedang 
kosong. Ketika aku diajak masuk, aku nggak ngira kalau dia lagi nyetel VCD. Aku 
kemudian diajak nonton bareng. Ternyata disetel adalah film BF. Kulihat dia cukup 
menikmati tontonan tersebut. Beberapa saat kemudian secara nggak sadar ia 
mengelus elus pahaku dan terus naik ke barangku yang sudah tegang lihat adegan 
di TV. Ia terus mengelus elus barangku.  
 
Akhirnya aku jadi nggak sabar, kupelorotkan aja celanaku. Ia tampak girang melihat 
barang ku yang sudah berdiri tegak dengan gagah. Ia Tampak bernafsu dan 
langsung mengelus-elus barangku, serta menciumi kemaluanku. 
 
Aku jadi tambah nggak sabar, langsung saja kujejalkan kemaluanku kemulutnya. 
Ternyata ia menyambutnya dan dengan canggih sekali ia mainkan barangku di 
mulutnya. Aku benar-benar nggak ngira kalau dia ahli sekali melakukan oral sex dan 
kuakui bahwa permainan mulutnya cukup hebat. Ia demikian ahli mengombinasikan 
antara hisapan, gigitan serta jilatan.  
 
Aku merasakan sangat kenikmatana yang luar biasa. Dan ia tampaknya semakin 
bersemangat ketika aku juga merespon dengan mengenjot kemaluanku di mulutnya. 
Bahkan ketika aku mencoba untuk mencabutnya, ia berusaha mencegahnya, 
sehingga kemaluanku tidak bisa lepas dari mulutnya. Bukan hanya batang 
kemaluanku saja yang dimainin. Bijikupun kadang-kadang dikulum-kulum sambil 
sesekali digigit-gigit.  
 
Akh..... luar biasa sekali. Sambil menggigit bijiku, batang kemaluanku dileus-elus 
serta diremas-remas. Dan ketika aku sudah nggak tahan lagi, tampaknya ia tahu 
dan langsung batang kemaluanku kembali dimasukkan ke mulutnya dan 
memperhebat kuluman serta sedotannya. 
 
Akhirnya aku benar-benar nggak tahan dan bermasuk mencabut dari mulutnya. Tapi 
rupanya ia nggak rela kemaluanku keluar dari mulutnya, sehingga spermaku keluar 
di mulutnya. Ahhh....benar-benar kurasa nikmat ketika spermaku tertumpah keluar. 
Ia tampak gembira sekali dengan keluarnya spermaku. Ia sedot semua spermaku 
seakan-akan nggak rela spermaku tertumpah denga percuma. Namun karena aku 
mengeluarkan sperma cukup banyak sehingga sebagian keluar menetes dimulutnya. 
Reni mengusap spermaku yang keluar dari mulutnya dengan tangannya, kemudian 
menjilati tangannya yang belepotan spermaku. "Ah... San punyamu enak sekali".  
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Rupanya Reni belum puas dengan permainan awal tersebut. Ia kembali menjilati 
kemaluanku, sehingga dalam waktu singkat kemaluanku kembali tegang. Ia tampak 
gembira sekali. Namun untuk kali ini aku juga ingin merasakan vaginanya. Langsung 
aja aku telanjangi dia, sehingga tubuhnya yang mulus terpampang di depanku. Aku 
terkagum dengan bodynya yang aduhai. Payudaranya cukup besar dan kencang, 
sedangkan bulu-bulu kemaluannya cukup lebat menutupi vaginanya. Langsung aku 
buka lebar-lebar kedua pahanya, dan aku tancapkan kemaluanku. 
.......AHHH..........."ia menjerit kecil ketika kemaluan menancap sebagian. Aku masih 
nggak puas karena baru sebagian yang masuk, sehingga aku tancapkan lebih dalam 
lagi. Reni benar-benar kelojotan ketika kemaluanku mulai merojok-rojok 
kemaluannya dengan dengan hebat. Ia berusaha mengimbangi dengan goyang-
goyangnya yang menurutku luar biasa sekali, sehingga aku merasa kan seakan-akan 
kemaluanku diplintir-plintir.  
 
"........ah.....ah.....ah......" Ia terus mengerang-ngerang ketika genjotan kemaluanku 
semakin kuperhebat, hingga tiba-tiba ia menggerang dengan hebat, dan kemudian 
lemas, dan tampak kelelahan. Aku tahu ia sudah orgasme. Tapi aku nggak perduli. 
Bahkan aku memperhebat genjotanku. Dan ketika aku sudah mulai merasakan akan 
keluar, segera kucabut kemaluanku dan kembali kujejalkan ke mulutnya. Reni 
tampak senang sekali, ketika untuk kedua kalinya spermaku tertumpah dimulutnya. 
Dan untuk kedua kalinya pula ia hisap habis spermaku. 
 
 

Tubuh mungil Susan 
 
Gue punya kenalan anak UKI fakultas sastra, namanya Susan. Anaknya mungil, 
kulitnya putih bersih dan mulus, maklum anak keturunan negeri seberang. Sedang 
gue sendiri kuliah di fakultas kdktr, UKI juga . 
 
Suatu waktu, gue jemput Susan dari kuliahnya untuk pulang. Sesampainya di rumah 
Susan di bilangan Cpk Pt, dia ngajak gue masuk dulu karena katanya rumahnya 
kosong sampai besok siang. Gue pun masuk dan duduk di sofa ruang tamunya. 
Setelah menutup pintu depan, dia masuk kamarnya untuk mandi dan ganti baju. 
 
Nggak lama dia datang dengan baju kaos dan rok pendek sambil membawa dua 
minuman dan duduk disamping gue. Buset, gue bisa mencium harum tubuhnya 
dengan jelas. Dan terus terang tiba-tiba gue terangsang dan mulai membayangkan 
keindahan tubuh Susan bila tanpa busana. Nggak sadar, gue lama menatap tubuh 
segarnya dan membuat Susan bingung.  
 
"Kenapa sih Ben?" tanyanya. Gue cepat-cepat sadar dari lamunan erotis gue. 
"Nggak…., lo keliatan laen dari biasanya." "Lain apanya Ben..?" sambil 
menumpangkan salah satu kakinya ke kaki satunya. Buset.. itu paha putih banget. 
Birahi gue pun tambah terangkat. Pikiran erotis gue mulai bergelora lagi, 
menghayalkan seandainya gue bisa meraba-raba kemulusan pahanya. 
 
"Heh..!"katanya sambil tertawa dan menepuk bahu gue, lalu "Ngeliat apaan hayo, 
ngeres deh lo!" Gue cuma bisa nyengir aja. "San, panas ya disini?" sambil gue 
mengambil saputangan di kantong celana. "Iya yah, lo udah mulai keringetan 
begini." Tiba-tiba aja dia ngelap keringet di dahi gue pake tisunya. 
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Dalam keadaan berdekatan kayak gini, gue punya inisiatif untuk memeluk dan 
menciumnya. Dan bener deh,….kejadian deh…. Susan sudah berada dalam pelukan 
gue, dan bibirnya sudah dalam lumatan bibir gue. Dia sama sekali tidak berontak 
dan mulai memejamkan matanya menikmati percumbuan ini. Tangannya perlahan 
berganti posisi menjadi memeluk leher gue. Tangan gue yang tadinya memegang 
pinggulnya, turun perlahan ke pangkal pahanya dan akhirnya…. Gue berhasil meraba 
merasakan betapa mulus dan lembutnya paha Susan. Gue meraba naik turun sambil 
sedikit meremasnya. Rasanya rada bangga juga gue mulai bisa menyentuh bagian 
tubuhnya yang rada sensitif. Sedang bibir kami masih saling berpagutan mesra 
dalam keadaan mata masih terpejam. Lama-lama gue merasa kurang afdol kalau 
hanya meraba bagian pahanya saja. 
 
Tangan gue mulai naik lagi. Sekarang gue kepingin banget menikmati buah dadanya. 
Pikiran gue udah melayang jauh. Pelan tapi pasti gue mengangkat baju kaosnya 
untuk gue buka. Dia nggak nolak, dan setelah gue buka bajunya, kelihatanlah buah 
dadanya yang masih terbungkus rapi oleh Bhnya. Gue lumat lagi bibirnya sebentar 
sambil gue bawa tangan gue ke belakang tubuhnya. Memeluk,… dan akhirnya gue 
mencari kancing pengait Bhnya untuk gue lepas. Nggak lama terlepaslah BH 
pembungkus buah dadanya. Dan mulailah tersembul keindahan buah dadanya yang 
putih dengan puting kecoklatan diatasnya. Buu..ssee..tt… benar-benar merupakan 
tempat untuk berwisata yang paling indah dengan pemandangan yang menakjubkan 
di seantero jagat. Gue bertambah gregetan melihat indahnya buah dada Susan yang 
terawat rapi selama ini.  
 
Akhirnya gue mulai meraba dan meremas-remas salah satu buah dadanya dan 
kembali gue lumat bibir mungilnya. Terdengar nafas Susan mulai tidak teratur. 
Kadang Susan menghembuskan nafas dari hidungnya cepat hingga terdengar seperti 
orang sedang mendesah. Susan makin membiarkan gue menikmati tubuhnya. 
Birahinya sudah hampir tidak tertahankan.  
 
Saat gue rebahkan tubuhnya di sofa dan mulut gue siap melumat puting susunya, 
Susan menolak gue sambil mengatakan, "Ben, jangan disini…dikamar gue aja!" 
ajaknya dan kemudian bangun, mengambil baju kaos dan Bhnya di lantai dan 
berjalan menuju kamar tidurnya. Gue ngikutin dari belakang sambil membuka baju 
gue sendiri dan melepas kancing celana gue.  
 
Begitu pintu ditutup dan dikunci, gue langsung meluk Susan yang sudah topless dan 
kembali melumat bibir mungilnya dan melanjutkan meraba-raba tubuhnya sambil 
bersandar di tembok kamarnya. Lama-lama cumbuan gue mulai beralih ke lehernya 
yang jenjang dan menggelitik belakang telinganya. Susan mulai mendesah pertanda 
birahinya semakin menjadi-jadi. Saking gemesnya gue sama tubuh Susan, nggak 
lama tangan gue turun dan mulai meraba dan meremas bongkahan pantatnya yang 
begitu montoknya. Susan mulai mengerang geli. Terlebih ketika gue lebih 
menurunkan cumbuan gue ke daerah dadanya, dan menuju puncak bukit kembar 
yang menggelantung di dada Susan. 
 
Dalam posisi agak jongkok dan tangan gue memegang pinggulnya, gue mulai 
menggerogoti puting susu Susan satu persatu yang membuat Susan kadang 
menggelinjang geli, dan sesekali melenguh geli. Gue jilat, gigit, emut dan gue isap 
puting susu Susan, hingga Susan mulai lemas. Tangannya yang bertumpu pada 
dinding kamar mulai mengendor.  
 
Perlahan tangan gue meraba kedua pahanya lagi dan rabaan mulai naik menuju 
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pangkal pahanya…. Dan gue mengaitkan beberapa jari gue di celana dalamnya 
dan…srreet!!! Lepas sudah celana dalam Susan. Gue raba pantatnya, begitu mulus 
dan kenyal, sekenyal buah dadanya. Dan saat rabaan gue yang berikutnya hampir 
mencapai daerah selangkangannya….tiba-tiba, "Ben, di tempat tidur aja yuk..! Gue 
capek berdiri nih." Sebelum membalikkan badannya, Susan memelorotkan rok 
mininya di hadapan gue dan tersenyum manis memandang ke arah gue. Ala mak, 
senyum itu…. Bikin gue kepingin cepat-cepat menggumulinya. Apalagi Susan 
tersenyum dalam keadaan bugil alias tanpa busana. Buu..ssset khayalan gue benar-
benar jadi kenyataan cing..!  
 
Susan mendekat ke gue sebentar dan tangannya dengan lincah melepas celana 
panjang dan celana dalam gue hingga kini bukan hanya dia saja yang bugil di 
kamarnya. Batang kemaluan gue yang tegang mengeras menandakan bahwa gue 
sudah siap tempur kapan saja. Tinggal menunggu lampu hijau menyala.  
 
Lalu Susan mengambil tangan gue, menggandeng dan menarik gue ke ranjangnya. 
Sesampainya di pinggir ranjang, Susan berbalik dan mengisyaratkan agar gue tetap 
berdiri dan kemudian Susan duduk di sisi ranjangnya. Oh buu…ssseet, Susan 
menggelomoh batang kemaluan gue dengan rakusnya. Gila mak, lalu dia dengan 
ganasnya pula menggigit halus, menjilat dan mengisap batang kemaluan gue tanpa 
ada jeda sedikit pun. Kepalanya maju mundur mengisapi kemaluan gue hingga 
terlihat jelas betapa kempot pipinya. Gue berusaha mati-matian menahan ejakulasi 
gue agar gue bisa mengimbangi permainannya. Kadang gue meringis nikmat saat 
Susan mengeluarkan beberapa jurus pamungkasnya dalam menyepong. Gila 
bener…..uenakya kagak ketulungan cing…!! 
 
Ada mungkin 15 menit Susan mengisapi batang kemaluan gue, lalu dia melepas 
mulutnya dari batang kamaluan gue dan merebahkan tubuhnya telentang diatas 
ranjang. Gue ngerti banget maksud ini cewek. Dia minta gantian gue yang aktif. 
Segera gue tindih tubuhnya dan mulai berciuman lagi untuk beberapa lamanya, dan 
gue mulai mengalihkan cumbuan ke buah dadanya lagi, kemudian gue turun lagi 
mencari sesuatu yang baru di daerah selangkangannya. Susan mengerti maksud 
gue. Dia segera membuka, mengangkangkan kedua pahanya lebar-lebar 
membiarkan gue membenamkan muka gue di sekitar bibir vaginanya. Kedua tangan 
gue lingkarkan di kedua pahanya dan membuka bibir vaginanya yang sudah 
memerah dan basah itu. Oh… buusset, rupanya sewaktu dia mandi sudah bersihkan 
dan disabuni dengan baik sehingga bau vaginanya harum. Ditambah menurut 
pengakuannya, bahwa dia tadi meminum ramuan pengharum vagina. Tanpa ba bi bu 
lagi, lidah gue julurkan untuk menjilati bibir vaginanya dan buah kelentit yang 
tegang menonjol. 
 
Gila mak, Susan menggelinjang hebat. Tubuhnya bergetar hebat. Desahannya mulai 
seru. Matanya terpejam merasakan geli dan nikmatnya tarian lidah gue di liang 
sanggamanya. Kadang pula Susan melenguh, merintih, bahkan berteriak kecil 
menikmati gelitik lidah gue. Terlebih ketika gue julurkan lidah gue lebih dalam 
masuk ke laing vaginanya sambil menggeser-geser ke kelentitnya. Dan bibir gue 
melumat bibir vaginanya seperti orang sedang berciuman. Vaginanya mulai 
berdenyut hebat, hidungnya mulai kembang kempis,dan akhirnya.. 
 
"Ben…ohh..Ben…udahh..entot gue Ben…!!" Susan mulai memohon kepada gue untuk 
segera mengentotinya. Gue bangun dari daerah selangkangannya dan mulai 
mengatur posisi diatas tubuhnya dan menindihnya sambil memasukkan batang 
kemaluan gue kedalam lorong vaginanya perlahan. Dan akhirnya gue genjot vagina 
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Susan yang masih perawan itu secara perlahan dan jantan. Masih sempit, tapi 
remasan liangnya membuat gue tambah penasaran dan ketagihan. 
 
Akhirnya gue sampai pada posisi paling dalam, lalu perlahan gue tarik lagi. Pelan, 
dan lama kelamaan gue percepat gerakan tersebut. Kemudian posisi demi posisi gue 
coba bareng Susan.  
 
Gue sudah nggak sadar berada dimana. Yang gue tahu semuanya sangat indah. 
Rasanya gue seperti melayang terbang tinggi bersama Susan. Yang gue tahu, 
terakhir kali tubuh gue dan tubuh Susan mengejang hebat. Keringat membasahi 
tubuh gue dan tubuhnya. Nafas kami sudah saling memburu. Gue ngerasa ada 
sesuatu yang memuncrat banyak banget dari batang kemaluan gue sewaktu barang 
gue masih di dalam kehangatan liang sanggama Susan. Habis itu gue nggak tahu 
apa lagi. 
 
Sebelum gue tertidur gue sempet ngelihat jam. Alamak..! dua setengah jam… Waktu 
gue sadar besoknya, Susan masih tertidur pulas disamping gue, masih tanpa busana 
dengan tubuh masih seindah sebelum gue bersenggama dengannya. Sambil 
memandanginya, dalam hati gue, gue berkata, "Akhirnya gue bisa juga ngelampiasin 
nafsu yang gue pendam selama ini.  
 
Thank's banget 'San….kalo nggak ada lo, gue kagak tau deh kemana gue bawa nafsu 
gue ini…" Gue kecup keningnya, lalu gue segera berpakaian dan siap cabut dari 
rumah Susan setelah gue lihat jam di mejanya, mengingatkan gue bahwa sebentar 
lagi keluarganya bakal datang. Gue kagak mau konyol kepergok lagi bugil berduaan 
bareng dia. Apalagi masih ada noda darah perawan di sprei tempat tidurnya. Gue 
bangunin dia dan berkata bahwa lain kali sebaiknya kita main di villa gue, di Bogor, 
aja dengan alasan lebih aman dan bebas. 
 
 

Perjalanan Wisata 
 
Masih segar dalam ingatan, aku mengikuti tour jasa wisata umum di kotaku untuk 
menuju ke pulau Bali. Bis direncanakan berangkat pukul 17.00 dari tempat jawa 
wisata tersebut. Peserta berkumpul dan mulai masuk bis yang disediakan dengan 
nomor kursi yang telah ditetapkan. Peserta kebanyakan kaum muda yang sedang 
lelah bekerja dan ingin santai menikmati suasana lain di luar kantor.  
 
Oh iya sebelumnya aku perkenalkan dulu namaku Tony pegawai Bank swasta di kota 
"Malang" dan,................ 
" Permisi, disini tempat duduk Nomor 6 B?", tanyaku pada seorang wanita yang 
duduk disebelah jendela dengan kaca mata hitam yang tetap terpasang dimatanya . 
" Oh iya benar, mari silahkan", jawabnya seraya melepas kacamata serta 
mengemasi barang-barangnya yang menempati tempat dudukku. 
 
Aku menaksir dia berusia sekitar 26 tahun dengan tinggi badan berkisar 165, cukup 
tinggi tentunya, rambut hitam pekat kulit putih mulus serta memakai baju yang 
cukup ketat dengan kancing terbuka sebiji dan warna kontras dengan kulitnya yang 
putih, alis matanya cukup tebal dan ,.......ukuran dadanya kuperkirakan 34 dengan 
cup B seolah akan menyembul keluar, aku menarik nafas besar (ah kog aku sampai 
berpikir ke situ ya,... gila). Aku duduk dengan sedikit basa-basi menanyakan sudah 
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berapa kali dia mengikuti acara seperti ini, dia jawab sering tetapi melalui biro jasa 
ini masih sekali. 
 
Bis berjalan perlahan meninggalkan kota Malang kami masih asyik berbincang sambil 
sesekali aku melirik bagian dada yang cukup menantang tersebut, kubayangkan 
seandanya dada tersebut dapat kuraih,..ahhhhh.... Gaya bicaranya yang lugas dan 
tanpa ditutup-tutupi membuatku betah untuk terus bercakap mulai masalah ringan 
sampai masalah yang spesifik. Dia bernama Eni. 
 
" En,... Sorry ya kamu udah married ya", tanyaku seenaknya. 
" Lho kog nanyanya kesitu, emangnya kenapa sih Masa Ton",rengeknya manja. 
"terus kalo aku udah merried kenapa dan kalo belum kenapa kog serius banget sih", 
sambungnya sambil tersenyum. 
" Eh enggak kog cuman nanya aja biar aku tahu siapa kamu, ntar kalo kita akrab 
aku takut ada yang marah" jawabku pura-pura bingung. 
" Aku cerita ya nanti ganti kamu ya,,...", aku cuma mengangguk mendengarkan. 
" Aku kawin muda 18 tahu karena kecelakaan ton, dan setelah anakku lahir suamiku 
tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, akhirnya aku bercerai dan melanjutkan 
kuliah sampai selesai dan berusaha sendiri dengan modal yang diberikan orang 
tuaku, aku bergerak dibidang percetakan, anakku berusia 7 tahun tinggal bersama 
orangtuaku hanya sesekali saja aku menjenguknya jika rindu, ah,... udah ah jangan 
diterusin, aku kesini ini bukan untuk bagi cerita lho aku pengin santai abis kerja gitu 
aja,... nah akupun juga demikian nggak pengin tahu kamu lebih jauh yang penting 
saat ini kita satu bis bersama kan ,...." Jawabnya lugas. 
" Iya deh sorry aku nggak nanya lagi", sambil kutoleh wajahnya dan tak lupa kucuri 
pandang kearah dada yang montok tersebut ( ah,... nakal juga aku rupanya). 
 
Malam semakin larut aku semakin akrab saja sama Eni, Kusodorkan jaketku melihat 
dia merasa kedinginan karena AC di bis cukup kencang sedangkan dia memakai 
pakaian yang cukup minim. Dia menerima dan menutupkan pada bagain depan 
dadanya eni kelihatan mulai mengantuk. Tanpa terasa Eni mulai terlelap dan 
bersandar dibahuku dan terasa hangat, dengan sedikit keberanian kujulurkan 
tanganku untuk memeluknya, aku beruntung karena dia tidak menghindariku 
bahkan semakin menempatkan diri dalam rengkuhanku. (ah,.. dia diam pikirku). 
 
Bis sudah memasuki kota Situbondo dan Eni semakin terlelap dalam tidurnya. 
Sebagai lelaki normal melihat hal seperti ini timbul rasa isengku setelah menyadari 
bahwa benda lunak didada Eni menempel pada kulitku, lunak dan lembut apalagi 
pada waktu bis melewati jalan berliku dan bergelombang gesekan dadanya semakin 
kuat terasa aku mulai merasakan ada yang bergerak didalam celanaku, semakin 
keras dan keras. Lampu bis dipadamkan dan kulihat bangku disebelah kiriku sudah 
terlelap juga aku mulai mengadakan kegiatan gerilya dengan perlahan namun pasti 
kujulurkan tangan kananku yang sedang memeluk kearah bawah ketiaknya, 
kusentuh dengan lembut gumpalan daging yang mulai tadi kuincar, ah,... kenyal dan 
lembut, Eni menggeliat namun tetap diam, aksiku makin berani melihat kondisi ini, 
kusingkap perlahan kaosnya dari bawah melalui pinggangnya yang ramping, dengan 
berani kuraih payudaranya sebelah kanan dengan menyingkap BH nya, kurasakan 
ujung payudaranya mengeras, kuusap lembut dan semakin mengeras, dia 
menggeliat terbangun sedikit mengerang dan berbisik ",... mas,.. kamu nakal,... 
Jangan ah,.....", pintanya tanpa berusaha melarang lebih lanjut. Kenakalanku 
semakin menjadi, kucium wajahnya sekilas dia malu dan merunduk, menempelkan 
wajahnya didadaku dan merunduk, kulanjutkan usahaku mengusap terus 
payudaranya yang kenyal. 
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Batang kemaluanku semakin mengeras tampaknya dan dia mengetahui perlahan dia 
sentuhkan tangannya ke kemaluaku dan dia menatapku. " Aku,... Aku,....",... belum 
sempat dia bicara kusorongkan bibirku dan disahutnya dengan mesra. Kilihat 
sekelilingku masih tetap terlelap dan aku terus mengucek payudaranya sambil 
mempermainkan pentil yang semakin mengeras tersebut. Aku semakin menjadi dan 
merasa aman saja karena bagian dada Eni tertutup dengan jaket hangatku, dan 
tangan Eni juga tidak diam dengan cekatan dan trampil tnapa konamdo dielusnya 
penisku dari luar yang semakin mengeras itu dan aku semakin tak tahan,... geli 
cing,... 
 
Waktu menunjukkan pukul 04.00 bis memasuki hotel di Bali, sesuai dengan kamar 
yang dipersiapkan aku bersebehan dengan kamar Eni, kubantu dia menurunkan 
barang-barangnya untuk dimasukkan dalam kamarnya. 
 
Pada pengangkatan barang yang terakhir dipersilahkannya aku duduk dulu, tapi aku 
sudah tidak sabar lagi, pintu kututup dan kuraih pinggang rampingnya, kusorongkan 
bibirku dan diraihnya dengan ganas, aku dan dia saling melumat dan tanganku mulai 
bergerak menagkap gumpalan didada, sambil berjalan kududukan dia di springbed 
sambil kupeluk dan kuraba punggungnya sampailah pada pengait BH, kutarik 
pengait nya dan lepas, aku semakin bebas memegang buah dadanya dan dia 
menggeliat liar sambil mendesis, kancing T shirt yang dikenakan kutarik sampai 
lepas dan dengan segera kulepas Tshirtmya aku terkagum, Kulihat pemandangan 
yang sungguh menakjubkan gadis berbody bagus dengan dada terbuka tergolek 
indah, Seperti gunung kecil yang mencuat dengan puncak coklat kemerahan 
manantang, kulit putih mulus dengan memakai celana panjang dia terpejam, 
mulutku mulai menyusuri wajah turun keleher dan akhirnya menancap pada ujung 
payudaranya,.... Kuhisap,..terus sambil tak henti-hentinya tanganku meraba pada 
bagian lain.  
" oh,..... Mas,.... Maaaaaaaasssssssss",.. erangnya. 
 
Tanganku mulai turun kebawah, kubuka kancing celananya dan perlahan 
kumasukkan tanganku pada bagian lunak berbulu lebat, dan mulai basah,.... Kuusap 
dengan lembut dia tidak menolak bahkan memegang tanganku untuk lebih lama 
tinggal ditempat basah tersebut kumasukkan perlahan jari tanganku,... basah dan 
semakin basah, dia semakin liar bergerak dan kulihat wajahnya memerah. Tanganku 
berhenti pada benda kecil yang ada diantara bukit berbulu tersebut, dengan 
lincahnya kuputar-putar benda kecil yang bernama klentit dan kudapatkan 
memeknya semakin berair. 
" Aku nggak tahan massssssss,...... ah,...aaaaaahhhhhh,... dipeluknya aku erat-erat 
dan mulutku masih tetap menghisap ujung buah dadanya. Dengan gerak gemulai dia 
menurunkan seluruh kain yang menempel ditubuhnya, kini semuanya nyata, gadis 
dengan kulit mulus tanpa cela tergolek mesra diranjang. Dengan ada bagian hitam 
legam penuh bulu menarik sekali nampaknya. 
 
Ditariknya dengan keras tanganku untuk menjauh dari kemaluannya, dan dengan 
tiba-tiba dia terbangun, didorongnya perlahan tubuhku sampai terlentang dan dia 
mulai merabaku dengan ganas, ditariknya kancing bajuku, celanaku semuanya 
terlepas tinggal celana dalamu saja, kami tersenyum dan dengan perlahan eni mulai 
melakukan aksinya, disapnya dadaku, dan dikecupnya perlahan, dia meraba celana 
dalamku dari luar pelan dan terasa nikmat, tangannya yang lentik mulai merambah 
kedalam celana dalamku dan ,...BREEEETT ditariknya keluar batang kemaluanku 
yang sudah tegak berdiri, ,.... WOOOOOW,... serunya berdesah, "Belum pernah aku 
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melihat benda yang seperti ini, kulirik kemaluaku dengan ujung yang membonggol 
memerah dan berdenyut keras,.... " Ini punya manusia apa kuda ?,...... tanyanya 
manja. "Punya manusia dengan ukuran kuda",... jawabku terpejam dan pada saat 
itu pula kulihat ujung kemaluanku sudah masuk dalam mulut eni,..Memang kabarnya 
sih (enggak GR lho , pada waktu luang aku mencoba mengukur kemaluanku 
ternyata memiliki panjang 17,5 cm dan lingkarnya cukup segenggaman tangan 
normal, dan kalu aku pakai celana dalam yang mini bila sedang ereksi maka kepala 
kemaluanku akan menyembul dari celana dalam) diempotnya sampai pipinya 
keluhatan cekung,... semangat sekali. Mataku terpejam merasakan nikmatnya. 
Tanganku mengucek rambutnya sambil sesekali kutarik rambutnya merasakan geli 
yang luar biasa. Tidak berhenti sampai disitu saja telor kemaluanku tidak luput dari 
keganasan mulut Eni, terasa bergerinjal dan licin. 
 
Aku mengerang dan Eni semakin gila memasukkan kemaluanku kedalam mulutnya 
yang mungil dengan cepat keluar masuk sampai terlihat otot kemaluanku semakin 
memerah dan tanganku juga tidak mau diam dengan meraih kemaluan Eni kuucek 
dengan jemari memelintir klentitnya dia mulai memuncak. Dipegangnya gagang 
kemaluaku dan ditutunnya kedalam liang memeknya,........ dia mendudukiku,.......... 
" Sekarang ya maaaassssss aku nggak kuat,... hooooooooo,......." Erangnya. 
Aku diam saja dan,...... Brreeeeeeesssssss ditekannya kuat-kuat memeknya 
menutupi kemaluanku aku geli bukan kepalang,...Tapi kulirik masih kepala 
kemaluanku saja yang tenggelam dalam memeknya, digoyangnya lagi memeknya 
perlahan sesenti demi sesenti kemaluanku amblas dilahap memeknya. Dia menjerit 
dan mengerang, begitu merasakan memeknya penuh dengan kemaluanku, sesak 
rasanya kemaluanku tidak dapat bergerak didalam memeknya. Kami diam sejenak 
aku rasakan kemaluanku seperti dipijat-pijat dan berdenyut,... " 
Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhh" erangku. Eni mulai bergerak maju mundur dan naik 
turun. Semakin lama semakain cepat disertai erangan manja yang membuat aku 
tambah terangsang. Kupegang pinggangnya untuk membantu lancarnya gerak 
kemaluanku mengucek kemaluannya. Dan,.......... Ooooohhhhhh,......dengan kuat 
sekali dia memelukku dengan kaku sambil berteriak histeris,.... Ampuuuuuuun aku 
nggak kuat mau keluar Ton,.... Erangnya. Kurasakan semakin licin kemaluanku 
mengocek kemaluannya. Dipeluknya aku erat-erat dan kurasakan adanya kuku yang 
menancap di punggungku.  
 
"Jangan gerak dulu Ton aku nggaaaaak kuat,.....", pintanya. Kudiamkan kemaluanku 
tetap bersembunyi dimemeknya. Tak lama kemudian dia lemas dan terlentang, 
kulihat kemaluanku masih tegak berdiri belum apa-apa dan siap menghujam. 
Kuambil handuk dan kuusapkan pada memeknya yang basah. Setelah kering kucoba 
memberikan rangsangan dengan membiarkan mulutku menjilatinya,.... Dan ajaib, 
Eni mulai terangsang lagi,.... Eni menggeliat begitu lidahku mempermainkan 
klentitnya,kugigit kecil dan kudengarkan suara teriakannya semakin menjadi. 
Disorongkan pantatnya dan hidungku ambles kelubangnya,... tercium bau segar 
memeknya dan batang kemlauanku semakin mengeras memerah. Aku berdiri 
dengan memegang batang kemaluan, kusibak rambut diseputar kemaluan Eni dan 
kugesek-gesekan kepala kamaluanku menyodok klentitnya dia semakin menggila. 
Kutuntun pelan-pelan dan tidak seperti pertama tadi, batang kemaluanku lebih 
mudah menerobos memek eni yang sudah mulai membanjir itu. 
 
Dengan lancar mulai kugerakkan keluar masuk ke memeknya , Eni menggoyangkan 
pantatnya mengimbangi, sembari tangannya menggapai punggungku dan sesekali 
deseisan suaranya menambah rangsanaganku,.....  
" Teruuuuuuuuuus,... Toooooooooon,.... Aaaaaaaahhhhhh,....  
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" Yaaaaaahhhhhhh,............. 
" Ahhhhhhhhhhhhh,............ 
Semakin lama semakin kurasakan mudah menggoyang kemaluanku dan terasa 
berkecipak suara beradunya memek dan kemaluanku,... Kepalaku mulai hangat dan 
kemaluanku mulai meregang,.....  
" Ennnnnn,...... aaahhhhhhh,... 
" Apa Ton,....... 
" Aku nggak kuat En,.... Mau keluar,...... 
" Aku sudah tiga kali Ton,...... Tapi sebentar Ton,....... 
 
Tiba-tiba ditariknya batang kemaluanku dan dikocok sambil mulutnya menghisap 
ujung kemaluanku,....dengan rakusnya ditarik dan dimasukkan secara cepat 
kemaluanku pada mulutnya yang mungil dan tak henti-hentinya dia berguman, aku 
semakin geli dan geli Aaaaaaaahhhhhhh,... sesaat kemudian,.... Srrrreeeeeeetttttt, 
kurasakan ada sesuatu zat yang keluar dari kemaluanku dan tidak disia-siakan oleh 
mulut Eni,... dihisap dan hisap terus,... tak terasa mulut Eni penuh dengan 
tumpahan air maniku bahkan ada beberapa yang sampai kepipinya, dia tersenyum, 
dibersihkannya kemaluanku dengan mulutnya sambil terus diciumi tampa henti dan 
pecah rasanya kepalaku menahan geli yang tidak terkira. 
 
Aku tergeletak tak berdaya dengan keringat mengucur dari setiap centi tubuhku,.. 
dipeluk, dikecupnya tubuhku oleh Eni. Dipegangnya kemaluanku yang mulai 
mengecil dan diciumnya kembali, aahhhh,... sudah dulu ah,...aku masih payah,.. 
pintaku manja. 
"enggak kog aku cuma membersiin yang tadi saja, ini masih ada sisanya kog,..." 
sambil terus melumat kemaluanku dan menghisapnya., setelah bersih,......... 
" Terima kasih ya Ton,.... Kamu hebat",... 
Kuusap rambut dan tubuhnya yang polos,... ah,... sama saja, aku belum pernah 
merasakan hal yang heboh seperti ini,... 
 
Paginya rombongan melanjutkan perjalanan ke obyek wisata dan aku tidak lepas-
lepas mengamit lengan Eni dan dia bergelayut dengan manja. 
Sepulang dari wisata Bali petualangan sexku dengan Eni terus berlanjut sampai Eni 
melangsungkan pernikahan. Sejak menikah kami tidak pernah lagi bertemu, karena 
Eni sekarang tidak lagi ada di Kotaku.  
 
 

Hadiah Ulang Tahun 
 
Pada suatu hari, Juma't sore tepatnya, ketika sedang gue mengemudi menuju rumah 
sepulang dari kantor, gue seperti kehilangan sesuatu. Gimana nggak ? Hari ini 
sebenernya ulang tahun gue dan gue pingin week-end di Puncak sama cewek gue, 
Sarah, tapi apa boleh buat …… si do'i lagi pergi ke Singapur nganter omanya 
berobat. Kalau dia lagi disini, gue yakin dia pasti ngasih gue hadiah yang tak 
terlupakan …… vagina-nya ! 
 
Tengah-tengahnya gue ngelamun, kebetulan gue lagi kejebak macet di daerah Blok 
M situ, gue di klakson sama mobil merah di belakang mobil gue. Gue lihat di kaca 
spion, Starlet merah ini berusaha banget ngelewatin gue, yang nyetir cewek pakai 
kacamata rayban. Dasarnya macet, gimana caranya kasih dia jalan, terus iseng-
iseng gue perhatiin lewat kaca spion, ternyata cewek itu cakep juga. Waktu ada 
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kesempatan akhirnya gue kasih dia lewat, eh ternyata bukannya ngelewatin gue dia 
ngebarengin, terus dia buka kaca jendelanya dan dia neriakin gue supaya ngikutin 
dia. Dengan tanda tanya, gue ikutin aja tuh cewek, pingin tahu apa maunya tuh 
cewek. Dia menuju ke daerah Pondok Indah, setelah beberapa kali ngelewatin 
perempatan, akhirnya dia masukin mobilnya ke dalam garasi sebuah rumah besar 
dan ngasih kode ke gue supaya ngeparkir mobil gue di garasi itu juga. 
 
Sambil ragu-ragu, gue turun dari mobil dan dia bilang, "Ayo, masuk !". Sambil jalan 
ke pintu ruang tamu, gue perhatiin tuh cewek, perawakan nggak terlalu tinggi tapi 
dari lekuk kaosnya, gue tahu kalau dia punya payudara yang cukup besar, pantatnya 
nggak terlalu besar tapi bentuknya bagus, terus betisnya jenjang dan putih mulus. 
Akhirnya dia ngebuka kacamatanya, dan gue terpana ngeliat matanya yang 
berbinar-binar "menjanjikan" demikian juga bibirnya, lehernya yang indah tertutup 
rambutnya yang sebahu. 
 
Setelah dia menutup pintu, tiba-tiba dia memeluk gue dan ngasih gue ciuman yang 
hot, lidahnya terasa masuk kemulut gue dan mainin lidah gue. Dada gue pun terasa 
bertumbukan dengan dua payudara yang kenyal, mau nggak mau penis gue berdiri 
juga akhirnya. Sambil nyiumin gue, tangannya ngebuka retsleting celana gue dan 
dia masukin tangannya ke celana gue, nggak berapa lama penis gue udah di remas-
remas tangannya yang halus itu. Gue juga nggak mau kalah agresif, gue buka kaitan 
BH di punggungnya dan tangan gue mulai meremas-remas payudaranya. Kurang 
lebih 10 menit kita main-main, dia ngelepasin ciumannya dan narik gue ke sebuah 
kamar tidur. Dengan setengah bingung, gue tanya dia, "Sebenernya kamu siapa sih 
?". Eh, si dia malah ngasih kode supaya gue nggak banyak suara. 
 
Di dalam kamar tidur, dia nanya gue, "Andre, kita mandi dulu yuk. Gue kepanasan 
nih !". Terus sambil ngecup dan nyium gue, dia mulai ngelepasin kancing-kancing 
hem gue dan gue juga nggak mau kalah, gue bukain kaos dan BH-nya. Ternyata gue 
nggak salah, payudaranya bener-bener bagus, berdiri tegak dan putingnya berwarna 
coklat muda. Ngebuat gue jadi lupa daratan dan langsung aja gue remes dan gue 
isap putingnya, dia menggelinjang-gelinjang keenakan. Akhirnya dia berhasil 
ngebuka hem gue dan nerusin ngebukain celana gue, sepatu dan kaos kaki gue 
akhirnya juga dilepasin. Setelah itu, gue buka rok mininya dan gue pelorotin celana 
dalamnya. Gue ngelihat bibir vaginanya yang menonjol ditutupi sama bulu jembut 
yang masih tipis. Udah itu si dia juga melorotin celana dalam gue, dan sekarang dia 
ngelihat penis 16 cm gue yang udah ngaceng. "Ndre, gue harus ngerasain penis elo 
nih !", sambil ngomong gitu dia narik gue ke kamar mandi. 
 
Di kamar mandi, waktu nyabunin badan gue, dia juga nggak lupa ngeremas-remas 
penis gue dan makin ngebuat gue bernafsu. Waktu giliran gue, gue sabunin tuh 
payudaranya sambil gue remas-remas dikit, udah itu gue cium dan peluk dia sambil 
gue sabunin punggungnya dan yang terakhir gue elus-elus bibir memeknya pakai 
sabun dan dia mulai merintih-rintih karena birahinya mulai naik. Akhirnya dia nyalain 
shower dan kita ngebilas badan pakai air yang sejuk itu. Sesudah itu dia pingin 
ngeringin badannya pakai handuk, tapi gue udah nggak sabar dan langsung aja dia 
gue gendong ke tempat tidur dan dia nggak nolak malah nyium dan meluk gue erat-
erat, soalnya dia juga takut jatuh.  
 
Gue baringkan dia di ranjang dan gue mulai nyiumin bibir dan lehernya, gue juga 
nggak lupa meremas-remas payudaranya yang mulai tegang. Udah itu, gue turun 
buat nyiumin payudara dan belahan dadanya, sementara itu jari manis gue masuk 
ke vaginanya dan mulai ngemainin clitorisnya, si dia cuma bisa mendesah-desah dan 
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menggelinjang nikmat. Setelah beberapa saat, dia bilang ke gue supaya bikin posisi 
69. Sekarang dia ngegenggam penis gue dan mulai ngejilatin pakai lidahnya setelah 
itu penis gue mulai di emut dan di isap, gerakan lidah dan mulutnya bener-bener 
ngerangsang birahi gue. Gue juga nggak mau ketinggalan, gue regangin pahanya 
dan sekarang gue lihat bibir vaginanya yang menantang itu. Mulanya gue cuma 
ngejilatin dan ngecup bibir memeknya itu, lama-lama gue buka memeknya pakai 
jari-jari tangan kiri gue dan gue lihat bibir vaginanya yang dalam berwarna merah 
muda, dengan nggak sabar gue kecup dan isap bagian itu dan akibatnya dia 
menggelinjang dengan gerakan-gerakan yang sensual tapi nggak ada suara yang 
keluar karena penis gue masih ada dalam mulutnya. Sambil terus gue kecup dan 
jilatin vaginanya, gue masukin jari tengah gue ke vaginanya buat ngerangsang 
itilnya, dan gue ngerasain liang vaginanya hangat dan mulai basah. Akhirnya jari gue 
nemuin itilnya dan gue elus-elus, nafsu birahinya makin terangsang sampai-sampai 
dia menggerakkan pantatnya naik turun dan ngelepasin kontol gue dari mulutnya 
dan mulai gue ngedenger rintihan penuh birahi dari mulutnya, tapi gue masih cuek 
dan tetap mainin vaginanya pakai jari dan lidah gue. Gerakannya pinggulnya makin 
nggak karuan dan gue juga ngerasain liang vaginanya makin basah. 
 
Akhirnya dia nggak tahan, dan setengah memohon dia bilang, " Ndre, entot gue …. 
Please !" dan gue putar badan gue. Dia bener-bener udah nggak sabar, 
selangkangannya udah terbuka dan ngeliatin vaginanya yang makin bengkak, udah 
itu gue masukin kepala kontol gue kebibir memeknya, kira-kira cuma 5 cm dari penis 
gue yang masuk. Sementara itu tangan gue mulai ngeremas-remas payudaranya 
yang makin keras dan gue juga mulai ngisep putingnya yang coklat muda, udah itu 
kontol gue goyangin maju mundur dan sengaja gue nggak masukin semuanya. 
Rupanya dia makin penasaran dan dia bilang, "Ndre, masukin yang dalem dong …. 
Gue pingin ngerasain kontol elo di memek gue". Dan gue jawab, "Ada syaratnya say, 
…. Pertama nama elo siapa ? Udah itu umur elo berapa ?". Terus aja dia jawab," 
Nama gue Shalny, umur gue 21, kalau elo pingin tau yang lain elo entot gue dulu 
deh !" . Akhirnya gue masukin kontol gue dalem dalem, ufh ternyata memeknya luar 
biasa, terus aja gue goyang maju mundur. Pertama gue goyang pelan pelan, eh si 
Shalny minta lebih cepet lagi, "Ndre, terus …. Teken lebih keras lagi …… ughh, terus 
Ndre …. Terusss, eghh", udah gitu si Shalny ngegerakin pantatnya naik turun 
seirama dengan goyangan gue, akibatnya gue dan dia ngerasain nikmat yang luar 
biasa. 
 
Setelah beberapa lama, gue lepasin kontol gue dari memeknya dan gue suruh si 
Shalny, "Shal, sekarang elo diatas !". Dia nurutin perintah gue, terus dia jongkok 
diatas pinggang gue dan kontol gue di pegang dan diarahin ke memeknya, setelah 
itu dia duduk di selangkangan gue dan kontol gue terbenam lagi di memeknya yang 
makin basah. "Ayo Shal, sekarang giliran elo ngentot gue !". Udah itu Shalny mulai 
nggerakin badannya turun naik, seperti orang naik kuda. Kontol gue keluar masuk 
memeknya dengan gesekan yang luar biasa nikmatnya. Sambil nggerakin badannya 
turun naik, Shalny mulai ngeremes-remes teteknya sendiri sambil mendesah-desah 
sensual, gue makin nafsu ngelihat tampangnya yang kece itu mulai keliatan tanda-
tanda orgasme. Akhirnya setelah kurang lebih 15 menit diatas gue, Shalny setengah 
ngejerit, "Ndre, gue mau keluar nih …. Oohhhh", dan terasa kontol gue di basahi 
cairan, udah itu Shalny langsung ngerebahin badannya diatas badan gue, sementara 
kontol gue masih nancep di memeknya. Dengan sedikit tenaga, gue gulingkan badan 
gue sehingga sekarang dia ada di bawah gue lagi. 
 
Gue kecupin bibirnya, leher sama kupingnya sambil gue remas pelan-pelan teteknya. 
Shalnya masih ngegeletak lemas di bawah gue, setelah gue cumbu beberapa saat 
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dia mulai ngerespon ciuman-ciuman gue. Setelah gue tahu dia mulai bernafsu lagi, 
gue mulai ngegoyangin kontol gue lagi dan ternyata makin lama Shalny juga makin 
panas, dia ngebales ciuman-ciuman gue dengan bernafsu. Udah itu gue lepasin 
pelukannya dan gue ambil posisi push-up dan gue goyangin pinggul gue naik turun, 
kontol gue keluar masuk memeknya Shalny dengan goyangan maksimum. Mula 
mula gue goyang dengan pelan pelan dan dia mulai mendesah nikmat, "Achh, Ndre 
….. cepetin goyangannya dong ! " dan gue nurut aja, gue cepetin goyangan gue dan 
kontol gue timbul tenggelam di memeknya yang makin basah. Sementara itu, 
Shalny tergeletak pasrah di bawah gue, tangannya meremas-remas teteknya yang 
makin keras, dari mulutnya yang sensual itu, keluar desahan yang makin lama 
makin keras, "Emmhh …… ughh ….. terus Ndre … terus …. Uhhh ….. cepet lagi Ndre 
…. Aghhh". Nggak lama kemudian, badannya mulai mengejang, itu tandanya dia 
mau orgasme dan makin gue percepat goyangan gue. Akhirnya Shalny ngejerit lagi, 
" Ooghhhh ……. Ehhhmm" dan badannya makin mengejang, udah itu gue tindih dia 
dan gue di peluknya dengan keras tapi gue masih ngegoyangin kontol gue keluar 
masuk vaginanya yang bener bener udah basah itu. "Ndre …. Ufhh …. Ndre … 
udahan dong …. Ehmmm " desis Shalny, terus gue bilang "Bentar lagi Shal !", 
akhirnya nggak lama …. Gue cabut kontol gue dari memeknya, sperma gue langsung 
muncrat keluar dan gue ngerasain orgasme yang luar biasa nikmat.  
 
Sesudah itu Shalny ngejilatin kontol gue sampai bersih dan meluk gue, badannya 
lemas tapi gue tahu dia baru aja merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sambil gue 
peluk, gue ciumin dia di kening dan pipinya, gue juga elus-elus punggungnya. 
Matanya masih terpejam, sepertinya dia bener bener mendapatkan apa yang 
diinginkannya. 
 
Nggak lama kemudian, dia ngelepasin pelukannya dan bilang, "Ndre, gue harus pergi 
nih !" sambil memakai bajunya. Terus gue sahut, "OK, thanks ya Shal …. Elo bener-
bener luar biasa !!" dan dia jawab "Elo jangan terima kasih ke gue ….. ke Sarah aja, 
itu tadi hadiah ulang tahun Sarah buat elo !". Hah ??! Gue cuma bisa bengong aja, 
gue mesti bales apa nih ke Sarah, cewek gue itu ? 
Akhirnya, gue dan Shalny keluar dari rumah itu, yang ternyata dia pinjam dari 
temannya khusus buat nge-servis gue. Sebelum masuk ke mobilnya, dia berkata, 
"Pantes si Sarah betah sama elo ….. gue akuin elo hebat Ndre !", terus gue bales, 
"Kalau elo mau lagi, elo kirim e-mail aja ke gue …. Dia mengangguk setuju dan 
melambaikan tangannya. 
 
 

Dosen Favoritku 
 
Aku Anita kelahiran Samarinda, kuliah di fakultas Ekonomi sebuah PTS cukup beken 
di kota Malang saat ini semester 6. Kabarnya temanku kuliah bilang aku cukup 
manis untuk dipandang, dengan ukuran buah dada 34C, tubuhku seolah tak kuat 
menyangga buah dadaku. Tinggiku 165 dan beratku 60 Kg, kulitku putih mulus dan 
pantatku berisi. Tiap kuliah dengan kelebihan yang kupunya aku berusaha menarik 
perhatian semua orang dengan pakaian ketat dan rok mini aku berjalan melenggang. 
Semua mata tertuju padaku ada juga beberapa berdecak kagum atas kemolekan 
tubuhku dan,... aku bangga menyaksikan semua itu. 
 
Terus terang aku sudah tidak perawan sejak usia 18 tahun pada waktu aku di SMA, 
karena bebasnya pergaulan dan longgarnya tatanan keluargaku aku bebas pergi 
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kemana saja kusuka. Keperawananku hilang saat aku melakukan kegiatan camping 
bersama teman-teman saat perpisahan sekolah disuatu tempat pariwisata. Aku tidak 
menyesali karena kulakukan atas dasar suka sama suka. 
 
Kuliah sore ini adalah dosen favouritku, Faisal namanya wajahnya ganteng atletis 
dan banyak sekali mahasiswi yang berusaha menarik perhatiannya pada saat dia 
mengajar. Bahkan aku pernah dengan dari kakak kuliahku walau dia kelihatan alim 
sebenarnya piawai juga dalam menaklukkan hati wanita yang diincarnya. Pak Faisal 
sudah berkeluarga tetapi masih banyak juga mahasiswi yang tergila-gila melihat 
penampilannya termasuk aku sendiri. Aku pilih tempat duduk paling depan lurus 
dengan tempat duduknya biar aku dapat dengan mudah dan puas memandangnya. 
Tak lama kemudian pak Faisal memasuki ruangan, setelah memberikan salam dan 
berbasa-basi pelajaran dilanjutkan. Aku tidak dapat konsentrasi pada kuliah yang 
diajarkan pikiranku tertuju pada wajah dan bodinya yang tepat berdiri didepanku. 
Sesekali kugerakkan kakiku untuk meraik perhatiannya dan dia terpancing, diliriknya 
rokku yang cukup sempit itu sreeet,.... Dan dipalingkan wajahnya pada pandangan 
lain,... ah dia kena,...pikirku.  
Dan,.... Secara tidak sengaja dilemparkan pandangannya pada daerah dadaku, pak 
Faisal agak terbelalak melihat belahan dadaku yang seolah mau melompat keluar 
karena ketatnya T shirt yang kukenakan. 
 
Merah wajahnya seketikan menyadari keadaan ini dan dia pura-pura menulis 
dipapan. Selang beberapa saat dia melanjutkan membahas materi kuliah dan kini 
aku yang benar-benar terkejut, kulihat celana pak Faisal ada yang menggembung 
dibagian depan. Beberapa mahasiswa tersenyum malu memandang bahkan ada yang 
sempat terhenyak sampai menutup mulutnya. Kubayangkan betapa besar batang 
kemaluan pak Faisal yang sekarang sembunyi dibalik celananya. Aku semakin 
terkagum dan merinding membayangkan andaikan memekku yang sempit ini sempat 
disinggahi oleh batang kemaluannya. Ketika kuliah usai mahasiswi ramai 
membicarakan kejadian yang baru berlangsung yaitu menggembungnya celana pak 
Faisal. 
"Eh,... Neti kamu lihat enggak anunya pak Faisal meradang,.........," tanya Nina 
sambil berbisik berbicara dan menutup mulutnya. 
"Iya Nin,.... Aku jadi merinding lho membayangkan, ngeri juga ya,...kalo kamu 
bagaimana Anita,.. ," Tanyanya padaku,... mereka berdua dengan aku (jadi bertiga) 
adalah kelompok belajar yang kadang suka ngerumpi hal-hal yang jorok-jorok untuk 
selingan, dan kedua temanku juga orangnya fair dia mengaku sama-sama tidak 
perawan dan senang melakukan hubungan sex dengan orang yang di sukai. Yang 
jelas ketiganya ini memang sedang berburu pak Faisal, Karena konon kabarnya pak 
Faisal pernah juga terlibat beberapa kali affair dengan mahasiswinya dan semua 
berjalan santai-santai saja. 
 
"Pasti dong, aku kan duduk depan sendiri jadi aku paling jelas lihat burung 
raksasanya,... bener juga ya kali. Kakak tingkat kita itu yang pernah ama dia pasti 
ketagihan dibuatnya,....." cerita Anita berapi-api,... " Dan yang jelas aku pengin 
mendapatkannya,....," Lanjutnya. 
Setelah puas ngerumpi kiri kanan muka dan belakang mengupas habis masalah 
dosen favourit aku berpisah dengan sahabatku untuk janji bertemu besok dan akan 
berusaha bertemu dengan pak Faisal pada minggu depan, aku berjalan kaki karena 
kebetulan mobil yang biasa kupakai harus mengalami pemeriksaan medis di bengkel. 
Tak kurasakan ada mobil berjalan pelan mengikutiku sampai akhirnya kira-kira 
berjarak 300 meter diluar halaman kampus, kaca jendela mobil terbuka dan 
kudengarkan suara yang tidak asing menawari untuk mengantarku. Aku menoleh 
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dan,.... DEG,...DEG,....DEG jantungku seakan berhenti pak faisal yang baru saja ku 
bicarakan senyum manis mengajakku. Tanpa berkata lagi aku langsung membuka 
pintu kiri dan kuletakkan pantatku pada tempat duduk kiri. Mata pak Faisal tak luput 
melihat pahaku yang tersingkap dan dengan cepat kututup pintu serta membenahi 
letak dudukku yang terlalu sembrono itu. 
 
Mobil berjalan lambat kuperhatikan interior didalamnya cukup mewah dengan 
lapisan karpet halus dan bersih serta wangi aku krasan didalam mobilnya. Sesekali 
mata pak Faisal mengarah pada belahan dada yang padat berisi, apabila jalan 
bergelombang tak ayal lagi dadaku ikut turun naik sesuai irama jalan. Tak terasa 
perjalanan sudah jauh melampaui arah kost-kosanku. Sambil bercerita ringan pak 
faisal memindahkan persnelling tanpa melihatnya dan,..... secara tidah sengaja dia 
menyenggol pahaku, cepat-cepat ditarik tangannya sambil mengucapkan maaf 
berkali-kali. Aku tersenyum saja padahal aku juga kepingin tangannya berlama-lama 
dipahaku bahkan tidak hanya dipaha saja,........ 
 
Tak terasa mobil dibelokkan pada Restoran yang mewah dengan fasilitas karaoke. 
Pak Fasial memilih tempat yang asri dengan lokasi pribadi ruang hanya untuk dua 
orang. Setelah makanan tersedia pak faisal menikmati sambil bernyanyi. Merdu juga 
suaranya,... mesra ditelinga. Ruangan ber AC tinggi membuat aku agak dingin 
sengaja kurapatkan dudukku untuk tidak terlalu dingin, Pak faisal masih terus 
bernyanyi. Dua lagu telah selesai dinyanyikan dan dengan lembut tangannya mulai 
memeluk bahuku dan,... gila aku menikmati sekali. Tak lama kemudian dia semakin 
berani mempermainkan rambutku,... aku tetap terpejam dan,........  
disentuh bibirku dengan tangannya akhirnya perlahan dan lembut bibirnya merapat 
dibibirku.  
 
Aku tidak menyia-nyiakan keadaan ini dengan cekatan pula kujulurkan lidah kecilku 
untuk dinikmati dan kami saling berpagukan ketat. Kuhisap mulutnya dia juga 
membalas tangkas sampai aku hampir kehabisan nafas, dia tidak diam dengan 
perlahan diraihnya payudaraku pertama dari luar kaos dan tangannya mulai 
menyibak kaosku. Dingin terasa payudaraku disentuh jari yang kokoh. Putingku tak 
luput dari jarinya dan kurasakan pentilku mulai mengeras. Aku masih tetap memeluk 
dan kuciumi lehernya. Perlahan ditarikknya kaosku keatas hingga tinggal BH dan Rok 
miniku saja dia makin agresif saja kelihatannya,... Pak Faisal berdecak kagum 
melihat buah dadaku meyembul besar seakan Bhku tak sanggup menampung semua 
payudaraku ini. Didekatkan kumisnya pada susuku aku kegelian dan kurasakan 
hangat lidahnya mengulum pentilku aku kegelian hebat. Rambut pak fFaisal jadi 
sasaran untuk menahan geli aku mengucek dan menjambak rambutnya, tetapi dia 
semakin menjadi. Susuku diberi cupang hingga nampak merah pekat ganas sekali 
dia,... pikirku. 
 
Perlahan diraihnya leher dan aku ditidurkan diatas sofa, lagu karaoke sendu 
menambah gairahku semakin tinggi. Pak faisal tak bosan bosan menciumi bagian 
tubuhku dan,..... kurasakan pahaku bersentukan sama tangan berbulu milik pak 
Faisal. Rokku disibak dan ditarikknya keras sehingga pengaitku lepas,... gila cing 
,..... kini tinggal celana dalamku ungu serta BH dengan warna yang sama. Pak Faisal 
semakin bernafsu mulutnya menjalar kemana-mana aku hanya gelisah dan 
mengerang,... semakin aku mengerang semakin ganas dia melakukan aksinya. 
",.... Eeeeeeeeeh,... Pak,... Pak,..... Faisal,..... Aaaaaaah,......" Aku nggak betah saat 
dia me- mainkan memekku dengan tangannya dan,..... dielus lembut bulu memekku 
yang mulai basah. Aku kegelian saat jari tengahnya dimasukkan dalam lubang 
memekku,... dia semakin bernafsu. 
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",.....Hhhhhmmmmmmmmmmmm,....Hmmmmmm ," lenguhnya. 
 
Aku semakin menjadi tak menentu, kekuatanku hilang saat pak Faisal dengan fasih 
menaruh lidahnya dalam lubang kemaluanku,... digigit-gigit kecil klentitku yang 
memanjang dan semakin basah. Bunyi kecipak air kemaluanku menambah pak 
Fasial semakin berani menjulurkan lidahnya pada bagian dalam. Aku semakin 
kegelian. Semakin aku menggeliat mengangkat pantat kurasakan sentuhan lidah 
dalam vaginaku dan tangan pak faisal yang satu juga masih tidak mau lepas pada 
payudaraku. Lengkap sudah kepuasan saat ini. Semua daerah sensitif milikku telah 
direngkuhnya. Tangannya sekarang sibuk melepas baju dan kini dia tinggal celana 
saja. Disuruhnya aku duduk dan dia berdiri, tanganku dituntun kearah celana dan 
disentuhkannya pada benda yang mengeras dibaliknya. Kuelus lembut,kutempelkan 
mukaku pada celana tersebut terasa berdenyut keras. Aku mulai tak sabar kubuka 
retsleting celana pak Faisal,... kulihat putih warna celana dalamnya dan,..... Astaga 
kepala kemaluan pak faisal ternyata sudah keluar dari kolornya kucoba meraba 
ujung kemaluan keluar air sedikit agak lengket. Celana Dalam putih kutarik kebawah 
dan,..... aku kaget setengah mati baru kali ini kulihat kemaluan lelaki kaku 
mendongak keatas, otot-ototnya kelihatan jelas meradang dan ukurannya 
maaaaaaakkkkkkk tak terbayangkan. 
 
Aku was-was,.... Dia merasa, digoyang-goyangkannya kemaluannya kearah mukaku 
terasa pipiku seperti dipukul palu. Dengan senyum kupegang kemaluan pak Faisal 
dan,.... Wuuuuiiiihhhhh tanganku tak cukup melingkari bulat kemaluannya dan 
panjangnya kuperkirakan sekitar 22 CM,... dia juga tersenyum merlihat 
kebingunganku. Kulihat dia sambil melongo dan dia tidak menyia-nyiakan waktu 
dengan mendesakkan kemaluan ke mulutku.  
 
Mulutku yang keci tak muat mengelomoh semuanya banyak tersisa diluar. Aku 
dengan menganga penuh kuusahan agar kemaluan pak Faisal masuk dalam rongga 
mulutku, tetapi masih tidak bisa. Akhirnya aku jilati secara merata dia mulai 
menggelinjang dan melenguh. Mulai dari ujung kegerakkan masuk dan keluar 
dengan mulutku dia semakin tidak karuan juga geraknya. Dengan susah payah 
kukelomoh kemaluan pak Faisal yang besarnya seperti botol, semakin cepat dan 
semakin cepat. Kurasakan aca cairan manis keluar sedikit dimulutku. Kuhisap 
semakin kuat dan kuat,... pak Faisal pun semakin keras erangannya. Pak faisal mulai 
ingat tangannya bekerja lagi mengelus memekku yang mulai mengering basah 
kembali. Mulutku masih penuh kemaluan pak Faisal dengan gerakan keluar masuk 
seperti penyanyi karaoke. 
 
Aku tersentak merasakan pak faisal menarik kemaluannya agaak keras menjauh dari 
mulutku dan dengan sigap ditidurkannya aku diatas karpet, kedua kakiku diangkat 
diletakkan diatas pundaknya kiri kanan sehingga posisiku mengangkang,dia bisa 
melihat dengan jelas melihat memekku yang kecil namun kelihatan gemuk seperti 
bakpau. Kulihat dia mengelus kemaluannya dan menyenggol-nyenggolkan pada 
memekku aku kegelian. Aku bersiap dibukanya kemaluanku dengan tangan kiri dan 
tangan kanan menuntun kontolnya yang gede menuju lubang memekku. 
Didorongnya perlahan,..... sreeeettttt,....dia melihatku sambil tersenyum dan 
dicobanya sekali lagi,... mulai kurasakan ujung kemaluan pak Faisal masuk perlahan. 
Aku mulai geli tetapi agak sakit sedikit. Pak Faisal melihat aku meringis menahan 
sakit dia berhenti dan bertanya,.... "Sakit ya,.....," Aku tidak menjawab hanya 
kupejamkan mataku ingin ceoat merasakan kemaluan besarnya itu. Dogoyangnya 
perlahan dan,.......Bleeesssss digenjotmya kuat pantatnya ke depan hingga aku 
menjerit,... "Aaaaauuuuuuuu". Kutahan pantat pak faisal utnuk tidak bergerak. 
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Rupanya dia mengerti memekku agak sakit dan dia juga ikut diam sesaat. Kurasakan 
kemaluan pak Faisal berdenyut dan aku tidak mau ketinggalan. Aku berusaha 
mengejan sehingga kemaluan pak Faisal merasa kupijit pijit. Selang beberapa saat 
memekku rupanya sudah dapat menerima semua kemaluan pak Faisal dengan baik 
dan muali berair sehingga ini memudahkan pak Faisal untuk bergerak. Aku mulai 
basah dan terasa ada kenikmatan melngalir di sela pahaku. Perlahan pak Faiasal 
menggerakkan pantatnya kebelakang dan kedepan,... aku mulai kegelian dan 
nikmat. Kubantu pak Faisal dengan ikut menggerakkan pantatakku berputar ,..... 
"Aduuuuuhhhhh,..... Anita,.........," erang pak Faisal menahan laju perputaran 
pantatku rupanya dia juga kegelian kalau aku menggerakkan pantatku. Ditahannya 
pantatku kuat-kuat agar tidak berputar lagi, justru dengan menahan pantatku kua-
kuat itulah aku menjadi geli dan berusaha untuk melepaskannya dengan cara 
bergerak berputar lagi tapi dia semakin kuat memegangnya. Kulakukan lagi 
gerakannu berulang dan kurasakan telur kemaluan pak faisal menatap pantatku licin 
dan geli. Rupanya pak Faisal termasuk kuat juga berkali-kali kemaluannya mengocek 
mememkku masih tetap saja tidak menunjukkan adanya kelelahan bahkan semakin 
meradang. Kucoba mempercepat gerakan pantatku berputar semakin tinggi dan 
cepat kulihat hasilnya pak Faisal mulai kewalahan dia terpengaruh iramaku Yang 
semakin lancar. Kuturunkan kakiku mengamit pinggangnya dia semakin tidak leluasa 
untuk bergerak sehingga aku bisa mengaturnya. Aku merasakan sudah 3 (tiga) kali 
memekku mengeluarkan cairan untuk membasahi kemaluan pak Faisal tetapi pak 
Faisal belum keluar juga. 
 
"Kecepek,.. kecepek,...kecepek,... bunyi kemaluanku saat kemaluan pak Faisal 
mengucek habis didalamnya aku kegelian hebat,...... 
",.... Anita,........ aku mau keluar,.... Tahan ya,.......... Pintanya menyerah. 
Tanpa membuang waktu kutarik memekku dari kemaluannya kugenggam dan 
dengan lincah kumasukkan bonggol kemaluan tersebut kedalam mulutku,... 
kukocok,... sambil kuhisap,.... Kuat-kuat,....kuhisap lagi dan dengan cepat mulutku 
maju mundur untuk mencoba merangsang agar air maninya cepat keluar. Mulutku 
mulai payah tapi air mani yang kuharapkan tak juga keluar. Kutarik kemaluan dari 
mulutku pak faisal tersenyum dan sekarang terlentang,. Tanpa menunggu komando 
upegang kemaluannya kutuntun kelubangku dengan aku mendudukinya. Aku 
bergerak naik turun dan dia memegang susuku dengan erat. Tidak lama kemudian 
ditariknya tubuhku melekat didadanya dan, aku juga terasa panas,....... 
Sreeeeeeet,... sreeeeettttt,....sreeeeeettttt kuarasakan ada semburan hangat 
bersamaan dengan kuarnya pelicin dimemekku dia memelukku erat demikian pula 
aku. Kakunya dijepitkan pada pinggangku kuat-kuat seolah tak bisa lepas. Dia 
tersenyum puas. 
"Nita,.... Tak pernah aku merasakan memek kecil seperti punyamu ini, enak gila 
memijit punyaku sampai nggak karuan rasanya,... aku puas nit". 
"Aaaaaahhh Bapak bohong,..... berarti sering dong ngerasain yang lain," manjaku 
Dia tidak menjawab hanya tersenyum dan kembali mengulum bibirku kuat-kuat. 
Mobil keluar dari karaoke dan menuju kerumah. Kini tangan pak Faisal menempel 
pada pahaku dan tanganku menempel dicelananya. Sesekali kusandarkan wajahku 
didadanya dan jari nakal pak Faisal mulai beraksi dengan manja. Kurasakan 
gumpalan daging kemaluan pak faisal mulai mengeras lagi, dia tersenyum melihatku 
dan dipinggirkan mobilnya pada tempat yang cukup sepi. Kugosok pelan pelan 
kemaluan pak faisal semakin mengeras,.... Gila baru main udah minta lagi 
rupanya,... wah gawat ini bisa nggak pulang dong malam ini,.... Pikirku. 
 
Diciumnya kening dan pipiku dan dia berkata manja,.... 
",..... Kalo sekarang nita boleh ngeluarin punyaku ini dimulut seperti tadi," aku 
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terbelalak rupanya dia mengerti keiinginanku tadi belum kesampaian dan inilah 
saatnya. Tanpa ba bi bu lagi kuarahkan kebawah retsleting celananya dan,... aku 
kaget ternyata pak Faisal tidak memakai celana dalam,... gila dia udah ngerti 
rupanya. 
,....Lho Kemana Cd nya pak," tanyaku pura-pura bingung. 
" Udah tak taruh bagasi kog," jawabnya kalm sambil mendorongkan kepalaku kearah 
kemaluannya. Aku menurut malam saat ini aku bebas berbuat apa saja terhadap 
kemaluan pak Faisal. Kuhisap dengan berbagai cara agar aku puas dan puas, kursi 
ditarik kebelakang jadilah posisi pak Faisal seperti orang setengan terlentang aku 
semakin leluasa menghisap kemaluan itu. Tangan pak faisalpun tak tinggal diam 
diselipkan pada memekku yang basah lagi dia juga berusaha memasukkan jari 
tengahnya penuh pada memekkku, sesekali diremasnya kuat susuku saat dia geli 
yang hebat. 
 
Kulepas mulutku kulihat kemaluan itu lagi sambil kugosok naik turun seperti onani, 
aku kagum melihat ukurannya. Kuhisap lagi berulang sampai aku puas. Aku mulai 
merasakan adanya cairan manis keluar dari ujung kemaluan. Aku terus berusaha, 
mulutku mulai payah,... kugoyang-goyangkan telur kemaluan pak Faisal dia kegelian 
dengan mengucek memekku dalam dalam.  
",... eeeeehhhhhh,.... Ssssstttttttt,..... aaaaaahhhhhhh," kudengar erangannnya 
mulai tidak karuan aku terus melakukan hisapan kuluman dan jilatan pada kemaluan 
yang membonggol itu dan hasilnya luar biasa,....... 
",..... Nit,.... Aku mau keluar nih,......." Mendengar perkataan itu aku semakin 
gencar melakukan hisapan sambil tanganku bergerak naik turun untuk mempercepat 
rangsangannya.  
 
Dan tak lama kemudian,.... Sreeeettt,..... Srrrreeeeetttt kurasakan dua semburan air 
warna putih pekat masuk mulutku terasa agak manis asin. Karena kuatnya 
semprotan dari kemaluan pak Faisak kurasakan ada air mani yang langsung masuk 
tertelan. Aku bertahan sambil terus menghisap dan dia semakin gak karuan 
tingkahnya. Kuhisap terus sampai terasa tidak ada lagi air mani yang keluar dari 
kemaluan pak Faisal. Kubersihkan kemaluan pak Faisal dengan menjilatinya sampai 
bersih. Aku puas merasakan semuanya dan pak Faisalpun demikian. Masih terus 
kujilati dan kudorong keluar masuk kemaluan pak Faisal dia terus mengerang tidak 
karuan. Aku bahagian,... sebentar kemudian kurasakan kemaluannya mulai mengecil 
dan lemas,pada saat kecil dan lemas tersebut aku merasakan mulutku mampu 
melahap kemaluannya secara menyeluruh. 
 
Diciumnya keningku yang basah keringat,...... tepat pukul 22.00 aku sudah nyampe 
di Kostku dan berharap suatu saat pak Faisal mengajakku kembali. Pada esoknya 
sahabatku hanya ternganga mendengar ceritaku yang telah berhasil berkencan 
dengan Pak Faisal sampai keluar air maninya dua kali dia mengatakan aku curang 
karena tidak memberi tahu bagaimana cara menggaet pak Faisal. Aku cuek aja dan 
sampai kini walaupun aku sudah berkeluarga aku masih sering membayangkan 
kemaluan pak Faisal yang tegak menantang itu, hal ini dikarenakan suamiku 
orangnya pekerja keras sehingga lupa waktu dan jarang memberikan nafkah batin 
yang cukup, tetapi sayang sejak menikah aku tidak pernah ketemu lagi sama orang 
yang memiliki kemaluan dan permainan sex yang hebat.  
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Gelanggang samudra 
 
Hari jum'at sore rencananya pacarku kembali kerumah orang tuanya di bandung. 
Siang itu aku hubungi Ahung ditempatnya, dan mengajak dia untuk berenang di 
Ancol. Tadinya aku hanya bercanda, eh ternyata Ahung menanggapi dengan serius 
dan rencana pergi berenang hari Sabtu setelah pulang kantor. 
 
Sabtu pagi langsung kutanyakan... "kamu sudah siap? 
"OK.. sudah bilang sama mama" dia bilangnya pergi ke bandung kerumah kawannya 
yang bernama yani. siipp... pikirku.  
 
Setelah jam kantor (12.15) kami pergi makan dulu baru kemudian kuarahkan 
kendaraanku ke Ancol. 
 
Selama dalam perjalanan kami bicara-bicara Ahung menanyakan Amanda, aku 
bilang dia pergi ke bandung kemarin sore. 
Sesampainya disana matahari masih terik-teriknya bersinar menyinari bumi dan 
menembus kulit, tapi tidak merubah niat kami untuk berenang. Kubayar karcis dan 
kusewa kamar bilas untuk keluarga. 
 
Sampai didalam kukunci pintunya dan mulai kuserobot bibirnya yang masih merah 
karena lipstiknya, kulumati terus serta kumainkan lidahku... aaaahhhhh.... dan 
lidahnya juga sudah mulai bermain dalam mulutku..... jadi kami saling memainkan 
lidah 
.....tanganku mulai merayap kebuah dadanya yang masih terbungkus 
bajunya...keremas agak pelan... matanya mulai terpejam.... 
aaaaccchhhhh......ooohhh... hhhmmmmm. 
..... kulepas kancing baju mulai dari atas sampaibawah... kulihat badannya yang 
mulus.... aaahhhh.... kuremas lagi teteknya dari balik behanya yang tipis.... 
oooohhhh......hhhhmmmm..... gung 
..... kukenyot putingnya ooohhh...... hhhmmmm....kusedot agak keatas.... 
kucupang.... ooohhhhh..... aaaahhhh....hhhmmmm.... naik lagi keleher... kujilati 
lehernya... ooohhh gung.....sambil tangannya menjambak rambutku.. 
Kontolku yang mulai dari masuk kamar sudah tegang... mulai digesek-gesek... 
aaahhh... hung.... kubuka behanya yang berwarna hitamdan kulumat lagi 
putingnya..... hhhmmm.... lalu kuturunkan rok mininya dan tinggallah celana dalam 
berwarna hitam dan mulai kugesek-gesek memeknya.... ooohhh.... hhhmmmm... 
kemasukan tanganku kebalik celana dalamnya mulai dari jembutnya yang tipis... 
turun lagi dan memeknya sudah basah... ssssshhhhh..... sambil menggigit bibir 
bawahnya sedangkan mulutku masih menyedot putingnya yang mulai 
mengeras....kumasukan jari tengahku dengan perlahan.. sssshhh.... 
ooohhh......terasa lembab dalam memeknya... kudorong lagi lebih dalam... makin 
dalam.... ssssshhhh... gung..... ayo dong..... 
 
Aku lepaskan kaosku lalu celana panjang dan celana dalam begitu juga dia 
melepaskan celana dalamnya yang hitam... kurebahkan pada bangku yang terbuat 
dari keramik .... kuangkat kedua pahanya dan kulihat memeknya yang merekah..... 
setelah me-lap memeknya yang basah dengan handuk... kubenamkan kepalaku.. 
dan lidahku mulai menjulur kedalam lobang memeknya dan sekali-sekali menyentuh 
itilnya... oooohhhh....gunggg.... seedddaappp..... ssssshhhhh....hhhhhmmmm... aku 
tidak menghiraukan rintihannya... terus kulakukan mulai naik turun menyentuh 
itilnya... dan lidahku masuk kedalam memeknya yang mulai terbuka.....ooohhhhh 
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.... kira-kira sepuluh menit kutandaskan permainan lidahku dalam memeknya... kok 
udah gung..... kuangkat kepalanya dan kusodorkan kepala kontolku kebibirnya... 
dan dia mulai mencaplok kepala kontolku... ooogggghhhhh...... terus hung..... mulai 
kontolku dihisapdan dikeluarkan dari mulutnya......tapi baru dua menit kucabut... 
"kok dicabut emangnya udah enak ???" 
..... kuangkat lagi kedua pahanya dan kuarahkan kepala kontolku kebibir memeknya 
dan bblllleeessss.......matanya terpejam sssshhhhh.... hanya itu yang terdengar dari 
mulutnya.. kuayunkan terus pantatku... ooohhhh..... ssssshhh....aaahhhh.... 
gung...... aku hampir lupa bahwa dia gampang sekali terangsang kalau teteknya 
mainkan... lalu kubenamkan mulutku pada teteknya terus kujilati putingnya yang 
tegang... sambil pantatku terus menggoyang.. dan pantatnya juga ikut bergoyang.... 
gung...sssshhhhh... hhhhmmmmm.... aaaggghhh.... sampai akhirnya otot 
memeknya menegang dan kakinya menjepit pinggangku 
aaaaaaaahhhhhhhh....ggunngg....... aku keluar....... sssshhhhh....... terus 
kuayunkan kontolku dalam memeknya.... terasa denyutan memeknya dan matanya 
masih terpejam sementara aku masih terus memainkan kontolku didalam memeknya 
ssssshhhh...... aaahhhh 
...... lima belas menit berlalu dan aaaaahhhhhh...... hungg....... crrrraaattt..... 
cccrrraaattt....ccrraattt..... tumpahlah seluruh pejuku didalam memeknya sambil 
kutekan pantatku agar kepala kontolku menyentuh dasar memeknya......kuciumi dia 
dan dia hanya tersenyum...... 
 
Istirahat sejenak lalu Ahung berdiri dan tetesan pejuku yang masih berada dalam 
memeknya keluar membasahi lantai ruang ganti pakaian....dan menuju shower... 
Ahung membersihkan badannya lalu memakai pakaian renangnya yang seksi... 
Begitu aku melihat Ahung memakai pakaian renang aku jadi terangsang lagi.... dan 
kuserobot begitu dia membuka pintu shower..... dia bilang... gung... nanti saja.... 
'ntar nggak jadi berenang.... aku bilang OK.... lalu kuambil celana renangku....dan 
kamipun keluar menuju kolam renang sebelumnya menitipkan kunci pada sang 
penjaga..... 
 
Sore menunjukan jam lima dan pengunjung disini makin banyak... aku mengajak 
Ahung untuk pulang... dia setuju... di kamar ganti aku ciumi lagi dia... Capek ah.... 
katanya.... Kami bilas bersama saling berciuman dan meremas.... setelah itu 
memakai pakaian kami masing-masing dan menuju pulang... 
 
Dia memutuskan untuk makan bakso dahulu di bakso Afung jayakarta..OK.... setelah 
makan kami bersama menuju apartemenku dan di apartemenku kami bercinta terus 
sampai jam tiga pagi.... jadi total kami bercinta hari itu adalah enam kali....  
Ahung gadis keturunan yang tadinya tidak mengerti sama sekali apa itu artinya 
kenikmatan seks.. tetapi sekarang sudah mulai ketagihan dan mengerti arti 
kenikmatan tersebut.... Ahung mulai pintar memainkan mulutnya dan lidahnya 
dalam hal melumat kontol... tidak seperti pertama sakit kena gigi terus.... 
Minggu siang aku dihubungi bahwa Amanda akan datang dan minta jemput jam 
lima.... jadi jam tiga aku antar Ahung kerumahnya di tebet... lalu aku menuju 
gambir.... 
 
 

Gadis Bermata Sipit 
Tiga bulan pertama ada temanku yang baru dimutasi di kantor, mulanya biasa-biasa 
saja. Namanya Ahung... Ciri-ciri orangnya adalah wanita keturunan, mata sipit, 
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tinggi kurang lebih 165cm, berat 50kg, bibir sensual, ramah, suka senyum, senang 
pakai rok mini dan sepatu hak tinggi, kulit bersih, rambut sebahu dan wajah tidak 
kalah dengan titi dj. Aku biasa pergi makan siang bersama manajernya yang juga 
rekan sekerjaku. Kebetulan sang manager juga seorang wanita dimana dalam 
perusahaan tempat aku bekerja adalah fifty fifty antara pri dan keturunan. 
 
Ketika makan siang bersama (saat itu kira-kira 6 orang termasuk nirmala) dengan 
kendaraanku menuju salah satu rumah makan di daerah sabang. Pas memilih meja 
langsung menuju meja tapi aku agak terburu-buru atau si ahung yang terburu-buru 
sehingga terjadi tabarakan tanpa sengaja antara aku dan ahung. Hidungnya yang 
tidak begitu mancung menempel pada hidungku yang mancung banget. Tubuhnya 
tinggi bila dibanding wanita biasa kira-kira 170 cm plus sepatu, soalnya tubuhku 
juga sekitar itu, secara reflek aku memeluknya karena takut terjatuh. Dalam 
dekapanku terasa harum parfum mahal dan ternyata memang mahal yang membuat 
darahku berdesir mengalirkan hawa naafsu hingga keubun-ubun.  
 
Setelah makan siang kamipun kembali kekantor dengan tidak membawa hubungan 
serius setelah kecelakaan tadi. Kira-kira setengah jam akan berakhir jam kantor aku 
hubungi dia lewat telephone untuk mengajak nonton dan kebetulan filmnya bagus 
sekali.. eh ternyata dia setuju kalau nontonnya hanya berdua saja. 
 
Selama dalam perjalanan dari kantor ke tempat tujuan kami ngobrol ngalorngidul 
tidak karuan dan tertawa dan kutanya apakah dia sudah punya pacar? dijawab baru 
putus tiga bulan yang lalu makanya dia memutuskan untuk mutasi ke tempatku 
sambil mengepulkan asap rokoknya. Kupikir dia ini lagi labil dan kebetulan sekali aku 
mau mendekatinya, kuparkir kendaraanku di halaman pelataran parkir Jakarta 
Theatre.  
 
Setelah membeli karcis dan makanan kecil kami masuk ke dalam gedung yang masih 
sepi... biasanya juga sepi sih.... aku mengambil posisi di tengah dan boleh pilih 
tempat kata penjaganya... Sesaat filmpun dimulai... tanganku mulai menyentuh 
tangannya... dia masih membiarkan.. mulailah pikiran kotorku... kuremas secara 
halus.... dia hanya membalas dengan halus....Kudekatkan wajahku ketelinganya... 
nafasku mulai masuk melalui lubang telinganya yang sedikit terhalang oleh 
rambutnya yang harum...  
kuberanikan untuk mencium leher... dia hanya mendesah aaahhhhh...... kuarahkan 
ke pipi lalu ke mulutnya..... pertama kali dia menutup mulutnya tetapi tidak kuasa 
untuk membukanya juga karena aku terus menempelkan mulutku pada bibirnya.... 
ssssshhhhh......Tanganku tetap meremas jemari tangannya lalu pindah ke leher dan 
sebelah lagi ke pinggang... lama kelamaan naik ke buah dada yang masih 
terbungkus oleh pakaian seragam kantor... lidahku mulai memainkan lidahnya begitu 
pula sebaliknya.... kuperhatikan maatanya mulai terpejam... jemarinya mulai agak 
kuat meremas tubuhku.... kami tidak memperhatikan lagi film yang sedang diputar 
soalnya lagi asik sich.... 
 
Aku raba kebagian paha.... tetapi terhalang oleh stokingnya yang panjang sampai 
perut... sudah tidak sabar aku untuk meraba kemaluannya... dia menarik tanganku 
agar jangan meraba barangnya... kuraba terus akhirnya dia mengalah.... kubisikan 
untuk melepaskan stockingnya.. kami lepas semua permainan sejenak... hanya 
untuk melepas stocking yang dia pakai... setelah itu kembali lagi ke permainan 
semula.... kurogoh dengan tanganku yang kekar dan berbulu selangkangannya yang 
masih terbungkus dengan cdnya... tanganku mulai kepinggulnya.. eh.. ternyata dia 
memakai cd yang diikat disamping..... kubuka secara perlahan agar memudahkan 
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untuk melanjutkan kememeknya... yang terdengar cuma suara nafas kami 
berdua..... sampailah aku kepermukaan pusar lalu turun kebawah.... betapa 
kagetnya aku raba-raba ternyata bulunya hanya sedikit... kulepas mulutku dari 
mulutnya dan bertanya sama dia ...hung..... bulunya dicukur ya.... bukan jawaban 
yang aku terima tetapi tamparan kecil mendarat dipipiku... plak..... kulanjutkan 
lagi.... sampai akhirnya film sudah akan selesai.... 
 
Kubisikan lagi.. "saya ikatkan lagi ya..hung...." tidak dijawab.. kuikatkan kembali... 
filmpun berakhir kita semua bubar......Melangkah dianak tangga ke tujuh... dia 
menarik aku lalu membisikan "gung... talinya lepas...." buru-buru aku pepet 
samping kiri pinggulnya agar orang tidak menyangka... turun lagi keanak tangga 
kesembilan eh dia bisikan lagi "gung satunya juga..... kamu sih.. ikatnya 'nggak 
kencang..." sory dech kataku... akhirnya dia menuruni tangga dengan merapatkan 
kaki dan memegang samping kiri karana roknya... cepat cepat aku ambil mobil 
sementara dia berdiri menunggu... "sampai juga akhirnya......." kita berdua hanya 
cekikikan saja...  
"Mau kemana lagi kita sekarang...." kataku terserah aja soalnya mau pulang males... 
lagi ribut sama mama.... lalu kupercepat laju kendaraanku menuju pondok tirta di 
halim... langsung masuk kekamar...Ngoborol-ngobrol sebentar... lalu aku kekamar 
mandi untuk pasang kondom.. dan kembali lagi terus kuciumi dia sampai 'nggak bisa 
nafas ...eeeggghhhhh...... sambil mencabut mulutnya.... pelan-pelan dong.... 
mulailah aku menciumi secara perlahan sambil membuka baju dan behanya.  
 
Teteknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil... tetapi pentilnya masuk 
kedalam... kuciumi teteknya... sssshhhhh...... sambil menjambak rambutku. 
kumainkan lidahku di putingnya yang satu sementara yang satu lagi aku mencari 
channel radio fm.... ssssshhhhhh....... dan nafas yang memburu. kuturunkan roknya 
lalu celana dalamnya dan kubaringkan ketempat tidur sambil terus menyusu.... 
sssshhh......ooohhh..... gung..... aku tak peduli dengan suara itu. dan benar saja 
bulu jembutnya hanya sedikit dan halus-halus lagi.. kubelai-belai meski hanya 
sedikit... lalu kumainkan itilnya yang sudah basah ... dia agak kaget.... aauuu..... 
keperhalus lagi permainkanku... mau kumasukan jemariku kememeknya tapi 
...aaauuu.... sakit gung.... lho anak ini masih perawan rupanya aku pikir... 
 
Kujilati terus pentilnya sambil kubuka seluruh pakaianku... tampaklah dua insan 
manusia tanpa benang sehelaipun... dia memperhatikan kontolku sejenak.... lalu 
tertawa ngakak... hhhaaa... hhhaaa.... kenapa kataku.... "kayak penjahat yang 
difilm-film...." katanya.... lalu pelan pelan ku geser pahanya agar merengang... dan 
kuatur posisi untuk siap menerobos lubang memeknya... eeghhh... egghhh.... belum 
bisa juga... dua kali baru kepalanya yang masuk.... aku tidak kehilangan akal... 
kujilat terus puting susunya dan secara perlahan ketekan pantatku agar masuk 
seluruh kontolku... dan ..sssssshhhhhh.... eeeeggghhhh..... sssshhhh... barulah 
masuk seluruhnya aku punya kontol.... dan mulai kuayunkan secara perlahan 
sekali... ssssshhhhhh....ssssshhhhh... aaakkhhhh..... hung..... gung....... hanya itu 
suara yang terdengar..... makin lama makin cepat ayunan pantatku dan kurasakan 
seluruh persendianku mau copot...... sssssshhhhhh.... ooohhhh... my god.... katanya 
aku setop permainan sementara karena aku mau keluar jadi kuhentikan sesaat... eh 
dia malah membalikkan tubuhku.... kuatur posisi kontolku agar pas dilobang 
memeknya... dan ...bbbllleeess... masuk lagi kontolku dalam lumatan memeknya 
yang masih kencang..... dia menaikan dan menurunkan badannya... ssshhhh.... 
sshhhh..... aahhhh..... mulutku disumpalnya dengan susunya dan putingnya sudah 
menegang semua seperti kontolku yang menegang dari tadi..... ssssshhh... 
aaaaahhhhh.... ooohhhhh..... sssssshhh..... lima menit kemudian .... dia menjambak 
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rambutku dan mejatuhkan tubuhnya ketubuhku.... gung....... aaaakkkkkhhhh....... 
gung........ssssshhhhh.... rupanya dia mencapai klimaks.... dan aku merasakan 
kejutan dari lubang memeknya seperti empot ayam..... sssshhhhhh.... 
aaahhhhhh...... hhunnggg........ pejuku nyemprot kedalam liang memeknya kira-kira 
empat atau lima kali kejutan..... yaaaahhhhhhh..... 
 
Akhirnya kami berdua lemas dan bermandikan keringat..... sesaat tubuhnya masih 
menindih tubuhku.... dan kurasakan pejuku mulai mengalir dari lobang memeknya 
menuju keluar melalui batang kontolku kuciumi dia dengan mesra.... 
cup..cup...cup.... lalu dia menggeser kekasur.... kuambil sebatang rokok untuk 
kuhisap... ternyata dia juga menghisapnya..... aaahhh..... sambil memijat-mijat 
kontolku... "jangan dikepalanya..." kubilang... emangnya kenapa??? katanya 
...."Ngilu.. tau nggak...." ...he... he... he... kutanya secara perlahan... hung... 
hhhmmmmm... katanya... cowok kamu dulu suka begini nggak.... nggak berani... 
katanya... jadi ini yang pertama aku bilang..... dia hanya mengangguk..... aku tidak 
memperhatikan kalau dikontolku itu ada tetesan darah dari memeknya.... dia 
berjalan menuju kamar mandi... lalu berteriak kecil.... aaauuuu.... kenapa.. 
kataku.... kencingnya sakit.... katanya.... lalu kami mandi berdua.... mebilas 
berdua.... dan membersihkan badan... tanpa terasa sudah jam delapan tiga puluh ... 
kami memesan makan malam dan disantap tanpa busana.... setelah santap malam 
kujilati lagi puting susunya sampai menegang kembali..... tapi aku meminta untuk 
mengulum kontolku dai hanya menggeleng..... kuraba memeknya juga mulai 
bannnjjiiirrr....... kubalikkan dia kuarahkan kontolku keliang memeknya dari 
belakang.... aaauu..... katanya kaget... dan ..dddhhuuutttt... bunyi dari dalam 
memeknya kita jadi tertawa lagi..... terus kuayunkan daari pelan sampai ngepot...... 
sssshhhhh... ssshhhhh... ssshhh... lalu dia minta aku berbalik dengan posisi 
terlentang sedang dia mulai menaki tubuhku sambil susunya disodorkan untuk 
dilumat lagi..... kuarahkan lagi tanpa melihat dimana posisi lobangnya... dan 
bless.... dia mulai mengayunkan tubuhnya... ssssshhhhhh..... sssshhhhh...... 
aaaahhhh....... gung..... lima menit kemudian tubuhnya kembali mengejang dan 
aaaahhhhh....... gung......... sambil merapatkan tubuhnya ke tubuhku. kini giliran 
aku yang tidak bisa bernafas karena tertutup rambut.... kuhentakkan pantatku kuat-
kuat dan kuayunkan pantatku terus lalu.... sssssshhhhhhh..... hung......... pejuku 
yang kedua keluar........Kami istirahat sejenak lalu mandi air hangat lagi dan 
kutengok jam tanganku sudah menunjukkan pukul sepuluh malam... lalu kuantarkan 
dia pulang kerumahnya dibilangan tebet timur.... 
 
Keesokan harinya kami bekerja seperti biasanya antara atasan dan bawahan.... 
tetapi dia menghubungiku ...gung... masih sakit kalau kencing..... tuh sampai tadi 
pagi juga sakit........ aku bilang nggak apa-apa..... tapi enak kan?? mau nambah.... 
dia bilang ..nanti.....  
 
 

Pengalaman bercinta dengan Hair Dresser 
 
Hallo, glad to meet you to share my love experience again. 
 
Sekarang, gua akan share salah satu pengalaman sex gua yg boleh dibilang salah 
satu yg paling nasty. OK let's get rolling..... Gua orang-nya cukup modist, cukup 
memperhatikan diri gua dan penampilan gua didepan umum. Sebulam sekali, gua 
potong rambut, untuk menjaga penampilan gua agar tetap kelihatan macho dan 
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ganteng.  
 
Nah, gua berlangganan dengan salah satu salon di kota gue tinggal. Dan juga gua 
tetap memakai hair dresser yg sama orangnya. Nama dia sebut saja Liz. Saking 
seringnya gua ke salon, maka hubungan gua dengan dia semakin minggu menjadi 
semakin akrab. Meskipun kita belum pernah nge-date, tapi hubungan kita berdua 
boleh dibilang cukup intim. Dan dia pun tidak segan2 untuk memeluk gua tiap kali 
gua datang ke salon tsb. 
 
Pada suatu sore, sekitar jam 5:30an, gua telp dia membuat appointment potong 
rambut untuk besok siang. Ternyata dia tidak ada waktu besok dan juga lusa-nya. 
Dia booked sampai 3 hari. Karena rambut gua udah berantakan, gua pengen rambut 
gua keliatan rapi secepatnya. Akhirnya, karena dia juga sedang sibuk pas gua telp, 
dia menyuruh gua dateng ke salon sekitar jam 8PM.  
 
Tak terasa sudah jam 7:30, dan gue pun bersiap2 untuk berangkat ke salon. Sambil 
memanaskan Range Rover jeep gue, gua telp dia lagi, untuk memastikan bahwa gua 
akan dateng sedikit telat. Sesampainya gua disono, dia masih memotong rambut 
customer terakhir dia. Dan gua menunggu sambil duduk2. Ini sedikit info mengenai 
hair dresser gua yg bernama Liz. Dia umur 23, bule, rambutnya pendek dicat 
berwarna putih, dan dia tingginya sekitar 5'3" (sekitar 158cm).  
 
Tak lama setelah customer terakhir selesai, dia mendekati gue lagi. Seperti biasa, 
dia mulai meraba2 rambut gue dengan jari2 tangannya yg penuh dengan cincin. 
Dia bilang, "Im so sorry I'm all booked 'till Thursday, honey". "What do you have in 
mind today for your hair ?" "As usual, short on both sides and on the back too", gua 
bilang. 
 
Akhirnya OK, setelah dikeramas, dia mulai potong rambut gua, dan kita mulai 
bercerita2 tentang segala macem, mulai dari sekolah, movies, etc. Pas dia 
memotong rambut gue, pahanya dia bersentuh dengan tangan gua beberapa kali. 
Gua mulai berpikir, oohh betapa nikmatnya, cuma sehelai blue jeans dia yg 
menghalangi tangan gua dari paha dia yg mulus itu. Sampai akhirnya pas dia sedang 
memotong poni gue, dada dia berada pas didepan batang hidung gue. Pelan2, gua 
menghisap napas dalam2 untukmecoba menghirup "oxygen" dari dada dia. Ohh 
yeeeeaaahh.....cuma dua helai kain yg "menghalangi" muka gue dengan dada dia. 
 
Then, seperti sambaran petir, dia bertanya,"what do you think of 'em ?" Huh ? gua 
bingung. Seperti orang bloon gua megap2, bertanya,"What was it, Liz ?" "What do 
you think of them?" Gue masih bingung, karena shock. Meskipun gua sebenernya 
tahu, tapi gua malu engga tahu harus menjawab apa, karena ditanya begitu dengan 
tiba2. 
 
Lantas gua bertanya ke dia, "Are you referring to your boobs?" 
(boops=toket(slang)). "Yeah, you got that right", dia bilang. Hmmm......I think they 
are pretty nice, gua jawab. 
Sementara disalon tsb, tidak ada orang lain, selain kita berdua. Lalu dia bilang, "Go 
ahead, touch 'em, Im almost done with your hair, so you wont bother me,"Liz 
replied. Wowwww.....gua bisa ngentot dengan bule juga nih, ide gila gue bilang. 
Lantas gua bilang,"hmmm...can I see them, Liz ?", "Yeah, why not ?" she said. 
"Why don't we go to the tanning room, gua bilang ke dia" 
Lantas kita berada di tanning room, tanpa banyak cingcong, gue peluk dia dari 
belakang. Meraba2 toketnya dan gua ciumin leher danpipi dia. Akhirnya dia berputar 
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dan kita ber-french kiss. Manis juga bibirnya dia, gua pikir. Karena dia kecil 
orangnya, gua angkat dan kakinya dia melingkari pinggang gua, sambil kita terus 
berciuman lidah ke lidah, dan bibir ke bibir. 
 
Akhirnya, kita sempat berhenti untuk beberapa saat, karena ada telp. Sialan gua 
pikir, lagi enak2 ada yg telp. Pas gua lagi mununggu, gua merokok sebentar..engga 
berapa lama kemudia, Liz masuk ke tanning room. Dan dia bilang,"Let's continue 
what we left off". OK Im ready for you, Liz. Pas gue mau buang rokok gua, dia 
bilang, gimme your ciggarette to me, I feel I need a smoke for awhile. Engga lama 
kemudian, dia tanya gua, kalau gua pernah coba marijuana (cimeng). 
 
Gua pikir, ah cimeng sih hobby gue.Dan gua bilang, yes you bet I do. Do you ? dia 
bilang, yeah I have 1 joint (1 linting) to share with you now. Setelah nyimeng dan 
lumayan HIGH, kita terusin berciuman lidah ke lidah. Tak terasa si Liz udah bugil, 
keliatan bulu nya dia berwarna coklat ke merah2an. 
 
OOhhhhhh gue tambah mabok ngeliatnya.Gua jilatin dadanya, putingnya gue gigit 
pelan2, sampe menjadi keras. Terus turun kebawah, keperutnya enak banget. 
Akhirnya, lidah gua sampe ke memeknya dia...ternyata seperti difilm2 bokep, 
memek bule itu bagus, merah mudah, pink warnanya. Gua jilatin dengan gaharnya. 
Naik turun, keluar masuk memek dia, gue sedot sampe cairan putih2nya keluar dan 
gua telen. Terasa asin2 kecutnya tapi nikmat sekali !!! Dan dia juga mulai ciumin titit 
gue yg sudah berdiri tegak. Dia main2in dibibirnya dan, sampai akhirnya dia hisap 
sampe dalam sekali. Gua ngerasa kalau kontol gue itu udah masuk dalem banget ke 
mulut dia, sampe mungkin udah masuk setengah tenggorokan dia. Gua udah engga 
tahan pengen muncratt, tapi karena gua pengen muncratnya di memek dia, lantas 
gua mulai berpikir tentang sekolah, tentang segala sesuatu yg bikin gue engga jadi 
muncrat. 
 
Setelah puas, dia nungging, kita berdua ngentot gaya doggie style. Sementara gua 
ngentot, gue remas2 toket dia dari belakang. Nikmatnya bukan main. Yang bikin gua 
tambah horny itu, suara nya dia. Berdesah2 lumayan kencang, mungkin sebagian 
besar dari cewe2 indo tidak pernah begini kalau lagi ngentot ya. Untuk beberapa 
saat, kita berdua berganti style, sekarang gaya missionary. Dia dibawah, gua 
diatas...ini ngentot style yg bikin gua cepet banget keluar spermnya.  
 
Sekalian ngentot, bisa sebari ngeliatin toket dan muka dia yg sexy dan rambutnya 
yg blonde. Karena gua engga mau cepat2 muncrat, gua angkat kaki dia, gua buka 
high heelnya dan stockingnya sebari gua tetap goyang2 ngentotin dia. Dia pun 
sepertinya tidak cape2, tetap berdesah2. Sesudah stockingnya mulai terbuka, gua 
mulai ciumin paha dia, gua jilatin dan gua cupang, sampe jadi merah2.  
 
Karena gua bener2 udah engga tahan, akhirnya gua mulai turunin muka gue 
kebagian dada dia, tadinya gua mau jilatin puting toketnya, tapi dia menarik muka 
gua ke mukanya. Dia orgasm pas lagi ciumin mulut gua...terasa keluar seperti 
cairan2 hanget dari memek nya yg pink itu. Gua juga udah bener2 engga tahan, dan 
akhirnya memuncratkan cairan sperma. 
 
Karena gua lagi high cimeng, ejaculation gue bener2 nikmat banget. A TRILLION 
TIME MORE INTENSE !! Gue menjerit2 nikmat dan linu2 dikontol gue pas lagi 
muncrat. Gua udah engga konsen lagi untuk ciumin bibirnya dia, akhirnya gua jilatin 
mulutnya dia. Dan dia pun membalas keluarin lidahnya untuk gua masukin ke mulut 
gua, dan gua hisap lidahnya.  
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Sewaktu gua mau menarik keluar kontol gua, dia melarang jangan. Karenadia masih 
merasakan sedikit rasa nikmat. Dan gua pun membiarkan kontol gua didalam 
memek dia. Sesudah kurang lebih 5 menit, gua cabut keluar, linu sekali tapi nikmat 
pas kontol gua keluar pelan2 dari memeknya yg udah bener2 basah. Mungkin dia 
orgasm berkali2, karena gua liat memeknya dia basah dan cairan peju gua menutupi 
lubang pussynya yg pink itu.  
 
Engga lama kemudian dia ke bathroom mau pipis katanya. Pas dia balik, dia 
langsung membuka lebar2 kakinya, kelihatan lagi selangkangan dia masih merah. 
Dan gua pelan2 mendekatinya, gua cium2 sebentar dan gua jilatin. Asin rasanya 
sekarang, bekas peju gua dan cairan orgasm dia masih ada sedikit kali. Lubang 
pantatnya gua lihat pink juga warnanya, dan bersih. Karena gua masih pengen jilatin 
dia, lalu gua jilatin juga lubang pantatnya. Sampe dianya teriak aaaahhhh sekali. Tak 
terasa sudah jam 10 lagi. Dan dia mesti membereskan cashier untuk diberikan di 
manager salon tsb besok. Selagi menunggu dia hitung2 semua bill dan duit, gua 
masih iseng untuk pegang2 toket dan menciumi bibir dia, sementara dia hanya 
senyum2. Jam 11 dia beres dan gua anterin dia ke tempat parkir, dan gua pulang ke 
apt gua.  
 
Sampai sekarang kita berdua masih berhubungan intim dan udah 3 kali date keluar. 
Sewaktu2 kita berdua masih bercanda mengenai malam itu pas kita have sex di 
salon. Dia pernah bilang ke gua, kalau misalnya dia ketahuan having sex di tanning 
room, dia bisa kena pecat sama bossnya. Hehehehe..untungnya saja tidak pernah 
ada yg tahu, selain kita berdua. Lain kali gua akan cerita2 kalau gua punya 
pengalaman having sex yg sangat menarik untuk dibaca. 
 
 

TERJERAT NAFSU NYONYA MAJIKAN 

 
Tujuanku datang ke Jakarta sebenarnya untuk merubah nasib. Tapi siapa yang 
menyangka kalau ternyata kehidupan di kota besar, justru lebih keras dan pada di 
desa. Aku sempat terlunta-lunta, tanpa ada seorangpun yang mau peduli. Selembar 
ijazah SMP yang kubawa dari desa, ternyata tidak ada artinya sama sekali di kota 
ini. Jangankan hanya ijazah SMP, lulusan sarjana saja masih banyak yang 
menganggur. 
 
Dari pada jadi gelandangan, aku bekerja apa saja asalkan bisa mendapat uang untuk 
menyambung hidup. Sedangkan untuk kembali ke kampung, rasanya malu sekali 
karena gagal menaklukan kota metropolitan yang selalu menjadi tumpuan orang-
orang kampung 
sepertiku. 
Seperti hari-hari biasanya, siang itu udara di Jakarta terasa begitu panas sekali. 
Seharian ini aku kembali mencoba untuk mencari pekerjaan. Tapi seperti yang selalu 
terjadi. Tidak ada satupun yang melirik apa lagi memperhatikan lamaran dan 
ijazahku. Keputusasaan mulai menghinggapi diriku. Entah sudah berapa kilometer 
aku berjalan kaki. Sementara pakaianku sudah basah oleh keringat. Dan wajahku 
juga terasa tebal oleh debu. Aku berteduh di bawah pobon, sambil menghilangkan 
pegal-pegal di kaki. 
Setiap hari aku berjalan. Tidurpun di mana saja. Sementara bekal yang kubawa dari 
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kampung semakin menipis saja. Tiga atau empat hari lagi, aku pasti sudah tidak 
sanggup lagi bertahan. Karena bekal yang kubawa juga tinggal untuk makan 
beberapa hari lagi. Itupun hanya sekali saja dalam sehari. 
Di bawah kerindangan pepohonan, aku memperhatikan mobil-mobil yang berlalu 
lalang. Juga orang-orang yang yang selalu sibuk dengan urusannya masing-masing. 
Tidak ada seorangpun yang peduli antara satu dengan lainnya. Tiba-tiba pandangan 
mataku tertuju kepada seorang 
wanita yang tampak kesal karena mobilnya mogok. Dia ingin meminta bantuan, Tapi 
orang-orang yang berlalu lalang dan melewatinya tidak ada yang peduli. Entah 
kenapa aku jadi merasa kasihan. Padahal aku sendiri perlu dikasihani. Aku bangkit 
berdiri dan melangkah menghampiri.  
"Mobilnya mogok, Nyonya...?", tegurku dengan sikap ramah. 
"Eh, iya. Nggak tahu ya kenapa, tiba-tiba saja mogok," sahutnya 
sambil memandangiku penuh Curiga. 
"Boleh saya lihat " ujarku meminta ijin. 
"silakan kalau bisa." 
Waktu di kampung aku sering bantu-bantu paman yang buka bengkel motor. 
Terkadang ada juga mobil yang minta diperbaiki. Tapi namanya di kampung, jarang 
orang yang punya motor. Apa lagi mobil. Makanya usaha paman tidak pernah bisa 
maju. Hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. 
Seperti seorang ahli mesin saja, aku coba melihat-lihat dan memeriksa segala 
kemungkinan yang membuat mesin mobil ini tidak mau hidup. Dan entah mendapat 
pertolongan dari mana, aku menemukan juga penyakitnya. 
 
Setelah aku perbaiki, mobil itu akhirnya bisa hidup kembali. Tentu saja wanita 
pemilik mobil ini jadi senang. Padahal semula dia sudah putus asa. Dia membuka 
tasnya dan mengeluarkan uang lembaran dua puluh ribu. Langsung disodorkan 
padaku. Tapi aku tersenyum dan menggelengkan kepala.  
"Kenapa? Kurang...?", tanyanya. 
"Tidak, Nyonya. Terima kasih," ucapku menolak halus. 
"Kalau kurang, nanti saya tambah," katanya lagi.  
"Terima kasih Nyonya. Saya cuma menolong saja. Saya tidak 
mengharapkan imbalan," kataku tetap menolak. Padahal uang itu 
nilainya besar sekali bagiku. Tapi aku malah menolaknya. 
Wanita yang kuperkirakan berusia sekitar tiga puluh delapan tahun itu 
memandangiku dengan kening berkerut. Seakan dia tidak percaya kalau di kota 
yang super sibuk dengan orang-orangnya yang selalu mementingkan diri sendiri, 
tanpa peduli dengan lingkungan sekitarnya, 
ternyata masih ada juga orang yang dengan tanpa pamrih mau menolong dan 
membantu sesamanya.  
"Maaf, kelihatannya kamu dari kampung...?" ujarnya bernada bertanya 
ingin memastikan. 
"Iya, Nyonya. Baru seminggu saya datang dari kampung," sahutku polos. 
"Terus, tujuannya mau kemana?" tanyanya lagi. 
"Cari kerja," sahutku tetap polos. 
"Punya ijazah apa?". 
"Cuma SMP."  
"Wah, sulit kalau cuma SMP. Sarjana saja banyak yang jadi pengangguran kok. Tapi 
kalau kamu benar-benar mau kerja, kamu bisa kerja dirumahku," katanya langsung 
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menawarkan.  
"Kerja apa, Nyonya...?" tanyaku langsung semangat. 
"Apa saja. Kebetulan aku perlu pembantu laki-laki. Tapi aku perlu 
yang bisa setir mobil. Kamu bisa setir mobil apa. Kalau memang bisa, 
kebetulan sekali," sahutnya. 
Sesaat aku jadi tertegun. Sungguh aku tidak menyangka sama sekali ternyata ijasah 
yang kubawa dan kampung hanya bisa dipakai untuk jadi pembantu. Tapi aku 
memang membutuhkan pekerjaan saat ini. Daripada jadi gelandangan, tanpa 
berpikir panjang lagi, aku langsung menerima pekerjaan yang ditawarkan wanita itu 
saat itu juga, detik itu juga aku ikut bersama wanita ini ke rumahnya. 
Ternyata rumahnya besar dan megah sekali. Bagian dalamnyapun terisi segala 
macam perabotan yang serba mewah dan lux. Aku sampai terkagum-kagum, seakan 
memasuki sebuah istana. Aku merasa seolah-olah sedang bermimpi. Aku diberi 
sebuah kamar, lengkap dengan tempat tidur, lemari pakaian dan meja serta satu 
kursi. Letaknya bersebelahan dengan dapur. Ada empat kamar yang berjajar. Dan 
semuanya sudah terisi oleh pembantu yang bekerja di rumah ini. Bahkan tiga orang 
pembantu wanita, menempati satu kamar. Aku hitung, semua yang bekerja di rumah 
ini ada tujuh orang. Kalau ditambah denganku, berarti ada delapan orang. Tapi 
memang pantas. mengurus rumah sebesar ini, tidak mungkin bisa dikerjakan oleh 
satu orang. Apalagi setelah beberapa hari aku bekerja di rumah ini aku sudah bisa 
mengetahui kalau majikanku, Nyonya Wulandari selalu sibuk dan jarang berada di 
rumah. Juga suaminya yang lebih sering berada di luar kota atau ke luar negeri. 
Sedangkan kedua anaknya sekarang ini sekolah di luar negeri. Aku jadi heran 
sendiri. Entah bagaimana cara mereka mencari uang, hingga bisa kaya raya seperti 
ini. 
Tapi memang nasib, rejeki, maut dan jodoh berada di tangan Tuhan. 
 
Begitu juga yang terjadi denganku. Dari jadi pembantu yang tugasnya 
membersihkan rumah dan merawat tanaman, aku diangkat jadi sopir pribadi Nyonya 
majikan. Bukan hanya jadi sopir, tapi juga sekaligus jadi pengawalnya. Kemana saja 
Nyonya Majikan pergi, aku selalu berada di sampingnya. Karena aku harus selalu 
mendampinginya, tentu saja Nyonya membelikan aku beberapa potong pakaian yang 
pantas. Terus terang, pada dasarnya memang aku tampan dan memiliki tubuhnya 
yang tegap, atletis dan berotot. Makanya Nyonya jadi kesengsem begitu melihat 
penampilanku, setelah tiga bulan lamanya bekerja jadi sopir 
dan pengawal pribadinya. 
Aku bisa berkata begitu karena bukan cuma jadi sopir dan pengawal saja. Tapi juga 
jadi pendampingnya di ranjang dan menjadi penghangat tubuhnya. Mengisi 
kegersangan dan kesunyian hatinya yang selalu ditinggal suami. Dan aku juga 
menempati kamar lain yang jauh lebih besar dan lebih bagus. Tidak lagi menempati 
kamar yang khusus untuk pembantu. 
Semua bisa terjadi ketika malam itu aku baru saja mengantar Nyonya pergi 
berbelanja. Setelah memasukkan mobil ke dalam garasi, aku langsung dipanggil 
untuk menemuinya. Semula aku ragu dan hampir tidak percaya, karena langsung 
disuruh masuk ke dalam kamarnya. Tapi memang Nyonya memintaku untuk masuk 
ke dalam kamarnya. Dia menyuruhku untuk menutup pintu, setelah aku berada di 
dalam kamar yang besar dan mewah itu. 
Aku tertegun, apa lagi saat melihat Nyonya Majikanku itu hanya mengenakan 
pakaian tidur yang sangat tipis sekali, sehingga setiap lekuk bentuk tubuhnya 
membayang begitu jelas sekali. Dan di balik pakaiannya yang tipis itu, dia tidak 
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mengenakan apa-apa lagi. 
 
Beberapa kali aku menelan ludah sendiri memandang keindahan tubuhnya. Sekujur 
tubukku mendadak saja jadi menggeletar seperti terserang demam, ketika dia 
menghampiri dan langsung melingkarkan kedua tangannya ke leherku.  
"Nyonya". 
"Malam ini kau tidur di sini bersamaku." 
"Eh, oh...?!" 
Belum lagi aku bisa mengeluarkan kata-kata lebih banyak, Nyonya Wulandari sudah 
menyumpal mulutku dengan pagutan bibirnya yang indah dan hangat 
menggairahkan. Tentu saja aku jadi gelagapan, kaget setengah mati. Dadaku 
berdebar menggemuruh tidak menentu. Bcrbagai macam perasaan herkecamuk di 
dalam dada. Ragu-ragu aku memegang pinggangnya. Nyonya Wulandari 
membawaku ke pembaringannya yang besar dan empuk Dia melepaskan baju yang 
kukenakan, sebelum menanggalkan penutup tubuhnya sendiri. Dan membiarkannya 
tergeletak di lantai. 
Mataku seketika jadi nanar dan berkunang-kunang. Meskipun usia Nyonya Wulandari 
sudah hampir berkepala empat, tapi memang dia merawat kecantikan dan tubuhnya 
dengan baik. Sehigga tubuhnya tetap ramping, padat dan berisi. Tidak kalah dengan 
tubuh gadis-gadis remaja belasan tahun. Bagaimanapun aku lelaki normal. Aku tahu 
apa yang diinginkan Nyonya Wulandari. Apa lagi aku tahu kalau sudah dua minggu 
ini suaminya berada di luar negeri. Sudah barang tentu Nyonya Wulandari merasa 
kesepian.  
"Oh,ah..."  
Nyonya Wulandari mendesis dan menggeliat saat ujung lidahku yang basah kian 
hangat mulai bermain dan menggelitik bagian ujung atas dadanya yang membusung 
dan agak kemerahan. Jari-jari tangankupun tidak bisa diam. Membelai dan meremas 
dadanya yang padat dan kenyal 
dengan penuh gairah yang membara Bahkan jari-jari tanganku mulai menelusuri 
setiap bagian tubuhnya yang membangkitkan gairah. Aku melihat Nyonya Wulandari 
dan sudah tidak kuasa lagi menekan gairahnya. Sesekali dia merintih dengan suara 
tertahan sambil mendesak-desakkan tubuhnya Mengajakku untuk segera mendaki 
hingga ke puncak kenikmatan yang tertinggi. Tapi aku belum ingin membawanya 
terbang ke surga dunia yang bergelimang kehangatan dan kenikmatan itu. Aku ingin 
merasakan dan menikmati dulu keindahan tubuhnya dan kehalusan kulitnya yang 
putih bagai kapas ini.  
"Aduh, oh. Ahh..., Cepetan dong, aku sudah nggak tahan nih...," desah Nyonya 
Wulandari dengan suara rintihannya yang tertahan. 
 
Nyonya Wulandari menjepit pinggangku dengan sepasang pahanya yang putih dan 
mulus. Tapi aku sudah tidak bisa lagi merasakan kehalusan kulit pahanya itu. Karena 
sudah basah oleh keringat. Nyonya majikanku itu benar-benar sudah tidak mampu 
lebih lama lagi bertahan. Dia memaksaku untuk cepat-cepat membawanya mendaki 
hingga ke puncak kenikmatan. Aku mengangkat tubuhku dengan bertumpu pada 
kedua tangan. 
 
Perlahan namun pasti aku mulai menekan pinggulku ke bawah. Saat itu kedua mata 
Nyonya Wulandari terpejam. Dan dan bibirnya yang selalu memerah dengan bentuk 
yang indah dan menawan, mengeluarkan suara desisan panjang, saat merasakan 
bagian kebanggaan tubuhku kini sudah sangat keras dan berdenyut hangat mulai 
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menyentuh dan menekan, mendobrak benteng pertahanannya yang terakhir. 
Akhirnya batang penisku menembus masuk sampai ke tempat yang paling dalam 
divaginanya.  
"Okh,aah...!"  
Nyonya Wulandari melipat kedua kakinya di belakang pinggangku. Dan terus 
menekan pinggulku dengan kakinya hingga batang kebanggaanku melesak masuk 
dan terbenam ke dalam telaga hangat yang menjanjikan berjuta-juta kenikmnatan 
itu. Perlahan namun pasti aku mulai membuat gerakan-gerakan yang 
mengakibatkan Nyonya Wulandari mulai tersentak 
dalam pendakiannya menuju puncak kenikmatan yang tertinggi. 
Memang pada mulanya gerakan-gerakan tubuhku cukup lembut dan teratur Namun 
tidak sampai pada hitungan menit, gerakan-gerakan tubuhku mulai liar dan tidak 
terkendali lagi. Beberapa kali Nyonya Wulandari memekik dan mengejang tubuhnya. 
Dia menggigiti dada serta bahuku. 
 
Bahkan jari-jari kukunya yang tajam dan runcing mulai mengkoyak kulit 
punggungku. Terasa perih, tapi juga sangat nikmat sekali. Bahkan Nyonya Wulandari 
menjilati tetesan darah yang ke luar dari luka di bahu dan dadaku, akibat gigitan 
giginya yang cukup kuat. 
Dan dia jadi semakin liar, hingga pada akhirnya wanita itu memekik cukup keras dan 
tertahan dengan sekujur tubuh mengejang saat mencapai pada titik puncak 
kenikrnatan yang tertinggi. Dan pada saat yang hampir bersamaan, sekujur tubuhku 
juga menegang Dan bibirku keluar 
suara rintihan kecil. hanya beberapa detik kemudian aku sudah menggelimpang ke 
samping, sambil menghembuskan napas panjang. Nyonya Wulandari langsung 
memeluk dan merebahkan kepalanya di dadaku yang basah berkeringat. Aku 
memeluk punggungnya yang terbuka, dan 
merasakan kehalusan kulit punggungnya yang basah berkeringat. Nyonya Wulandari 
menarik selimut, menutupi tubuh kami berdua. Aku sempat memberinya sebuali 
kecupan kecil dibibirnya, sebelum memejamkan mata. 
 
Membayangkan semua yang baru saja terjadi hingga terbawa ke dalam mimpi yang 
indah. 
Sejak malam itu aku kerap kali dipanggil ke dalam kamarnya. Dan kalau sudah 
begitu, menjelang pagi aku baru keluar dari sana dengan tubuh letih. Semula aku 
memang merasa beruntung bisa menikmnati keindahan dan kehangatan tubuh 
Nyonya Majikanku. Tapi lama-kelamaan, aku mulai dihinggapi perasaan takut. 
Betapa tidak, ternyata Nyonya Wulndari tidak pernah puas kalau hanya satu atau 
dua kali bertempur dalam semalam. Aku baru menyadari kalau ternyata Nyonya 
Majikanku itu seorang maniak, yang tidak pernah puas dalam bercinta di atas 
ranjang. 
Bukan hanya malam saja. Pagi, siang sore dan kapan saja kalau dia menginginkan, 
aku tidak boleh menolak. Tidak hanya di rumah, tapi juga di hotel atau tempat-
tempat lain yang memungkinkan untuk bercinta dan mencapai kenikmatan di atas 
ranjang. Aku sudah mulai kewalahan menghadapinya. Tapi Nyonya Wulandari selalu 
memberiku obat perangsang, kalau aku sudah mulai tidak mampu lagi melayani 
keinginannya yang selalu berkobar-kobar itu. Aku tetap jadi supir dan pengawal 
pribadinya. Tapi juga jadi kekasihnya di atas ranjang. 
Mungkin karena aku sudah mulai loyo, Nyonya Wulandari membawaku ke sebuah 
club kesegaran. Orang-orang bilang fitness centre. Di sana aku dilatih dengan 
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berbagai macam alat agar tubuhku tetap segar, kekar dan berotot. Dua kali dalam 
seminggu, aku selalu datang ke club itu. 
 
Memang tidak kecil biayanya. Tapi aku tidak pernah memikirkan biayanya. Karena 
ditanggung oleh Nyonya Wulandari. Dan di rumah, menu makanankupun tidak sama 
dengan pembantu yang lainnya. Nyonya Wulandari sudah memberikan perintah pada 
juru masaknya agar memberikan menu makanan untukku yang bergizi. Bahkan dia 
memberikan daftar makanan khusus untukku. 
Terus terang, aku merasa tidak enak karena diperlakukan istimewa. 
 
Tapi tampaknya semua pembantu di rumah ini sudah tidak asing lagi. Bahkan dari Bi 
Minah, yang tugasnya memasak itu aku baru tahu kalau bukan hanya aku yang 
sudah menjadi korban kebuasan nafsu seks Nyonya Wulandari. Tapi sudah beberapa 
orang pemuda seusiaku yang jadi korban. Dan mereka rata-rata melarikan diri, 
karena tidak tahan dengan perlakuan Nyonya Wulandari. 
Aku memang sudah tidak bisa lagi menikmati indahnya permainan di atas ranjang 
itu. Apa lagi Nyonya Wulandari sudah mulai menggunakan cara-cara yang 
mengerikan, Untuk memuaskan keinginan dan hasrat biologisnya yang luar biasa 
dan bisa dikatakan liar. Aku pernah diikat, dicambuk dan di dera hingga kulit 
tubuhku terkoyak. Tapi Nyonya Wulandari malah mendapat kepuasan. Wanita ini 
benar-benar seorang maniak. Dan aku semakin tidak tahan dengan perlakuannya 
yang semakin liar dan brutal. Meskipun kondisi tubuhku dijaga, dan menu 
makanankupun terjamin gizinya, tapi batinku semakin tersiksa. 
 
Beberapa orang pembantu sudah menyarankan agar aku pergi saja dan rumah ini. 
Rumah yang besar dan megah penuh kemewahan ini ternyata hanya sebuah neraka 
bagiku. 
Aku memang ingin lari, tapi belum punya kesempatan. Tapi rupanya Tuhan 
mengabulkan keinginanku itu. Kebetulan sekali malam itu suami Nyonya Wulandari 
datang. Aku sendiri yang menjemputnya di bandara. 
 
Dan tentu tidak sendiri saja, tapi bersama Nyonya Wulandari. Di dalam perjalanan 
aku tahu kalau suami Nyonya Majikanku itu hanya semalam saja. Besok pagi dia 
sudah harus kembali ke Tokyo. Dari kaca spion aku melihat tidak ada gurat 
kekecewaan di wajah Nyonya Wulandari. 
 
Padahal sudah hampir sebulan suaminya pergi Dan kini pulang juga hanya semalam 
saja. Nyonya Wulandari malah tersenyum dan mencium pipi suaminya yang kendur 
dan berkeriput. 
Setelah memasukkan mobil ke dalam garasi, aku bergegas ke kamar. 
 
Kesempatan bagiku untuk kabur dan rumah neraka ini. Karena Nyonya Wulandari 
sedang sibuk dengan suaminya. Aku langsung mengemasi pakaian dan apa saja 
milikku yang bisa termuat ke dalam tas ransel. 
 
Saat melihat buku tabungan, aku tersenyum sendiri. Sejak bekerja di rumahi ini dan 
menjadi sapi perahan untuk pemuas nafsu Nyonya Majikan, tabunganku di bank 
sudah banyak juga. Karena Nyonya Wulandan memang tidak segan-segan 
memberiku uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan tidak sepeserpun uang yang 
diberikannya itu aku gunakan. 
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Semuanya aku simpan di bank. Aku masukan buku tabungan itu ke dalam tas 
ransel, diantara tumpukan pakaian. Tidak ada yang tahu kalau aku punya cukup 
banyak simpanan di bank. Bahkan Nyonya Wulandari sendiri tidak tahu. Karena 
rencananya memang mau kabur, aku tidak perlu lagi berpamitan. Bahkan aku ke 
luar lewat jendela. 
Malam itu aku berhasil melarikan diri dari rumah Nyonya Wulandari. 
 
Terbebas dari siksaan batin, akibat terus menerus dipaksa dan didera untuk 
memuaskan nafsu birahinya yang liar dan brutal. Tapi ketika aku lewat di depan 
garasi, ayunan langkah kakiku terhenti. Kulihat Bi Minah ada di sana, seperti sengaja 
menunggu. Dadaku jadi berdebar kencang dan menggemuruh. Aku melangkah 
menghampiri. Dan Wanita bertubuh gemuk itu mengembangkan senyumnya.  
"Jangan datang lagi ke sini. Cepat pergi, nanti Nyonya keburu 
tahu..," kata Bi Minah sambil menepuk pundakku. 
"Terima kasih, Bi," ucapku.  
Bi Minah kembali tersenyum. Tanpa membuang-buang waktu lagi, aku bergegas 
meninggalkan rumah itu. Aku langsung mencegat taksi yang kebetulan lewat, dan 
meminta untuk membawaku ke sebuah hotel. 
Untuk pertama kali, malam itu aku bisa tidur nyenyak di dalam kamar sebuah hotel. 
Dan keesokan harinya, setelah mengambil semua uangku yang ada di bank, aku 
langsung ke stasiun kereta. Aku memang sudah bertekad untuk kembali ke desa, 
dan tidak ingin datang lagi ke Jakarta. 
Dari hasil tabunganku selama bekerja dan menjadi pemuas nafsu Nyonya Wulandari, 
aku bisa membuka usaha di desa. Bakkan kini aku sudah punya istri yang cantik dan 
seorang anak yang lucu. Aku selalu berharap, apa yang terjadi pada diriku jangan 
sampai terjadi pada orang lain. Kemewahan memang tidak selamanya bisa 
dinikmati. Justru kemewahan bisa menghancurkan diri jika tidak mampu 
mengendalikannya. 

 
 

TEMAN CHATTINGKU 
 
Sebelumnya, kuperkenalkan diriku dulu. Namaku Yeni. Aku lahir dan dibesarkan di 
kota Bandung. Usiaku 33 tahun, aku bekerja di sebuah bank swasta di Jalan Asia 
Afrika, Bandung. Saat ini aku hidup sendiri. Aku pernah menikah, kurang lebih 
selama empat tahun. Pernikahanku tidak dikaruniai anak. Aku bercerai, karena 
suamiku berselingkuh dengan rekan bisnisnya. 
Untuk mengusir kejenuhan dalam kesendirianku selama kurang lebih satu tahun 
setengah, aku selalu menghibur diriku dengan membaca. Kadang aku chatting, akan 
tetapi aku tidak berharaf untuk bertemu dengan teman chatting-ku. Aku masih 
trauma akibat perlakuan suamiku terhadapku. 
Aku kenal beberapa orang teman chatting yang asyik untuk diajak bercanda ataupun 
berdiskusi, salah satunya adalah Ferdy. Dia anak kuliahan, semester akhir di 
perguruan tinggi swasta di Bandung. Ferdy merupakan teman chatting-ku yang 
pertama kali yang pernah bertemu denganku. 
Pada awal perkenalannya aku kurang respek terhadapnya, karena email-nya saja 
menyeramkan, dapat pembaca bayangkan, cari_ce_maniax@***.** (edited). Tapi 
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entah angin apa yang membuatku penasaran untuk bertemu dengannya, padahal 
aku baru sekali chatting dengannya. Cerita selanjutnya adalah pertemuan pertamaku 
dengan Ferdy yang berakhir ke sebuah hotel di sekitar jalan Setiabudi. 
Hari itu, Sabtu tanggal 16 Juni 2001, aku berjanji untuk bertemu dengan Ferdy di 
sebuah cafe di belakang BIP pukul 16.00. Aku sengaja datang lebih awal sekitar 
pukul 15.45, dan memilih tempat yang agak ke pojok agar aku dapat melihat dia 
terlebih dahulu. Aku memesan minuman, dan mataku tertuju terus ke arah pintu 
masuk cafe. 
Sambil menunggu Ferdy datang, aku memperhatikan orang di sekelilingku. Aku 
merasa risih sekali, karena ada anak muda (usianya sekita 25 tahunan) yang duduk 
sendirian di meja sebelahku memperhatikan terus sejak pertama aku masuk cafe. 
Tapi aku cuek saja. Tepat pukul 16.00, anak muda itu menghampiri diriku dan 
memperkenalkan dirinya. Namanya Ferdy. 
Aku kaget sekali, karena tidak pernah kubayangkan sebelumnya bahwa Ferdy itu 
masih muda. Dia masih sangat muda, padahal ketika chatting, dia mengaku berusia 
35 tahun. Dan tentunya juga, selama aku berkomunikasi melalui telepon, suara 
Ferdy kelihatan seperti seorang bapak-bapak dan sangat dewasa sekali. Aku sangat 
grogi. Untuk menghilangkan rasa grogi, kupersilakan Ferdy duduk dan memesankan 
minuman. 
"Maaf Bu Yeni, saya berbohong kepada Ibu. Saya mengaku berusia 35 tahun, 
padahal usia saya tidak setua itu. Tentunya juga, saya mohon maaf tidak memakai 
pakaian yang saya janjikan. Saya harus panggil siapa nih? Ibu atau Mbak atau Tante 
atau siapa ya?""Yeni saja deh, biar lebih akrab," jawabku.Selanjutnya Ferdy 
bercerita, kenapa dia berbohong usia, juga aktifitasnya sehari-hari, begitu juga aku 
menceritakan aktifitasku dan kehidupan sehari-hariku. Aku tidak menyangka dari 
cara dia berkomunikasi sangat dewasa dan banyak dibumbui dengan kata-kata 
humor, sehingga aku dibuat terpingkal-pingkal olehnya. 
Tidak terasa, waktu bergulir dengan cepat. Sekitar pukul 5 sore, Ferdy mengajak 
nonton bioskop di BIP. Aku tidak sungkan-sungkan, langsung mengiyakan saja. 
Sepulang nonton sekitar jam 7 malam, aku mengantarkan Ferdy pulang dengan 
Baleno-ku ke daerah Cihampelas. Ditengah perjalanan Ferdy mengajakku main ke 
Ciater. Aku sih tidak masalah, karena di rumah pun aku hanya tinggal sendirian. 
Di daerah Lembang kami beristirahat dulu dan bercengkrama sambil menghabiskan 
minuman dan jagung bakar. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11.30 
malam. Akhirnya niat ke Ciater kubatalkan saja. Aku mengajak Ferdy pulang saja. 
Dia pun mengiyakannya. 
Sepanjang perjalanan pulang ke Bandung, Ferdy mulai agak-agak nakal. Sambil 
bercerita, dia sudah berani mengelus-elus tanganku ketika aku sedang 
memindahkan perseneling. Pada awalnya kutepis, tapi bandel juga ini anak. Dia 
tidak pernah kapok, walau kutepis berkali-kali. Karena bosan dan tidak ada hasilnya 
kalau kularang, maka kubiarkan dia mengelus-elus tanganku. 
Aku akui, elusannya itu membuat hatiku berdebar lebih cepat dari biasanya. Bahkan 
semakin lama elusannya semakin ganas, dan sudah mulai berani mengelus pahaku. 
Kubiarkan saja, dan aku tetap konsentrasi menyetir mobil. Entah karena suasana 
yang mendukung, karena kami hanya berdua-duaan, ataukah karena kesepianku 
selama ini, karena sudah lama tidak dielus laki-laki. Aku membiarkan tangannya 
beraksi lebih jauh. Aku mulai merinding, dan darahku serasa panas menjalar seluruh 
tubuhku. Semakin lama, Aku semakin menikmati elusan tangannya. 
Sekarang Ferdy sudah sangat berani! Dia sudah berani memegang payudaraku. Aku 
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mulai terangsang. Aku sudah tidak kuat lagi merasakan elusan tangannya. Akhirnya 
mobil kupinggirkan. Aku tanyakan Ferdy, kenapa dia berani memperlakukanku 
seperti itu, padahal dalam hati aku pun menginginkannya. Dia minta maaf, tapi 
tangannya tetap tidak mau lepas dari payudaraku. Aku tak kuasa menahan 
rangsangannya. Akhirnya kubalas elusan tangannya dengan sebuah ciuman di 
keningnya. Aku tidak menyangka dia menarik tubuhku, dan menciumi bibirku. Dia 
melumat bibirku, sampai-sampai aku sulit untuk bernafas. 
Dia mulai berani menyelusupkan tangannya di kaos ketat unguku. Aku biarkan saja. 
Sungguh permainan yang indah, mulutku sudah tersumpal oleh lidah Ferdy, dan 
tangannya pun begitu terampil mengelus-elus payudaraku. Bahkan putingku pun 
sudah dia elus.Aku melenguh, "Sh.. ah.. sh.. ah... sh.. ah..." 
Tangan kirinya mulai turun ke arah pangkal pahaku. Aku geli sehingga menggerinjal. 
Tangannya mulai membuka reseletingku perlahan-lahan. Detik demi detik kurasakan 
tangannya mulai mengelus kemaluanku. Aku semakin keras mengeluarkan suara. 
Dan akhirnya aku kaget, ketika ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dari arah 
berlawanan, menyorotkan sinar lampunya. Konsentrasiku buyar. Aku lalu 
membereskan reseletingku dan kaos ketat unguku. Begitu juga Ferdy. Akhirnya 
permainan yang berlangsung sekitar setengah jam itu harus berakhir karena sorotan 
lampu mobil yang lewat tadi. Di sekitar selangkanganku terasa basah.  
"Yeni, maafin Ferdy ya. Telah berlaku kurang ajar sama Yeni." 
"Nggak apa-apa koq Fer. Tapi saya bingung, kenapa koq kamu berani berbuat 
seperti itu kepada saya. Padahal kamu kan 8 tahun lebih muda dari saya.""Nggak 
tahu deh, Yen. Mungkin saya mulai menyukaimu sejak pertemuan kita di Cafe." 
"Gombal ah..." kataku agak manja."Aku geli banget lho, waktu kamu elus tadi. 
Mungkin karena aku baru merasakan lagi sentuhan pria, ya Fer. Kalau boleh aku 
jujur, baru kali ini, ada cowok yang menyentuh aku lho Fer. Sejak perceraian aku 
dengan suami satu setengah tahun yang lalu." 
"Sudahlah Yen, jangan ngomongin perceraian, nanti kamu sedih. Mendingan kita 
melanjutkan perjalanan deh..." 
Aku melanjutkan perjalanan dengan berbagai gejolak perasaan dan kenikmatan yang 
baru aku raih bersama Ferdy. Sambil aku menyetir mobil, Ferdy tidak lupa mengelus 
pahaku juga payudaraku."Yen, bagaimana kalau kita berhenti dulu di hotel. Biar kita 
bisa lebih tenang melakukannya."Aku bingung, antara mengiyakan dan tidak. Jujur 
saja, aku ingin merasakan lebih jauh lagi dari elusan lembutnya itu. Tapi aku ragu 
dan malu. Akhirnya kuputuskan, mengiyakan ajakkannya. 
Sesampainya di kamar Hotel "S" di sekitar Setiabudi, Ferdy tidak memberikan 
kesempatan untukku beristirahat. Dia langsung memelukku dan melumat bibirku. 
Aku gelapan dan tidak kuasa menolaknya ketika Ferdy mulai mebuka kaos ketat 
unguku dan membuka celana panjangku. Aku disuruhnya duduk di atas meja. 
Dengan elusan tangannya, Ferdy telah membuka bra-ku yang berukuran 36B dan 
celana dalamku. Dia semakin beringas, bagaikan macan kelaparan. Ferdy mulai 
menciumi lubang kewanitaanku."Ah.. uh.. ah.. uh.. ah.. teru..s Fer.. Ah.. Enaa..k 
ah.. uh shhh.. shhh.. uh.."Rasanya tidak terlukiskan, badanku menggeliat-geliat 
bagai ulat kepanasan. Lidah Ferdy merojok-rojok vaginaku dan menjilat klitorisku 
yang sebesar kacang kedelai. 
Lalu kubuka kemeja dan celana jeansnya Ferdy. Kaget! Ternyata "barang"-nya Ferdy 
sudah keluar melewati celana dalamnya. Kelihatan ujungnya memerah. Aku takut, 
apakah lubang kewanitaanku muat untuk "barang"-nya Ferdy. 
Sudah terasa satu jari dimasukkan ke dalam lubang kewanitaanku. Dikeluar-
masukkannya jari itu dan diputar-putar. Digoyang ke kanan dan kiri. Satu jari 
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dimasukkannya lagi. Terasa sakit, tapi nikmat. Mungkin masih penasaran, Ferdy 
memasukkan jarinya yang ketiga. Dikeluar-masukkan, digoyang kiri kanan. Nikmat 
sekali. Sedangkan tangan kirinya membantu membuka lubang kewanitaanku untuk 
mempermudah memasukkan jari-jari kanannya."Ah.. uh.. ah.. sh.. uhhh.. shhh.. 
terus Fer... aduh.. nggak kuat Fer... Aku mau keluar nih.."Akhirnya aku basah. Aku 
tersenyum puas.  
"Sekarang gantian ya, jilatin punyaku dong Yen..." Ferdy memohon kepadaku."Iya 
Fer, tapi punyamu panjang, muat nggak ya..?" jawabku."Coba saja dulu, Yen. Nanti 
juga terbiasa.""Auh... aw... jangan didorong dong Fer, malah masuk ke 
tenggorokkanku, pelan-pelan saja ya. Punyamu kan panjang."  
Sekitar lima belas menit kemudian serangan Ferdy semakin menjadi-jadi."Ah.. uh.. 
oh.. ah.. sh.. uh.. oh.. uh.. ah.. uh.." 
 
Kuhisap semakin kuat dan kuat, Ferdy pun semakin keras erangannya. Ferdy mulai 
ingat, tangannya bekerja lagi mengelus vaginaku yang mulai mengering, basah 
kembali. Mulutku masih penuh kemaluan Ferdy dengan gerakan keluar masuk 
seperti penyanyi karaoke.  
"Sudah dulu Yen, aku nggak tahan.., masukkin saja ke punyamu ya..?" pinta 
Ferdy.Aku hanya menganggukkan kepala saja, sambil berharaf-harap cemas apakah 
punyaku muat atau tidak dimasuki kepunyaannya Ferdi. Kedua kakiku diangkat ke 
pundak kiri dan kanannya, sehingga posisiku mengangkang. Dia dapat melihat 
dengan jelas kemaluanku yang kecil namun kelihatan gemuk seperti bakpau. 
Kulihat dia mengelus kemaluannya, dan menyenggol-nyenggolkan pada kemaluanku, 
aku kegelian. Dibukanya kemaluanku dengan tangan kirinya, dan tangan kanan 
menuntun kemaluannya yang besar dan panjang menuju lubang kewanitaanku. 
Didorongnya perlahan, "Sreett..," dia melihatku sambil tersenyum dan dicobanya 
sekali lagi. Mulai kurasakan ujung kemaluan Ferdy masuk perlahan. Aku mulai geli, 
tetapi agak sakit sedikit. Mungkin karena lubang kewanitaanku tidak pernah lagi 
dimasuki kemaluan laki-laki. Ferdy melihat aku meringis menahan sakit, dia berhenti 
dan bertanya."Sakit ya..?"Aku tidak menjawab, hanya kupejamkan mataku ingin 
cepat merasakan kemaluan besarnya itu.  
Digoyangnya perlahan dan, "Bleess.." digenjotnya kuat pantatnya ke depan hingga 
aku menjerit, "Aaauuu..." 
 
Kutahan pantat Ferdy untuk tidak bergerak. Rupanya dia mengerti kemaluanku agak 
sakit, dan dia juga ikut diam sesaat. Kurasakan kemaluan Ferdy berdenyut dan aku 
tidak mau ketinggalan. Aku berusaha mengejang, sehingga kemaluan Ferdy merasa 
kupijit-pijit. Selang beberapa saat, kemaluanku rupanya sudah dapat menerima 
semua kemaluan Ferdy dengan baik dan mulai berair, sehingga ini memudahkan 
Ferdy untuk bergerak. Aku mulai basah dan terasa ada kenikmatan mengalir di sela 
pahaku. Perlahan Ferdy menggerakkan pantatnya ke belakang dan ke depan. Aku 
mulai kegelian dan nikmat. Kubantu Ferdy dengan ikut menggerakkan pantatku 
berputar.  
"Aduuhhh.., Yeni..," erang Ferdy menahan laju perputaran pantatku.Rupanya dia 
juga kegelian kalau aku menggerakkan pantatku. Ditahannya pantatku kuat-kuat 
agar tidak berputar lagi, justru dengan menahan pantatku kuat-kuat itulah aku 
menjadi geli dan berusaha untuk melepaskannya dengan cara bergerak berputar 
lagi, tapi dia semakin kuat memegangnya. Kulakukan lagi gerakan berulang dan 
kurasakan telur kemaluan Ferdy menatap pantatku licin dan geli. Rupanya Ferdy 
termasuk kuat juga, berkali-kali kemaluannya mengocek kemaluanku masih tetap 
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saja tidak menunjukkan adanya kelelahan bahkan semakin meradang. 
Kucoba mempercepat gerakan pantatku berputar semakin tinggi dan cepat, kulihat 
hasilnya Ferdy mulai kewalahan, dia terpengaruh iramaku yang semakin lancar. 
Kuturunkan kakiku menggamit pinggangnya, dia semakin tidak bergerak berputar 
lagi, tapi dia semakin kuat memegangnya. Kuturunkan kakiku menggamit 
pinggangnya, dia semakin tidak leluasa untuk bergerak, sehingga aku dapat 
mengaturnya. Aku merasakan sudah 4 (empat) kali kemaluanku mengeluarkan 
cairan untuk membasahi kemaluan Ferdy, tetapi Ferdy belum keluar juga. 
Kupegang batang kemaluan Ferdy yang keluar masuk liang kewanitaanku, ternyata 
masih ada sisa sedikit yang tidak dapat masuk ke liang senggamaku.Aku pun terus 
mengerang keasyikan, "Auh.. auh.. terus Fer.. auh... Ena..k Fer... Ugh... ah... lebih 
cepat lagi Fer... ugh.. ah... ssshhh... uh.. oh.. uh.. ash... ssshhh..""Kecepek.., 
kecepek.., kecepek..," bunyi kemaluanku saat kemaluan Ferdy mengucek habis di 
dalamnya. 
 
Aku kegelian hebat, "Yeni.. aku mau keluar, Tahan ya..," pintanya menyerah.  
Tanpa membuang waktu, kutarik kemaluanku dari kemaluannya, kugenggam dan 
dengan lincah kumasukkan bonggol kemaluan tersebut ke dalam mulutku, kukocok 
sambil kuhisap kuat-kuat, kuhisap lagi dan dengan cepat mulutku maju mundur 
untuk mencoba merangsang agar air maninya cepat keluar. Mulutku mulai payah 
tapi air mani yang kuharapkan tidak juga keluar. Kutarik kemaluan dari mulutku, 
Ferdy tersenyum dan sekarang telentang. Tanpa menunggu komando, kupegang 
kemaluannya, kutuntun ke lubangku dengan aku mendudukinya. Aku bergerak naik 
turun, dan dia memegang susuku dengan erat. Tidak lama kemudian ditariknya 
tubuhku melekat di dadanya, dan aku juga terasa panas.  
"Sreeet.., sreett.., sreett..," kurasakan ada semburan hangat bersamaan dengan 
keluarnya pelicin di kemaluanku, dia memelukku erat demikian pula aku.Kakinya 
dijepitkan pada pinggangku kuat-kuat seolah tidak dapat lepas. Dia tersenyum 
puas."Yeni.., aku baru merasakan kemaluan seorang wanita. Kamu adalah wanita 
pertama yang merenggut bujanganku. Aku selama ini paling banter hanya 
melakukan peting saja. Sungguh luar biasa, enak gila, kepunyaanmu memijit 
punyaku sampai nggak karuan rasanya, aku puas Yen..""Aahhh kamu bohong, masa 
seusiamu baru pertama kali melakukan kayak beginian," manjaku.Dia hanya 
tersenyum dan kembali mengulum bibirku kuat-kuat.  
"Sumpah, Yen..! Apakah kamu masih akan memberikannya lagi untukku..?" 
tanyanya."Pasti..! Tapi ada syaratnya..," jawabku. 
"Apa dong syaratnya, Yen..?" tanyanya penasaran."Gampang saja, asal kamu bisa 
kuat seperti tadi. Atau nanti saya kasih pil untuk kamu ya, biar lebih kuat 
lagi..!""Oke deh.. Mandi bareng yuk, Yen.." ajaknya.Dan kami pun mandi bersama, 
dan sekali lagi Ferdy memberikan kepuasan yang selama ini tidak kudapatkan 
selama kurang lebih satu setengah tahun. 
Aku bersiap-siap pulang. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku 
langsung check out menuju Cihampelas mengantarkan Ferdy pulang. Mobil keluar 
hotel dengan berjalan perlahan.Sepanjang perjalanan aku berfikir, "Kok bisa-bisanya 
aku mmberikan sesuatu hal yang aku jaga selama ini, padahal Ferdy baru pertama 
kali bertemu denganku. Sekaligus juga aku membayangkan kapan lagi aku dapat 
memperoleh kepuasan dari Ferdy." 
Kini tangan Ferdy menempel pada pahaku, dan tanganku menempel di celananya. 
Sesekali Ferdy menyandarkan wajahnya ke dadaku dan jari nakal Ferdy mulai 
beraksi dengan manja. Kurasakan gumpalan daging kemaluan Ferdy mulai mengeras 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

lagi, dia tersenyum melihatku. Akhirnya tidak terasa aku sudah sampai di 
Cihampelas, dan menurunkan Ferdy. Selanjutnya aku pulang ke rumahku di sekitar 
Sukarno-Hatta. 
Terakhir, khusus bagi Anda WANITA (>>>KHUSUS WANITA<<<) yang sebaya 
ataupun senasib dengan saya (saya janda, berusia 33 tahun), sudi kiranya Anda 
membagikan tips-nya untuk saya, agar saya dapat membahagiakan dan memuaskan 
Ferdy lebih lama.., dan la..ma lagi. Karena saya sepertinya mulai menyukai dia, dan 
tidak mau melepaskan dia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas 
perhatiannya. Silakan Anda (>>>KHUSUS WANITA<<<) kontak saya. Terima kasih.  
TAMAT 
 

 
Utusan Supplier 
 
Dikantorku ada pengadaan barang yang sifatnya segera atau urgent. Selagi aku 
mendiskusikan dengan anak buahku jenis barang apa yang akan diorder dan kepada 
siapa barang tersebut diorder, nirmala memberitahu bahwa aku ada tamu dari 
supplier. Tunggu sebentar... lalu aku persilahkan untuk masuk keruangan meeting 
dan ternyata tamu tersebut dari supplier yang sedang dibicarakan. Utusan tersebut 
berjenis kelamin wanita dan bernama Amanda yang juga seorang keturunan.  
 
Lama kami membicarakan tentang jenis atau type barang dan harganya serta 
diskonnya istilah orang kerennya negosiasi. Amanda menjanjikan komisi untukku, 
lalu aku jawab kalau komisinya kamu aja boleh nggak?? Amanda hanya 
tersenyum.... soalnya semuanya aku yang menentukan lanjutku lagi. Amanda pamit 
karena urusan untuk hari ini telah selesai. 
 
Keesokan harinya Amanda menghubungiku, dia menawarkan untuk makan siang.. 
tetapi aku meminta untuk makan malam, dan ternyata dia menyetujui ajakanku 
tersebut dan menjemputnya. Dipilihlah rumah makan Sari Kuring dibilangan batu 
tulis. Makan sambil ngobrol-ngobrol memakan waktu kurang lebih dua jam. Amanda 
menanyakan statusku.. aku bilang kalau mau tahu main saja ketempatku..."nanti 
ada yang marah..." katanya.. aku bilang tidak.... dia makin penasaran saja mau ikut 
ketempatku... OK ajakku... Kami menuju ketempatku apartement dibilangan senen. 
Memang ditempatku tidak ada siapa-siapa... dia agak heran... "kok belum punya 
pacar atau isteri ??" ... belum ada yang mau aku bilang... dia hanya tertawa...... 
Kami ngobrol-ngobrol lagi sambil kuberikan orange juice.... dan aku duduk 
disampingnya....  
 
Mulailah aku pegang jarinya... dia bilang "jangan.....pak...", aku bilang jangan 
panggil pak... panggil nama saja untuk lebih akrab... Iya dech... kuulangi lagi 
perbuatanku tersebut dan dia hanya memandangi isi apartemenku dan televisi. 
Kulakukan terus sampai akhirnya dia membalas remasanku. Kugeser dudukku agar 
bisa lebih dekat dengannya dan mulai kucium telinganya... dia menggeliat kegelian... 
jangan ach...... tapi aku semakin nekat... kuciumi lagi dan lagi.... lama lama turun 
keleher... Amanda melenguh "...ooohhhh....." sambil meremas kuat jemariku... 
kucium bibirnya yang masih bungkam... tapi lama kelamaan dibukanya juga bibirnya 
dan bibir kami mulai bersentuhan... oooohhhhhhh....... keluhnya lagi... tangankupun 
tak tinggal diam, kini mulai beroperasi didaerah buah dadanya yang masih 
terbungkus bh dan baju.. keremas perlahan lahan.. oooooohhhhhh... gung.... satu 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

persatu kubuka anak kancingnya, lalu kubuka bajunya serta kancing behanya yang 
terdapaat didepan... tersembul buah dadanya yang sedang dengan warna putih serta 
putingnya yang berwarna merah muda tetapi masih belum menegang.... aku pindah 
menciumi buah dadanya tersebut... kujilati putingnya..... oooohhhhh..... aaachhhh 
..... sshhhh...... makin lama putingnya menegang... aku ganti kesebelahnya kuciumi 
dan kujilati.... oooohhhhh..... aaaahhhhh..... gung...... kemudian aku berpindah lagi 
kemulutnya, kulumat habis mulutnya yang mungil tersebut sambil tanganku 
memainkan putingnya..... aaaahhhhh... gung...... 
 
Kini kuberalih ketangannya yang dari tadi hanya disofa tanpa ada respon... 
kubimbing untuk menyentuh kontolku yang sudah tegang tetapi masih terbungkus 
oleh cd dan celana panjang.... dia mulai menggesek gesekan tangannya, 
tangankupun kualihkan lagi kecelana panjangnya.... mulai kubuka resletingnya... 
menyusup ke cd nya.... ohhhhh..... gung.... sementara mulutku pindah keputing 
susunya.... terus kujilati.... tanganku terus menyusup kejembutnya yang tumbuh 
disekitar memeknya..... terus menyusup lagi kebawah.... dan ternyata amanda 
sudah banjir.....ssshhhhhh..... sssshhhhhh.... aaahhhhhh..... gung... kegesek gesek 
jari tengahku ke itilnya yang mulai menegang... ooooooohhhhhhhh..... lirihnya 
lagi.... kubisikan untuk membuka seluruh pakaiannya dan tanpa menolak membuka 
seluruh pakaiannya begitu juga aku... semua pakaian kami berantakan diruang 
tamu.... Wih..... badannya mulus... putih bersih.... bodynya biasa saja.... tetapi 
pantatnya itu lho.... dapurnya ngebul..... kami berdiri sambil ciuman... tanganku 
mulai meremas buah pantatnya.... dan satu lagi mengesek gesek kememeknya..... 
ooohhhh...... aahhhh.... gung..... pindah ketempat tidur yuk....... langsung ku 
bopong ketempat tidurku... posisi amanda terlentang.... kubuka perlahan lahan 
kedua pahanya.... memeknya yang basah kuciumi dan mulai kujilati secara 
perlahan..... oooohhhhh.... sambil tangannya menjambaki rambutku... terus kujitati 
itilnya.... ooooohhhhhhh....... gung.......... kira kira lima menit kemudian otot otot 
memeknya mulai menegang... dan memeknya empot empotan.... dan 
aaaachhhhhhhh...... ssssssshhhhhhh..... gunggg......... sambil menjambak rambutku 
kuat kuat....... gung....... terus... terus.... sssssshhhhhhh....... aaaahhhhhhh......... 
sampai juga akhirnya..... 
Kini giliranku untuk dikulum pikirku.... kusodorkan kontolku untuk dihisapnya.... 
dipegang dengan lembut kontolku.... mulailah amanda mengulum kepala kontolku 
.... aau.... kena gigi... kubilang.... lalu aku membuka kacamata minusnya yang 
kecil..... lalu amanda memulai lagi.... terasa ngilu.... sssshhhhhh...... baru sesaat 
kutarik kepalanya dari kontolku... dan kutekuk kakinya kearah badannya.... mulai 
kuusap usap memeknya dengan kepala kontolku.... sssshhhh..... perlahan lahan 
kemasukan kontolku.... aaaaahhhhhhh.... desisnya... aaakkhhhh...... lalu kuayunkan 
pantatku..... baru beberapa ayunan kerebahkan badanku kebadannya dengan posisi 
kakinya mengangkak keatas sambil terus mengayun.... dan tangan kami menyatu 
dan saling meremas.... tiba-tiba terasa bijiku ada yang memegang..... kuhentikan 
sejenak dan kutoleh kebelakang... ternyata ibu tiriku nomor dua... tepatnya isteri 
muda kedua orang tuaku yang seorang pejabat... Nela... sedang apa kau disini.. 
kataku.... sedang main.... Nela usianya baru 28 tahun lebih sedikit.  
 
Ternyata nela masuk keapartemenku dengan kunci cadangan yang aku berikan dan 
kebetulan pintu apartemenku tadi anak kuncinya aku cabut.. Nela masuk dan sudah 
memperhatikan kami berdua sejak aku memainkan kacangnya Amanda.. dan nela 
sudah telanjang bulat... mulanya kaget juga aku tetapi lagi tanggung nich..... dia 
terus memainkan bijiku sementara aku asik mengayunkan pantatku agar kontolku 
keluar masuk lobang memeknya amanda.... nela menyodorkan teteknya padaku 
untuk dihisap.... kuhisap sambil terus menggoyangkan pantatku.... rupanya dia 
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mulai terangsang....... sedangkan aku hampir keluar..... Amandapun bingung... 
tetapi lagi tanggung.... sssshhhh.... aaahhhhh....... Amanda aku mau keluar....... 
ssssshhhhhh..... ssshhhh.... dia menekan pantatku.. dan.... crettt.... crettt.... 
crettt... tumpahlah pejuku kedalam memeknya amanda.... sementara nela asik 
sendiri...... soalnya aku memasukan jariku kememeknya..... sssshhhh ..... gung...... 
Lalu kucabut kontolku dari memeknya amanda... tetapi nela mendorong tubuhku 
hingga aku terlentang.... mumpung belum lemas.... katanya.... Nela mengarahkan 
kontolku kedalam memeknya yang sudah basah..... dan bless..... uuuuuu..... 
ngilu.... teriakku.... tapi Nela cuek saja.... tetap menggoyangkan tubuhnya... dan 
amanda bangkit untuk menyodorkan memeknya kemulutku... tanggung.. pikirku 
kapan lagi bisa ngewe sekaligusdua... sssssshhhhh.... aaahhh... hanya itu yang 
terdengar dari kami bertiga.... Nela dan Amanda asik memainkan teteknya.... 
sementara mulutku disumpal oleh memeknya amanda yang masih ada sisa pejuku 
yang menetes... glek.... sshhhhh...... aaaahhhh..... gung.... enak...... rintih mereka 
berdua.... dan nela mengejang.... mempercepat ayunan pinggulnya.... 
aaaaaahhhhhh....... gung........ sementara kontolku mulai merasakan bau memek 
Nela.. dan mau muntah lagi.... ssssshhhh...... ssshhh.... nel.... suaraku tertahan 
bulu jembut amanda.... dan crat... craat.... pejuku kedalam memek nela..... tidak 
sebanyak yang pertama tadi pejuku keluar... ssssshhhhhh...... meleleh melalui 
kontolku yang masih berada didalam cengkraman memeknya...... dia mulai menarik 
badannya dari tubuhku.... lalu kekamar mandi.... ssssshhhhh...... sshhhh.... 
amandapun bergeser untuk tidur sejenak.... kuambil sebatang rokok lalu kuhisap... 
ssssshhhhh..... ppplluusss....... kutengok jam didinding kamarku ternyata sudah jam 
sebelas....  
 
Nela keluar dari kamar mandi sudah bersih..... lalu berpakaian lagi.... Nela bilang 
tadinya mampir mau kasih makanan yang dia belikan karena menyaksikan aku 
sedang main jadi dia terangsang.... Aku bilang sudahlah..... jangan bilang sama 
papa yah....... ok.. ok.... aku bilang..... Aku pulang ya.... jangan lupa dikunci lagi .... 
teriakku...  
Sudah malam... kamu nginap disini aja ya Amanda..... kataku.... Dia tanya itu tadi 
siapa ??? aku bilang isteri muda papaku..... emangnya papa kamu isterinya ada 
berapa itu yang ketiga aku bilang.... ya ampun..... Jadi kan nginap disini... dia hanya 
mengangguk sambil menyambar bed cover untuk menutupi tubuhnya yang penuh 
keringat.... tapi besok pagi kamu harus antar aku ketempat kos untuk ambil baju... 
ok.... 'nggak masalah... dan yang lebih penting kataku..... orderan itu aku kasih 
kamu semua........ Setelah kami mandi kami melanjutkan lagi untuk bercinta lagi..... 
sampai pukul 2 pagi.... 
Amanda kini jadi pacarku... dan tinggal bersama di apartemenku.... dan Nela tetap 
menjadi isteri ketiga papaku... dan suka mampir kalau amanda pulang kerumah 
orang tuanya di Bandung...... 
 
 

Adik Iparku 
 
Masih ingat pada waktu itu tanggal 2 Maret 1998 aku mengantarkan adik iparku 
mengikuti test di sebuah perusahaan di Surabaya. 
 
Pada saat adikku iparku sebut saja novi memasukki ruangan test di perusahaan 
tersebut ,aku dengan setia menunggu di ruang lobi perusahaan tersebut. Satu 
setengah jam sudah aku menunggu selesainya novi mengerjakan test tersebut 
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hingga jam menunjukkan pk 11 siang, novi mulai keluar dari ruangan dan menuju 
lobi. Kutanya apakah novi bisa menjawab semua pertanyaan, dia menjawab "bisa 
mas....." 
"Kalau begitu mari kita pulang" pintahku. 
"e...sebelum pulang kita makan dulu...kamu kan lapar novi", kemudian novi 
menggangguk. Setelah beberapa saat novi merasa badannya agak lemas , dia bilang 
"mas mungkin aku masuk angin...nich, habis aku kecapekan belajar sih...tadi 
malam." 
 
Aku bingung harus berbuat apa, lantas aku tanya biasanya diapakan atau minum 
obat apa sih......, lantas dia bilang "biasanya dikerokin mas....", "wah...gimana 
yach......." kataku, "oke kalo begitu sekarang kita cari losmen yach untuk ngerokin 
kamu...", novi hanya mengangguk aja.  
 
Lantas aku dan novi mencari losmen sambil membeli minyak kayu putih untuk 
kerokan. Kebetulan ada losmen sederhana, itulah yang aku pilih, setelah pesan 
kamar aku dan novi masuk ke kamar 11 di ruang atas. 
"Terus gimana cara mas untuk ngerokin kamu nov"...tanyaku...., tanpa novi malu-
malu...dia lantas tiduran di kasur, sebab si novi udah menganggap aku seperti kakak 
kandungnya. Akupun segera menghampirinya, "sini dong mas kerokin...." dan 
astaga si novi buka bajunya.......yang hanya kelihat BHnya saja..... jelas kilihatan 
putih... dan teteknya padat berisi..... gumamku......... lantas si novi tengkurap dan 
aku mulai untuk menggosokkan minyak kayu puih ke punggungnya dan mulai 
menggeroki punggungnya... 
 
Hanya beberapa kerokkan aja...novi bilang..."entar mas....BHku aku lepas sekalian 
yach...entar mengganggu mas ngerokin aku"....dan...aku terbelalak...betapa besar 
teteknya....dan putingnya masih memerah....sebab dia kan masih perawan..... tanpa 
malu..malu aku lanjutkan untuuk menggeroki punggungnya....., setelah selesai 
semua......aku bilang" ...udah nov....udah selesai...", tanpa kusadari novi 
membalikkan badannya dengan telentang...ya....gumannya.....berterima 
kasih....."sekarang bagian dadaku mas tolong di kerik sekalian" ........aku senang 
bukan main..., jelas buah dadanya yang ranum padat itu tersentuh 
tanganku.........aku berkali-kali berkata "maaf dik...yach...aku nggak sengaja 
kok.....", "nggak apa-apa mas.......teruskan aja........." 
 
Hampir selesai kerokan dadanya...aku udah kehilangan akal sehatku..... aku pegang 
teteknya.... aku selus...elus...sinovi hanya diam dam memejamkan matanya.... 
lantas aku ciumi teteknya... dan aku mainkan pentilnya... novi mendesis" ..mas,.. 
mas..... ahhhhhahahahhhhh...." keenakan..... terus aku kulum putingnya...... 
tanganku pun nggak mau ketinggalan bergerilnya dimemeknya...... pertama dia 
mengibaskan tanganku dia bilang "jangan mas....jangan mas....." tapi aku nggak 
peduli...terus aja aku masukkan tanganku ke CDnya....ternyata memeknya udah 
basah sekali...., lantas tanpa diperintah oleh novi aku buka rok dan CDnya..dia 
hanya memejamkan matanya....dan berkata pelan "yach mas......" kini novi udah 
telanjang bulat..lat....tak pake apa apa lagi....wah.......putih mulus, jembutnya 
masih jarang maklum dia baru umur 20 th tamat SMA......lantas aku mulai menciumi 
memeknya yang basah dan menjilati memeknya.... sampai aku mainkan 
kelentitnya... dia mengerang keenakan "mas.....ahh......uaa..........uaa.......mas......" 
dan mendesis......desis.......kegirangan, tangan novi udah gatal pingin pegang 
kontolku aja. lantas aku berdiri ku buka baju dan celanaku.......langsung saja novi 
memegang kontolku.....dan mengkocok-kocok...kontolku....., aku suruh dia untuk 
mengulum....dia nggak mau".....ngakk mas jijik...tuh.....nggak ah...., novi nggak 
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mau..." lantas kupegang dan kuarahkan kontolku...ke mulutnya ".....jilatin aja 
coba..." pintaku...lantas novi menjilati kontolku....lama kelamaan dia mau untuk 
mengulum kontolku...tapi pas pertama dia kulum kontolku...dia mau muntah 
".....huk..huk..... aku mau muntah mas...habis kontolnya besar dan 
panjnag....nggak muat tuh mulutku..." katanya...., "isep lagi aja nov....." lantas dia 
mulai mengkulum lagi...dan aku menggerayangi memeknya yang basah....... lantas 
aku rentangkan badanya novi..... 
 
Rasanya kontolku udah nggak tahan ingin merenggut keperawanan novi......, " 
novi....mas masukkan yah..kontol mas ke memekmu" aku bilang......novi bilang 
"jangan mas......aku kan masih perawan........" katanya...., aku turuti aja 
kemauannya,... aku tidurin dia,,,,,dan ku gesek-gesakkan kontolku ke 
memeknya......dia merasakan ada benda tumpul menempel di memeknya" 
...mas...mas...jangan.....", aku nggak peduli...terus ku gesekkan kontolku ke 
memeknya..... lama kelamaan......aku mencoba untuk memasukkan kontolku ke 
memeknya novi...slep......novi menjerit "....ahk....mas......jangan....." aku tetap aja 
meneruskan makin kusodok dan slep....bles.........novi menggeliat-geliat dan 
meringis menahan sakitnya "....mas....mas......sakit tuh....mas...jangan....." dan 
novi menangis ".....mas.....jangan dong...." , aku sudah nggak memperdulikan 
lagi..udah terlanjur masuk tuh kontol....  
Lantas....aku mulai mengerakkan kontolku maju 
mundur.......,"ah...mas.....ah..mas...rupanya novi udah merasakan enaknya....dan 
meringis ringis......... kesenangan" ....mas.......", aku terus dengan cepatnya 
menggenjot kontolku maju mundur ".....mas..mas......" dan aku merasakan memek 
novi mengeluarkan cairan......rupanya dia udah klimaks, tapi aku belum...,,.aku 
mempercepat genjotanku".........terus mas....terus mas....lebih cepat lagi..." pinta 
novi......., tak lama aku merasakan kontolku hampir mengeluarkan mani....., aku 
cabut kontolku ( takut hamil sih ) dan ku suruh untuk novi mengisapnya.......novi 
mengulum lagi........dan terus mengulum.....ke atas ke bawah 
"........hem....hem.........enak.....mas.......", aku bilang "terus nov....aku mau keluar 
nich......" novi mempercepat kulumnya.......dan....cret....cret....maniku muncrat ke 
mulut novi.... ,novi segera mencabut kontolku dari mulutnya.......dan maniku 
menyemprot ke pipi dan rambutnya .....ah....ah.......novi........maafkan 
mas...yach......aku kilaf nov...........maaf...yach...."," nggak apa-apa 
mas...semuanya udah terlanjur kok............mas......" lantas novi bersandar 
dipangkuanku.......kuciumi lagi novi dengan penuh kesayangan..... hingga akhirnya 
aku dan novi pulang....dan setelah itu akupun masih menanam cinta diam-diam 
dengan novi...kalau istriku pas nggak ada..dirumah...... 
novi-novi.....novi sayangku.......terima kasih. 
 

 

Teller  
 
Dilantai dasar ditempatku bekerja terdapat sebuah Bank , aku menabungkan 
sebagian penghasilanku ke bank tersebut. Bank yang termasuk salah satu bank 
swasta terbesar di indonesia dan mempunyai karyawati yang cantik-cantik, seksi dan 
muda belia. Salah satu teller bank itu kenal baik dengan aku karena setiap 
penyetoran dan pengambilan uang dalam tabunganku melalui dia, yang bernama 
Yufi.  
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Yufi orang pribumi, sekal dan kalau boleh dibilang susunya melebihi ukuran normal, 
rambutnya hampir sepinggang, kulitnya putih, hidungnya mancung dan wajahnya 
bebas jerawat. Sering aku melontarkan canda yang dibalas canda pula oleh yufi. 
Muncul dalam benak pikiranku untuk menggaet teler tersebut, karena pengalamanku 
menggaet wanita cukup lumayan. Suatu hari kuajak yufi untuk makan siang bareng 
tepat pada waktu istirahat kantorku, tapi ditolaknya karena jam istirahatnya 
setengah jam lebih lambat dariku dikarenakan dikantornya bergantian. 
 
Aku terpaksa mengikuti istirahat jam kantornya dia, dengan alasan masih banyak 
pekerjaan yang harus diselesaikan bila ahung atau nirmala mengajak makan siang. 
 
Dua hari kemudian yufi kuhubungi untuk mengajak makan siang bersama dan 
ternyata disetujui olehnya. Gotcha .... gumamku. Aku makan siang bersama yufi 
dibilangan harmoni, happy day... aku yang traktir yuf... kataku.Benar nich.... ya 
benar.... kataku. Sambil makan siang kami cerita pengalaman kami masing-masing. 
Setelah makan siang kami menuju kantor kami masing-masing. Sorenya aku merayu 
lagi untuk mengantar pulang, soalnya pengin tahu tempat kosnya dia yang katanya 
dibilangan tomang mandala dan dia menyetujui ajakanku tersebut.  
 
Jam lima sore kami berangkat dari kantor untuk menuju kerumah kos, tapi aku 
mengajaknya jalan-jalan kesogo dulu dan sekalian makan malam. Setuju lagi kata 
yang keluar dari mulutnya yang mungil. Di Sogo, dia menuju counter pakaian dalam 
wanita. Karena tidak enak, aku hanya melihatnya dari jauh. Kelihatannya dia 
membeli beberapa set pakaian dalam yaitu celana dalam dan bra. Yufi membeli 
pakaian dalam yang sangat seksi dan berenda-renda. Jam enam lima belas perutku 
mulai tidak bisa diajak kompromi karena sudah saatnya diisi dan kuputuskan untuk 
makan malam bersama yufi lagi. 
 
Setelah makan malam aku langsung mengantarkan yufi ketempat kosnya yang 
ramai dengan penghuninya yang ternyata wanita semua dan kamar tersebut terpisah 
dari rumah induknya, jadi agak longgar sedikit jika menerima tamu karena 
umumnya semua sudah bekerja. Kamarnya berukuran kira-kira 4 x 4 m tersebut 
ditata rapi oleh penghuninya dan didepannya terdapat kursi tamu. Kuarahkan 
pantatku dikursi tamu dan kuambil rokok dari saku,kunyalakan... ssshh.... 
hhhuuuuu.... asap keluar dari mulutku. "Mau minum apa gung...." sapa yufi, apa 
saja deh.... kataku air putih juga boleh.... segelas air putih keluar bersamaan 
keluarnya yufi yang sudah berganti pakaian daster tipis, tapi yufi masih mengenakan 
pakaian dalam meski tubuhnya terlihat secara samar. Selama dua jam aku duduk 
diruang tamu untuk ngobrol dengan yufi, kadang-kadang aku goda dia. "Yuf, udah 
dipake blom pakaian dalam yang kamu beli tadi?" godaku. Yufi tersipu-sipu. 
"Belum", jawabnya. "Emang mau dipake dimana sih", godaku lagi. "Nggak tau ah", 
jawab Yufi. "Pokoknya aku pengen liat kamu make, abis itu baru aku polosin", 
candaku. "Iiiiihh....malu ah gung" jawab yufi, wajahnya memerah. 
 
Sering-sering mampir sini ya gung.... kaatanya memberi tanda lampu hijau buat 
aku, hhhmmm... hhhmmm... kataku. Tiga hari berturut-turut aku mengantar yufi 
pulang. 
 
Hari keempat jam tujuh malam kami sudah sampai ditempat kos yufi, seperti 
biasanya dia masuk dan menyuguhkan minuman buat aku, demikian juga aku 
seperti biasanya duduk menunggu. Tapi kali ini lain aku menunggu yufi didepan 
pintu, tepat dia keluar dari kamar dan membawa minum aku tubruk dia dan air 
dalam gelas tumpah kena baju aku dan baju dasternya dia. OOhhh... sory kataku.. 
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dia bilang.. wah maaf, 'nggak sengaja sambil membersihkan bajuku dari air. 
Kupegang tangannya yang lembut lalu kucium dia pada saat dia heran tanggannya 
dipergang dan cruup.... merah padam mukanya.... tapi aku memegang bahunya dan 
kuteruskan mencium bibirnya yang masih terkatup. Kudorong masuk kamar dan 
kududukan dibibir tempat tidur sambil bibirnya masih kurapatkan dengan diriku, 
tangannya mulai merayap ketanganku yang penuh dengan bulu, bibirnya mulai 
dibuka secara perlahan sambil menutup matanya secara perlahan pula. 
OOOgghhhh....... ooohh....... kumainkan lidahku didalam langit-langit mulutnya 
dan.... geli... katanya..... kini tangankupun mulai beraksi yang kiri memegang leher 
dan kanan meraba buah dadanya yang masih terbungkus daster dan bh. 
oooohhh...... mulai kubuka kancing bhnya yang berwarna pink lalu kuraih lagi dan 
kuraba lagi buah dadanya sambil bibirku terus melumat bibirnya oooohhhh..... 
gung......tanganku memainkan putingnya bagai mencari chanel radio dan yufi 
bergelinjang... aaauuuww..... sakit... katanya, rupanya aku terlalu keras memainkan 
putingnya.. akhirnya dengan perlahan kupermainkan putingnya yang ternyata 
berwarna agak kemerahan dan mulai menegang.  
 
Kuturunkan resleting dasternya agar lebih mudah menurunkan dasternya...dia 
melepaskan ciumanku dan "tutup dulu pintunya... nanti kalau ada orang kan 
malu...." katanya. Kuraih daun pintu dan kututup rapat lalu kuteruskan untuk 
membuka dasternya. Kulepas juga bh pinknya yang masih nyangkut dipundaknya 
dan ternyata teteknya besoar banget... kuserobot langsung keputingnya karena 
teteknya besar sekali... aaaahhhhh.....sambil tangannya menjambak rambutku... 
Dari puting yang kiri pindah keputing yang kanan, kuperhatikan putingnya sudah 
tegang... barulah tanganku meraba cdnya yang warnanya sama agak basah jika 
tanganku menyentuh pas memeknya... cepat-cepat kuturunkan kebawah dan 
hhhuuuiiiiihhhhh..... jembutnya juga banyak.... lebaaatttt...... kurabadan kugesek-
gesek itilnya.... memeknya mulai banjir.... dia mulai membuka pakaianku... Mulutku 
tetap pada teteknya sambil nyupang diteteknya dari yang kiri pindah ke kanan terus 
sambil itilnya kugesek terus. 
 
Agak terkejut juga dia melihat kontolku sudah mengacung keatas... dibelainya mulai 
dari kepada sampai kebiji pelerku.... ooohhhh..... ssshhhh...... hanya itu yang 
terdengar dari mulut kami berdua.Kusodorkan kontolku ke yufi, kepalanya mulai 
bergerak menuju arah kontolku dan sllleppp..... kontolku dilumat mulai dari kepala 
sampai keujung batang eeggghhhhh....... uuueeeghh... aduh... mentok nich... terus 
dia mulai melumat, menjilat dan menciumi kontolku dengan penuh nafsu dan 
lembut... uuuuhhhhh..... aku juga nggak tinggal diam jariku langsung masuk ke 
lobang memeknya yang sudah banjir... aaaahhhhh.... ssssshhhh.... itilnya 
kupermainkan pakai jempolku ssshh.... aku angkat kepalanya dan kurebahkan 
badannya serta kuangkat kedua pahanya agar lebih jelas terlihat memeknya yang 
tembam itu... lidahku mulai menjalari dari itilnya hingga lobang memeknya 
sssshhh.... hhhhmmmmm.... gung..... sekarang yuuuukkk..... ssshhh.... kuhisap 
itilnya yang sudah membesar ssshhhh.... aahhhh.... gung.... ayo dong...... 
rengeknya lagi.... tapi aku tidak menghiraukan rengekan tersebut dan terus asik 
memainkan itilnya dengan lidahku... ssshhhh... ooohh..... gung....... nggak kuat 
nich...... ssshhhh..... hhhmmmm.... aaaaacccchhhhhhhhh......... terdengan rintihan 
kecil yang agak panjang... tangannya menjenggut rambutku.... ssshhhhh..... 
rupanya yufi sudah mencapai orgasme.... sedang aku masih asik dengan lidahku 
didalam lubang memeknya yang menegang saat dia mencapai orgasme... gung..... 
ngilu nich...... katanya.. soalnya itilnya terus aku jilati...  
 
Aku angkat kedua kakinya melebar dan kutekan pahanya dengan kedua tanganku 
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terlihat memeknya merekah dan bulu jembutnya tumbuh bagai semak belukar yang 
lebat... kuarahkan kontolku kememeknya dan ssshhhh...ooohhhh..... aaahhhh.... 
enak gung..... mulai menerobos liang memeknya sshhh... hhhhmmmm.... 
ooouuuuhhhh.... mulai aku gerakan maju mundur ssssshhhhh..... agak perlahan 
pertamanya lalu kupercepat dan kupercepat ssshhhh.... ssshhhhh...... bibir atasnya 
menggigit bibir bawahnya tangannya meraih tanganku.... gung..... ooohhhh.... jariku 
mulai menyentuh memeknya.... sssshhhh.... ooohhhmmm..... terus.... terus....... 
lebih cepat lagi....... sambil kepalanya bergerak kekiri dan kekanan rambutnya sudah 
tidak karuan..... ssshhh.... lima belas menit lebih aku mengocok memeknya yufi 
dengan kontolku teruss...... aaaahhhh.... yuff........ crrraatttt.... crraatttt..... 
crrraatttt...... kutekan pantatku dan tumpahlah pejuku didalam liang memeknya.... 
mulai kendur gerakannya dan akupun lemas.... ssssshhhh.... ooohhh...... kini 
tanganku meraih buah dadanya yang masih kubiarkan dan tubuhku ambruk diatas 
tubuhnya.... kaki yufi menjepit pinggulku... lalu kucium dengan mesra crruppp...... 
nikmat sekali yuf memek kamu..... kataku.. sama...... katanya. 
 
Kucabut kontolku dari liang memeknya yufi dan tubuhku bergeser kesampingnya 
yang masih posisi tidur... kuraih rokokku dan kunyalakan pluuss..... asap rokok kini 
mencemari kamarnya yufi.... Sambil cerita kapan pertama kali dia bercinta.. "waktu 
kuliah dulu.... sama cowoknya... tapi sekarang udah putus... " katanya. Terus kamu 
nggak nuntut sama dia..kataku.. "nggak lah... capek ngurusinnya..." timpalnya lagi.. 
yuf kamu cantik deh... kataku.. "Hhhhmmmm gombal... laki-laki kalo udah ada 
maunya aja..." katanya, bener... mau nggak jadi cewekku... pintaku... "aaahhh 
kamu khan sudah ada yang punya..." katanya sambil menyandarkan kepala 
dibahuku dan tangannya mengelus dadaku. Aku serius nich.... "terserah... 
tergantung nanti lanjutannya..." katanya.. Bau keringat nih yuf.. mandi yukk... 
pintaku dan kami langsung menuju kekamar mandi yang ada diruangan tersebut. 
Dikamar mandi aku ciumi dia dan kami saling menggesek-gesek dan menggosok 
badan. "Kalau kamu mau jadi cewekku kamu pindah saja ditempatku.." bisikku, 
"nanti orang tua kamu gimana..." bisiknya pula. Memang yufi selama ini belum tahu 
kalau aku tinggal sendiri ehhh.. bersama amanda.  
 
Selesai mandi kami berpakaian dan merapihkan kembali, kutengok jam tanganku... 
ternyata sembilan empat lima. Aku pamit pada yufi sambil mencium bibir, pipi dan 
keningnya... dan kuremas toketnya yang belum dibalut dengan bh. 
Daaggg.....Dirumah amanda sedang menunggu aku untuk makan malam, kami 
makan malam dengan cara kami sendiri yaitu makan bersama tanpa busana, jadi 
setelah makan bisa langsung bercinta. Dengan yufi sudah satu rit, ditambah dengan 
amanda dua rit jadi tiga rit nih malam... tapi asyik. 
 

 

Nasabah Idolaku 
 
"Selamat pagi mbak ini saya mau ngecek saldo rekening PT SAE " begitulah 
pertanyaan yang sering dilontarkan oleh nasabahku ini, sebut saja namanya yudhi. 
Karena sering bertemu baik di telepon maupun saat dia ke bank aku menjadi akrab 
juga dengannya. Dengan penampilannya yang kalem sebagai seorang 
wiraswastawan muda cukup menggetarkan hati juga bila melihat senyumnya, namun 
sering timbul keraguan untuk menyapanya lebih jauh melihat wajahnya yang 
kelihatan kurang suka bercanda dan lebih banyak berbicara serius setiap bertemu.  
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Sampai suatu hari ketika pulang kerja menunggu taxi sebuah mobil cherokee 
mendekatiku ternyata isinya adalah pak yudhi, menawarkan apakah aku mau kalau 
dia antar pulang. Benar-benar kesempatan untuk mendekatinya karena kutahu dia 
belum ada yang memiliki.  
 
Singkat kata dalam perjalanan ternyata pak yudhi ini memiliki selera humor yang 
tinggi aku sampai terpingkal-pingkal mendengarnya. Di perjalanan yudhi (demikian 
ia ingin dipanggil) mengajak untuk makan malam dahulu aku iyakan saja tapi karena 
capai aku mohon diantar pulang dulu untuk mandi.  
 
Sampai dirumah kos kupersilahkan yudhi untuk duduk di ruang depan (rumah kosku 
mirip apartemen) selagi aku mandi alangkah kagetnya ternyata aku lupa membawa 
handuk yang ku jemur diteras depan, sedangkan pakaianku sudah kurendam di 
ember. Dengan terpaksa aku memanggil yudhi untuk minta tolong mengambilkan 
handuk didepan. Dengan tangan gemetar kusambut handuk yang diberikannya, 
namun aku tak sanggup untuk menutup pintu kamar mandi demi melihat pandangan 
matanya yang begitu mempesona, tanpa sadar aku telah berdiri telanjang 
didepannya. Agaknya yudhi ini tipe lelaki berpengalaman yang tahu cara 
memanfaatkan situasi, ditariknya tanganku dan dipeluknya tubuh telanjangku yang 
masih basah, diciumnya bibirku hingga lumat.  
"Akkhh..."aku mengelinjang kegelian, karena nikmatnya aku sudah tidak sadar 
dalam keadaan telanjang. Diremas-remasnya payudaraku walaupun tidak terlalu 
besar namun menimbulkan kegelian dan kenikmatan tersendiri bagiku. Dengan 
cepat yudhi membuka pakaiannya dan dengan wajah memerah aku pandang 
kontolnya yang besar dan panjang itu. terus terang aku bukan pertama ini melihat 
punyanya lelaki, tapi milik yudhi beda benar dengan milik yayak pacarku di kota lain. 
Tidak tahan aku remas-remas batang kontol dan bijinya, kulihat yudhi memejamkan 
mata sambil berdesis "aahhh...teruskan nissa.. terus", desah yudhi sambil tangannya 
turun mempermainkan memekku yang sudah mulai terasa basah. "  
 
Kita dikamar saja yuk biar lebih enak" ajakku. Aku diangkat kedalam kamar tidurku 
dan dibaringkannya aku di dipan. yudhi mulai menjilati seluruh tubuhku sambil 
memuji tubuhku yang putih bersih. Betapa menyenangkan dan nikmatnya. Yudhi 
nasabah idolaku kini sedang sibuk menjilati seluruh tubuh telanjangku "....ohh 
teruskan yud..teruskan". 
 
Tiba-tiba dia menghentikan jilatannya dan berdiri menyodorkan kontolnya, "ayo 
nissa kamu isap dong kita 69 sekarang". Mulanya agak kagok juga aku isap kontol 
yang besar itu, tapi lama-lama enak juga,sementara aku merasakan kegelian yang 
amat sangat dari bagian memekku yang sibuk dijilati oleh yudhi. Setelah sekian 
lama yudhi membalikkan tubuhku, dia mulai mengarakan kontolnya ke memekku, 
sambil berbisik dia meminta ijinku "nis aku masukkan yach", aku yang sudah tak 
tahan lagi dengan jilatannya hanya bisa menggangguk, bless kontol yang besar itu 
masuk ke memekku, "akhhh yud pelan.. sakit", karena lama sekali aku tidak pernah 
berhubungan dengan pacarku rasanya sakit sekali. Namun dengan tanpa belas 
kasihan si yudhi malah memasukkan seluruh kontolnya hingga amblas, "akhhh...." 
aku merasakan sakit yang luar biasa namun kenikmatan yang ada mengalahkan rasa 
sakitku, apalagi aku mulai merasa memekku terasa basah sehingga melicinkan jalan 
kontolnya yudhi.  
"Terusin yud..akhhh..uuhhhhh.." desisku berulang ulang. Dengan bengis si wajah 
dingin ini mengentot memekku..Tiba-tiba aku merasa ingin kencing rupanya aku 
sudah hampir mencapai puncak aku cakar punggung si yudhi sambil melenguh keras 
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"yuuuuuudddddddd...akhhhhhh" banjir terasa di memekku... Si yudhi meminta aku 
menungging dengan gaya doggy style aku dientotnya lagi dari belakang sampai aku 
mengalami orgasme yang kedua kalinya ternyata si yudhi masih kuat dan belum 
menampakkan akan berhenti, terus terang aku sudah capek namun karena 
kenikmatan yang aku rasakan si yudhi ini mencoba dengan berbagai cara, setelah 
hampir selama satu jam dia mengentot memekku barulah dia berbisik ayo kita 
keluarkan bersama "akhh..uhhhh", yudhi mulai mempercepat genjotannya akupun 
dengan tanpa sadar ikut bergoyang dengan cepat mengikuti iramanya..kulihat yudhi 
memelukku dengan erat dan menciumu lobang telingaku dan mempermainkan 
lidahnya ohhhh geli dan nikmat rasanya yudhi semakin mempererat pelukannya 
"ahhhh nissss...."  
"yudddhh......" kurasakan di memekku mengalir cairan hangat ternyata yudhi sudah 
mencapai puncaknya dan saat bersamaan kurasakan sesuatu yang tidak dapat 
kutahan lagi dari memekku kucoba untuk kutahan namun tak bisa aku ikut muncrat 
dan mengeluarkan bunyi seperti orang kentut..ehhh si yudhi malah nambah terus 
goyangannya "akhhhhhhhh..." kami berpelukan dan rebah bersama. 
 
Akhirnya kami sampai lupa makan malam itu sampai pagi kami melakukannya 
sampai lima kali dan aku mengalami orgasme berkali-kali. Esok paginya dengan 
wajah lesu aku pergi kekantor dan telepon berdering "hallo bisa tanya saldo rekening 
mbak ?", "Rekening perusahaan apa ?" kutanyakan, dijawab "rekening saldo 
semalam" ternyata diseberang sana si yudhi menelepon. demikian akhirnya hampir 
setiap ada kesempatan pasti kami lalui dengan ngesek di kamar mandi kantor-ku 
bekerja, di mobil, di pantai, dll. 
Sekian dulu kisahku...  
 

 

PESTA ANAK MUDA 
 
Malam tahun baru 1998 yang lalu, gue diundang ke suatu pesta anak-anak muda 
kalangan the have. Pestanya diadakan di suatu villa di Curug Sewu, di kaki gunung 
Salak, jalan masuknya cuma buat satu mobil. Kebetulan gue dan temen gue Ferry 
dateng yang paling belakang dan gue nggak nyangka waktu gue lihat mobil-mobil 
yang parkir di situ … Opel Blazer DOHC gue ternyata yang paling murah !! 
 
Kita berdua langsung masuk ke villa yang paling besar, di sana sudah ada beberapa 
orang tamu … cowok cewek, semuanya anak muda dengan dandanan yang keren. 
Ferry langsung ngenalin gue ke tuan rumahnya, dia cewek dengan tubuh yang 
aduhai … umurnya kurang lebih 26 tahun, namanya Elena. Menurut Ferry, dia adalah 
anak seorang bankir di Jakarta. 
 
Nggak lama kemudian, Elena ngebuka acara hura-hura ini …. Sambil makan Ferry 
bilangin gue kalau nanti jangan kaget, dengan bisik-bisik dia bilang, "Ndra, coba elo 
itung jumlah cowok sama ceweknya sama nggak ?". Selintas gue hitung dan 
ternyata jumlahnya nggak jauh beda, gue langsung nanya, "Emangnya kenapa Fer 
?". Temen gue ini nyahutin dengan tenang, "Tenang aja Ndra, pokoknya elo puas lah 
!". Sehabis makan, gue nyari kenalan buat ngobrol dan ada seorang cewek yang 
menarik perhatian gue.  
 
Nama cewek ini, Vinda … tingginya sekitar 158 cm, kulitnya putih dengan rambut 
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sebahu. Dia memakai kaos yang ketat dengan belahan di dada yang cukup 
menantang kejantanan gue, buah dadanya nggak terlalu besar tapi bentuknya 
bagus. Yang paling bikin gue penasaran adalah pandangan matanya yang 
memperlihatkan hasrat bercinta. Untuk beberapa saat, kita berdua ngobrol kesana 
kemari … dan akhirnya gue tahu kalau dia baru berumur 22 tahun dan masih kuliah 
di suatu perguruan tinggi di daerah Kalibata. 
 
Nggak berapa lama, suara musik disco berkumandang dan Elena berteriak lewat 
mike, "Dancing time, guys !!". Dan beberapa orang langsung turun berjoget, gue 
nggak tahan juga akhirnya … gue tarik Vinda turun ke lantai dansa. Ternyata dia 
seorang pe-disco yang hot, gerakan-gerakan tubuhnya bener-bener membangkitkan 
kejantanan gue. Beberapa kali buah dadanya di tempel dan digoyang-goyangkan di 
dada gue dengan sengaja, seolah nantang gue. Kurang lebih 1 jam kita berjoget, 
akhirnya kita mutusin untuk break dulu. Gue nawarin dia mau minum apa dan dia 
nyahut dengan nakal, "Gimana kalau whisky cola aja ?". Wah, gile juga nih cewek … 
abis kita minum-minum, ternyata lagunya diganti jadi slow and romantic dan Vinda 
langsung narik gue balik melantai. Dia langsung meluk gue … buah dadanya 
langsung terhimpit diantara kita berdua, dan membuat kemaluan gue menegang. 
Gue pikir si Vinda pasti ngerasa juga nih …. Akhirnya gue beraniin nyium belakang 
telinganya dan gue terusin ke lehernya, udah itu tangan kanan gue meremas dengan 
pelan pantatnya yang berisi dan Vinda cuma menggumam nikmat. Gerakan itu gue 
ulang beberapa kali, dan terasa desah nafasnya makin keras … akhirnya Vinda nggak 
tahan, bibir gue langsung di kulumnya … gue ngerasain lidah kita beradu. Buat 
makin ngerangsang, gue gesek-gesek kemaluannya pakai tangan gue. 
 
Lagi enak-enaknya kita ciuman, tahu-tahu musik di balikin lagi jadi disco … bubar 
deh, rangsangan-rangsangan yang gue buat tadi. Sementara gue sama Vinda nge-
slow dance, rupanya makin banyak minuman keras yang beredar. Nggak lama ada 
seorang cewek naik ke atas meja dan ngejoget dengan gerakan-gerakan yang hot, 
dan lagi-lagi Elena berteriak lewat mikenya DJ, "It's free time … hey, Finny … show 
your naked body !". Dan cewek yang lagi joget diatas meja tadi langsung ngelepasin 
blusnya dan disusul dengan BHnya, cowok-cowok langsung bertepuk-tangan dan 
bersuit-suit, sementara cewek-ceweknya berteriak histeris. Beberapa diantara 
mereka langsung mengadakan gerakan-gerakan sex foreplay. Dalam hati gue 
berteriak, "Damn, ini yang dimaksud sama Ferry tadi !". 
 
Akhirnya perhatian gue balik ke Vinda lagi, yang sebelumnya gue peluk dari 
belakang … gue cium tengkuknya yang putih, yang dipenuhi dengan bulu-bulu halus 
dan tangan gue mulai masuk ke balik kaosnya mencari buah dadanya. Waktu gue 
mulai meremas buah dadanya, Vinda cuma menggeliat senang di pelukan gue, dan 
dia berusaha masukin tangannya ke celana gue. Sesaat kemudian, dia berbisik, 
"Ndra, fuck me please … gue udah nggak tahan nih !", udah itu si Vinda narik gue ke 
salah satu kamar di lantai dua. 
 
Begitu pintu ketutup, Vinda langsung meluk dan bibirnya langsung melumat bibir 
gue dan tangannya langsung ngelepasin ikat pinggang dan celana gue, setelah itu 
dengan nggak sabar dia melorotin celana dalam gue. Akhirnya kontol gue yang udah 
berdiri dari tadi nongol keluar dan Vinda dengan sigap menggenggam kontol gue dan 
diarahin ke mulutnya. Dalam sekejap kontol gue setengahnya udah masuk 
mulutnya, sementara itu gue ngelepasin kemeja dan gue ngerasain nikmatnya kontol 
dihisap dan diemut. Sambil ngebungkuk, gue ngebukain kaos sama BHnya Vinda, 
ternyata badannya bener bener putih mulus, teteknya bulat penuh dengan puting 
yang berwarna merah tua dan si Vinda masih ngemut dan ngisep kontol gue dengan 
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bernafsu. 
 
Setelah gue pikir dia cukup ngisepin kontol gue, si Vinda gue bimbing dan gue 
celentangkan di ranjang. Sesudah itu gue bukain rok dan celana dalamnya, gue 
ngeliat bibir kemaluannya tidak ditutupi jembut sama sekali. Ketika jari gue mulai 
masuk ke vaginanya, gue ngerasa vaginanya mulai basah. Sementara itu, mulut dan 
lidah gue mulai bermain-main di teteknya, putingnya adalah sasaran yang 
menggairahkan dan tangan gue yang satu nggak ketinggalan mulai ngeremas-remas 
teteknya yang mulai mengeras. Si Vinda cuma mendesah-desah dan menggeliat 
merasakan nikmatnya jari dan kecupan gue, tangannya cuma bisa menarik-narik 
rambut gue. 
 
Pelan-pelan jari gue bergerak makin dalam dan akhirnya tersentuhlah clitorisnya, 
langsung aja si Vinda mendesah, "Uhghh, Ndra … lagii, emmhh" dan bibir gue 
ngerasain teteknya makin tegang. Kecupan dan jilatan lidah gue akhirnya 
menjelajahi kedua teteknya dan lembah diantaranya, dan jari-jari gue tetap 
ngemainin clitorisnya yang membuat Vinda makin menggelinjang-gelinjang dan 
desahannya makin keras, "Ohhh, Ndra …. Ufhh, oohhh". Memeknya terasa makin 
basah dan bibir vaginanya makin menggembung, tanda nafsu birahinya makin 
menggelora. 
 
Akhirnya, gue ngambil posisi 69, kontol gue jatuh diatas mulutnya dan mulut gue 
mulai bekerja dengan mengecup bibir vaginanya. Makin lama gue tambah kekuatan 
kecupan gue, makin lama dan makin kuat, sekali-kali lidah gue mendesak masuk 
kesisi dalam dari vaginanya. Si Vinda hanya bisa menggelinjang dan mengangkat 
pinggulnya, karena mulutnya lagi sibuk ngisep kontol gue. Nggak lama dia 
ngelepasin kontol gue dan ngejerit, "Ndra, fuck me .. please, gue nggak tahan lagi, 
please !". Gue putar badan dan Vinda langsung ngebuka selangkangannya, dengan 
dua jari gue buka memeknya yang sudah menggembung itu dan gue gesek-gesekan 
kepala kontol gue ke bibir vaginanya bagian dalam. Si Vinda makin menggelinjang 
dan mendesah-desah, setelah itu gue masukin setengah kontol gue ke memeknya 
dan gue goyang maju mundur tapi gue jaga cuma setengah kontol gue yang masuk. 
Nggak lama Vinda ngejerit lagi, "Ndra … ayo masukin kontol elo semuanya … yang 
dalem Ndra …". Tapi gue cuekin aja permintaannya itu, karena gue pingin ngebuat 
dia makin terangsang. Cuma kepala kontol gue yang bersenggolan sama selaput 
dara dan kadang-kadang gue ngerasain clitorisnya di ujung kontol gue, sementara 
itu goyangan gue makin cepat dan membuat Vinda makin terangsang. Si Vinda 
makin nggak tahan untuk dientot, "Indra … ayo dong … entot gue …emmhh, masukin 
yang dalem Ndra …" bujuknya manja. "Ok, kalau elo mau ngerasain panjangnya 
kontol gue, kita ganti posisi aja". 
 
Udah itu, gue ngambil posisi duduk selonjor dan si Vinda gue suruh berjongkok 
menghadap ke gue. Langsung aja kontol gue digenggamnya dan diarahin ke 
memeknya, udah itu dia ngedudukin pinggul gue dan kontol gue langsung terbenam 
di memeknya yang basah lembab itu. "Ok, Vin … sekarang elo goyang pelan pelan 
naik turun, gimana ?" dan dia nyahut, "Ndra, kontol elo bener-bener fit di memek 
gue … emmm, ufhhh ". Terusnya Vinda bergerak naik turun seperti orang naik kuda, 
gesekan kontol gue dan memeknya memberikan kenikmatan yang luar biasa, makin 
lama gerakannya makin cepat dan desahannya juga makin keras, "Oghhh …. Ohhhh, 
emmm ….. ufghh". Dan gue juga ngerasain kontol gue dialirin cairan vagina yang 
makin banyak. Sementara itu, tangan gue mengelus-elus punggungnya dan 
meremas teteknya, gerakan teteknya yang seirama dengan naik turun badannya 
benar benar sensual. Kurang lebih setengah jam si Vinda berkuda diatas kontol gue, 
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dia ngejerit kecil, "Ndra … ughhhh …. gue orgasme …. Ohhh, ohhh" dan tiba tiba aja 
badannya menegang dan dijatuhkannya ke badan gue, dan gue juga ngerasain 
kontol gue bener bener basah sama cairan vagina. 
 
Si Vinda gue rebahin di pinggir ranjang dan gue berdiri di atas lutut gue, setelah itu 
gue buka kedua pahanya yang putih itu dan gue masukin lagi kontol gue ke 
memeknya. Gue senderin kedua kaki Vinda ke badan gue dan sambil meganin kedua 
kakinya, gue mulai ngegoyangin pinggul gue maju mundur. Gue bilang ke Vinda, 
"Sekarang giliran gue …". Awalnya gue goyang dengan lambat dan makin lama 
makin cepat, gue ngerasain kenikmatan yang diberikan memeknya si Vinda. 
Sementara itu, si Vinda cuma bisa melenguh, "Uhhhg … ohhhh … lagi Ndra … uufhh" 
dan meremas-remas teteknya sendiri sambil menggelinjang-gelinjang. Nggak lama, 
gue turunin frekuensi goyangan gue … jadi gue bisa sambil nyiumin betisnya Vinda. 
"Ndra … ohhg, masukin yang dalem … uuhhhpp" dan gue sahutin, "OK, sekarang 
lingkarin kaki elo di pinggang gue, gue akan tancepin dalem-dalem kontol gue". Si 
Vinda nurut dan gue tarik kontol gue pelan-pelan setelah itu gue masukin lagi 
secepat mungkin dengan tenaga penuh, jadi gue masukin kontol gue dengan 
sentakan-sentakan bertenaga. Vinda cuma bisa menjerit setiap kali kontol gue 
memasuki memeknya, "Oohhh … uuhhhpp ….. uuhhhpp … Ndra … lagiii … ohhh … 
gilaa … ouchh … ". Kedua tangannya merenggut seprei keras-keras, karena dia 
merasakan sedikit rasa sakit yang bercampur kenikmatan yang luar biasa, dan Vinda 
memejamkan matanya, suatu tanda dia bener-bener menikmati kontol gue. Nggak 
lama kemudian gue ngerasain kedua pahanya menegang dan menjepit pinggang gue 
dengan keras, demikian juga dengan badannya yang menegang dan punggungnya 
terangkat dari tempat tidur, membuat teteknya makin menonjol. Akhirnya dia 
menjerit lagi, "Ouchhh … Ndra …. Gue orgasm lagi …. Ouchh" dan gue rebahin badan 
gue di atas badannya sambil gue ciumin leher, telinga dan teteknya yang 
menggelembung keras. Kemudian gue suruh dia untuk terlentang di tengah ranjang. 
 
Sambil gue remas teteknya, gue bisikin dia, "Satu session lagi yaa …" dan dia 
menyahut, "Elo bener-bener ngebuat gue gila Ndra". Dengan lutut gue, gue buka 
lagi kedua pahanya dan untuk ke sekian kalinya kontol gue masuk lagi di 
memeknya. Gue rebahin badan gue menimpa badannya Vinda dan gue ngerasain 
kedua teteknya di dada gue, sementara itu kedua tangan Vinda memeluk tubuh gue 
dengan erat. Gue cium bibirnya, sehingga kita kembali merasakan lidah-lidah yang 
beradu dan gue mulai menggoyangkan pinggul gue naik turun. Dua puluh menit 
kemudian, Vinda mulai menggelinjang dengan liar di bawah badan gue dan gue 
merasakan kenikmatan yang lain yaitu tetek-teteknya makin bergesekan dengan 
dada gue. Setelah itu gue makin mempercepat goyangan dan Vinda mulai 
mendesah-desah lagi, "Ohhg …. Ufhhp", nggak lama kemudian dia menjerit, "Ndra, 
gue mau orgasm lagi … ouchhh". Terus gue bilang, "Tahan bentar Vin, gue juga mau 
keluar nih" dan makin gue percepat goyangan gue. Akhirnya Vinda menjerit kecil, 
"Ndra …. Gue orgasm … ohhh" dan guepun nggak tahan lagi. Badan kita berdua 
menegang dan untuk meredam jeritan Vinda, gue bungkam bibirnya dengan ciuman. 
Setelah itu gue merasakan gerakan air mani di dalam kontol gue yang berarti 
sebentar lagi air mani gue menyembur keluar dan dengan sigap gue keluarin kontol 
gue dari memeknya Vinda.  
 
Akhirnya air mani gue muncrat keluar tepat di atas dada Vinda dan dia membantu 
ngurutin kontol gue, supaya tidak ada mani yang ketinggalan. Kemudian Vinda mulai 
menjilati kontol gue dan akhirnya diemut untuk dibersihkan. Setelah itu kita berdua 
tidur berpelukan kelelahan dengan rasa puas yang tak segera hilang. 
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Minggu siang, kita berdua kembali ke Jakarta dan gue menghabiskan malam Senin 
itu di apartemen Vinda di bilangan Prapanca. Kita berdua bersetubuh lagi dengan 
nafsu yang menggelora. Karena Senin itu gue harus kerja, gue tinggalin Vinda yang 
masih tidur telanjang dengan pulas. Gue tinggalin pesen di meja riasnya "Vin, thanks 
… please contact gue .... bye !". 

 

 

Para Tante Girang 
 
Peristiwa ini kualami 3 tahun yang lalu, saat itu umurku 15 tahun. Bukannya 
sombong ya ....... tapi saat itu aku digelari teman-teman sebagai anak terganteng di 
sekolahku, jadi maklum aja, banyak cewek yang ngincer gue....... 
 
Ceritanya begini, hari itu kalo ngga' salah hari sabtu, sekitar jam 04.00 sore dech ., 
aku diajak oleh temanku untuk pergi ke rumah tantenya, katanya sih nyuruh 
nemenin dia ngambil sesuatu, jadi ya kau ikut aja, kebetulan juga gue lagi bengong 
di rumah. 
 
Rumah tantenya ngga' terlalu jauh deh dari rumah gue, tapi gue ngga' pernah tahu 
bahwa ini rumah tantenya. 
 
Pertama-tama kami memencet bel, tapi sudah agak lama belum ada orang yang 
membukakan pintu, jadi gue pencet aja terus, dan akhirnya keluarlah seorang cewek 
sebaya gue, lalu dia bilang begini " Kalo' mencetin bel pelan-pelan dong, kaya' mau 
mencetin apa aja" . Lalu dengan santainya dia membuka pintu, saat membuka pintu 
bagian bawah dia merunduk, dan keliatan sama gue 2 buah gunung putih mulus, 
karena dia nga' pake bra, karena gue udah biasa ngeliat yang begituan makanya gue 
cuek aja, tapi ada juga terbecik pikiran yang ngga'-ngga' sih.  
 
Dia mempersilahkan masuk, gue pun masuklah dengan gaya agak kaku, karena 
rumahnya lumayan gede. Temanku langsung pergi ke belakang dengan cewek tadi 
dan kulihat mereka berbicara dengan seorang tante, kupikir itu tantenya, jadi gue 
biarin aja. Setelah 10 menit menunggu, aku mulai bosan, dan aku pergi melihat-lihat 
sekitar ruang tamu, sedangkan temanku tadi masih bicara di ruang tamu paling 
belakang, tempatnya memang agak tersembunyi. Jadi aku melihat-lihat di depan, 
kemudian kulihat agak kebelakang dikit dan kuintip, ternyata itu kamar tante tadi, 
tapi di dalamnya ada 2 cewek cantik seumuran 19 s/d 22 tahun tanpa memakai 
baju, jadi hanay BH dan celana dalam yang halus ....... montoknya pikirku dalam 
hati. 
 
Lagi ngintipin dengan agak ketakutan campur enak gue dikagetin dengan pukulan 
kecil dileher belakang ku.............eh ternyata tante yang dibelakang tadi. "Ngapain 
loe ???" katanya, aku menjawab dengan ketakutan, Eh ...nggak..' eh.. anu.. cuma.... 
cum. aa .. cuma ...ngeliat aja kok !!!!!!! ngeliat kok megangin anunya katanya.  
 
Aku kaget campur malu dan takut. " Ngga' Kok" jawabku. Lalu Tante tadi masuk 
dengan santai tanpa menghiraukanku lagi ............ Aku terpegun karena dicuekin. 
Aku makin penasaran dan aku pergi mengintip sekali lagi, eh....... rupanya mereka 
lagi tukar pakaian dan telanjang bulat semua,.. aku pun mulai ngga' terkendali 
lagi...................................... setelah 30 detik tante tersebut memanggilku dengan 
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nada agak marah ........... "Ngapain lagi loe, kalo mau rasa masuk aja" Katanya. 
Akupun tanpa pikir lagi masuk.... tapi hanya dibagian pintu. 
 
Salah seorang dari mereka menarikku dengan tangannya yang lembut, Gue apalagi, 
kalo udah gitu gue ikut aja. Gue diam aje, tapi tante yang putih tinggi dan montok 
membelaiku lalu mulai meremas leherku, aku masih diam keeanakan. Lalu tante 
yang satu lagi meremas remas bagian pahaku, aku sudah mulai ngga' tahan 
deh........ tapi aku masih diam menggigil. Lalu tante yang menyapaku dan ngga' 
berpakaian tadi langsung membuka baju dan celanaku, mereka bertiga langsung 
ngerjain aku, aku mulai berani..... aku tanggalkan pakaian 2 tante tadi dan aku 
langsung membuat gaya-gaya seperti di film BLUE, aku menyodorkan punyaku yang 
udah tegang abis ke mulut salah seorangnya, dan tangan kananku memegang susu 
tante yang lain, tangan kiriku ngobel memek tante yang satu lagi. aku pun 
keasyikan, merekapun keasyikan, suara mereka sangat merangsang........... 
Ahhh...ah.....eum... aduh yang keras lagi dong...,... ahh. ahh.,..ah ...........  
 
Aku pun mulai memasukkan kontolku yang mau nyampe puncak ke memek tante 
pertama tadi, aku mulai mengayunkan punyaku dengan ganasnya seperti di Film BF, 
dia keasyikan,.... dan akhirnya maniku hampir keluar, dan aku berteriak, udah mau 
keluar nih ........ mereka bertiga hanya menjawab cepetan, manikupun keluar dan 
desahku yang terdengar keras Ah......... ahhhh...... mereka berebut dengan maniku 
yang kental dan banyak mereka mengisap sampai licin habis dengan berebut. 
Setelah aku puas, mereka cepat cepat menuruhku keluar karena terdengar klakson 
mobil, kukira bokapnya, eh ternyata...yang jemput mereka om-om memakai 2 mobil 
jeep. Aku baru tahu kalo mereka adalah tante girang. Setelah mereka pergi aku 
mengemaskan celanaku dan keluar dan saat itu temanku baru keluar dari ruang 
tamu, rupanya dia ngga' tau, aku diam aja.......... dan kembali ke rumah ........... 
aku selalu teringat dan sering melakukan onani di rumah Ani.  
 
 

Ani  
 
Ani baru 17 hari tinggal bersama ibunya di Amerika. Untuk gadis yang baru beranjak 
dewasa ini sangat berat ditinggal pergi oleh papa tercinta. Ibunya bekerja di dubes 
RI sebagai sekretaris atase. Ani termasuk gadis yang kuper alias kurang pergaulan, 
ia sebenarnya memiliki wajah yang lumayan dan tubuh yang montok. Ibunya 
meminta bantuan tante Yores seorang Italia untuk membawa Ani ke pesta dansa 
yang khusus diselenggarakan bagi muda-mudi.  
 
Singkat kata Ani dan tante Yores malam itu pergi ke pesta dansa di wai hamberg 
street. Saat itu sedang musim dingin. Setiap tamu sebelum masuk ke pesta dansa 
diberi kesempatan untuk berias diruang ganti. Tapi aneh, ketika sampai diruang 
ganti tante yores menyuruh Ani untuk membuka seluruh bajunya dan mengganti 
dengan pakaian dalam yang menurutnya ganjil. Katanya sih itu merupakan pakaian 
pesta mirip halloween. 
 
Pakaian yang ditawarkan berupa BH yang hanya berbentuk dua kulit kerang yang 
diikat dengan sebuah tali dan talinya tidak boleh disimpul! mati, begitu kata tante 
yores sehingga kalau dipasang kedua kulit kerang tersebut tepat mengenai puncak 
buah dada indah milik ani. Lebih-lebih lagi celana dalamnya hanya berupa kain yang 
dijahit pada tali yang kemudian diikatkan pada pinggang dengan simpul yang mudah 
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dibuka. Tante Yores juga berpakaian sama. 
 
Ani keberatan tetapi kata tante Yores,"kalau kamu mau jadi dewasa ikuti saja apa 
yang tante Yores lakukan, trust me". Seluruh perhiasan ditanggalkan. Akhirnya 
kedua wanita ini hanya memakai seragam aneh tersebut. Mereka masuk melalui 
suatu lorong.  
 
Di lorong tersebut berdiri dua lelaki tegap di kiri-kanan pintu. Mereka hanya 
memakai kain penutup tipis berwarna putih di bawah perut. Kemudian tante yores 
berkata kepada salah satu dari mereka sambil merangkulnya. Tante yores mencium 
bibir lelaki itu sambil tangan kanannya meraba-raba sesuatu dibalik kain putih 
tersebut. Lalu lelaki tersebut melepaskan satu demi satu simpul yang menempel 
pada tante yores. Pelukan mereka makin bertambah mesra sampai akhirnyajari 
lentik tangan kiri tante yores meraba belahan pantat lelaki tersebut. Rupanya ini 
merupakan ticket atau password untuk masuk keruangan tersebut.  
 
Kemudian Tante Yores menyuruh hal yang sama ke Ani, Ani terkejut perlahan-lahan 
ia dekati lelaki kedua. Lelaki tersebut merangkulnya dan menciumnya tepat pada 
bibirnya. Tapi ia lebih agresif ia langsung membuka semua simpul dan meremas-
remas tetek ANi. Ani gelagapan. Ia bertambah terkejut ketika lelaki tersebut 
menyingkapkan kain putihnya dan menempelkan sesuatu yang hangat tepat pada 
memek ani. Ani mencoba meronta tetapi lelaki yang semula bersama tante yores 
ikut memegangnya. Tante Yores berkata pelan kalau tangan kanan kamu tidak 
meremas dan tangan kiri tidak mengelus seperti yang tante lakukan maka dia akan 
terus sampai kamu orgasme. 
 
Tapi bagaimana bisa dekapan lelaki tersebut sangat erat. Memang disela dekapan ia 
juga merasakan kenikmatan dari remasan tersebut. Ia merasa perasaannya 
melayang setiap kontol lelaki itu menyentuk memeknya dan perasaan itu terus 
memburu sampai tak disadari ada cairan yang membasahi bulu-bulu halus di sekitar 
lubang kebahagian itu. Pelan-pelan tangannya mulai menyentuh kontol lelaki 
tersebut. Dan lelaki tersebut mulai meregangkan pelukannya dan mencium lembut 
pangkal dada ani. Setelah jari ANi mengelus belahan pantatnya. Ia baru melepaskan 
dan tersenyum. 
 
Dengan perasaan berdegub Ani akhirnya masuk juga ke ruangan bersama tante ANi, 
Rupanya ruangan tersebut merupakan pesta kaum nudity. Mari tante kenalkan sama 
richard. Ani bertemu dengan seorang pemuda gagah dan tampan entah kenapa 
hatinya mengijinkan dirinya berdansa dengan lelaki tersebut meskipun mereka tidak 
mengenakan kain selembar pun.  
 
Richard membelakangi Ani sambil tangannya membelai salah gunung kembar yang 
indah kepunyaan ani sedangkan tangan yang lain memegang pusar ani. Tak henti-
hentinya Richard menciumi leher ani sambil sekali-kali menghembuskan napas ke 
telinga Ani.  
 
Sekarang Ani merasa terbiasa dan timbul perasaan aneh pada diri gadis yang baru 
mekar tersebut. Ia merasa jantungnya berdebar dan keringatnya mulai bersatu 
dengan irama lembut yang didendangkan. Kedua orang tersebut berbaur dengan 
sekerumun orang yang melakukan hal yang sama sehingga tidak terasa seringnya 
bersinggungan di ruangan yang ramai itu. 
 
Setelah selesai mereka pun mencari minuman, tradisi mereka minum aneh. Seorang 
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pria harus meminum terlebih dahulu dan yang wanita harus meminum dari mulut 
pria tersebut. Dan disaat si wanita itu minum sang pria harus memeluk pinggang 
sang wanita sambil mengelus memek sang wanita dengan kontolnya. Dan jika si 
wanita berdiam saja dan tidak memasukkan kontol si pria ke lubang kebahagiaan 
milik si wanita maka walaupun minuman di mulut pria sudah habis ia akan terus 
membelai sampai si wanita terangsang sampai puncaknya. 
 
Ani tidak tahu ia mengikuti saja ajakan minum dari pasangan dansanya yang tampan 
itu. Ketika hal tersebut berlangsung ia kembali gelagapan dan coba meronta Tetapi 
lelaki lain disekitar mereka malah membantu richard dengan memegangi tangan Ani, 
agar ANi tidak dapat memegang kontol Richard. Mereka pun turutmenciumi ani 
sambil kontolnya ditempelkan di belahan pantat ani. Akhirnya permainan semakin 
panas. Tante Yores sendiri sedang melakukan hal yang sama. 
 
Perasaan Ani semakin kacau kemudian richard diberi minum oleh tante YOres. Dan 
dengan bantuan tante yores richard kembali dapat meminumkan ani melalui 
mulutnya. Dalam setengah sadar ani merasa sangat senang dan mengalami 
kenikmatan yang kedua setelah yang pertama di pintu masuk dan sekarang sudah 
bisa tersenyum. Ketika richard mengajaknya duduk di kamar tidur. Ani hanya 
tersenyum dan mencium kontol richard dengan bernapsu. Di kamar ini richard 
melakukan hal yang sama tetapi lebih lembut. Tangannya meraba wajah ani dan 
menelentangkan ani di tempat tidur. kemudian ia meminumkan kembali ani tetapi 
sekarang tidak ada minumannya. 
 
Bibir mereka bertemu. Tangan richard membelai lembut leher ani terus turus ke 
dada dan hinggap di salah satu puncak gunung keindahan. Kembali richard 
membelai tetek ani ini sambil sekali-kali mencium pentolan dari pucak indah ini, Ani 
mulai berkeringat tapi ia merasa nyaman ketika tangan richard yang satunya lagi 
membelai sekujur tubuhnya mulai dari pantat, pusar lalu ke pahanya. 
 
Sampai akhirnya perasaan ani tak tertahankan degub jantungnya seirama dengan 
suaranya yang tertahan, ah....ah... dan tanpa sadar ia berkata ke richard "oh your 
are wonderful please ones again richard". Tanpa disadari dari belahan lubang 
keindahannya terpancar kembali cairan yang membasahi bulu-bulu memeknya. 
Melihat itu darah richard langsung berdesir ia memasukkan kontolnya ke memek ani 
dan mulai melakukan pemompaan. Ani sekarang tidak meronta malah tersenyum 
danmerasa sangat nikmat walaupun ada sedikit rasa sakit. Sampai suatu saat 
richard merasa sangat bahagia dan kontolnya mulai berkontraksi mengeluarkan 
sesuatu ke lubang memek ani. Your are great begitulan kata richard. Kemudian 
merekapun tidur dengan selimut musim dingin yang tebal.  
 
Ani tertidur lelap membelakangi Richard dan richard terus memeluknya mesra 
sampai keduanya tertidur. Keesokannya ani terbangun disekilingnya sudah tidak ada 
siapa-siapa kecuali tante Yores.  
 
Ia terkejut ketika menemui tubuhnya tidak mengenakan selembar 
benangpun,hampir ia berteriak dengan sadar cepat dikenakan nya handuk. Tante 
Yores berkata pelan "terima kasih kamu mau datang ini video antara kamu dan dia 
anggaplah kenang-kenangan dari kami, mari kita pulang". 
Hal tersebut tidak terlupakan oleh ani. 
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Kencanku Dengan Ike  
 
Saya tidak pernah menyangka bahwa kesempatanku bertemu dengan Ike Nurjanah 
(artis dangdut) akan menjadi sesuatu yang tak kan pernah terlupakan. 
 
Tidak seperti biasanya saya paling malas jika mendapat tugas wawancara khusus 
dengan seseorang -artis cantik sekalipun. Tapi saat itu, kenapa begitu ada tugas dari 
Bos mewawancarai Ike untuk rubrik profil mingguan, aku langsung cabut. 
 
Janji wawancara dengan Ike telah disepakati di rumah seorang produser di sebuah 
apartemen di bilangan Jakarta Selatan. Ketika aku sampai ditempat yang dimaksud, 
Ike telah menungguku. Saat pertama bertemu -ini pertemuan pertamaku dengan 
dia- Ike terkesan cuek dan dingin. Namun karena dia sudah menyanggupi, dia 
mempersilahkan aku untuk masuk. Ruangan tamu yang tidak terlalu luas sedikit 
membuat aku tegang. Namun ketegangan itu mereda ketika Ike membawa dua 
gelas minuman dingin sambil mempersilahkan aku untuk menikmati minuman yang 
telah dihidangkan. 
''Terima kasih,'' kataku.  
''Kamu mau tanya apa, waktuku terbatas, jangan lebih satu jam,'' tutur mojang 
priangan yang sangat cantik ini. 
 
Gaya ketus Ike Nurjanah sempat membuat aku gugup. Apalagi dengan 
penampilannya sore itu yang aduhai -mengenakan kaos ketat ''you can see'' yang 
sangat tipis, dengan bawahan span yang sangat pendek, membuat aku semakin 
gugup.  
''Saya hanya ingin mendengar cerita pengalaman yang mengesankan dari Anda 
selama menjadi artis dangdut hingga setenar sekarang...'' aku mengawali 
pertanyaan. 
 
Wawancara semakin menarik dan hangat dan agaknya Ike lupa bahwa dia 
membatasiku hanya satu jam. Sebab ketika saya datang sudah pukul 16.30,tetapi 
saat ini jam telah menunjukkan pukul 18.00. Sampai pada suatu ketika usai 
melontarkan satu pertanyaan pribadi tentang orang yang menjadi dambaan hati, Ike 
manatapku tajam. 
''Orangnya mirip kamu,'' kata Ike seraya tersenyum. 
Aku menelan ludah, mana mungkin artis secantik dia cowoknya seperti aku. Dengan 
sedikit ge-er, aku menanyakan lagi apakah dia juga wartawan?  
''Ah, bukan. Dia pengangguran,'' Ike tertawa. 
 
Tetapi kemudian dia terdiam dan menatapku lebih tajam. Aku meletakkkan catatan, 
pena dan block note ke meja. Aku tatap pula Ike sambil menebak-nebak apa 
maunya artis cantik ini. Ike terus menatapku sambil sesekali dia menyibakkan 
rambutnya yang tergrai sebahu hingga bulu-bulu ketiaknya yang tampak lebat dan 
subur kelihatan dengan jelas. 
Tiba-tiba Ike mendekatiku dan menyilangkan kedua tangannya di atas bahuku. 
Semakin dag-dig-dug saja jantung ini. Bau tubuh Ike yang sangat wangi menyengat 
di telinga dan pikiranku. 
''Kamu mirip dia,'' katanya. 
 
Aku pegang tangan Ike yang melingkar dibahuku, aku cium lengannya dengan halus. 
Ike memejamkan mata, yang aku yakin tanda iya. Ike makin mendekat ke tubuhkan 
sampai akhirnya kedua tetek Ike yang memang tampak sangat montok waktu itu 
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menyentuh dadaku. Tanpa pikir panjang aku coba cium bibir Ike yang sedikit 
terbuka dan Ike dengan antusias pula membalas ciumanku. Sambil terus gencar 
mencium bibir Ike aku peluk dia. Aku gesek-gesekkan dadaku hingga kekenyalan 
tetek Ike dapat aku rasakan. Ike tampak kian bernafsus, sesekali bibirnya 
melepaskan diri dari bibirku namun mencium seluruh wajahku hingga basah. 
Sesekali sambil tertawa Ike menggigit hidungku.  
 
Aku kian bernafsu mendapatkan serangan gencar dari artis cantik ini. Tanganku 
yang semula melingkar di pundak Ike, kini aku arahkan untuk mulai bergerilya di 
teteknya. Aku elus pelan-pelan tetek ike. Tanganku mencoba ke bawah untuk masuk 
ke BH-nya. Tapi tiba-tiba Ike menarik tanganku dan mendorong tubuhku. Aku 
terhempas di atas kursi.  
''Wah kenapa Ike ini, pasti dia marah melihat ulahku,'' batinku. 
Tidak jelas apa maksud Ike mendorong tubuhku. Yang saya lihat dia hanya 
menggeleng-gelengkan kepala.  
'Tanda menolakkah,'' batinku. 
 
Ike kembali menatapku tajam. Kali ini agak lama. Namun tanpa saya duga, tiba-tiba 
Ike sambil tersenyum melepas kaosnya yang sangat tipis dan seksi itu. Wow, 
mimpikah aku? Aku melihat dengan mata kepala sendiri artis cantik Ike Nurjanah 
tubuhnya hanya terbalut BH yang sangat tipis dan ketat. Ike tersenyum. Kemudian 
dia menyibakkan rambutnya ke belakang dan menguncitnya. Sekali lagi aku 
terkesima, melihat tetek Ike yang tampak montok karena ditekan BH yang ketat dan 
bulu ketiak Ike yang sangat lebat. Aku tak kuasa menaham birahi ini.  
 
Aku dekati dia, aku mencoba mencium ketiak Ike, hmmm, luar biasa artis cantik ini. 
Ketiaknya pun sewangi ini,  
''Apalagi...,'' batinku. 
Tapi Ike mendorongku sambil menggelengkan kepala. Aku hanya bisa diam dan 
merebah di kursi sambil menunggu apa yang akan dilakukan Ike sebentar lagi. 
sambil tersenyum Ike kemudian meremas-remas sendiri teteknya, ditekan-tekannya, 
sambil sesekali bibirnya mengggigit teteknya.  
''Ahhhh...'' teriak Ike.''Kamu bisa mengerti ini semua kan?'' tanyanya. 
Aku hanya mengangguk. Ketika aku mendekat, kembali Ike melarangku. Ike berdiri 
dan mengambil orange jus yang ada di kursi. Setelah diminum sedikit, sisanya 
ditumpahkan ke seluruh tubuhnya. Ike terus tersenyum kepadaku. Sementara 
penisku semakin tegang melihat kejadian ini.  
''Boleh aku mendekatimu Ik?'' tanyaku. 
''Hmmm, sini...,'' katanya. Kontan aku melocat dan akan memeluk dia, tiba-tiba Ike 
berkata ''Duduk saja..''. Aku pun menuruti perintahnya. 
 
Setelah menatapku Ike tiba-tiba melepas span pendeknya dan melemparkan 
penutup vagina setelah celana dalam itu ke atas kursi. Kini Ike mendekatiku dan 
kemudian dia memelukku sambil mencium seluruh tubuhku. Aku belum sempat 
terkesima melihat pemandangan yang sangat indah itu, Ike udah sangat buas 
menciumi aku. Aku balas ciumannya dengan melumat habis tetek Ike yang kenyal 
itu.  
''Aku lepas BH ya Ik,'' kataku. 
''Jangan...'' timpal Ike. 
 
Ike tampak bernafsu menciumi tubuhku. Sesekali dia membasahi wajah dan tubuhku 
dengan ludahnya terus dia menjilati lagi. Aku kian tak tahan mendapat serangan 
seperti ini dan tanganku mulai meremas-remas pantat Ike yang tidak kalah kenyal 
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dengan teteknya. Aku elus-elus pantas Ike sambil pelan-pelan aku masukkan 
tanganku ke celana dalamnya. Ketika sudah menyentuh pantat Ike, dia diam saja. 
Aku alihkan remasan ku depan, tepatnya ke vagina Ike. Woh, jembut Ike lebat 
sekali, andaikan aku bisa melihat dan menilatinya... batinku.  
 
Tapi tiba-tiba Ike mencubit tanganku. Dia pasti tidak setuju dengan ulahku ini. Ike 
kembali mendorongku, tapi begitu aku jatuh terbaring di tempat kursi, dia 
menindihku. Dibukanya kaki lebar-lebar sambil berusaha melepas celana panjangku. 
Aku membantu Ike dengan melucuti sendiri pakaianku. Hingga akhirnya aku tinggal 
memakai celana dalam dan Ike pun tinggal memakai celana dalam dan BH. Jembut 
Ike yang lebat tampak sangat indah dengan celana dalamnya yang terpakai tidak 
dalam posisi yang benar itu, karena abis aku obrak-abrik dengan tanganku. Ike 
membuka kakiku lebar-lebar sambil kemudian dia melepas celana dalamku.  
''Apa maunya..'' batinku. 
 
Begitu penisku yang tegang menyembul keluar, dengan penuh nafas Ike 
mengulumnya dengan buas. Sementara tanganku hanya bisa memainkan payudara 
Ike.  
''Aduuuh, Ike. Jangan keras-keras,'' protesku 
Ike tidak mendengarkan. Bahkan dia terus melumat kontolku dengan buasnya. 
Akhirnya Ike pun melepaskan BH dan celana dalamnya. Aku terkesima melihat 
pemandangan ini. Ike tanpa selebar benang pun melekat di tubuhnya. Memeknya 
yang penuh jembut dan ketiaknya yang ditumbuhi rambut sangat lebat begitu 
memicu birahiku. Ike menjauh dari aku dan dia duduk di bahwa kursi. Sambil 
membuka kedua selangkangannnya Ike memanggilku dan dia menuding kontolku 
supaya dimasukkan ke memeknya. 
 
Aku pun mengiyakan semua permintaan Ike dan terjadilah perbuatan maksiat itu. 
Aku terus menekan memek Ike, menari, menekan, menarik, menekan,sampai 
akhirnya Ike dan aku menjerit keras. Cairan segar muncrat dan sebagian mengenai 
wajahku dan Ike, dan kami pun saling berpelukan.  
''Maafkan aku,'' kataku. 
''it's oke. kapan-kapan aku ingin yang lebih dari ini,'' tutur Ike. 
 
Pukul 21.00 aku pulang dengan wajah gontai namun penuh senyum. Rejeki atau 
setan apa yang mampir ke tubuhku hingga Ike Nurjanah memmintaku berbuat 
seperi itu, entahlah. Yang jelas kini setelah kejadian itu Ike kian sulit aku hubungi. 
Bahkan ketika bertemu di satu acara melihatku Ike seperti tidak pernah terjadiapa-
apa. Ike kembali memperlakukan aku seperti halnya wartawan lainnya. 
 
 

Aku dan Regina 
 
Ini adalah cerita tentang pengalamanku saat berhubungan seks dengan sahabat 
baikku, Regina H. Dharmawan. Pagi ini, aku kembali mendapat kuliah sore hari. Ah, 
daripada iseng, lebih baik aku ke rumah Regina. Sekalian dari sana pergi ke kampus 
bersama. Aku memarkir mobil di depan pintu pagar rumah Regina. Rumahnya 
tampak sepi. Jangan-jangan ia tak ada di rumah. Aku tekan bel pintu. Tak lama 
kemudian pembantunya keluar. 
"Ada perlu apa, Non?" tanyanya. 
"Ng... Gina ada, Mbak?" 
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"Ada, tunggu sebentar ya." Sang pembantu masuk ke dalam rumah kembali. 
"Kata Non Gina, Non Irene disuruh langsung masuk saja. Non Gina lagi ada di 
kamarnya." 
"Baiklah, Mbak." 
 
Pembantu itu mengantarkan aku ke depan pintu kamar tidur Regina. Setelah pintu 
dibuka dari dalam aku segera masuk. Si pemilik kamar sedang duduk di atas tempat 
tidur seraya membaca buku. Astaga! Ia telanjang bulat. Tubuhnya yang indah itu 
tidak ditutupi oleh selembar benang pun. Tampaklah payudaranya yang montok dan 
padat. Ditengah-tengahnya terdapat puting susu yang tinggi, yang dikelilingi oleh 
lingkaran coklat, sementara bagian kemaluannya ditumbuhi rambut-rambut tipis. 
Pahanya yang putih dan mulus menantang setiap lelaki untuk menjamahnya. 
"Ren, duduk di sini dong. Jangan bengong saja." 
"Lho, kamu lagi ngapain, Gin?" tanyaku. 
"Rasanya hari ini aku lagi malas kuliah nih, Ren." 
"Kenapa?" 
"Nggak tahu tuh. Pokoknya lagi malas." 
"Tapi kamu nggak usah telanjang bulat kayak begitu dong", kataku sambil 
menyodorkan kaus singlet kepadanya. Regina bukannya menerima pemberianku, 
namun ia malah menyeret tanganku sehingga aku jatuh telentang di atas kasur. 
Tiba-tiba Regina mencium bibirku, sementara tangannya meremas-remas 
payudaraku yang tidak begitu besar. 
"Gin! Aduh, kok kamu begini sih?! Jangan ah!" kataku sambil berusaha melepaskan 
diri. Akan tetapi Regina lebih kuat. Tubuhnya yang bugil menindih tubuhku. Akhirnya 
aku pasrah saja. Dengan perlahan-lahan Regina menanggalkan kaus oblong yang 
kukenakan. Ia menyelipkan tangannya ke balik mangkuk behaku lalu meremas 
payudaraku. Aku menggerinjal-gerinjal dibuatnya. Kemudian ia melepaskan beha 
yang kupakai sehingga terbukalah payudaraku yang kencang menantang. 
"Ya ampun, Ren. Buah dada kamu bagus amat. Biar nggak besar, tapi kencang dan 
kenyal lho", kata Regina sambil mempermainkan puting susuku dengan jari-
jemarinya yang lentik sehingga membuatku kegelian. 
 
Aku hanya tersenyum saja. Lalu ia meremas-remas payudaraku. Terasa kenyal dan 
ketat baginya. Aku semakin menggerinjal-gerinjal. Setelah itu mulutnya menghisap, 
mengulum, dan menyedot payudaraku. Lidahnya pun mempermainkan puting 
susuku yang mulai menegang. Kemudian ia menghisap-hisapnya laksana seorang 
bayi yang kehausan air susu ibunya. 
 
Setelah puas merambah payudaraku, Regina membuka celana panjangku. 
Tangannya meraba pahaku yang mulus. Lalu ia menurunkan celana dalamku, 
sehingga kami berdua bugil bagai dua orang bayi yang baru saja dilahirkan. 
Kemudian ia menyuruhku duduk. Ia menyodorkan payudaranya ke mulutku dan aku 
menerimanya. Aku lumat payudara yang kenyal itu dengan mulutku, sedangkan 
lidahku yang menyambar-nyambar seperti lidah ular, bergoyang-goyang 
mempermainkan puting susunya yang tinggi menggiurkan. Aku hisap puting susu itu 
yang semakin lama semakin menegang saja. Regina semakin memelukku dengan 
erat. 
"Ouuhh... Irene... ouuhh!" 
Aku dan Regina saling berpelukan. Kedua pasang payudara kami saling bersentuhan. 
Sejenak ada perasaan aneh yang menjalar ke seluruh tubuhku merasakan 
payudaranya yang kenyal. Demikian pula Regina yang merasakan payudaraku. Ia 
menggesek-gesekkan puting susunya ke puting susuku, sehingga kami berdua 
sama-sama mendesah. 
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"Ouuhh... ouuhh..." aku menjerit kecil tatkala lidah Regina mulai menjilati 
kemaluanku dan kemudian masuk menyusuri liang vaginaku. Ia menjilat-jilat bagian 
dalam "daerah terlarang"ku yang mulai basah itu. Aku menjerit lagi, ketika ujung 
lidahnya mempermainkan daging kecil yang menempel pada kewanitaanku itu. Lalu 
aku berdua berbuat serupa. Akhirnya kami berdua sama-sama kelelahan dan 
tergolek begitu saja di atas kasur. 
 
Tak lama kemudian, Regina bangkit. Ia mengambil es jeruk yang ada di meja di 
samping tempat tidurnya. Lalu ia menuangkan es jeruk itu ke kemaluanku. Aku 
menjerit kecil kedinginan. Sementara ia juga menuangkan es jeruk yang tersisa ke 
dalam kemaluannya sendiri. Tubuh Regina menindihku. Kepalanya menghadap ke 
selangkanganku. Demikian pula kepalaku menghadap ke selangkangannya. Lidahnya 
mulai menjilati kemaluanku. Ia menikmati er jeruk yang sudah mulai masuk ke 
dalam liang vaginaku. Lidahnya mengikuti aliran air jeruk itu sampai masuk ke 
dalam "gua keramat"ku itu. Dijilatinya dinding vaginaku, membuatku menggerinjal-
gerinjal kegelian. 
"Ouuhh... Gina... teruskan...!" desisku bernafsu. Regina melanjutkan 
penjelajahannya. Sementara itu di sisi lainnya, lidahku pun berbuat hal yang sama 
pada kemaluannya. Kami berdua dengan garang mempermainkan daging kecil yang 
berada di dalam liang kewanitaan lawan masing-masing. Kami berdua menggerinjal-
gerinjal keras, sampai-sampai tubuh kami berdua jatuh ke lantai. 
 
Beberapa detik kemudian, tubuh kami berdua tergeletak di lantai berdampingan 
dalam keadaan loyo. Lelah memang, namun penuh dengan kenikmatan yang tak 
terhingga. Regina tersenyum. Tiba-tiba tangannya kembali meraih tubuhku dan 
mendekapku. Kembali payudara kami bersentuhan, sementara mulut kami saling 
melumat satu sama lain. Kami berbaring berhadap-hadapan, dengan kedua kakiku 
dan kakinya saling berselisipan dan kedua selangkangan kami saling menempel. 
Kemudian Regina menggesekkan kemaluannya pada kemaluanku berulang-ulang 
hingga kami berdua puas. 
TAMAT 
 
 

KISAHKU 
 
Kisah ini dimulai pada waktu aku masih berpacaran dengan Tomi.  
 
Sebut saja namanya demikian. Tomi tinggal di luar Jakarta di mana tempat 
orangtuaku juga tinggal. Aku memang hidup merantau di Jakarta demi mencapai 
sebuah gelar sarjana. Pada setiap awal liburan aku sangat menikmatinya karena aku 
sudah tak sabar 'tuk segera pulang dan menemui kekasihku tsb. 
 
Aku selalu membayangkan untuk bisa bercinta atau bercumbu rayu dengan 
kekasihku. Tapi itu tak pernah terlaksana. Bagaimana bisa dilakukan setiap Tomi 
datang bersama teman-teman kantornya. Bukannya aku tak senang dengan hal tsb 
tetapi mau gimana lagi. Aku hanya bisa bermimpi bercumbu dengannya. Menciumi 
bibirnya, pipinya, lalu perlahan ke leher hingga ke dadanya. Aku telusuri tiap lekuk 
tubuhnya dengan usapan-usapan lembut ujung jariku mencari daerah erotis yang 
dimili- kinya. Hingga berakhir di bagian bawah pusarnya, daerah yang bagiku rawan 
dan sensitif. Aku benar-benar penasaran bagaimana rupa dan rasa  
dari junior kecil di dalam sana? Aku seh taunya hanya dari film-film yang kutonton 
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doang. Perasaan dalam dadaku begitu menggebu-gebu untuk bisa menggenggam 
erat batang junior dan mengurut perlahan-lahan. Aku elus junior dengan kasih 
sayang bagaikan seorang ibu membelai buah hatinya. Ku urut junior dari ujung 
kepala hingga pangkal dan sampai ke buah pelirnya. Oohhh... God... begitu indah 
dan nikmat ketika buah pelir tsb berada digenggamanku, terasa kenyal. Membuat 
nafasku memburu dan ingin segera ku lumat. Bulu-bulu sekitar buah pelir 
menggelitik bibir dan pipiku ketika aku kulum dengan lembut. Terdengar erangan 
dari Tomi yang begitu membangkitkan gairahku. Aku basahi batang junior dengan 
ujung lidahku agar tampak licin dan mengkilap. Perlahan-lahan kumasukkan ujung 
junior ke dalam mulutku. Hingga hampir mencapai pang- kalnya. Mulai aku hisap 
dengan nikmat junior sambil merasakan sensasi yang menjalar di sekitar tubuhku. 
Rintihan-rintihan dan erangan Tomi membuat aku semakin menggila. Aku sengaja 
mengatur ritme kocokan dalam mulutku. Terkadang kubuat perlahan-lahan tapi pasti 
semakin lama semakin cepat dan dalam. Aku lakukan hal tsb berulang-ulang, hingga 
tampak urat-urat yang menonjol pada batang junior begitu terasa di liang-liang 
mulutku. Aku benar-benar menikmatinya. Hingga saat yang ditunggu-tunggu tiba 
ketika ujung junior memuntahkan isinya. Aku tidak ingin melewatkan hal tsb. Aku 
ingin rasakan obat yang kata orang tuk awet muda. Tak kusisakan sedikit pun isi 
junior tsb hingga lelehan terakhirnya pada ujung junior aku sedot sampai habis. Aku 
merasa  
mencapai kenikmatan luar biasa bila mengalami hal tsb. Tetapi ternyata itu hanya 
khayalanku semata bersama Tomi. 
 
Aku berharap liburan kali ini segala impianku tercapai. Sesuai dengan rencana 
seluruh keluarga akan berlibur ke luar kota. Dengan begitu aku bisa bebas bergerak 
dalam rumah. Akhirnya ku telpon Tomi dan mengabarkan kalau aku telah tiba. 
Keesokan harinya Tomi datang bersama teman-temannya. Seperti biasa kami 
menanyakan khabar masing- masing dan sedikit beramah-tamah. Sebagai tuan 
rumah yang baik aku melayani tamu-tamuku. Sekitar 15 menit kemudian teman-
teman Tomi pamit pulang dengan alasan akan masuk kantor pagi itu. Kebetulan 
Tomi sedang mengambil cuti selama beberapa hari mengingat liburanku pun hanya 2 
minggu. Aku bersorak dalam hati. Akhirnya hari yang ditunggu telah tiba. Setelah 
berbasa-basi sebentar aku antarkan mereka keluar. Aku merasa bebas lepas, bisa 
menyalurkan hasratku pada Tomi. 
 
Tapi aku berpikir apa ini saat yang tepat untuk melakukan hal tsb atau hanya akan 
menjadi pelampiasan nafsu semata? Aku menunggu begitu lama 'tuk menantikan 
saat-saat seperti ini dengan melakukannya terha- dap orang yang aku sayangi. Aku 
menjadi bimbang sejenak. Akhirnya kuputuskan untuk membiarkan semua berjalan 
apa adanya, tanpa ada paksaan apa pun. Kalau memang hari ini aku siap kehilangan 
keperawa- nanku itu aku lakukan bersama kekasihku. Dan mungkin hari ini juga 
pengetahuan aku tentang sex bisa aku praktekkan bersama Tomi. Dan aku ingin 
pula merasakan tubuhku disentuh dan dicumbui lelaki. Sebetulnya pengetahuanku 
tentang sex sangat minim, aku hanya membaca lewat CCS bung Wiro dan film-film 
yang kutonton. 
 
Aku tak mau membuang waktu lagi. Segera ku ajak Tomi ke belakang untuk 
menonton film yang sengaja telah aku sewa. Kami duduk berdekatan sembari 
tangannya merangkul tubuhku dengan mesra. Dapat kuciumi aroma tubuhnya begitu 
menggoda dan menggairahkan. Aku sengaja merapatkan bagian dadaku ke arah 
tubuhnya dan ku gesek perlahan-lahan. Tanganku pun tak lupa memainkan 
perannya dengan mengusap lembut bagian pahanya secara memutar-mutar. 
Bergerak naik turun dan perlahan-lahan menuju ke arah selangkangannya. Gerakan-
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gerakan tsb aku lakukan berulang-ulang, begitu juga gesekan-gesekan payudaraku 
ke tubuhnya. Aku memperhatikan reaksi tubuhnya apakah menerima tiap 
rangsangan yang aku beri. Ternya- ta aku tak bertepuk sebelah tangan. Gayung 
bersambut. Tomi pun ikut aktif mengelus punggungku perlahan-lahan kemudian 
turun ke arah perut, paha dan menuju selangkanganku. Sentuhan dan usapan 
lembut tangannya pada daerah mahkotaku begitu menimbulkan sensasi yang 
dahsyat. Urrrgghhh....... Aku mengerang perlahan. Kupejamkan mata dan 
menikmati setiap gerakan tangannya yang menelusuri lekuk tubuhku. Tomi 
kekasihku yang pertama kali menyentuh tubuhku. Begitu kubuka mata kutatap sorot 
matanya yang tajam bagaikan elang menyambar mangsanya. Mata merupakan 
bagian tubuh yang kusuka dari Tomi. Dari sorot matanya terpancar kasih sayangnya 
padaku. Begitu bibirnya mendarat dibibirku dan dikecupnya perlahan. Aku pun hanya 
mengikuti insting dengan membalas kecupannya.  
 
Lagi-lagi Tomi kekasihku yang telah pertama kali mencium bibirku. Aku begitu 
bahagia bisa merasakan hal itu semua. Ketika lidahnya menyeruak masuk ke dalam 
mulutku aku hanya diam menikmatinya. Kupejamkan mata agar lebih menghayati 
tiap detik yang aku lewatkan bersamanya.  
 
Lidahnya menari-nari di dalam liang mulutku begitu juga kedua tangannya tak luput 
meremas bongkahan pantatku dengan gemas. Dan bergerak secara perlahan ke atas 
mencari-cari sepasang bukit kembar. Diremasnya perlahan dan digenggam 
bongkahan payudaraku tsb dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya 
menjalani tugasnya dengan mengelus halus daerah selangkanganku. Gerakan-
gerakannya begitu lembut. Nikmat tiada tara tak bisa aku lukiskan pada saat itu. 
Aku hanya bisa terpejam dan menikmati segala perlakuan Tomi terhadapku. 
Tanganku sekali-kali mengelus rambutnya dan punggungnya sambil mengerang lirih. 
Aku merasakan perasaan sayang yang amat mendalam. Entah aku tak tahu 
perasaan apa yang berkecamuk pada diri Tomi waktu itu. Akhirnya Tomi 
membaringkanku dan mengangkat bajuku sedikit. Tomi mulai mengecup lembut 
perutku perlahan sambil menarik bajuku ke atas. Tampaklah sepasang bukit kembar 
yang ditutupi bra putih. Aku begitu terangsang melihat keadaanku yang pasrah tak 
berdaya tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Apalagi ketika Tomi 
membuka pengait bra, terlihatlah payudaraku yang mencuat ke atas. Dengan tak 
sabar Tomi segera mengecup lembut kedua bukit kembarku bergantian. Aku merasa 
geli dan nikmat ketika pentilku tersentuh bibirnya. Mulailah Tomi mengulum dan 
menghisap payudaraku sebelah kanan. Aku merasa melayang, nikmat sekali. Aku 
melihat pemandangan yang indah. Tomi seakan kehausan dengan lahap ia melumat 
habis payudaraku. Uuuurggghh... eranganku semakin menjadi. Aku hanya meremas-
remas rambutnya dan mendorong kepalanya agar lebih mendekat dan merapat ke 
arah dadaku. Untuk teman-teman ketahui payudaraku berukuran 34A. Lumaya gak 
seh? Begitu nikmat.  
 
Tak bisa aku ukir dengan kata-kata pengalaman pertamaku dicumbui seorang lelaki 
yang amat kusayangi. Tomi tak melewatkan payudaraku sebelah kiri dipilin-pilinnya 
puting hingga mencuat ke atas. Aku benar-benar di buat gila waktu itu. Dilahap dan 
dilumat ke dua bukit kembarku. Payudaraku terasa nyeri dan ngilu tetapi itu semua 
tidak begitu ku rasa dibandingkan nikmatnya. 
 
Tomi mulai bergerak turun. Ujung jarinya mengusap lembut sekitar pahaku. 
Perlahan-lahan ia menyingkap rokku. Dadaku berdegup kencang apakah Tomi akan 
melakukannya? Ternyata tidak. Ia hanya mengusap-usap mahkotaku dengan 
lembut. Kami hanya melakukan petting. Digesekkannya junior ke arah mahkotaku. 
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Perbuatannya telah membuat aku merasa geli- geli enak dan nikmat. Tangan-
tangannya pun ikut meremas-remas payudaraku dan dilumatnya lagi secara 
bergantian. Permainan tsb tidak berlangsung lama karena terdengar ketukan pintu. 
Kami pun bergegas membenahi pakaian dan merapikan diri. Setelah kulihat ternyata 
teman-temanku datang berkunjung. Dengan terpaksa kami tidak melanjutkan 
permainan. Aku merasa bersyukur Tomi tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi. Ia 
telah mengenalkanku pada dunia baru. Dunia di mana aku selalu impikan walau tak 
sempat aku merasakan juniornya. Setiap hari Tomi datang kami pun melakukannya 
lagi sama seperti saat pertama kali, Entah itu di ruang tamu, ruang TV maupun 
dapur. Kami melakukannya tanpa sepengetahuan teman-temanku yang menginap di 
rumah. Kegiatan yang sembunyi-sembunyi tsb membuatku semakin bergairah dan 
terangsang.  
 
Tetapi ketika rumah dalam keadaan sepi justru membuat gairahku agak menurun, 
sampai sekarang pun aku masih melakukan hal tsb. Dengan adanya perasaan 
tegang takut ketahuan membuat gairahku menggebu-gebu.  
 
Saat terakhirku bersama Tomi telah tiba karena beberapa hari lagi aku mesti balik ke 
Jakarta. Aku merasa sedih akan berpisah dengannya.  
 
Seperti biasa Tomi datang ke rumah dan kami pun melakukannya lagi.  
Tapi kali ini Tomi melakukan sesuatu hal berbeda dari yang kemaren.  
 
Dimasukkan jarinya ke dalam mahkotaku. Pada saat itu aku merasa takut yang amat 
sangat tapi tak kuasa menolaknya. Tomi begitu pandai membuatku terhanyut dan 
terlena dalam pelukannya. Aku sendiri menikmati setiap rangsangan yang 
diberikannya padaku. Tetapi pada saat yang sama aku merasa tidak nyaman dengan 
ke-2 jarinya yang memasuki liang mahkotaku. Waktu itu perasaan takut dan nikmat 
tiada tara bercampur jadi satu. Aku hanya pasrah dengan perlakuannya padaku. Aku 
takut mengecawakannya bila aku menolak perbuatannya. Jarinya yang menyeruak 
masuk ke dalam liang mahkotaku membuat rasa takut. Akankah keperawananku 
hilang hanya dengan 2 buah jari? Aku hanya ingin membuat Tomi merasa puas, 
karena impianku tuk mengulum juniornya tidak berani aku lakukan. Aku hanya 
membantu mengocok juniornya. Dengan usapan lembut ku urut batang juniornya 
perlahan-lahan dan semakin lama semakin kupercepat kocokannya. Sensasi yang 
kudapat kali ini berbeda dengan kemaren-kemaren entah karena perasaan nikmat 
tiada tara dicampur dengan rasa takut. Tomi melumat habis payudaraku secara 
bergantian, dimainkannya putingku dengan memilin-milinnya dan diremas-remas 
bagaikan anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Terkadang aku mengerang, 
tetapi Tomi tak pernah membiarkan aku mengerang keras dengan segera ia 
mendaratkan ciuman ke bibirku agar menyuruhku diam. Memang setiap permainan 
yang kita lakukan sangat beresiko diketahui teman-temanku.  
 
Untuk itu kami sengaja berpindah-pindah tempat untuk menghindari mereka. 
Sehingga Tomi pun kadang mengingatkan agar memperkecil volume lirihanku. 
Akhirnya aku terbiasa diam dan menikmati permainan tsb. 
 
Setelah peristiwa terakhir dengan Tomi hubunganku dengannya berakhir dengan 
tidak baik. Aku tak tahu jelasnya mengapa sejak peristiwa itu ia selalu menjauh dan 
menghindar dariku. Aku merasa kecewa dan terhina dengan perbuatannya. Tomi 
cowok yang aku sayangi berbuat hal yang tidak seharusnya dilakukan seorang lelaki 
sejati. Kedua abangnya dan teman-temannya mencoba mencari tahu apa yang 
terjadi di antara kami. Aku hanya bilang tidak terjadi apa-apa dan tak tahu apa yang 
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diinginkan Tomi sebenarnya. Walau bagi teman-teman dan saudara- saudaraku 
perlakuan Tomi sangat tidak bertanggung jawab. Tapi aku tidak merasa benci 
kepadanya, aku berterima kasih padanya telah mengenalkan padaku apa yang 
namanya sex. Rasa ingin tahu ku terpuaskan. Aku juga bersyukur batang juniornya 
belum sempat memasuki liang mahkotaku.  
 
Hanya 2 jarinya yang telah mencicipi lebih dahulu. Dan itu masih pertanyaan besar 
pada diriku apakah aku masih perawan? Hingga sekarang aku masih belum 
mengijinkan pacarku yang sekarang tuk memasukkan batang juniornya ke dalam 
liang mahkotaku. Sebelum aku yakin dengan statusku apakah masih perawan atau 
tidak. Untungnya aku mendapatkan seorang kekasih yang bisa menerimaku apa 
adanya. Aku begitu bahagia bisa mendapatkan pengganti Tomi. Tapi aku juga masih 
bertanya-tanya pada diri sendiri mengapa setiap berhubungan dengan Tomi dan juga 
dengan pacarku yang sekarang aku masih belum bisa mencapai yang namanya 
orgasme. Padahal aku bisa menikmati rangsangan dan sensasi yang menjalar di 
setiap tubuhku. Apakah karena suasana yang masih belum mendukung? Atau waktu 
yang diperlukan untuk mencapai orgasme kurang lama atau intens? Atau ada 
sesuatu yang salah pada diriku? Aku masih belum bisa menjawab semua 
pertanyaan-pertanyaan tsb. Ada yang bisa bantu aku menjawab dan mencari jalan 
keluarnya? Kebetulan aku dan pacarku yang sekarang hanya dapat bertemu setahun 
2 kali. 
 
Sekitar seminggu sejak kejadian terakhir dengan Tomi aku benar- benar putus 
hubungan dengannya. Dan aku kembali ke Jakarta dengan perasaan hampa, tetapi 
perasaan tsb kini telah terisi dengan kehadiran Fery. Fery segalanya bagiku, ia 
cowok pertama yang mengajakku menginap di hotel. Waktu itu kami menginap di 
daerah Ciembeuluit. Teman-teman  
pasti tahu hotel mana yang aku maksud, tempatnya begitu romantis, nyaman dan 
terpencil. Tetapi pada saat pertama kali Fery menciumku tiba-tiba bayangan Tomi 
muncul sekilas. Dan aku membayangkan kembali saat-saat bersama Tomi. Aku tak 
ingin mengecewakan Fery kekasihku, segera aku hentikan ciumannya dengan 
berpura-pura tertawa karena geli.  
 
Padahal di dalam hati aku memaki-maki Tomi, kenapa ia muncul pada saat aku ingin 
menikmati dan memulai lembaran baru bersama Fery. Akhirnya aku mulai bisa 
melupakan Tomi sedikit demi sedikit. Untuk teman-teman ketahui dengan 
memandang atau memikirkan Fery saja sudah membuatku terangsang dan 
bergairah. Bila berjalan-jalan dengannya tiba-tiba aku remas juniornya dengan 
perasaan gemas. Kadang aku juga sengaja tidak menggunakan bra agar bila 
berpelukan dengannya dengan leluasa bergesekan pada tubuhnya. Aku juga sering 
memintanya untuk meremas-remas kedua bukit kembarku. Terkadang aku minta 
dengan manja tuk menyentuh dan mengelus mahkotaku dengan alasan terasa gatal. 
Itu semua aku lakukan di tempat umum entah itu di Mal, di jalan, di kendaraan 
umum, di motor, ataupun di mobil. Tentu saja tanpa sepengetahuan orang- orang. 
Kekasihku merasa heran dan agak canggung dengan sifat-sifat nakalku. Ia merasa 
baru kali ini memiliki seorang pacar yang menurutnya sangat agresif. Bagaimana 
pendapat teman-teman? Untuk cerita selanjutnya lain kali aja ya! 
 
Aku mohon maaf kisahku belum setaraf dengan mbak Sari atau penulis-penulis 
lainnya. Kepada bung Wiro aku ucapkan terima kasih andai memuat kisahku ini. Aku 
minta saran dan kritiknya dari teman-teman dan juga dari bung Wiro sendiri. Kepada 
Tomi aku ucapkan terima kasih atas pelajaran sexnya. Dan untuk kekasihku Fery I 
Love U Honey. Moga mereka tidak membaca kisah ini. Kisah ini mungkin tidak 
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semuanya aku tuangkan dalam kata-kata mengingat kemampuan penulis dan 
pengalaman yang masih awam. Aku hanya mencoba menggambarkan perasaanku 
pada saat itu. Semoga tidak menyinggung orang-orang yang aku cintai dan sayangi. 
 
 

GARA-GARA DOSEN KILLER  
Saya tinggal di sebuah kota kecil dekat Jakarta. Waktu itu tahun 1984 dan saya baru 
kuliah tingkat I. Hari itu saya kesel berat sama dosen, yang selain killer juga asli 
egois. Saya yang sehari-hari terkenal sebagai mahasiswa yang disenangi oleh para 
dosen-meskipun bukan terbaik, dibikin malu hampir seluruh kampus. Dia bilang 
bahwa saya adalah orang yang tidak bisa dipercaya, karena diberi tugas tidak 
melapor. Padahal saya sudah menunggu di depan kantornya lebih dari 2 jam untuk 
memberikan laporan, dia malah tidur di ruang dosen! Saya kecewa berat, lalu pulang 
ke asrama.  
 
Sepanjang siang saya tidak bisa istirahat memikirkan si killer. Sorenya saya pergi ke 
kota B untuk cari hiburan. Saya tidak tahu hiburan apa, yang penting saya berada 
jauh dari asrama. Untuk sampai ke kota B orang harus naik ojek, karena angkutan 
umum sangat jarang. Jadi saya bisa pastikan teman-teman tidak akan ada yang 
mergoki kalau saya lagi senewen begini. Saya lalu nonton film. Sesuatu yang jarang 
saya lakukan. Saya tidak ingat judulnya apa, tapi yang saya ingat film itu agak hot, 
banyak adegan ranjangnya.  
 
Sambil nonton saya juga beranikan diri minum bir. Ini pertama kali dalam hidup 
saya, karena saya tinggal dalam lingkungan yang ketat. Mungkin karena saya serius 
nonton film, atau mungkin juga pengaruh bir, perlahan-lahan beban akibat si killer 
hilang juga. Yang tinggal adalah perasaan birahi karena pengaruh film. Abis nonton, 
saya terpaku di depan bioskop. Jam di tangan saya menunjukkan pukul 21.00. Masih 
sore, saya fikir. Lagipula saya malas pulang ke kampus, masih kesal dengan 
suasananya. Tapi mau kemana? Akhirnya saya mengayunkan langkah juga ke arah 
stasiun kereta api, dekat jalan tempat para ojek menunggu.  
 
Sampai di sana suasananya sepi. Saya duduk di bangku panjang tempat para 
penumpang menunggu kereta api. Saya menyalakan rokok. Menghisapnya dalam-
dalam. "Sendirian aja mas?" tiba-tiba ada suara menyapa. Saya terkejut dari 
lamunan dan menoleh ke kiri. Seorang gadis cantik, sekitar 10 tahun lebih tua dari 
saya, berpakaian seronok berdiri memandang saya dengan senyum menggoda. Di 
tangan kirinya memegang sebatang rokok. Wah, ini pasti WTS pikirku. Saya 
memang sering dengar bahwa di dekat stasiun ini banyak WTS berkeliaran. Tempat 
operasi mereka biasanya di gerbong kereta barang yang lagi langsir. "Oh.. eh.. ya.." 
jawab saya gugup sambil menengok ke arah gerbong kereta yang di parkir di 
samping stasiun. Agak gelap dan banyak bayangan berkelebat di sana. Sesekali 
terdengar suara perempuan cekikikan. "Boleh saya temani..?" tanyanya. "Silakan... 
silakan.." kata saya sambil menggeser tempat duduk.  
 
Saya jadi deg-degan. Meskipun saya terhitung tidak canggung sama teman- teman 
cewek, tapi untuk seseorang yang lebih agresif kayak gini saya jadi panas dingin 
rasanya. "Pulangnya kemana?" tanyanya sambil meletakkan pantatnya yang 
kencang dan hanya ditutup oleh rok hitam pendek. Pahanya langsung terlihat ketika 
ia menyilangkan kakinya. Mulus dan bersih. Wangi parfum murah menusuk hidung 
saya. "Ee.. ke kampus." jawab saya polos. Saya lihat bibirnya yang berlipstik tebal 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

tersenyum nakal menghembuskan asap rokok ke arah saya. Gila, berani betul ini 
cewek. Matanya memperhatikan saya dari atas ke bawah. Rambutnya panjang 
sebahu dan ujungnya menutupi ketiaknya yang tidak tertutup baju. Ia memakai baju 
hitam tak berlengan dengan belahan sangat rendah. Terlihat belahan putih dadanya 
yang menyembul dibalik bajunya. "Ooo.. mahasiswa yaa?" tanyanya cuek. "Payah.." 
"Kenapa?" saya balik bertanya. "Duitnya tipis" jawabnya sambil ketawa. "Tapi 'kan 
otaknya encer" kilah saya nggak mau kalah. "Percuma.  
 
Lagian nggak tahan lama" katanya sambil membuang puntung rokok ke arah rel 
kereta api. "Apanya?" "Goyangnya" jawabnya sambil memencet hidung saya. Gila. 
Pikiran saya ternyata benar. Dia termasuk salah satu "penghuni" gerbong nganggur 
itu. "Emangnya kenapa?" saya jadi tertarik untuk menggoda. "Ya nggak enak donk. 
Udah dibayar murah, nggak puas lagi" Saya hampir kehabisan jawaban. Terus 
terang saya nggak pengalaman dalam soal beginian. Saya beranikan diri mengusap 
tangan kirinya yang putih mulus. Ia cuek saja. Benda dibalik celana saya kontan 
bergerak naik. "Kan bisa belajar....biar bisa lebih lama" kata saya. Ketemu juga. 
"Enak saja.. emangnya kuliah" katanya. Bibirnya mencibir manja.  
 
Lalu ia menepis tangan kanan saya yang asik mengelus tangan kirinya. "Kan bisa 
jadi langganan" kata saya sambil pindah mengelus bahunya. "Biasanya berapa satu 
rit?" Benda saya makin tegang. "Tergantung. Kalau biasa-biasa aja sih cuma dua 
puluh ribu" Ia menepis tangan saya dari bahunya. "Mahal amat... Eh, yang biasa-
biasa itu gimana?" "Yaa..begitu deh. Celentang, tancep, goyang, selesai" katanya 
cekikikan. Rupanya ia ketemu orang yang baru tahu soal begituan. "Kalau yang 
nggak biasa?" tanyaku ingin tahu. "Emangnya situ belon tau ya? Payah amat sih. 
Enak lho,.... diginiin nih" katanya sambil memasukkan jari telunjuk kanannya ke 
dalam mulutnya sendiri, lalu dimaju mundurkan. "Hah, diisep? Astaga.." Saya 
terkejut. "Apa situ nggak muntah?" "Waktu pertama sih jijik juga.  
 
Abis bayarnya mahal, lama-kelamaan suka juga. Enak malah. Kalau yang masih 
muda sih, biasanya saya telan. Obat amet muda..hi..hi.." Saya bergidik. "Kayak 
saya?" "Kalau situ mau. Tapi bayarnya dua kali lipat" "Nggak ah. Kalau gratis sih 
mau. Kan promosi" "Huh! Maunya!" katanya. Iapun berdiri dan meninggalkan saya. 
"Mau kemana?" tanya saya sambil berusaha menangkap lengannya. "Cari langganan. 
Situ mau nggak?" "Ogah. Kalau gratis sih mau" "Gini saja deh," katanya mengalah 
"Situ bayar biasa, tapi saya kasih yang istimewa. Itung-itung promosi.. gimana?" 
Kini ganti tangannya menarik-narik tanganku.  
 
Dengan setengah malas saya bangun dari duduk mengikuti tarikannya. "Ee.. ee.. 
ntar.. " "Ntar apanya?" tanyanya sambil tetap menarik tangan saya. Akhirnya saya 
berjalan juga mengikuti langkahnya. Batin saya berkecamuk. Saya belum siap untuk 
ini. Tapi gairah dalam diri saya sudah naik sejak nonton tadi. Benda kecil dalam 
celana saya pun sudah tegang. Saya mengikuti langkahnya melewati gerbong-
gerbong kereta barang. Dalam remang-reman saya melihat dalam gerbong-gerbong 
itu diterangi lilin. Banyak perempuan dengan pakaian yang mirip dengan cewek ini 
sedang duduk-duduk. Ada yang sudah ditemani laki-laki. Sesekali terdengar tawa 
mereka. "Hei Marni, hebat lu. Waya gini udah dapet!" Seorang dari mereka 
meneriaki cewek yang bersama saya. Rupanya cewek ini namanya Marni. Ia cuek 
saja dan terus menarik tanganku berjalan ke ujung gerbong. "Kita mau kemana?" 
tanya saya. Suara saya bergetar. Gugup. "Tenang aja. Kita pilih tempat yang paling 
sip." Tiba di gerbong terakhir ia berhenti. Ia naik ke pintu gerbong yang memang 
tidak berpintu. Karena tinggi ia berpegang ke pundak saya. Saya mencoba 
membantu dengan mendorong pantatnya. Empuk sekali.  
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Tiba di dalam ia menggeser karton bekas untuk menutup pintu kiri dan kanan 
gerbong. Dalam gerbong hanya ada sebatang lilin, tapi cahayanya cukup untuk 
menerangi seluruh ruangan gerbong. Di sudut lantai gerbong terhampar satu tikar 
lampit lusuh. Nampaknya sudah sering dipakai untuk operasi. Tanpa canggung Marni 
mulai melepas pakaiannya satu persatu. Pertama bajunya. Lalu roknya. Terus 
behanya yang berwarna hitam. Begitu behanya terlepas, payudaranya langsung 
menyembul dan bergoyang indah mengikuti gerakan badannya. Putih, mulus dan 
kencang. Putingnya terlihat mungil dan indah. Tanpa menghiraukan saya yang masih 
bengong ia pun membuka celana dalamnya yang juga berwarna hitam, dan 
dilemparkannya ke tumpukan pakaiannya. Saya terpesona. Kaget. Tidak mengira 
sedemikian cepat prosesnya. Di hadapan saya kini ada sesosok tubuh wanita cantik 
dan putih telanjang bulat, tanpa sehelai benangpun menutupinya. Begitu indahnya. 
Pandangan saya langsung ke selangkangannya yang berbentuk segitiga dengan 
rambutnya yang lebat. Saya menelan ludah berkali-kali. Ngiler. "Koq bengong? Mau 
dibukain?" tanyanya membuyarkan keterpesonaanku. "Eh sorry.." kata saya sambil 
mempreteli pakaian saya satu per satu.  
 
Saking terburu-buru saya hampir terjatuh. Ia cekikikan. Saya buka semuanya, 
tinggal celana dalam saya yang sudah mulai basah di bagian depan karena menahan 
napsu dari tadi. Batang kemaluan saya yang sudah tegak menonjol ke depan. Saya 
ragu. "Ayo dong, semuanya" katanya sambil membungkuk, mencengkeram dan 
memelorotkan celana dalamku. Penis saya yang tadi tertahan jadi melonjak keluar 
begitu celana dalam saya turun. "Waw..., gede juga" serunya, sambil mencengkeram 
penis saya dengan tangan kanannya. Saya terkejut. Berani betul orang ini. Sudah 
nggak ada malunya lagi. "Sini" katanya sambil membimbing duduk menyandar ke 
dinding gerbong, sambil tetap memegang penis saya yang tegang. Permukaan tikar 
lusuh menggesek kulit pantatku. Ia berlutuh dihadapanku dan membuka kedua 
pahaku. Penisku yang tegang digenggamnya dengan kedua tangannya yang halus 
dan mengocoknya pelan.  
 
Tampaknya ia memang profesional. Lalu sambil tersenyum kepadaku ia 
menundukkan kepalanya, membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya ke arah 
penisku... "Ahhh..." hanya itu yang terucap ketika ia mulai menjilat kemaluanku dari 
kantong pelir sampai ke helmnya. Ia berhenti sejenak dan tersenyum kepadaku. Lalu 
menjilat lagi dengan lancar, turun naik searah batang kemaluanku, kiri dan kanan. 
Saya hampir tidak percaya melihatnya. Rasa geli dan nikmat bercampur jadi satu. 
Cairan bening yang keluar dari batangku sudah bercampur dengan ludahnya. Ia lalu 
memasukkan batang kemaluanku perlahan-lahan ke dalam mulutnya. "Ahhh... 
nikmaaa.....tth" lirihku ketika ia mulai menyedot-nyedot batangku, mulutnya mundur 
maju memasukkan dan mengeluarkan batang itu tanpa mengenai giginya, tanpa 
rasa geli sedikitpun, sambil tangannya menekan selangkanganku. Gila! Begini nikmat 
rupanya rasa orang bersetubuh.  
 
Tangankupun sudah tidak tinggal diam. Kuusap bahunya, kepalanya, payudaranya 
kuremas-remas, putingnya kupelintir. Kala ia menyedot batangku kuat, kupegang 
kepalanya... "ah..ahh..aaaaahhh.. enak... ahh.." Ia tak bersuara tapi terus saja 
menyedot-nyedot batangku. Lidahnya Hanya sesekali suaranya bergumam 
"mmmfh...mmmf..." Terkadang ia menjilati kepala batangku. Lidahnya berputari 
mengitari helm penisku yang telah mengkilat itu. Lalu memonyongkan bibirnya, 
mengecup dan menyedot-nyedotnya dengan nafsu. Lalu memasukkan dan 
mengeluarkannya kembali. Hebat. Keringat telah mengucur dari badanku. Lama-
kelamaan saya tidak kuat. Ia makin cepat menyedot-nyedot batang kemaluanku 
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dengan sangat nafsu. Kali ini ia memutar-mutar kepalanya. Kemaluanku terasa 
dipelintir dan dipijat- pijat. Nikmat sekali. "Ahh...ahh.. terus.. . enak... aduh... 
nikmaat... ahhh ... aaaaaah.....sshh" Kakiku kelojotan dan kepalaku menggeleng 
kiri-kanan. Kepalanya kucengkeram sambil mengikutinya mengulum-ngulum 
batangku.  
 
Tidak ada tanda-tanda ia akan berhenti, malah tambah cepat. Edan! Apa mungkin ia 
aku akan ejakulasi di mulutnya? Kayaknya sih begitu. "Ah.. ahhh.. Cret! Creett! 
Crott! Aaaaaaaaahh...". Kuangkat pantatku sambil menekan kepalanya. 
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaw... Cret! Cret! Crott!" Ya ampun! Batangku memuntahkan air 
mani beberapa kali dalam mulutnya. Ia menyedot dengan napsu dan berkali-kali 
menelannya tanpa rasa jijik sedikitpun. Bahkan yang berceceran di batangku pun 
dijilatinya hingga licin, dan ditelannya. "Hmm.. mmmm..." Gumaman itu saja yang 
keluar dari mulutnya. Saya terhempas lunglai dan ia terus menjilati kemaluanku 
seperti tak pernah puas. Ia mengangkat mukanya dan tersenyum kearahku sambil 
menjilati air mani yang masih tersisa di bibirnya. Gila ini orang! "Enak kan?!" 
Tanyanya. Saya tidak menjawab, tapi hanya mengacungkan jempolku. Ia lalu 
menarik tanganku, menyuruhku berdiri. Saya berdiri dan ganti ia duduk bersandar. 
Tak berkedip aku menatapnya. Tubuhnya begitu putih, indah, padat dan 
menggairahkan. Payudaranya montok menggantung dan menantang dengan putting 
yang mungil ditengah lingkaran kecoklatan. "Gantian" katanya. Hah?! "Apa?" 
tanyaku tak percaya. "Gantian dong. Sekarang situ yang kenyot nonok saya" 
katanya. Gila! Ini persetubuhanku yang pertama, tapi sudah disuruh menghisap 
vagina perempuan. Bagaimana caranya?  
 
Supaya ia tidak kecewa saya lalu berlutut diantara kakinya. Kuusap kedua pahanya 
yang putih mulus dengan kedua tangan. Tak percaya rasanya malam ini saya benar-
benar menyetubuhi wanita. Sebelumnya saya hanya menyaksikan tubuh wanita 
lewat film-film BF. Ia tertawa melihat kemaluan saya yang mengecil. Saya lalu 
mendekati kemaluannya. Saya lihat jembutnya begitu tebal dan indah menghiasi 
barangnya. Tapi kemudian ia memegang kepala saya dan menariknya ke arah 
dadanya. "Ini dulu" katanya. Saya tidak menolak. Saya meremas kedua teteknya 
yang kenyal dan dan kencang itu dengan lembut dan mulai mengulum pentil 
kanannya. "Ahhh... " lirihnya lembut. Saya memutar lidah menggelitik putting itu. Ia 
menggelinjang kegelian. Lalu kusedot-sedot seperti bayi menyusu. "Ahh... ahhh.. 
terus ...yang kiri.." Akupun pindah, menyedot pentil sebelah kiri, sambil terus 
meremas. Tangan kanannya memegang kepalaku sedang yang kiri menjamah 
batangku, mengurutnya dengan gemas. Kontan batangku yang tadinya kecil mulai 
mengeras lagi. "Asyiiik... keras lagi... ah... ah" lirihnya girang sambil menikmati 
hisapanku di buah dadanya. Ia semakin semangat mengurut penisku. Cairan mulai 
keluar lagi dari ujung helmnya. Aku kemudian berganti- ganti kiri dan kanan 
menghis! ap teteknya. Ia menikmatinya dan matanya terpejam saking nikmatnya. 
"Turun" katanya pendek.  
 
Sayapun menurunkan kepala saya ke arah perut dan terus kebawah. Tangannya 
terlepas dari batang kemaluanku. Tangan saya mengelus pinggangnya kiri kanan. 
Kini saya berada tepat di atas kemaluannya yang berambut tebal itu. Bau aneh saya 
rasakan tapi saya tidak perduli. Nafsu saya sudah naik lagi. Ini kesempatanku untuk 
tahu bagaimana rasanya menghisap kemaluan perempuan. Saya menyibak rambut 
hitam lebat yang menutupi vaginanya. Karena gelap, saya tidak bisa melihat dengan 
jelas. Karena itu saya coba merabanya. "Ooooh..." ia mengerang lembut. Terasa ada 
cairan basah di bawah belahan vaginanya. Saya mengusap-usap bibir labianya. 
Pinggulnya bergoyang menahan geli. "Jilat dong... ooohh.." pintanya lirih.  
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Saya mulai menyentuh bibir vaginanya yang basah itu. Terasa lembut, asin dan 
kenyal. "Nahhh... gitu... hhh... aw... geli... enak... oooohh..." rintihnya. Kini bibirku 
yang mengecup, mengulum dan menyedotnya seperti mencium dan memagut bibir 
wanita. Ia menggelinjang, menggoyang pantatnya, kegelian. "Terusssh... ahhh... 
ahhh... ahh" Tangannya turun membantu menarik selangkangannya, sehingga bibir 
vaginanya ikut terjewer. "Atasnya... atasnya... hisaaap... ohhh" Aku tidak tahu yang 
mana yang atasnya. Yang aku tahu adalah ujung atas bibir kemaluannya. Kecil, 
sebesar biji kacang. Mungkin ini yang disebut kelentit. Kumainkan dengan telunjuk, 
kuhisap dan kukenyot-kenyot. Ternyata benar, reaksinya luar biasa. "Aaawww... 
ahh.. iya.. ituu... ahh.. teruuuuss... ssstt... enaaaak..." rintihnya keras sambil 
menggoyang pinggulnya. Ia lalu menaikkan kakinya dan kedua belakang lututnya 
mampir dipundakku.  
 
Aku semakin hot. Lalu silih berganti, kujilat vaginanya dan kuhisap kelentitnya. Rasa 
asin ! cairan yang keluar dari vaginanya itu tidak kuperdulikan lagi bahkan kadang 
kutelan karena napsuku yang membara. Kemaluanku sudah tegang lagi, siap untuk 
babak berikutnya. Tiba-tiba ia menurunkan kakinya dan menarik kepalaku dengan 
tangannya. "Nggak tahan..." katanya. Lalu bangkit berdiri dan menyuruhku duduk 
menyandar seperti tadi. Aku menurut saja. Batang penisku kelihatan berdiri tegak 
dan garang seperti menara. Ia lalu duduk menghadapku mengangkangi pinggulku. 
Dicengkeramnya penisku dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya 
memegang bahu kiriku. Lalu digosok-gosok ujung penisku itu di permukaan 
kemaluannya dan kelentitnya. Aku terangsang hebat dan meremas kedua 
payudaranya yang bergelayut di depan mukaku. Kuhisap dan kukenyot pentilnya 
berganti-ganti. Dengan penuh napsu ia mulai menurunkan badannya dan 
membimbing batang penisku masuk ke dalam vaginanya. "Blesss... " Penisku 
langsung amblas.  
 
Aku merasakan lubang kemaluannya hangat dan berdenyut hebat. Nikmat sekali. 
Antara geli dan hangat. Ia mengangkat pantatnya perlahan lalu menurunkannya lagi. 
Akhirnya ia seperti main kuda-kudaan, mengangkat dan menurunkan pantatnya 
dengan cepat, hin! gga selangkangannya beradu dengan selangkanganku dan 
mengeluarkan suara keras. "Plok ...plok... plak... plak..." Mulutnya merintih-rintih 
dan mencari mulutku. Segera kusambut dengan pagutan penuh napsu. Lidahnya 
meliuk- liuk ke dalam mulutku. Kadang-kadang bibirku dikenyotnya. Napsu kami 
sudah begitu membara dan hanya itu cara melampiaskannya. Aku merasakan 
penisku seperti diurut-urut. Apalagi ketika pinggulnya melakukan gerakan memutar.  
 
Ya ampun nikmatnya. Terasa dipilin-pilin. Tanganku pun jadi liar, meremas-remas 
pantatnya yang kencang dan padat itu. Kadang-kadang mengusap badan 
belakangnya. Ia memegang kedua payudaranya dan memasukkan mukaku 
diantaranya. Hangat dan kenyal. Aku gesek-gesekkan kedua pipiku di antara dua 
bukit daging itu. Ia pun semakin napsu menggoyang pantatnya. Kepalanya sering 
terkulai kebelakang saking nikmatnya. "Ahh.. ahh.. ooo... aww... kontolnya... 
besaar... enaakk..." Tiba-tiba ia berhenti. Tanpa mencabut kemaluanku, badannya 
berputar dan kini membelakangiku. Dengan bertumpu ke kedua lututku ia 
menggenjot lagi pantatnya turun naik. Mulutnya merintih lagi.. "Ahh... ahh... 
enaak... nikmaat... aww... terussshh..." Gila. Kini kemaluanku terasa sekali 
menggesek dinding vaginanya. Rasanya menggerinjal memijit-mijit kulit atas batang 
penisku. Pemandangan didepankupun demikian indahnya.  
 
Pantatnya yang putih dan montok menghadap wajahku. Ditengahnya lubang dubur 
yang kehitam-hitaman dan dibawahnya lubang kemaluannya sedang asik 
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menghisap-hisap batang penisku. Aku meremas-remas pantat montok itu dan kedua 
ibu jariku menarik kedua bibir pantatnya didekat vaginanya. Kelihatan penisku 
sedang mengebor lubangnya maju mundur dengan gagah dan garang. Batangnya 
licin dan mengkilat karena dibasahi cairan kami yang sudah bercampur jadi satu. 
Nikmatnya sulit dilukiskan kata-kata. Lalu ia menegakkan badannya dan melipat 
kakinya. Posisinya jadi berlutut membelaka! ngiku. Dengan santai ia merebahkan 
badannya ke belakang, ke arah dadaku. Dengan bertumpu kedua tangannya ia 
mengayuh lagi. "Ahh... nikmatnyaa... uhhh... kontolnya.... besarr... hh.... enaaak..." 
Batang kemaluanku kini keluar masuk dengan ujung helmnya menelusuri dinding 
depan lobang vaginanya. Tak terkatakan betapa geli dan enak bersetubuh seperti ini. 
Pantatnya kini beradu dengan selangkanganku dan menimbulkan suara keplok, 
menambah semangatku untuk menggenjotnya.. Cewek ini benar-benar profesional 
dan tahu banyak cara bersetubuh.  
 
Tanganku meraih buah dadanya dari bawah ketiaknya. Kuremas-remas dengan 
gemas dan penuh napsu. Ia memalingkan kepalanya keaarah wajahku dengan bibir 
terbuka. Segera kusambut dengan bibirku. Kami berpagutan sekenanya karena 
kepalanya bergoyang-goyang mengikuti irama pinggulnya. Benar-benar nikmat. 
Beberapa saat kemudian dia berhenti lagi. Tepat saya hampir mencapai klimaks. Ia 
seperti tahu bahwa aku mau keluar. Mau apa lagi ni orang , fikirku. Ternyata ia 
berdiri dengan cepat dan meninggalkan batang kemaluanku yang bergoyang seperti 
bandulan. Tegak dan keras, tapi mengkilat dan basah oleh cairan. Ia menarik 
tanganku sebagai isyarat agar bangun. Aku pun berdiri mengikuti tarikannya. Lalu ia 
bersandar di dinding gerbong dan mengangkat kaki kirinya dengan tangan kirinya, 
sedangkan tangan kanannya menarik bahuku. "Ayo masukin...hhh ..." perintahnya 
pendek. Diamput! Ini benar-benar malam istimewa.  
 
Baru pertama kali bersetubuh sudah diajari bermacam-macam gaya untuk mendapat 
kenikmatan. Akupun merendahkan tubuhku agar burungku bisa masuk dari bawah. 
Kaki kirinya melingkar ke pinggulku dibantu oleh tangan kirinya. Tangan kanannya 
melingkar di bahuku dan mulutnya mencari-cari bibirku. Dengan menuntun batangku 
dengan tangan kananku kutempelkan ujung helm penisku itu di depan liang 
vaginanya. "Bless... clep... clep..." Dalam sekejap batang penisku langsung 
menancap sarungnya. "Aaaawww...." jeritnya merintih, merasakan kenikmatan yang 
dialaminya. Kini batangku merasakan seluruh dinding vaginanya seperti memijit-
mijit. Geli dan nikmat. Sedangkan bulu-bulu kemaluannya menggelitik 
selangkanganku. Aku tidak perduli. Aku merasa dorongan dalam diriku seperti tidak 
tertahan. Aku mungkin akan orgasme.  
 
Aku memagut bibirnya dengan kuat. Kembali lidahnya meliuk-liuk liar dalam 
mulutku. Ketika lidahnya ditarik, ganti lidahku yang menjelajah dalam mulutnya. 
Begitu terus. Kedua tanganku meraih pantatnya yang kencang dan menekannya 
kearah selangkanganku. Lalu kugenjot dengan irama yang teratur. Matanya 
terpejam, tak kuasa menahan rasa enak yang datang dari vaginanya. "Mmmmfff... 
mmmfff..." Ia merintih tertahan, karena mulutnya tersumpal lidah dan bibirku. Ini 
tidak berlangsung lama karena kaki kanannya mulai bergetar. Akupun merasa 
lututku lelah. Gejolak menuju puncak kenikmatan jadi tertahan karena pegal. 
Perlahan-lahan kucabut batangku dan iapun menurunkan kaki kirinya.  
 
Mulutnya masih memagut bibirku, seperti takut kehilangan. Akupun tak mau 
melepaskannya dan memeluknya erat-erat. Mesra sekali rasanya. Batang 
kemaluanku tertekan diantara perutku dan perutnya. Ia lalu menggoyang badannya 
kiri dan kanan, menggesek batang penisku keperutnya. Amboi! Ia lalu melepaskan 
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ciumannya dan merebahkan badannya celentang dengan kaki terbuka lebar. 
Vaginanya jadi terlihat jelas dibawah rimba hitamnya. "Ayoh.. hhh... terusin... " 
katanya. Ia pun nampaknya sudah hampir mencapai klimaks. Tanpa menunggu 
perintah dua kali akupun menindihnya. This is the real ecstasy, fikirku. Dengan 
memagut bibirnya dan mendekap erat tubuhnya aku berusaha memasukkan penisku 
yang masih tegang itu ke dalam vaginanya. Tanpa dituntun, kali ini batang 
kemaluanku nampaknya sudah hafal menuju tujuannya sendiri. "Blesss.........." 
Amblas lagi, tanpa rintangan sedikitpun. "Ahhh.... " rintihnya lepas. Kedua kakinya 
melingkar di belakang pinggulku. Aku berhenti sejenak untuk melepskan pegal, tapi 
ia menggoyang-goyang pinggulnya, tanda ingin digenjot. Akupun menggenjotnya 
turun naik. Makin lama makin cepat.  
 
Ciuman dibibirkupun makin menggila. Aku jadi ikut memutar pinggulku mengiringi 
putaran pinggulnya. Suara yang timbul pun ramai. "Plak.. plok... plak... plok..." ! 
Kali ini aku tidak tahan lagi. Nampaknya iapun begitu. "Aaaaaw.... ah! ah! ah!" Tiba-
tiba ia mengejang dan mendekapku kuat- kuat. Tangannya mencengkeram 
rambutku. Bibirnya memagutku liar. Kedua kakinya yang melingkar di pinggulku 
menekan kuat. Vaginanya seprti menyedot batangku dengan kuat. Seiring dengan 
itu Cret! Cret! Cret! Cret! Kurasakan batangku tersiram cairan hangat didalam 
vaginanya. "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....!" jeritnya. Aku 
membalasnya dengan menghunjam penisku sedalam-dalamnya. Aku orgasme! Cret! 
Cret! Cret! Nikmat! "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...."  
 
Kutembakkan seluruh air maniku ke dalam vaginanya. Aku terhempas dalam lautan 
kenikmatan yang tiada duanya. Aku terkapar dengan kepuasan yang tidak pernah 
kubayangkan sebelumnya. Diatas tubuh molek dan montok tak tertutup selembar 
benangpun. Aku hampir tertidur di atas tubuh bugilnya jika ia tidak 
membangunkanku dengan sebuah ciuman mesra di pipiku. "Puas?!" tanyanya 
berbisik. "He-eh" hanya itu jawabku. "Mau diterusin?!" tanyanya menantang, sambil 
menggoyang pinggulnya kedepan. Penisku masih tertanam dalam vaginanya, tapi 
sudah mulai mengkerut. "Ampun deh!" jawabku. Ia tertawa. "Kalo gitu bangun 
dong" pintanya. "Ntar dulu ah, masih enak nih" kataku manja. Ia tak berkata-kata 
lagi. Hanya tangannya mengelus rambutku, mesra. Sesekali ia mencium pipiku. 
Kemudian kami berpakaian.  
Saya menyelipkan uang lima puluh ribu, bukan duapuluh ribu seperti yang 
dimintanya. Ia bertanya kenapa, saya jawab bayaran itu memang pantas untuk 
layanan yang telah diberikan. Ia berterima kasih sambil berkata bahwa saya tidak 
perlu sedermawan itu, karena ia sendiri mencapai kepuasan yang tidak pernah ia 
dapatkan sebelumnya. Kebanyakan pelanggannya langsung pergi setelah klimaks, 
tanpa memperdulikannya. Yang penting dibayar, pikir mereka. Ia bertanya apakah 
saya mau pulang, saya jawab ya. Ia lalu minta diantar dulu ke tepi jalan untuk cari 
kendaraan umum. Ia juga ingin pulang. Saya tanya kenapa tidak cari langganan lagi.  
 
Dia bilang sudah puas, untuk apa lagi. Saya tanya apakah minggu depan ia ada 
disini, ia jawab ya dan ia akan tunggu di tempat yang sama, jika saya mau datang. 
Sebelum keluar gerbong ia memeluk dan menciumku, lama sekali. Seperti tidak mau 
berpisah denganku. Minggu depannya saya datang lagi kesitu, dan menunggu di 
bangku stasiun. Lama saya menunggunya, tetapi ia tidak muncul. Saya tanyakan 
kepada teman-temannya kemana dia pergi, kata mereka ia sudah tidak "jualan" lagi 
sejak malam bersama saya itu.  
 
Saya tanya apakah ada yang tahu rumahnya, mereka bilang dia sudah pindah entah 
kemana. Mereka menggoda agar salah satu dari mereka dijadikan pengganti, tapi 
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saya tidak mau. Sejak itu saya tidak pernah menemuinya lagi sampai saya kawin 
dan berkeluarga. Terima kasih Marni... Kau telah memberikan kenikmatan sekaligus 
pelajaran yang pertama buatku. … 
 
 

Pengalaman Pertamaku 
 
Perkenalkan, sebut saja namaku Natalia atau lebih akrab dipanggil dengan Lia saja. 
Saat ini aku kuliah di universitas swasta terkemuka di Surabaya, aku mengambil 
jurusan perhotelan dengan alasan karena di masa yang akan datang pariwisatalah 
yang akan menjadi primadona  
pengembangan industri di dunia. Saat ini aku baru semester dua, jadi masih lama 
aku lulusnya. Aku berasal dari pulau Kalimantan tepatnya di Banjarmasin. Sejak 
masa kanak-kanak hingga masa remaja/SMU aku habiskan di Banjarmasin. Karena 
itu ketika ortuku memperbolehkan aku kuliah di Surabaya, akupun tak menolak 
bahkan kegirangan. Karena aku  
jauh dari orang tua, maka aku pun mencoba hidup mandiri, apalagi kiriman uang 
dari ortuku sering lambat + sering kurang, dibandingkan kebutuhan hidupku sehari-
hari di Surabaya ini. Oh yah, aku sampai lupa memperkenalkan ciri-ciri fisikku. Aku 
bertinggi 170 cm berberat 50 kg, mungkin bisa dibilang aku ini cukup kurus. Aku 
memiliki rambut yang panjang hingga ke pinggang, dan aku suka sekali dengan 
rambut yang berponi, sehingga kubiarkan saja poniku menutupi dahiku. Teman-
temanku bilang wajahku ini mirip dengan Charlie Yeung, cuma saja Charlie Yeung 
tidak berponi sedangkan aku berponi. Menurut temanku aku juga punya ukuran 
buah dada dan pantat yang cukup besar dan berisi. Apalagi aku rajin sit up sesudah 
dan sebelum tidur, juga sering ikut fitness di salah satu tempat fitness terkemuka di 
kota Surabaya. 
 
Jadi tak aneh bila bentuk tubuhku dari atas hingga bawah padat dan  
berisi. 
Walaupun aku hanya memakai bikini saja, tak terlihat lemak-lemak yang 
bergelantungan di tubuhku. Jadi bisa dibilang aku ini memiliki bentuk tubuh yang 
mirip dengan Britney Spears, yaitu buah dada dan pantat yang cukup besar dan full 
berisi. 
 
Sebenarnya sejak SMA aku udah pacaran sama teman sesekolah, tapi kenapa kok 
aku ini tidak ada yang cocok dengan mereka, mungkin mereka tidak sebanding 
denganku kali yah...he... he... he... he... dan yang lebih penting lagi mereka tidak 
kaya raya. 
 
Saat ini aku merasakan betapa jauhnya kehidupan di Banjarmasin dengan di 
Surabaya, di Banjarmasin aku tak pernah melihat film semi apalagi film biru, 
sementara di Surabaya di hampir persewaan vcd selalu ada saja vcd porno, 
bayangkan sewa vcd porno di Banjarmasin, mau pinjam vcd bersih saja sulitnya 
setengah mati, kalau tidak jarang, yah filmnya keluar, hingga satu-dua bulan baru 
dapat. 
 
Kalau aku pinjam sih, kalau tidak pinjam teman sesama cewek yah pinjam sama 
mbaknya yang jaga kalau persewaannya sepi donk. Kalau sampai ada cowok yang 
tahu aku pinjam vcd kan bisa beraba, yah nggak? 
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Singkat kata, karena aku sering kekurangan uang, untuk biaya sehari- hari sering 
kurang cukup, apalagi kebiasaanku yang sering ke diskotik dan mengkonsumsi 
narkoba, dan sering ke luar kota seperti Tretes dll, dan shopping. Akhirnya aku 
mendapatkan kerjaan part time sebagai SPG di pameran perhiasan yang diadakan si 
Surabaya, baru-baru ini. Lumayan juga penghasilan hanya jaga dan melayani 
pembeli pendapatannya cukup untuk pergi ke diskotik dll. 
 
Pada hari kedua aku kerja di pameran, akhirnya ada juga seorang cowok yang cukup 
ganteng, berkacamata, rambutnya disisir ke kanan dan rapi sekali. Dan tingginya 
pun cukup tinggi sekitar 172 cm-an dan kira-kira beratnya 72 kg. dia juga cukup 
kekar dibandingkan dengan cowok-cowok lain yang pernah kukenal. Menurutku dia 
itu cukup terpelajar dan kaya  
raya, soalnya di ke sana dengan teman-temannya dan melihat-lihat perhiasan yang 
dipajang disana. Akhirnya kamipun berkenalan dan dia menyebut namanya sebagai 
Budi. Tetapi ternyata di balik sikap dan penampilannya yang terpelajar itu, ternyata 
dia adalah orang yang  
keras dan terlebih lagi dia adalah seorang karateka pemegang sabuk coklat salah 
satu perguruan karate terkemuka di Indonesia, itu setelah aku bertanya kepadanya 
kenapa tangannya banyak yang kapalan, dan yang lebih penting lagi dia itu kelihatan 
kalau kaya sekali, pas sudah orangnya cukup ganteng, tinggi, kekar, jago berkelahi 
dan yang paling penting adalah KAYA. 
 
Singkat kata akhirnya dia menawariku untuk mengantarku pulang, entah kenapa 
padahal itu adalah pertemuanku yang pertama dengannya, tapi justru aku tak bisa 
menolak tawaran itu. Dan diapun menunggu hingga pameran perhiasan itu selesai. 
 
Akhirnya akupun diantar dengan mobil sedannya, tetapi sebelumnya dia mengajakku 
dinner di restoran yang mahal sekali di dekat plaza yang dikenal sebagai tempat 
kalangan atas belanja. Bahkan sebelumnya akupun tak pernah bermimpi bisa makan 
di restoran tersebut. Akhirnya akupun pulang juga. 
 
Pameran telah usia dan diapun telah menjadi sopir dan bodyguardku karena dia 
sering menjemput dan mengantarku pulang. Akhirnya suatu malam diapun 
mengajakku pergi ke butik pakaiannya yang terletak di jalan yang ramai sekali. Kami 
tiba kira-kira setengah jam sebelum  
butik itu tutup. 
"Bud, tokonya akan mau tutup, nggak papa ta'?" 
"Nggak papa, wong aku yang punya kok, biar tokonya tutup nanti kan ada  
aku, kamu tenang saja." 
 
Diapun memperbolehkanku untuk memilih baju apa yang kusuka. Akhirnya akupun 
memilih-milih baju, yang hingga akhirnya butik itu pun tutup, karena dia adalah 
pemiliknya maka selain aku dan dia semuanya dia minta untuk keluar semua. 
Termasuk satpam yang menjaga di depan pintu masuk. Hingga akhirnya akupun 
menemukan dua buah baju yang tampaknya seksi dan aku segera mencobanya di 
butik sepi yang tinggal dua orang itu saja. 
 
Di dalam kamar pas, akupun mulai melepas kaus ketatku. Lalu akupun mulai 
menurunkan slerekan celana panjang putih ketatku, kemudian akupun menaruhnya 
di gantungan pakaian. Dan selanjutnya, aku hanya mengenakan BH dan celana 
dalam saja, yang ternyata secara tiba-tiba kunci kamar kosku jatuh keluar kamar 
pas. Akupun mencoba mengambilnya dan saat aku membungkukkan badan dan 
menjulurkan tanganku keluar, ternyata dia sudah mengambilkan kunci itu dan 
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berjongkok sambil menyodorkan kunci itu padaku. Karena aku membungkuk maka 
diapun dapat melihat buah dadaku yang hanya ditutupi oleh BH itu saja.  
 
Mukakupun menjadi merah, dan aku merasakan bahwa darahku mulai berdesir dan 
jantungku yang berdegup lebih kerasnya, dan Budi dengan tenangnya memegang 
tanganku lalu meletakkan kunci itu pada tanganku. Lalu tangan Budi itu terus 
menjelajahi tanganku naik ke lengan dan sampailah di pundakku, akhirnya kunci itu 
pun lepas lagi dari tanganku. Lalu tangan kiri Budi segera memegang pundakku yang 
satunya. Dan dengan pelan- pelan dia mengajakku berdiri. Akhirnya akupun 
berhadap-hadapan dengannya. Kemudian dia masuk ke dalam kamar pas yang 
hanya ditutupi oleh kain itu saja. Di dalam kamar pas itu dia memegang tanganku 
dan meletakkannya di depan slerekan celananya. Hingga aku merasakan bahwa Mr. 
P-nya telah mengeras. Lalu tangannya mulai mencoba melepas BHku dan akhirnya 
lepaslah BHku hingga dia dapat melihat buah dadaku, lalu diapun mulai menciumi 
pipiku dan mulai mencium bibirku, akhirnya akupun mulai bernafsu membalas 
ciuman bibirnya. Sesuai dengan yang aku lihat di film biru, jadi aku praktekkan apa 
yang kulihat di film biru. 
 
Sesaat kemudian dia melepaskan ciumannya dan kemudian segera turun perlahan-
lahan sambil menjilati kulitku, menuju ke arah puting buah dadaku yang sebelah 
kanan, dan kemudian dia segera mengulumnya.  
"Ahhhhhhhhhhhh..." erangku ketika dia mengulum putting susuku, dan kemudian dia 
ganti ke putting susuku yang kiri dan: cruut; terdengar suara kulumannya, sambil 
tangannya meremas-remas susuku yang satunya. 
 
Kutengadahkan kepalaku melihat langit-langit butik itu, sambil terus berdesah. Ah 
nikmatnya malam ini. Kemudian kurasakan bibirnya terus menjilati kulitku dan 
kemudian terus turun kebawah menuju ke pusarku dan kemudian terus turun ke 
celana dalamku dan sedetik kemudian kurasakan bahwa dia telah menarik tali celana 
dalamku dengan giginya. 
 
Kemudian dengan giginya tersebut dia mulai mencoba untuk memelorotkan celana 
dalamku dengan pelan-pelan ke arah bawah dan kemudian tangannya membantu 
dengan menarik tali celana dalamku yang di berada di pantatku turun kebawah, 
slowly but sure. Dan kemudian tanpa terasa celana dalamku sudah mendekati lutut 
dan kemudian dia melepaskan gigitannya,  
ganti dengan mulai menjilati Miss V-ku, slowly, slowly and slowly, hingga "Slruuupp" 
terdengar suaranya saat dia menjilati Miss V-ku sambil dengan perlahan-lahan dia 
gunakan kedua tangannya memelorotkan celana dalamku dan kemudian aku segera 
meresponnya dengan mengangkat sebelah kakiku yang kanan naik keatas sehingga 
sebagian celana dalamku sudah lepas, dan kemudian diikuti dengan kakiku yang 
lainnya dan kemudian; lepaslah celana dalamku. 
"Oh, my God..." ternyata aku sudah bugil, dan hanya mengenakan sepatu  
hak tinggi ku saja, sementara Budi masih lengkap dengan pakaiannya dan  
bahkan dengan sepatunya. 
"Celaka, apa yang terjadi," pikirku, sementara dia masih menjilati  
Miss V-ku dan kedua tangannya sudah meremas-remas pantatku. 
Kemudian akupun mulai mundur dan dia tampak kaget, dan ternyata dengan  
sigapnya dia kemudian berdiri dan memelukku sambil tangan yang satunya  
memeluk pinggangku dan yang satunya lagi memeluk bahuku. Dan mulutnya  
kembali terbuka dan mengulum lidahku yang memang telah kusodorkan  
keluar dari mulutku.  
"Braaakkk..." tiba-tiba dia mendorongku kebelakang. 
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"Celaka..., kenapa tiba-tiba dia mendorongku ke belakang?" pikirku. 
"Kenapa ini?"lanjutku. 
 
Ternyata dia segera memegang kedua bahuku dan memaksaku untuk turun ke 
bawah untuk berlutut. Akhirnya akupun berlutut dan kemudian dia maju, 
menetapkan Mr. P-nya ke mukaku dan sesaat kemudian dia mulai menggesek-
gesekan Mr. P-nya yang masih terbungkus celana panjangnya.  
Segera aku meresponnya dengan menjilati celana panjangnya itu, dekat dengan 
slerekannya itu, hingga basah. 
 
Dan kemudian dengan ragu-ragu akupun mulai membuka celana panjangnya itu --
sesuai dengan yang kau pelajari di film biru itu-- kemudian akupun memelorotkan 
celana panjangnya itu dan kemudian dilanjutkan dengan memelorotkan celana 
dalamnya yang bewarna putih bersih itu, dan kemudian mukaku segera disambut 
dengan Mr. P-nya yang sudah keluar tegak dari sangkarnya dan keras sekali. 
 
Kemudian dia memegang Mr. P-nya dan kemudian dia menggesek-gesekkan Mr. P-
nya itu ke bibirku yang terkatup rapat-rapat dan sesaat kemudian dengan ekspresi 
dinginnya dia kemudian memaksa Mr. P-nya untuk masuk kemulutku dan kubalas 
dengan menerima Mr. P-nya ke dalam mulutku --lagi-lagi seperti yang kupelajari di 
film biru-- dan segera aku mengulumnya, kemudian dia segera menjambak rambut 
indahku dan kemudian dengan segera dia menggerakkan Mr. P-nya maju-mundur, 
slowly..  
Slowly... slowly... and slowly. Kututup rapat-rapat mataku....  
Kurasakan Mr. P-nya yang keras, padat dan berisi. Terus kurasakan Mr. P-nya yang 
kenyal-kenyal. Sambil tanganku memegang buah zakarnya sedang yang satunya 
meremas pantatnya. Sambil kugigit-gigit Mr. P-nya dan tampak kulihat bahwa di 
begitu menikmati. Akupun menikmati Mr. P- nya apalagi ketika Mr. P-nya 
menjangkau tenggorokanku dan ketika  
hidungku menempel ke bulu kemaluannya, dan ketika aku mencium bau Mr. P-nya 
dan ketika aku melepaskan Mr. P-nya dan kemudian bergantian mengulum buah 
zakarnya pertama yang sebelah kanannya dan kemudian kulanjutkan lagi mengulum 
Mr. P-nya dan kemudian kulepaskan lagi dan kukulum buah zakarnya yang sebelah 
kirinya. Dan kukulum lagi Mr. P-nya kunikmati sekali lagi Mr. P-nya, sambil 
mengambil kesempatan tanganku yang meremas pantatnya kupindah dan kucabut 
sehelai rambut kemaluannya.  
Dan "Oucchhh..." teriaknya yang kemudian tidak ada respon lagi dari  
nya. 
 
Kulihat apakah dia tetapi menikmati dan ternyata dia tetapi menikmatinya. 
 
Akhirnya kira-kira lima menitan aku merasakan Mr. P-nya sebelum kemudian dia 
mengeluarkan Mr. P-nya dan dengan cepatnya dia sudah melepaskan semua 
pakaiannya. Dan kulihat semua bentuk Tubuhnya, dan ternyata Tubuhnya memang 
benar- benar bagus, perutnya kecil, Dadanya bidang, dan..... 
 
Kemudian kami yang sudah berbugil ria, kemudian dengan segera dia memutar 
tubuhku kebelakang, sehingga kami berada dalam satu arah dan menghadap ke 
arah cermin yang ada di kamar pas tersebut, dan kemudian dengan Mr. P-nya dia 
gesek-gesekkan ke Miss V-ku yang bagian bawah. 
 
Sambil dia kemudian menyibakkan rambutku kearah kanan semua dan kurespon 
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dengan membantunya menyibakkan semua rambutku ke arah kanan semua, dan 
kemudian dia segera menjilati telingaku sebelah kiri, mengenai anting-antingku dan 
hingga kedalam ruang telingaku, sambil kedua tangannya meremas-remas susuku.  
 
Akupun segera meresponnya dengan menggoyang-goyangkan tubuhku kearah 
kanan dan kiri. 
Sementara itu Budi mulai menjilati bagian leherku dan kemudian ganti menjilati 
telinga kananku. 
 
Yang secara tiba-tiba aku segera melepaskan diri dari pelukannya dan kemudian aku 
berlari keluar dari kamar pas, menuju kearah patung model yang tak jauh dari 
kamar pas tersebut sambil mengerling nakal ke arahnya dan kemudian dia pun 
segera berlari mengejar diriku. Kemudian aku berlari menuju ke arah patung yang 
lain dan secara sengaja aku menjatuhkan diriku sehingga aku dalam posisi 
merangkak dan kemudian aku merambat perlahan-lahan, sehingga dengan mudah 
diapun dapat menyusulku. 
 
Kemudian dia mengelus-ngelus pantatku dan kemudian dia mencoba memasukkan 
Mr. P-nya ke dalam Miss V-ku, tetapi dengan segera pula aku merangkak dengan 
cepat hingga berhasil menjauhi sekitar satu meter dari nya dan kemudian dia lagi-
lagi mengejarku dan akhirnya kedua tangannya berhasil memegang pinggangku, 
dimana posisiku yang dalam keadaan merangkak tadi. 
 
Kemudian tanpa menunggu lagi dia, dengan segera memasukkan Mr. P-nya ke 
dalam Miss V-ku sehingga. "Ahhhhh..."teriakku. 
Dia menggesek-gesekkan Mr. P-nya, tapi......... 
Ternyata tidak sesakit yang dikatakan teman-teman cewekku. 
"They are fooling me; it's not hurt like they said," I said. 
Tetapi tiba-tiba..... 
"AHHHHHHHHHHHH...." 
Oh yes, this is realty. It's hurt; maybe he warned his Mr. P-nya  
before. 
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh..." 
And show time is begin. 
Dia mulai mengesek-gesekkan Mr. P-nya ke dalam Miss V-ku dan kedua  
tangannya meremas-remas kedua susuku. Jadilah aku bergaya seperti  
anjing. 
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh..." 
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh..." 
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh..." 
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh..." 
Teriakku sementara dia terus menerus menggesek-gesekkan Mr. P-nya ke  
dalam Miss V-ku. 
 
Aku merasakan Mr. P-nya masuk kedalam Miss V-ku. 
Benar-benar kurasakan, Mr. P-nya yang keras dan panjang. 
Dan kurasakan rasa sakit yang luar biasa... 
Dan kurasakan selaput daraku yang telah tersobek karena Mr. P-nya, hal  
itu benar-benar kurasakan, ketika aku merasakan ada cairan kental yang  
keluar merambat melalui selangkanganku. 
Ketika aku merasakan adanya cairan kental yang merambat melalui  
pangkal pahaku. 
"Oh, my God, I'm not virgin again" teriakku dalam hati. 
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Tapi ketika kenikmatan yang tiada tara itu, akupun mengabaikannya. Tetapi rasa 
sakit yang bercampur dengan kenikmatan ketika Mr. P-nya yang keras dan panjang 
memasuki Miss V-ku, walaupun aku tidak menutup rapat kedua kakiku-karena aku 
dalam posisi mengkangkang- tetapi aku benar-benar merasakan ketika Mr. P-nya 
berada di Miss V-ku dan kesakitan bercampur kenikmatan yang ada di Miss V-ku 
Kupenjamkan lagi mataku dan kukeraskan teriakanku, dan dia dengan bersemangat 
berteriak "AYO, LEBIH KERAS LAGI TERIAKANNYA!" 
Sambil memukul samping pantat kanan ku dan tangan kirinya tetap meremas 
susuku, dan kemudian dia mengulangi memukul samping pantatku. 
 
Aku benar-benar menikmati Mr. P-nya, benar apa yang dikatakan oleh teman-teman 
cewekku. Bahwa hubungan Mr. P dan Miss V adalah hubungan paling nikmat di 
dunia, dan merupakan hiburan paling menyenangkan di dunia. 
 
Aku benar-benar menikmatinya, ketika Mr. P yang keras dan panjang. Memasuki 
Miss V-ku.  
Ketika Mr. P-nya keluar dari Miss V-ku, kurasakan .... 
Ketika Mr. P-nya masuk ke dalam Miss V-ku, kurasakan Mr. P-nya,  
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh...", oh nikmatnya dunia ini. 
Benar-benar kenikmatan tiada tara, melebihi ineks, megadon, sabu-sabu dan 
narkoba lainnya yang kerap kupakai kala di kos atau di diskotik. 
 
Apalagi ketika dia mengangkat kaki kananku dan kemudian akupun mulai 
merebahkan diriku, menghadap kekanan juga sehingga aku tidur dalam keadaan 
miring dan kaki kananku tetap dia pegang sementara Mr. P-nya masih tetap 
menggosok Miss V-ku dan kemudian, dia mulai menjilati kakiku, walaupun aku 
masih tetap memakai sepatu, aku heran apakah dia tidak mencium bau kakiku atau 
memang dia udah cuek. Belum sempat aku berpikir yang lain. 
 
Tiba tiba dia segera mengeluarkan Mr. P-nya dan kemudian dia membalik tubuhku 
dan kemudian dia segera menaiki tubuhku dan kemudian mendekatkan Mr. P-nya ke 
arah mulutku dan kurespon dengan mengulumnya lagi 
dan....cruuttt...cruuttt..cruutt.. 
Mulutku tersemprot dengan cairan air mani nya dan kurasakan air maninya yang 
hangat. 
Tapi aku tak peduli segera kuhisap air maninya dan kubersihkan sisa- sia air 
maninya yang masih tertinggal di Mr. P-nya, yang masih belum disunat sehingga ada 
sisa-sisa air maninya yang tertinggal di sekitar daerah yang belum disunat. 
 
Setelah dia merasakan telah orgasme dan dia segera mengeluarkan Mr. P- nya dari 
mulutku. 
Dan dengan tenangnya dia memelukku dan kemudian dia sodorkan tangannya ke 
arah mulutku dan segera kukeluarkan air maninya yang kusimpan di dalam mulutku. 
Kuludahkan air maninya, yang ternyata telah bercampur dengan air ludahku dan 
kulihat air maninya yang kental dan bewarna putih seperti shampoo, dan baunya 
yang membuatku menjadi mual. Dan ketika dia mengusapkan air mani itu ke daerah 
sekitar Miss V-ku, aku diam saja, ketika dia mengajakku rebah ke lantai di dalam 
butik itu.  
Akupun menempelkan kepalaku kearah bahunya. Dan ketika dia berdiri dan menuju 
ke celana panjangnya dan dia mengeluarkan beberapa pil, dan dia dengan tenang 
meminumnya beberapa butir. Sambil berjalan menuju kearah kamar mandi khusus 
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karyawan. Dan kemudian dia keluar dari kamar mandi tersebut. Dan mungkin dia 
menggunakan air kran sebagai air minum, tebakku. Dan dia kembali memelukku dan 
tiada sepatah katapun yang keluar dari mulutnya. Dan beberapa saat kemudian, aku 
melihat bahwa perlahan-lahan Mr. P-nya mulai membesar lagi dan panjang lagi.  
 
Kemudian dia membalikkan tubuhku dan kemudian kurasakan lubang anusku sakit 
sekali. ASTAGA dia memasukkan Mr. P-nya ke dalam lubang anusku. 
OHHHHHH...SAKIT SEKALI... LEBIH SAKIT DARIPADA SAAT DIA MEMASUKKAN Mr.  
P-NYA KEDALAM MISS V-KU. 
 
Sementara aku mengerang kesakitan dia tanpa memperdulikan kesakitan ku dia 
terus maju mundurkan Mr. P-nya semakin cepat sehingga aku semakin sakit saja. 
Dan untunglah dia hanya melakukan nya kurang dari semenit, mungkin dia 
merasakan betapa sakitnya lubang anusku ketika dia memasukinya. 
 
Sungguh sama sekali tidak ada kenikmatan sama sekali, yang ada hanyalah rasa 
sakit luar biasa. Benar-benar luar biasa. Sehingga akupun mengeluarkan air mata 
menandakan bahwa aku benar-benar kesakitan. 
 
Bahkan sempat terpikir olehku bahwa bintang film porno itu mungkin sakit sekali 
ketika dimasuki oleh Mr. P lawan mainnya. 
 
Dan belum sempat aku berpikir lagi dia sudah mengajakku berdiri dan kemudian dia 
memasukkan Mr. P-nya ke dalam Miss V-ku lagi dan kemudian dia mengangkat kaki 
kananku dia rangkulkan kearah kepalanya dan begitu pula dengan kakiku yang 
satunya. 
 
Jadilah kedua kakiku mengapit kepalanya sementara tanganku memegang 
lengannya, dan kedua tangannya memegang kedua pantatku. Sementara itu Mr. P-
nya terus digesek-gesekkan ke dalam Miss V-ku. 
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh..." 
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh..." 
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh..." 
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh..." 
Teriakku, aku lagi-lagi menikmati Mr. P-nya yang keras, panjang, ketika Mr. P-nya 
mencapai ujung Miss V-ku, ketika Mr. P-nya kujepit dengan Miss V-ku. 
 
Ketika Mr. P-nya memasuki Miss V-ku. 
Ketika Mr. P-nya keluar dari Miss V-ku. 
 
Dia menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dengan cepat sekali. Hingga 
aku berteriak makin keras dan makin cepat saja. Apalagi dia semakin keras 
meremas-remas pantatku. 
 
Aku benar-benar merasakan Mr. P-nya, sehingga aku sulit menuliskannya dengan 
kata-kata. 
Hingga suatu saat aku merasakan tubuhku mendadak "aneh".... 
Dan mungkin inilah yang disebut dengan orgasme bagi seorang cewek!!!!. 
Dan pada saat itu, aku tiba-tiba merasakan.... 
Yah... suatu semburan hangat dari Mr. P-nya, 
Dan pasti itu air maninya... 
Dia... dia... telah mencapai orgasme.. 
Tepat pada saat aku juga mengalami orgasme...  
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Satu kali... dua kali... tiga kali... empat kali... 
Makin lama makin berkurang saya semprotnya... 
Dan ketika mencapai hitungan kedelapan kalinya... 
Semprotan itu sudah kecil.... 
Dan semprotan yang kesembilan tidak ada semprotannya. Yang ada hanyalah 
hangatnya air mani yang di keluarkan. 
Dan kemudian dia dengan pelan-pelan menurunkan kedua kakiku. 
Dan dengan lembut dia mengulum bibirku sesaat, sebelum dia membisikkan sebuah 
kalimat di telingaku. 
"Tak usah kuatir, tenang saja, aku sudah siapkan obat anti hamil untukmu. Kujamin 
tidak akan ada hamil-hamilan" katanya. 
 
Dan akupun diam saja ketika dia mulai satu persatu mengenakan pakaian dalamku 
dan dia memberikanku sebuah baju baru yang akan aku coba tadi di kamar pas.  
 
Dan ketika aku lihat jam bahwa jam telah menunjukkan telah hampir pukul 01:00. 
Dan ketika dia mulai memakai kembali pakaiannya, dan mulai menuntunku keluar 
dari butik milikinya itu, dan ketika di membukakan pintu mobilnya. 
 
Kami makan di restoran buka 24 jam dan ketika aku tiba di rumahnya, yang sangat 
besar -walaupun tidak berada di kompleks perumahan elite, dekat dengan salah satu 
universitas swasta terkemuka juga, yang sering menjadi langganan banjir-, tepat 
sekitar pukul 03:15, bertepatan dengan adik ceweknya yang baru pulang dari 
diskotik ternama yang ada di pertokoan yang dulunya dikenal banyak hantunya. 
 
Aku melihat adik ceweknya itu -namanya Lisa, juga cantik, berambut pendek 
sebahu, dan dipotong shaggy, tingginya hampir sama denganku Cuma lebih pendek 
sedikit jadi sekitar 168 cm-an dan beratnya sekitar 48-an kg dan wajah yang halus 
dan kulit yang putih bersih dan dandanan yang tidak menor, dia tampak anggun dan 
terlihat sekali cantiknya, dia memakai pakaian super ketat dan sebagian terbuka, 
sehingga terlihat lekuk-lekuk Tubuhnya dan bau harum Tubuhnya yang bercampur 
dengan bau rokok hingga ke rambut-rambutnya, dengan rok pendek, sehingga aku 
perkirakan kalau dia duduk, atau jongkok pasti kelihatan celana dalamnya, sehingga 
super seksi sekali- aku benar-benar kagum padanya hingga aku terbengong ketika 
Budi memberiku sebutir obat dan satu buah gelas air putih dan kemudian 
memperkenalkan kami berdua, dan memintanya untuk mengajakku mandi, dan dia 
setuju. 
 
Akhirnya aku dan Lisa masuk ke sebuah kamar yang besar juga, dan dia tanpa 
malu-malu segera berbugil ria dan segera masuk kekamar mandi, menyalakan bath 
tub, menaburkan sabun mandi, dan wangi-wangian lainnya, dan segera 
memanggilku. 
 
Akhirnya aku bugil juga dan masuk ke dalam bath tub, sehingga bath tub itu kamu 
isi berdua.  
Dan tiba-tiba aku kaget, ketika, dia tiba-tiba menciumku dan.... Aku tersadar DIA 
LESBI..... 
Tapi sebelum aku sempat berpikir lainnya, dia segera mengulum bibirku dan segera 
kubalas dengan mengulum lidahnya juga. 
 
Akhirnya aku terseret dalam nafsu yang dibangkitkan olehnya. 
Akhirnya aku pun bercumbu dengan Lisa, Maka... 
Aku meremas susunya Lisa dan dia membalas dengan meremas pulas susuku. Dan 
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ketika dia mulai menjilati tubuhku dan aku menikmatinya pula. Dan ketika dia mulai 
menjilati Miss V-ku dan aku mengelus- ngelus kepalanya. 
 
Dan ketika aku balas menjilati susunya dan dia mengelus-ngelus punggungku. Oh, 
ternyata aku tidak hanya bisa melayani kaum cowok tetapi juga kaum cewek. 
"Ahhhhh...wahhh...wahhh...wahhh..." 
Aku mengerang kenikmatan ketika, tanpa aku sadari sebuah jarinya telah memasuki 
Miss V-ku dan dia memutar-mutarkan jarinya itu. 
 
Aku benar-benar menikmati semua itu hingga aku lupa daratan. Hingga akhirnya 
kami keluar dari bath tub dan bergulung-gulung di lantai kamar mandinya yang luas 
itu, kami seperti sepasang kekasih, tetapi sebenarnya kami bukanlah sepasang 
kekasih tetapi sepasang cewek  
yang menyalurkan nafsunya. 
Kami berciuman dan mengulum lidah. 
Saling meremas susu. 
Saling mengulum susu. 
Saling menjilati Miss V. 
Saling menjilati telinga. 
Saling menjilati leher. 
Saling menjilati tubuh yang lainnya. 
 
Sampai terdengar ayam jago berkokok, dan kami lanjutkan di ranjang Lisa, sambil 
ternyata adegan kami dilihat oleh Kakaknya Budi, hingga akhirnya kami merasakan 
tubuh kami menjadi aneh dan kami menyadari bahwa kami telah mencapai orgasme, 
walaupun kami hanya memasuki dengan tangan saja, dan saling meraba-raba, 
mengulum dan menjilati satu sama lainnya ternyata kami bisa mencapai orgasme 
dan akhirnya kami tidur dalam keadaan bugil diranjang Lisa. 
 
Teng ...teng...teng...teng...teng...teng...teng...teng...teng...teng... Jam telah 
berdentang sebanyak sepuluh kali, dan singkat kata akupun berpisah dengan Lisa, 
dan aku diantar oleh Budi ke kosku. 
 
Rekan pembaca, kejadian ini adalah kejadian paling gila uang aku lakukan. 
Bayangkan dalam waktu kurang dari hitungan jari pertemuan dengan Budi, aku telah 
melakukan "malam pertama" dengan cowok dan cewek, malam itu aku telah menjadi 
BISEX. 
 
Aku belum mengenalnya kurang dari sebulan, bertemu dan berpergian belum dari 
sepuluh kali, belum resmi berpacaran, belum resmi bertunangan, belum resmi 
menikah, tetapi aku telah melakukan "malam pertama", lebih-lebih dengan adiknya 
yang cewek itu. 
 
Walaupun selama ini aku sering keluar malam dan minum narkoba bersama- sama 
dengan teman cowokku tapi aku belum sekalipun berhubungan badan dengan teman 
cowok-cowokku itu, walaupun jujur saja mereka sering mencobanya dengan 
berbagai cara, tetapi aku selalu bisa menolak dan menghindar. 
 
Karena aku yakin mereka bukanlah jodohku, dan mereka bukanlah tipeku. Dengan 
Budi, kini aku telah resmi berpacaran, dan aku yakin dialah jodohku. 
 
Saat ini aku telah tinggal serumah-bahkan seranjang dengan Budi, Budi yang kaya 
raya dirumahnya tersebut hanya tinggal Budi dan adiknya Lisa, karena orangtuanya 
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pebisnis dan lebih banyak tinggal di Hongkong daripada di Surabaya. Budi di 
Indonesia diserahi urusan bisnisnya yang ada di Indonesia. 
 
Kebutuhan hidupku sehari-hari-jasmani dan rohani- telah dipenuhi dengan baik oleh 
Budi. Sekarang aku telah meninggalkan teman cowok-cowokku itu, karena kini kami 
bertiga-aku, Budi dan Lisa- kalau keluar malam sering bertiga, minum narkoba 
bersama, dan kami sering melewati malam bersama. 
 
Terus terang saja, selain aku bercinta dengan Budi aku juga bercinta dengan adiknya 
Lisa. Orang tuaku tidak tahu bagaimana kehidupanku di Surabaya. Tapi karena aku 
telah mendapatkan pacar yang kaya, tentunya mereka akan setuju. 
 

 

Oh Yarmi, Pembantuku  
 
Kira-kira empat bulan lalu, aku pindah dari rumah kontrakanku ke rumah yang aku 
beli. Rumah yang baru ini hanya beda dua blok dari rumah kontrakanku. Selain 
rumah aku pun mampu membeli sebuah apartemen yang juga masih di lingkungan 
aku tinggal, dari rumahku sekarang jaraknya 3 km. Selama aku tinggal di rumah 
kontrakan, aku mengenal seorang pembantu rumah tangga, sebut saja Yarmi. Dia 
juga pelayan di toko milik majikannya, jadi setiap aku atau istriku belanja, Yarmi-lah 
yang melayani kami. Dia seorang gadis desa, kulit tubuhnya hitam manis namun 
bodinya seksi untuk ukuran seorang pembantu rumah tangga di daerah kami tinggal, 
jadi dia sering digoda oleh para supir dan pembantu laki-laki, tapi aku yang bisa 
mencicipi kehangatan tubuhnya. Inilah yang kualami dari 3 bulan lalu sampai saat 
ini. 
Suatu hari ketika aku mau ambil laundry di rumah majikan Yarmi dan kebetulan dia 
sendiri yang melayaniku. 
"Yarmi, bisa tolong saya cariin pembantu..." 
"Untuk di rumah Bapak...?" 
"Untuk di apartemen saya, nanti saya gaji 1 juta." 
"Wah gede tuh Pak, yach nanti Yarmi cariin... kabarnya minggu depan ya Pak." 
"Ok deh, makasih yah ini uang untuk kamu, jasa cariin pembantu..." 
"Wah.. banyak amat Pak, makasih deh.."  
Kutinggal Yarmi setelah kuberi 500 ribu untuk mencarikan pembantu untuk 
apartemenku, aku sangat perlu pembantu karena banyak tamu dan client-ku yang 
sering datang ke apartemenku dan aku juga tidak pernah memberitahukan 
apartemenku pada istriku sendiri, jadi sering kewalahan melayani tamu-tamuku. 
Dua hari kemudian, mobilku dicegat Yarmi ketika melintas di depan rumah 
majikannya. 
"Malam Pak..." 
"Gimana Yar, sudah dapat apa belum temen kamu?" 
"Pak, saya aja deh.. habis gajinya lumayan untuk kirim-kirim ke kampung." 
"Loh, nanti Ibu Ina, marah kalau kamu ikut saya." 
"Nggak.. apa-apa deh Pak, nanti saya yang bilang sama Ibu." 
"Ya, sudah kalau ini keputusanmu, besok pagi kamu saya jemput di ujung jalan sini 
lalu kita ke apartemen." 
"Ok... Pak." 
Keesokan pagi kujemput Yarmi di ujung jalan dan kuantarkan ke apartemenku. 
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Begitu sampai Yarmi terlihat bingung karena istriku tidak mengetahui atas 
keberadaan apartemenku. 
"Tugas saya apa Pak...?" 
"Kamu hanya jaga apartemen ini, ini kunci kamu pegang satu, saya satu dan ini 
uang, kamu belanja dan masak yang enak untuk lusa karena temen-temen saya 
mau main ke sini." 
"Baik Pak..." 
 
Dengan perasaan agak tenang kutinggalkan Yarmi, aku senang karena kalau ada 
tamu aku tidak akan capai lagi karena sudah ada Yarmi yang membantuku di 
apartemen. 
Keesokannya sepulang kantor, aku mampir ke apartemen untuk mengecek persiapan 
untuk acara besok, tapi aku jadi agak cemas ketika pintu apartemen kuketuk 
berkali-kali tidak ada jawaban dari dalam. Pikiranku khawatir atas diri Yarmi kalau 
ada apa-apa, tapi ketika kubuka pintu dan aku masuk ke dalam apartemenku 
terdengar suara dari kamar mandiku yang pintunya terbuka sedikit. Kuintip dari sela 
pintu kamar mandi dan terlihatlah dengan jelas pemandangan yang membuat diriku 
terangsang. Yarmi sedang mengguyur badannya yang hitam manis di bawah shower, 
satu tangannya mengusap payudaranya dengan busa sabun sedangkan satu kakinya 
diangkat ke closet dimana tangan satunya sedang membersihkan selangkangannya 
dengan sabun. 
Pemandangan yang luar biasa indah membuat nafsu birahiku meningkat dan kuintip 
lagi, kali ini Yarmi menghadap ke arah pintu dimana tangannya sedang meremas-
remas payudaranya yang ranum terbungkus kulit sawo matang dan putingnya 
sesekali dipijatnya, sedangkan bulu-bulu halus menutupi liang vaginanya diusap oleh 
tangannya yang lain, hal ini membuat dia merem-melek. Pemandangan seorang 
gadis kira-kira 19 tahun dengan lekuk tubuh yang montok nan seksi, payudara yang 
ranum dihiasi puting coklat dan liang vagina yang menonjol ditutupi bulu halus 
sedang dibasahi air dan sabun membuat nafsu birahi makin meningkat dan tentu 
saja batangku mulai mendesak dari balik celana kantorku. 
Melihat nafsuku mulai berontak dengan cepat kutanggalkan seluruh pakaian kerjaku 
di atas sofa, dengan perlahan kubuka pintu kamar mandiku, Yarmi yang sudah 
kembali membelakangiku, perlahan kudekati Yarmi yang membasuh sabun di bawah 
shower. Secara tiba-tiba tubuhnya kupeluk dan kuciumi leher dan punggungnya. 
Yarmi yang terkaget-kaget berusaha melepaskan tanganku dari tubuhnya. "Akh.. 
jangan Pak.. jangan.. tolong Pak..." Karena tenaganya lemah sementara aku yang 
makin bernafsu, akhirnya Yarmi melemaskan tenaganya sendiri karena kalah tenaga 
dariku. Bibir tebal dan merekah sudah kulumatkan dengan bibirku, tanganku yang 
satu membekap tubuhnya sambil menggerayangi payudaranya, sedangkan tanganku 
yang satunya telah mendarat di pangkal pahanya, vaginanya pun sudah kuremas. 
"Ahhh.. ahhh.. jja. jjangan.. Pak..." 
"Tenang sayang.. nanti juga enak..." 
Aku yang sudah makin buas menggerayangi tubuhnya bertubi-tubi membuat Yarmi 
mengalah dan Yarmi pun membalas dengan memasukkan lidahnya ke mulutku 
sehingga lidah kami bertautan, Yarmi pun mulai menggelinjang di saat jariku 
kumasukan ke liang vaginanya. "Arghh.. arghh... enak.. Pak.. argh..." Tubuh Yarmi 
kubalik ke arahku dan kutempelkan pada dinding di bawah shower yang membasahi 
tubuh kami. Setelah mulut dan lehernya, dengan makin ke bawah kujilati akhirnya 
payudaranya kutemukan juga, langsung kuhisap kukenyot, putingnya kugigit. 
Payudaranya kenyal sekali seperti busa. Yarmi makin menggelinjang karena 
tanganku masih merambah liang vaginanya. "Argh.. akkkhh... akhh... terus.. Pak... 
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enak... terus..." Aku pun mulai turun ke bawah setelah payudara, aku menjilati 
seluruh tubuhnya, badan, perut dan sampailah ke selangkangannya dimana aku 
sudah jongkok sehingga bulu halus yang menutupi vaginanya persis di hadapanku, 
bau harum tercium dari vaginanya. 
Aku pun kagum karena Yarmi merawat vaginanya sebaik-baiknya. Bulu halus yang 
menutupi vaginanya kubersihkan dan kumulai menjilati liang vaginanya. "Ssshh.. 
sshh.. argh.. aghh... aw... sshhh.. trus... Pak.. sshh... aakkkhh..." Aku makin kagum 
pada Yarmi yang telah merawat vaginanya karena selain bau harum, vagina Yarmi 
yang masih perawan karena liangnya masih rapat, rasanya pun sangat menyegarkan 
dan manis rasa vagina Yarmi. Jariku mulai kucoba dengan sesekali masuk liang 
vagina Yarmi diselingi oleh lidahku. Rasa manis vagina Yarmi yang tiada habisnya 
membuatku makin menusukkan lidahku makin ke dalam sehingga menyentuh 
klitorisnya yang dari sana rasa manis itu berasal. Yarmi pun makin menggelinjang 
dan meronta-ronta keenakan tapi tangannya malah menekan kepalaku supaya tidak 
melepaskan lidahku dari vaginanya.  
"Auwwwhhh... aahhh... terus.. sedappp... Pakkkh..." 
"Yar... vaginamu sedap sekali... kalau begini... setiap malam aku pingin begini 
terus..." 
"Mmm.. yah.. Pak.. terus.. Pak... oohhh..." 
 
Yarmi makin menjerit keenakan dan menggelinjang karena lidahku kupelintir ke 
dalam vaginanya untuk menyedot klitorisnya. Setelah hampir 30 menit vagina Yarmi 
kusedot-sedot, keluarlah cairan putih kental dan manis serta menyegarkan 
membanjiri vagina Yarmi, dan dengan cepat kujilat habis cairan itu yang rasanya 
sangat sedap dan menyegarkan badan.  
"Ooohhh... ough... arghhh... sshh.. Pak, Yarmi... keluar.. nihhh... aahhh... sshh..." 
"Yar... cairanmu... mmmhh... sedap.. sayang... boleh.. saya masukin sekarang... 
batang saya ke vagina kamu? mmhh.. gimana sayang..." 
"Hmmm... boleh Pak.. asal.. Ibu nggak tahu..." 
 
Yarmi pun lemas tak berdaya setelah cairan yang keluar dari vaginanya banyak 
sekali tapi dia seakan siap untuk dimasuki vaginanya oleh batangku karena dia 
menyender dinding kamar mandi tapi kakinya direnggangkan. Aku pun langsung 
mendempetnya dan mengatur posisi batangku pada liang vaginanya. Setelah 
batangku tepat di liang vaginanya yang hangat, dengan jariku kubuka vaginanya dan 
mencoba menekan batangku untuk masuk vaginanya yang masih rapat.  
"Ohhh... Yarmi.. vaginamu rapat sekali, hangat deh rasanya... saya jadi makin suka 
nih..." 
"Mmmmhh... mhhh.. Pak.. perih.. Pak... sakit..." 
"Sabar.. sayang.. nanti juga enak kok, sabar ya..." 
 
Berulang kali kucoba menekan batangku memasuki vagina Yarmi yang masih 
perawan dan Yarmi pun hanya menjerit kesakitan, setelah hampir 15 kali aku tekan 
keluar-masuk batangku akhirnya masuk juga ke dalam vagina Yarmi walaupun 
hanya masuk setengahnya saja. Tapi rasa hangat dari dalam vagina Yarmi sangat 
mengasyikan dimana belum pernah aku merasakan vagina yang hangat melebihi 
kehangatan vagina Yarmi membuatku makin cepat saja menggoyangkan batangku 
maju-mundur di dalam vagina Yarmi.  
"Yar, vaginamu hangat sekali, batangku rasanya di-steam-up sama vaginamu..." 
"Iya.. Pak, tapi masih perih Pak..." 
"Sabar ya sayang..." 
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Kukecup bibirnya untuk menahan rasa perih vagina Yarmi yang masih rapat alias 
perawan sedang dimasuki batangku yang besarnya 29 cm dan berdiameter 5 cm, 
wajar saja kalau Yarmi menjerit kesakitan. Payudaranya pun sudah menjadi bulan-
bulanan mulutku, kujilat, kukenyot, kusedot dan kugigit putingnya. "Ahh.. ahhh.. 
aah.. aww... Pak... iya Pak.. enak deh.. rasanya ada yang nyundul ke dalam memek 
Yarmi.. aahh..." Yarmi yang sudah merasakan kenikmatan ikut juga menggoyangkan 
pinggulnya maju-mundur mengikuti iramaku. Hal ini membuatku merasa 
menemukan kenikmatan tiada tara dan membuat makin masuk lagi batangku ke 
dalam vaginanya yang sudah makin melebar. 
Kutekan batangku berkali-kali hingga rasanya menembus hingga ke perutnya 
dimana Yarmi hanya bisa memejamkan mata saja menahan hujaman batangku 
berkali-kali. Air pancuran masih membasahi tubuh kami membuatku makin giat 
menekan batangku lebih ke dalam lagi. Muka Yarmi yang basah oleh air shower 
membuat tubuh hitam manis itu makin mengkilat sehingga membuat nafsuku 
bertambah yaitu dengan menciumi pipinya dan bibirnya yang merekah. Lidahku 
kumasukan dalam mulutnya dan membuat lidah kami bertautan, Yarmi pun 
membalas dengan menyedot lidahku membuat kami makin bernafsu. "Mmmhh... 
mmmhhh... Pak.. batangnya nikmat sekali, Yarmi jadi.. mmauu... tiap malam seperti 
ini.. aaakh... aakkhh.. Paaakkhh.. Yarmi keeluuaarrr.. nniihh..." 
Akhirnya bobol juga pertahanan Yarmi setelah hampir satu jam dia menahan 
seranganku dimana dari dalam vaginanya mengeluarkan cairan kental yang 
membasahi batangku yang masih terbenam di dalam vaginanya, tapi rupanya selain 
cairan, ada darah segar yang menetes dari vaginanya dan membasahi pahanya dan 
terus mengalir terbawa air shower sampai ke lantai kamar mandi dan lemaslah 
tubuhnya, dengan cepat kutahan tubuhnya supaya tidak jatuh. Sementara aku yang 
masih segar bugar dan bersemangat tanpa melihat keadaan Yarmi, dimana batangku 
yang masih tertancap di vaginanya. Kuputar tubuhnya sehingga posisinya doggy 
style, tangannya kutuntun untuk meraih kran shower, sekarang kusodok dari 
belakang. Pantatnya yang padat dan kenyal bergoyang-goyang mengikuti irama 
batangku yang keluar-masuk vaginanya dari belakang. 
Vagina Yarmi makin terasa hangat setelah mengeluarkan cairan kental dan membuat 
batangku terasa lebih diperas-peras dalam vaginanya. Hal itu membuatku 
merasakan nikmat yang sangat sehingga aku pun memejamkan mata dan melenguh. 
"Ohhh... ohhh.. Yar.. vaginamu sedap sekali, baru kali ini aku merasakan nikmat 
yang sangat luar biasa... aakkh.. aakkhh... sshhh..." Yarmi tidak memberi komentar 
apa-apa karena tubuhnya hanya bertahan saja menerima sodokan batangku ke 
vaginanya, dia hanya memegangi kran saja. Satu jam kemudian meledaklah 
pertahanan Yarmi untuk kedua kalinya dimana dia mengerang, tubuhnya pun makin 
merosot ke bawah dan cairan kental dengan derasnya membasahi batangku yang 
masih terbenam di vaginanya. "Akhhh... aakkhh... Pak... Pakkhh... nikmattthhh..." 
Setelah tubuhnya mengelepar dan selang 15 menit kemudian gantian tubuhku yang 
mengejang dan meledaklah cairan kental dari batangku dan membasahi liang vagina 
Yarmi dan muncrat ke rahim Yarmi, yang disusul dengan lemasnya tubuhku ke arah 
Yarmi yang hanya berpegang pada kran sehingga kami terpeleset dan hampir jatuh 
di bawah shower kamar mandi. Batangku yang sudah lepas dari vagina Yarmi dan 
masih menetes cairan dari batangku, dengan sisa tenaga kugendong tubuh Yarmi 
dan kami keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur dan langsung ambruk ke 
tempat tidurku secara bersamaan.  
Aku terbangun sekitar jam 10.30 malam, itupun karena batangku sedang dikecup 
oleh Yarmi yang sedang membersihkan sisa-sisa cairan yang masih melekat pada 
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batangku, Yarmi layak anak kecil menjilati es loli. Aku usap kepalanya dengan 
lembut. Setelah agak kering Yarmi bergeser sehingga muka kami berhadapan. Dia 
pun menciumi pipi dan bibirku. 
 
"Pak.. Yarmi puas deh... batang Bapak nikmat sekali pada saat menyodok-nyodok 
memek Yarmi, Yarmi jadi kepingin tiap hari deh, apalagi di saat air hangat mengalir 
deras di rahim Yarmi... kalau Bapak gimana? Puas nggak.. sama Yarmi...?" 
"Yar.. Bapak pun puas sekali.. Bapak senang bisa ngebongkar vagina Yarmi yang 
masih rapat.. terus terang... baru kali ini Bapak puas sekali bermain, sejak dulu 
sama istriku aku belum pernah puas seperti sekarang... makanya saya mau Yarmi 
siap kalau saya datang dan siap jadi istri kedua saya... gimana..?" 
"Saya mah terserah Bapak aja." 
"Sekarang saya pulang dulu yach.. Yarmi... besok aku ke sini lagi..." 
"Oke... Pak.. janji yach... vagina Yarmi maunya tiap hari nich disodok punya 
Bapak..." 
"Oke.. sayang..."  
Kukecup pipi dan bibir Yarmi, aku mandi dan setelah itu kutinggal dia di 
apartemenku. Sejak itu setiap sore aku pasti pulang ke tempat Yarmi terlebih dahulu 
baru ke istriku, sering juga aku beralasan pergi bisnis keluar kota pada istriku, 
padahal aku menikmati tubuh Yarmi pembantuku yang juga istri keduaku, hal ini 
sudah kunikmati dari tiga bulan yang lalu dan aku tidak tahu akan berakhir sampai 
kapan, tapi aku lebih senang kalau pulang ke pangkuan Yarmi.  
Ohhhh.. Yarmi, pembantuku? Istri keduaku? 
 
 

Hany (new) 
 
Kisahku yang satu ini kejadiannya sudah cukup lama, waktu aku masih kelas tiga 
SMU, umurku juga masih 18 tahun ketika itu. Sejak aku menyerahkan tubuhku pada 
Tohir, sopirku, dia sering memintaku melakukannya lagi setiap kali ada kesempatan, 
bahkan terkadang aku dipaksanya melayani nafsunya yang besar itu.  
 
Ketika di mobil dengannya tidak jarang dia suruh aku mengoralnya, kalaupun tidak, 
minimal dia mengelus-elus paha mulusku atau meremas dadaku. Pernah malah 
ketika kedua orang tuaku keluar kota dia ajak aku tidur bersamanya di kamarku. 
Memang di depan orang tuaku dia bersikap padaku sebagaimana sopir terhadap 
majikannya, namun begitu jauh dari mereka keadaan menjadi berbalik akulah yang 
harus melayaninya. Mulanya sih aku memang agak kesal karena sikapnya yang agak 
kelewatan itu, tapi di lain pihak aku justru menikmatinya.  
 
Tepatnya dua minggu sebelum ebtanas, aku sedang belajar sambil selonjoran 
bersandar di ujung ranjangku. Ketika itu waktu sudah menunjukkan pukul 23.47, 
suasananya hening sekali pas untuk menghafal. Tiba-tiba konsentrasiku terputus 
oleh suara ketukan di pintu. Kupikir itu Mamaku yang ingin menengokku, tapi ketika 
pintu kubuka, jreenngg.. Aku tersentak kaget, si Tohir ternyata.  
 
"Ih, ngapain sih Bang malam-malam gini, kalau keliatan Papa Mama kan gawat 
tahu"  
"Anu Non, nggak bisa tidur nih.. Mikirin Non terus sih, bisa nggak Non sekarang.. 
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Sudah tiga hari nih?" katanya dengan mata menatapi tubuhku yang terbungkus gaun 
tidur pink.  
"Aahh.. Sudah ah Bang, saya kan harus belajar sudah mau ujian, nggak mau 
sekarang ah!" omelku sambil menutup pintu.  
 
Namun sebelum pintu tertutup dia menahannya dengan kaki, lalu menyelinap masuk 
dan baru menutup pintu itu dan menguncinya.  

"Tenang saja Non, semua sudah tidur dari tadi kok, tinggal kita duaan saja" katanya 
menyeringai.  
"Jangan ngelunjak Bang.. Sana cepet keluar!" hardikku dengan telunjuk mengarah 
ke pintu.  
 
Bukannya menuruti perintahku dia malah melangkah mendekatiku, tatapan matanya 
tajam seolah menelanjangiku.  
 
"Bang Tohir.. Saya bilang keluar.. Jangan maksa!" bentakku lagi.  
"Ayolah Non, cuma sebentar saja kok.. Abang sudah kebelet nih, lagian masa Non 
nggak capek belakangan ini belajar melulu sih" ucapnya sambil terus mendekat.  
 
Aku terus mundur selangkah demi selangkah menghindarinya, jantungku semakin 
berdebar-debar seperti mau diperkosa saja rasanya. Akhirnya kakiku terpojok oleh 
tepi ranjangku hingga aku jatuh terduduk di sana. Kesempatan ini tidak disia-siakan 
sopirku, dia langsung menerkam dan menindih tubuhku. Aku menjerit tertahan dan 
meronta-ronta dalam himpitannya. Namun sepertinya reaksiku malah membuatnya 
semakin bernafsu, dia tertawa-tawa sambil menggerayangi tubuhku. Aku 
menggeleng kepalaku kesana kemari saat dia hendak menciumku dan menggunakan 
tanganku untuk menahan laju wajahnya.  
 
"Mmhh.. Jangan Bang.. Citra nggak mau!" mohonku.  
 
Aneh memang, sebenarnya aku bisa saja berteriak minta tolong, tapi kenapa tidak 
kulakukan, mungkin aku mulai menikmatinya karena perlakuan seperti ini bukanlah 
pertama kalinya bagiku, selain itu aku juga tidak ingin ortuku mengetahui skandal-
skandalku. Breett.. Gaun tidurku robek sedikit di bagian leher karena masih 
memberontak waktu dia memaksa membukanya. Dia telah berhasil memegangi 
kedua lenganku dan direntangkannya ke atas kepalaku. Aku sudah benar-benar 
terkunci, hanya bisa menggelengkan kepalaku, itupun dengan mudah diatasinya, 
bibirnya yang tebal itu sekarang menempel di bibirku, aku bisa merasakan kumis 
pendek yang kasar menggesek sekitar bibirku juga deru nafasnya pada wajahku.  

Kecapaian dan kalah tenaga membuat rontaanku melemah, mau tidak mau aku 
harus mengikuti nafsunya. Dia merangsangku dengan mengulum bibirku, mataku 
terpejam menikmati cumbuannya, lidahnya terus mendorong-dorong memaksa ingin 
masuk ke mulutku. Mulutku pun pelan-pelan mulai terbuka membiarkan lidahnya 
masuk dan bermain di dalamnya, lidahku secara refleks beradu karena dia selalu 
menyentil-nyentil lidahku seakan mengajaknya ikut menari. Suara desahan tertahan, 
deru nafas dan kecipak ludah terdengar jelas olehku.  
 
Mataku yang terpejam terbuka ketika kurasakan tangan kasarnya mengelusi paha 
mulusku, dan terus mengelus menuju pangkal paha. Jarinya menekan-nekan liang 
vaginaku dan mengusap-ngusap belahan bibirnya dari luar. Birahiku naik dengan 
cepatnya, terpancar dari nafasku yang makin tak teratur dan vaginaku yang mulai 
becek. Tangannya sudah menyusup ke balik celana dalamku, jari-jarinya mengusap-
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usap permukaannya dan menemukan klitorisku, benda seperti kacang itu dipencet-
pencet dan digesekkan dengan jarinya membuatku menggelinjang dan merem-
melek menahan geli bercampur nikmat, terlebih lagi jari-jari lainnya menyusup dan 
menyetuh dinding-dinding dalam liang itu.  
 
"Ooohh.. Non Citra jadi tambah cantik saja kalau lagi konak gini!" ucapnya sambil 
menatapi wajahku yang merona merah dengan matanya yang sayu karena sudah 
terangsang berat.  
 
Lalu dia tarik keluar tangannya dari celana dalamku, jari-jarinya belepotan cairan 
bening dari vaginaku.  
 
"Non cepet banget basahnya ya, lihat nih becek gini" katanya memperlihatkan 
jarinya yang basah di depan wajahku yang lalu dijilatinya.  
 
Kemudian dengan tangan yang satunya dia sibakkan gaun tidurku sehingga 
payudaraku bugil yang tidak memakai bra terbuka tanpa terhalang apapun. Matanya 
melotot mengamat-ngamati dan mengelus payudaraku yang berukuran 34B, dengan 
puting kemerahan serta kulitnya yang putih mulus. Teman-teman cowokku bilang, 
bahwa bentuk dan ukuran payudaraku ideal untuk orang Asia, kencang dan tegak 
seperti punya artis bokep Jepang, bukan seperti punya bule yang terkadang oversize 
dan turun ke bawah.  

"Nnngghh.. Bang" desahku dengan mendongak ke belakang merasakan mulutnya 
memagut payudaraku yang menggemaskan itu.  
 
Mulutnya menjilat, mengisap, dan menggigit pelan putingnya. Sesekali aku bergidik 
keenakan kalau kumis pendeknya menggesek putingku yang sensitif. Tangan lainnya 
turut bekerja pada payudaraku yang sebelah dengan melakukan pijatan atau 
memainkan putingnya sehingga kurasakan kedua benda sensitif itu semakin 
mengeras. Yang bisa kulakukan hanya mendesah dan meremasi rambutnya yang 
sedang menyusu.  
 
Puas menyusu dariku, mulutnya perlahan-lahan turun mencium dan menjilati 
perutku yang rata dan terus berlanjut makin ke bawah sambil tangannya 
menurunkan celana dalamku. Sambil memeloroti dia mengelusi paha mulusku. Cd 
itu akhirnya lepas melalui kaki kananku yang dia angkat, setelah itu dia mengulum 
sejenak jempol kakiku dan juga menjilati kakiku. Darahku semakin bergolak oleh 
permainannya yang erotis itu. Selanjutnya dia mengangkat kedua kakiku ke 
bahunya, badanku setengah terangkat dengan selangkangan menghadap ke atas.  
 
Aku pasrah saja mengikuti posisi yang dia inginkan, pokoknya aku ingin 
menuntaskan birahiku ini. Tanpa membuang waktu lagi dia melumat kemaluanku 
dengan rakusnya, lidahnya menyapu seluruh pelosok vaginaku dari bibirnya, 
klitorisnya, hingga ke dinding di dalamnya, anusku pun tidak luput dari jilatannya. 
Lidahnya disentil-sentilkan pada klitorisku memberikan sensasi yang luar biasa pada 
daerah itu. Aku benar-benar tak terkontrol dibuatnya, mataku merem-melek dan 
berkunang-kunang, syaraf-syaraf vaginaku mengirimkan rangsangan ini ke seluruh 
tubuh yang membuatku serasa menggigil.  
 
"Ah.. Aahh.. Bang.. Nngghh.. Terus!" erangku lebih panjang di puncak kenikmatan, 
aku meremasi payudaraku sendiri sebagai ekspresi rasa nikmat  
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Tohir terus menyedot cairan yang keluar dari sana dengan lahapnya. Tubuhku jadi 
bergetar seperti mau meledak. Kedua belah pahaku semakin erat mengapit 
kepalanya. Setelah puas menyantap hidangan pembuka berupa cairan cintaku, 
barulah dia turunkan kakiku. Aku sempat beristirahat dengan menunggunya 
membuka baju, tapi itu tidak lama. Setelah dia membuka baju, dia buka juga 
dasterku yang sudah tersingkap, kami berdua kini telanjang bulat.  

Dia membentangkan kedua pahaku dan mengambil posisi berlutut di antaranya. 
Bibir vaginaku jadi ikut terbuka memancarkan warna merah merekah diantara bulu-
bulu hitamnya, siap untuk menyambut yang akan memasukinya. Namun Tohir tidak 
langsung mencoblosnya, terlebih dulu dia gesek-gesekkan penisnya yang besar itu 
pada bibirnya untuk memancing birahiku agar naik lagi. Karena sudah tidak sabar 
ingin segera dicoblos, aku meraih batang itu, keras sekali benda itu waktu 
kugenggam, panjang dan berurat lagi.  
 
"Aaakkhh..!" erangku lirih sambil mengepalkan tangan erat-erat saat penisnya 
melesak masuk ke dalamku  
"Aauuhh..!" aku menjerit lebih keras dengan tubuh berkelejotan karena hentakan 
kerasnya hingga penis itu tertancap seluruhnya pada vaginaku.  
 
Untung saja kamar Papa Mamaku di lantai dasar dan letaknya cukup jauh dari 
kamarku, kalau tidak tentu suara-suara aneh di kamarku pasti terdengar oleh 
mereka, bagaimanapun sopirku ini termasuk nekad berani melakukannya di saat dan 
tempat seperti ini, tapi justru disinilah sensasinya ngeseks di tempat yang 
'berbahaya'. Dengan gerakan perlahan dia menarik penisnya lalu ditekan ke dalam 
lagi seakan ingin menikmati dulu gesekan-gesekan pada himpitan lorong sempit 
yang bergerinjal-gerinjal itu. Aku ikut menggoyangkan pinggul dan memainkan otot 
vaginaku mengimbangi sodokannya. Responku membuatnya semakin menggila, 
penisnya semakin lama menyodok semakin kasar saja, kedua gunungku jadi ikut 
terguncang-guncang dengan kencang.  
 
Kuperhatikan selama menggenjotku otot-otot tubuhnya mengeras, tubuhnya yang 
hitam kekar bercucuran keringat, sungguh macho sekali, pria sejati yang memberiku 
kenikmatan sejati. Suara desahanku bercampur baur dengan erangan jantannya dan 
derit ranjang. Butir-butir keringat nampak di sejukur tubuhku seperti embun, 
walaupun ruangan ini ber-ac tapi aku merasa panas sekali.  
 
"Uugghh.. Non Citra.. Sayang.. Kamu emang uenak tenan.. Oohh.. Non cewek paling 
cantik yang pernah abang entotin" Tohir memgumam tak karuan di tengah 
aktivitasnya. 

Dia menurunkan tubuhnya hingga menindihku, kusambut dengan pelukan erat, 
kedua tungkaiku kulingkarkan di pinggangnya. Dia mendekatkan mulutnya ke leher 
jenjangku dan memagutnya. Sementara di bawah sana penisnya makin gencar 
mengaduk-aduk vaginaku, diselingi gerakan berputar yang membuatku serasa 
diaduk-aduk. Tubuh kami sudah berlumuran keringat yang saling bercampur, akupun 
semakin erat memeluknya. Aku merintih makin tak karuan menyambut klimaks yang 
sudah mendekat bagaikan ombak besar yang akan menghantam pesisir pantai.  
 
Namun begitu sudah di ambang klimaks, dia menurunkan frekuensi genjotannya. 
Tanpa melepaskan penisnya, dia bangkit mendudukkan dirinya, maka otomatis aku 
sekarang diatas pangkuannya. Dengan posisi ini penisnya menancap lebih dalam 
pada vaginaku, semakin terasa juga otot dan uratnya yang seperti akar beringin itu 
menggesek dinding kemaluanku. Kembali aku menggoyangkan badanku, kini dengan 
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gerakan naik-turun. Dia merem-melek keenakan dengan perlakuanku, mulutnya 
sibuk melumat payudaraku kiri dan kanan secara bergantian membuat kedua benda 
itu penuh bekas gigitan dan air liur. Tangannya terus menjelajahi lekuk-lekuk 
tubuhku, mengelusi punggung, pantat, dan paha.  
 
Tak lama kemudian aku kembali mendekati orgasme, maka kupercepat goyanganku 
dan mempererat pelukanku. Hingga akhirnya mencapai suatu titik dimana tubuhku 
mengejang, detak jantung mengencang, dan pandangan agak kabur lalu disusul 
erangan panjang serta melelehnya cairan hangat dari vaginaku. Saat itu dia gigit 
putingku dengan cukup keras sehingga gelinjangku makin tak karuan oleh rasa perih 
bercampur nikmat. Ketika gelombang itu berangsur-angsur berlalu, goyanganku pun 
makin mereda, tubuhku seperti mati rasa dan roboh ke belakang tapi ditopang 
dengan lengannya yang kokoh.  
 
Dia membiarkanku berbaring mengumpulkan tenaga sebentar, diambilnya tempat 
minum di atas meja kecil sebelah ranjangku dan disodorkan ke mulutku. Beberapa 
teguk air membuatku lebih enakan dan tenagaku mulai pulih berangsur-angsur.  
 
"Sudah segar lagi kan Non? Kita terusin lagi yuk!" sahut Tohir senyum-senyum 
sambil mulai menggerayangi tubuhku kembali.  
"Habis ini sudahan yah, takut ketahuan nih," kataku.  

Kali ini tubuhku dibalikkan dalam posisi menungging, kemudian dia mulai menciumi 
pantatku. Lidahnya menelusuri vagina dan anusku memberiku sensasi geli. 
Kemudian aku merasa dia meludahi bagian duburku, ya ketika kulihat ke belakang 
dia memang sedang membuang ludahnya beberapa kali ke daerah itu, lalu digosok-
gosokkan dengan jarinya. Oh.. Jangan-jangan dia mau main sodomi, aku sudah 
lemas dulu membayangkan rasa sakitnya ditusuk benda sebesar itu pada daerah situ 
padahal dia belum juga menusuk. Pertama kali aku melakukan anal sex dengan 
temanku yang penisnya tidak sebesar Tohir saja sudah sakit banget, apalagi yang 
sebesar ini, aduh bisa mampus gua pikirku.  
 
Benar saja yang kutakutkan, setelah melicinkan daerah itu dia bangkit dengan 
tangan kanan membimbing penisnya dan tangan kiri membuka anusku. Aku meronta 
ingin menolak tapi segera dipegangi olehnya.  
 
"Jangan Bang.. Jangan disitu, sakit!" mohonku setengah meronta.  
"Tenang Non, nikmati saja dulu, ntar juga enak kok" katanya dengan santai.  
 
Aku merintih sambil menggigit guling menahan rasa perih akibat tusukan benda 
tumpul pada duburku yang lebih sempit dari vaginaku. Air mataku saja sampai 
meleleh keluar.  
 
"Aduuhh.. Sudah dong Bang.. Citra nggak tahan" rintihku yang tidak dihiraukannya.  
"Uuhh.. Sempit banget nih" dia mengomentariku dengan wajah meringis menahan 
nikmat.  
 
Setelah beberapa saat menarik dan mendorong akhirnya mentok juga penisnya. Dia 
diamkan sebentar penisnya disana untuk beradaptasi sekalian menikmati jepitannya. 
Kesempatan ini juga kupakai untuk membiasakan diri dan mengambil nafas.  

Aku menjerit kecil saat dia mulai menghujamkan penisnya. Secara bertahap 
sodokannya bertambah kencang dan kasar sehingga  
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tubuhku pun ikut terhentak-hentak. Tangannya meraih kedua payudaraku dan 
diremas-remasnya dengan brutal. Keringat dan air  
 
mataku bercucuran akibat sensasi nikmat di tengah-tengah rasa perih dan ngilu, aku 
menangis bukan karena sedih, juga bukan  
 
karena benci, tapi karena rasa sakit bercampur nikmat. Rasa sakit itu kurasakan 
terutama pada dubur dan payudara, aku  
 
mengaduh setiap kali dia mengirim hentakan dan remasan keras, namun aku juga 
tidak rela dia menyudahinya. Terkadang aku harus  
 
menggigit bibir atau bantal untuk meredam jeritanku agar tidak keluar sampai ke 
bawah sana.  
 
Akhirnya ada sesuatu perasaan nikmat mengaliri tubuhku yang kuekspresikan 
dengan erangan panjang, ya aku mengalami orgasme  
 
panjang dengan cara kasar seperti ini, tubuhku menegang beberapa saat lamanya 
hingga akhirnya lemas seperti tak bertulang.  
 
Tohir sendiri menyusulku tak lama kemudian, dia menggeram dan makin 
mempercepat genjotannya. Kemudian dengan nafas masih  
 
memburu dia mencabut penisnya dariku dan membalikkan tubuhku. Spermanya 
muncrat dengan derasnya dan berceceran di sekujur  
 
dada dan perutku, hangat dan kental dengan baunya yang khas.  
 
Tubuh kami tergolek lemas bersebelahan. Aku memejamkan mata dan mengatur 
nafas sambil merenungkan dalam-dalam kegilaan  
 
yang baru saja kami lakukan, sebuah hubungan terlarang antara seorang gadis dari 
keluarga kaya dan terpelajar yang cantik dan  
 
terawat dengan sopirnya sendiri yang kasar dan berbeda kelas sosial. Hari-hari 
berikutnya aku jadi semakin kecanduan seks,  
 
terutama seks liar seperti ini, dimana tubuhku dipakai orang-orang kasar seperti 
Tohir, dari situlah aku merasakan sensasinya.  
 
Sebenarnya aku pernah ingin berhenti, tetapi aku tidak bisa meredam libidoku yang 
tinggi, jadi ya kujalani saja apa adanya. Untuk  
 
mengimbanginya aku rutin merawat diriku sendiri dengan fitness, olahraga, mandi 
susu, sauna, juga mengecek jadwal suburku  
 
secara teratur. Dua bulan ke depan Tohir terus memperlakukanku seperti budak 
seksnya sampai akhirnya dia mengundurkan diri  
 
untuk menemani istrinya yang menjadi TKW di Timur Tengah. Lega juga aku bisa 
lepas dari cengkeramannya, tapi terkadang aku  
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merasa rindu akan keperkasaannya, dan hal inilah yang mendorongku untuk 
mencoba berbagai jenis penis hingga kini.  

 

 

Darah perawan  
 
Sungguh tidak enak jika kedua orang tua kita berpisah, dampak yang sangat 
dirasakan oleh anak-anaknya sangat besar sekali, hal ini ku alami sendiri waktu itu. 
Kisah nyataku ini ku sajikan agar para pembaca yang budiman berhati-hati pada 
orang yang belum kita kenal dengan baik lebih-lebih pada Papa tiri yang selalu sok 
akrab dengan anak-anak tirinya, biarlah mirna sendiri yang menderita atas 
perlakuan papa tiriku. 

Seperti biasanya setiap pagi aku selalu membuatkan kopi untuk papa tiriku sebut 
saja ( Pa ) , yach,,karena Pa bekerja di salah satu perusahaan Swasta dan dia Bos 
lagi….,awal mulanya sih aku nggak menaruh curiga..karena kelihatannya dia sangat 
sayang pada aku dan adik-adikku….sehingga lambat laun aku membiasakan diri 
untuk saling mengenal dan saling mendekat dan sudah ku anggap sebagai ayah 
kandungku sendiri. 
Kira-kira hampir 5 tahun sudah pa menjadi papa tiriku dan kini telah mempunyai 2 
anak dari ibu kandungku, waktu kejadian itu aku baru kelas 1 sma yach..waktu itu 
aku masih umur 17 tahun.  

Waktu itu ibu sedang berada keluar kota karena ikut rekerasi dengan ibu-ibu di 
lingkungan kantor Pa selama 5 hari di Bali.Untung ada 2 pembantu di rumah jadi aku 
nggak terlalu repot dengan rumah yang begitu besar…, seperti biasa aku 
mengantarkan kopi ke ruang tidur pa , karena memang begitulah setiap harinya 
walaupun kopi itu dibuatkan oleh pembantu tetapi akulah yang selalu mengantarkan 
kopi ke kamar Pa, untung sekolahku masuk siang. 
Begitu kamar pa aku buka…… ternyata pa belum juga beranjak dari tempat tidurnya 
dan masih memakai baju tidur…… pagi pa kataku……… pagi mirna kata pa, tolong 
pintunya ditutup mir……, lantas tanpa menaruh curiga ku tutup pintu kamar.Mir…. 
papa agak pusing nich……….. tolong pijetin kepala papa yach……., ya..pa… 
jawabku………. lantas aku menghampiri di tempat tidur pa…. dan langsung kepala pa 
aku pijet…… pijet….., tak lama kemudian pa mengambil remot TV dan… astaga yang 
kulihat di layar TV itu adalah Film BF yang selama ini belum pernah aku tonton sama 
sekali…… mungkin tadi malam pa habis menyetel film BF karena ku lihat di samping 
TV ada beberapa tumpukkan kaset Video.Terus terang aku hanya sekilas saja 
melihat…dan kembali aku tundukkan kepalaku sambil mijitin kepala pa…. mir….. 
sudah seharusnya kamu melihat film itu…kamu kan sudah besar…katanya,… nggak… 
ahh… pa…… malu….. mirna kan masih kecil……., siapa bilang mirna kecil kan kamu 
udah kelas 1 sma kata Pa. 

Aku hanya diam saja…… cobalah lihat mumpung hendak ada mamamu …….. biasa 
sajalah sama papa nggak apa-apa kok….., yach… aku coba untuk menurutin kata-
kata Pa…., aku lepas tanganku untuk memijitin kepala Pa, kini aku serius mulai 
menonton Film BF…… hebat sekali ….. dalam batinku ….., tak lama nafsuku mulai 
terpancing……. kelihatan jelas pipiku memerah …………, kesempatan itu dimanfaatkan 
pa untuk mendekati aku ….. mir…… sambil dia membelai rambutku….asyiknya 
gambarnya…aku hanya diam saja sambil terus melihat layar TV,… tangan Pa..mulai 
membelai rambutku …. aku biarkan saja…… terus turun ke tanganku meremas … 
remas……. pa..jangan… dong..geli……., nggak apa-apakan sama papa sendiri……. 
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lantas Pa mulai mencium leherku…… jangan ah pa geli tuh ……. tapi Pa terus 
menciumi leherku…… dan tangannya mulai masuk ke kaosku dan berusaha 
memegang tetekku… pa jangan……. jangan pa….. geli aku….. dan Pa berhasil 
membuka tali BH ku…kini tetekku diremas-remas …… aku hanya diam dan geli…… 
aku terus mendesis…. pa …. pa ……. jangan…ah………. aku udah tak kuat menahan 
gejolak nafsuku sementara mataku terus melihat monitor TV dengan adegan film 
BF…… 

Tak lama kemudian Pa mengambil sebutir PIL … ini minum PIL dulu biar kamu tahan 
melihat FILM itu…. sebab orang yang melihat Film BF harus minum PIL ini 
katanya…….., aku turutin aja……aku minum PIL pemberian Pa…., setelah 10 menit 
kemudian….ada perubahan di dalam diriku…rasanya gairah SEX ku semakin 
besar…aja…., sementara Pa udah duduk disampingku …….. Pa mulai lagi dengan 
aksinya…. Kaos dan Rokku ……. dilepasnya …….. kini aku hanya tinggal memakai CD 
saja…… Pa langsung menciumi teteku dang mengulimmnya…. ah…… ah……. pa…. geli 
tuh…. terus pa …….. pentilku dimainkan oleh pa…. rasanya geli dan enak sekali….. 
lantas Pa buka CD ku…….. yang sudah basah karena terlalu banyak cairan ……….. 
dan…… pa langsung turun kebawah …. dan ….. ya … ampun …. memekku di ciumi 
dan lidahnya menjilati memekku…… rasanya aku mau pipis saja….. geli campur enak 
membuat badanku menjelit-jelit nggak karuan……. enak sekali……. pa…. pa……. terus 
pa……… 
Aduh mir sempit sekali memekmu…. nggak kayak memek mamamu udah besar…….. 
memang sih aku kan masih perawan waktu itu… dan jembutku masih sedikit … 
barangkali itu yang membuat pa kayak kerasukan setan melumat memekku hingga 
tak berdaya. 

Lantas aku buka baju piyama Pa…. dan ya,…. ampun… ternyata Pa sudah tidak 
memakai CD…. jelas sekali kontolnya… udah mengacung keatas…. dan besar sekali 
serta panjang kira-kira 20 Cm.Aku pegang langsung kontol Pa dan ku kocok-
kocok……, mir kulum dong…kata pa….., nggak ah kan jijik aku pa….. nggak ah…… , 
coba lihat kayak di TV itu….. lihat uth…… cewek itu terus mengulum kontol kan?, 
nggak apa-apa……. cobalah mir…., lantas perlahan-lahan kontol Pa aku masukkan 
dalam mulutku …. dan …. ah …….. enak sekali…. kayak mengulum Es Lilin aja……… 
terus kontol Pa aku kulum……. kini Pa… mulai mengeliat-geliat tubuhnya…. mir … 
terus … mir … enak kamu mir…….., lantas kini aku yang dibawah dan Pa diatas … 
lidah pa menjilati memekku sementara aku mengulum kontol pa ……. wah …. enak …. 
sekali … ah….. ah…. terus pa….. terus pa……. kataku…… memang kontol pa luar biasa 
gedenya dan panjangnya…… atau mungkin masih ada yang panjang lagi…karena 
baru sekali itu sih aku lihat kontol orang dewasa…….  

Pa…. turun dan kini dia mulai mengakangkan ke dua kakiku…… mir papa masukkan 
yach kontol papa ke memekmu….jangan pa……. sungguh jangan pa……. mirna kan 
masih perawan pa…… jangan yach….. kalau yang lain boleh… sih.. pa… tapi jangan 
yang satu itu pa… jangan pa…. rengekku waktu itu….. maksudku biarlah memekku 
dijilatin … tetekku di isep tapi jangan keperawanan……, tapi rupanya pa tidak 
menghiraukan rengekanku…… terus kontolnya digesek-gesekkan di memekku…….. 
ah…. ah…… aku geli sih… kayak ada benda tumpul menempel di memekku……. 
pejamkan matamu mir…kata pa………., lantas aku pejamkan mataku……. dan……. 
blessssss ……. kontol pa masuk ke memekku… jangan pa…. jangan… pa…… tolong 
pa… jangan…. tapi pa tetap terus… memasukkan kontolnya..kini blesss….. slep ……… 
akh ….. pa…. sakit… pa…. sakit… pa…….., pa hanya melihat aku kesakitan dan 
meringis-ringis kesakitan…..pa……….., kontol pa udah masuk semua ke liang 
memekku…….. kini pa…… perlahan..mulai mengerakkan maju mundur……… pa…. 
pa…. sakit… pa……. memang sakitnya luar biasa sih …. aku kan masih perawan……… 
sedangkan pa kontolnya kayak kontol yang di BF itu besar dan panjang……. lama 
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kelaman sakit itu berubah menjadi enak…… aku merasakan kehangatan dalam 
memekku……. pa terus menggenjot kontolnya maju mundur …….. pa ….. terus …. pa 
….. pintahku …..  

Aku kini menikmati kontol pa yang lagi masuk di liang memekku…………pa terus 
menggenjot kontolnya lama sekali..kira-kira….. 20 menit ……….. duh … rasanya … 
capek campur enak nggak karuan ……………. ah … ah ………….. aku mau pipis rasanya 
nich pa……… pipislah…..itu berarti mirna mau klimaks…….. dan betul….. ah… ah………… 
cairan yang aku keluarkan banyak…sekali……. aku mulai agak lemas….tapi pa belum 
apa …. apa dia dengan asyiknya menggenjot kontolnya yang besar itu di liang 
memekkku ……….. terus pa..sepat….aku udah capek nich …. terus … cepet … pa…. 
pa…. dan slep…pluk…….. papa mencabut kontolnya dari liang memekku……. dan kini 
kontolnya diarahkan ke mulutku……….. mir isap tuh kontol papa…….. wah…. kontol 
papa tambah besar rasanya…… dan slep …. mulai lagi aku mengisap-isap kontol 
pa…….. terus aku kulum ….. kayak es lilin…… dan tak lama…. cret… cret…… air mani 
pa keluar sebagian di mulutku …. rasanya asin getir……….. dan sebagian di wajahmu 
dan menetes di tetekku… hangat… hangat asin dan getir……… lemaslah pa….. 

Kamu hebat mir nggak kayak mamamu…….. baru sedkiti aja udah lemas ……. aku 
hanya diam dan menunduk…… mimpi apa semalam aku……… kok melayani lelaki 
bejat seperti pa………….. jangan bilang siapa-siapa yach ……. aku hanya diam dan 
berpakaian..kemlabli…..lantas aku berdiri… wik ……. rasanya selakanganku sakit….. 
sekali……. kayak ada ganjalan di selakangkanganku ………lantas pa menghampiriku 
dan memberi uang Rp.100.000,00 nich buat jajan yach…….. aku hanya diam saja 
dan aku ambil uang itu……. pa kemudian mengambil sprei yang ternodai darah 
kegadisanku …… dan mencucinya sendiri….takut ketahuan pembantu sih ……. selama 
4 hari 4 malam aku terus melayani Pa…….. hingga mamaku pulang dari Tournya di 
Bali…….. dan pa terus memanfatkan aku jika mama nggak di rumah……, gilanya aku 
terus menuruti kemauannya…….. kini aku sadar…… tentang masa depanku 
sendiri….dan aku udah nggak mau melayani lelaki bejat kaya papa tiriku……….. 
awaslah dengan Papa Tiri…. belum tentu dia sebaik papa kamu….. oke….  

TAMAT 
 

 

Reni Gadis Karaoke 
 
Istri sudah punya. Anak juga sudah sepasang. Rumah, meskipun cuma rumah BTN 
juga sudah punya. Mobil juga meski kreditan sudah punya. Mau apalagi? Pada 
awalnya aku cuma iseng-iseng saja. Lama-lama jadi keterusan juga. Dan itu semua 
karena makan buah terlarang.  

Kehidupan rumah tanggaku sebetulnya sangat bahagia. Istriku cantik, seksi dan 
selalu menggairahkan. Dari perkawinan kami kini telah terlahir seorang anak laki-laki 
berusia delapan tahun dan seorang anak cantik berusia tiga tahun, aku cuma 
pegawai negeri yang kebetulan ounya kedudukan dan jabatan yang lumayan.  

Tapi hampir saja biduk rumah tanggaku dihantam badai. Dam memang semua ini 
bisa terjadi karena keisenganku, bermain-main api hingga hampir saja 
menghanguskan mahligai rumah tanggaku yang damai. Aku sendiri tidak menyangka 
kalau bisa menjadi keterusan begitu.  

Awalnya aku cuma iseng-iseng main kesebuah klub karaoke. Tidak disangka disana 
banyak juga gadis-gadis cantik berusia remaja. Tingkah laku mereka sangat 
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menggoda. Dan mereka memang sengaja datang kesana untuk mencari 
kesenangan. Tapi tidak sedikit yang sengaja mencari laki-laki hidung belang.  

Terus terang waktu itu aku sebenarnya tertarik dengan salah seorang gadis disana. 
Wajahnya cantik, Tubuhnya juga padat dan sintal, Kulitnya kuning langsat. Dan aku 
memperkirakan umurnya tidak lebih dari delapan belas tahun. Aku ingin 
mendekatinya, tapi ada keraguan dalam hati. Aku hanya memandanginya saja 
sambil menikmati minuman ringan, dan mendengarkan lagu-lagu yang dilantunkan 
pengunjung secara bergantian.  

Tapi sungguh tidak diduga sama sekali ternaya gadis itu tahu kalau aku sedari tadi 
memperhatikannya. Sambil tersenyum dia menghampiriku, dan langsung saja duduk 
disampingku. Bahkan tanpa malu-malu lagi meletakkan tangannya diatas pahaku. 
Tentu saja aku sangat terkejut dengan keberaniannyayang kuanggap luar biasa ini.  

“Sendirian aja nih .. Omm..,” sapanya dengan senyuman menggoda.  

“Eh, iya..,” sahutku agak tergagap.  

“Perlu teman nggak..?” dia langsung menawarkan diri.  

Aku tidk bisa langsung menjawab. Sunnguh mati, aku benar-benar tidak tahu kalu 
gadis muda belia ini sungguh pandai merayu. Sehingga aku tidak sanggup lagi ketika 
dia minta ditraktir minum. Meskipun baru beberapa saat kenal, tapi sikapnya sudah 
begitu manja. Bahkan seakan dia sudah lama mengenalku. Padahal baru malam ini 
aku datang ke klub karaoke ini dan bertemu dengannya.  

Semula aku memang canggung, Tapi lama-kelamaan jadi biasa juga. Bahkan aku 
mulai berani meraba-raba dan meremas-remas pahanya. Memang dia mengenakan 
rok yang cukup pendek, sehingga sebagian pahanya jadi terbuka.  

Hampir tengah malam aku baru pulang. Sebenarnya aku tidak biasa pulang sampai 
larut malam begini. Tapi istriku tidak rewel dan tidak banyak bertanya. Sepanjang 
malam aku tidak bisa tidur. Wajah gadis itu masih terus membayang dipelupuk 
mata. Senyumnya, dan kemanjaannya membuatku jadi seperti kembali kemasa 
remaja.  

Esoknya Aku datang lagi ke klub karaoke itu, dan ternyata gadis itu juga datang 
kesana. Pertemuan kedua ini sudah tidak membuatku canggung lagi. Bahkan kini 
aku sudah berani mencium pipinya. Malam itu akau benar-benar lupa pada anak dan 
istri dirumah. Aku bersenang-senang dengan gadis yang sebaya dengan adikku. Kali 
ini aku justru pulang menjelang subuh.  

Mungkin karena istriku tidak pernah bertanya, dan juga tidak rewel. Aku jadi 
keranjingan pergi ke klub karaoke itu. Dan setiap kali datang, selalu saja gadis itu 
yang menemaniku. Dia menyebut namanya Reni. Entah benar atau tidak, aku sendiri 
tidak peduli. Tapi malam itu tidak seperti biasanya. Reni mengajakku keluar 
meninggalkan klub karaoke. Aku menurut saja, dan berputar-putar mengelilingi kota 
jakarta dengan kijang kreditan yang belum lunas.  

Entah kenapa, tiba-tiba aku punya pikiran untuk membawa gadis ini kesebuah 
penginapan. Sungguh aku tidak menyangka sama sekali ternyata Reni tidak menolak 
ketika aku mampir dihalaman depan sebuah losmen. Dan dia juga tidak mnolak 
ketika aku membawanya masuk kesebuah kamar yang telah kupesan.  

Jari-jariku langsung bergerak aktif menelusuri setiap lekuk tubuhnya. Bahkan 
wajahnya dan lehernya kuhujani dengan ciuman-ciuman yang membangkitkan 
gairah. Aku mendengar dia mendesah kecil dan merintih tertahan.Aku tahu kalau 
Reni sudah mulai dihinggapi kobaran api gairah asmara yang membara.  
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Perlahan aku membaringkan tubuhnya diatas ranjang dan satu persatu aku melucuti 
pakaian yang dikenakan Reni, hingga tanpa busana sama sekali yang melekat 
ditubuh Reni yang padat berisi. Reni mendesis dan merintih pelan saat ujung lidahku 
yang basah dan hangat mulai bermain dan menggelitik puting payudaranya. Sekujur 
tubuhnya langsung bergetar hebat saat ujung jariku mulai menyentuh bagian 
tubuhnya yang paling rawan dan sensitif. Jari-jemariku bermain-main dipinggiran 
daerah rawan itu. Tapi itu sudah cukup membuat Reni menggerinjing dan semakin 
bergairah.  

Tergesa-gesa aku menanggalkan seluruh pakaian yang kukenakan, dan menuntun 
tangan gadis itu kearah batang penisku. Entah kenapa, tiba-tiba Reni menatap 
wajahku, saat jari-jari tangannya menggenggam batang penis kebangganku ini, Tapi 
hanya sebentar saja dia menggenggam penisku dan kemudian melepaskannya. 
Bahkan dia melipat pahanya yang indah untuk menutupi keindahan pagarayu-nya.  

“Jangan, Omm…, ” desah Reni tertahan, ketika aku mencoba untuk membuka 
kembali lipatan pahanya.  

“Kenapa?” tanyaku sambil menciumi bagian belakang telinganya.  

“Aku.. hmm, aku…” Reni tidak bisa meneruskan kata-katanya. Dia malah menggigit 
bahuku, tidak sanggup untuk menahan gairah yang semakin besar menguasai 
seluruh bagian tubuhnya. Saat itu Reni kemudian tidak bisa lagi menolak dan 
melawan gairahnya sendiri, sehingga dikit demi sedikit lipatan pahanya yang 
menutupi vaginanya mulai sedikit-demi sedikit terkuak, dan aku kemudian 
merenggangkannya kedua belah pahanya yang putih mulus itu sehingga aku bisa 
puas-puas menikmati keindahan bentuk vagina gadis muda ini yang mulai tampak 
merekah.  

Dan matanya langsung terpejam saat merasakan sesuatu benda yang keras, panas 
dan berdenyut-denyut mulai menyeruak memasuki liang vaginanya yang mulai 
membasah. Dia menggeliat-geliat sehingga membuat batang penisku jadi sulit untuk 
menembus lubang vaginanya. Tapi aku tidak kehilangan akal. Aku memeluk 
tubuhnya dengan erat sehingga Reni saat itu tidak bisa leluasa menggerak-gerakan 
lagi tubuhnya. Saat itu juga aku menekan pinggulku dengan kuat sekali agar 
seranganku tidak gagal lagi.  

Berhasil!, begitu kepala penisku memasuki liang vagina Reni yang sempit, aku 
langsung menghentakan pinggulku kedepan sehingga batang penisku melesak 
kedalam liang vagina Reni dengan seutuhnya, seketika itu juga Reni memekik 
tertahan sambil menyembunyikan wajahnya dibahuku, Seluruh urat-urat syarafnya 
langsung mengejang kaku. Dan keringat langsung bercucuran membasahi tubuhnya. 
Saat itu aku juga sangat tersentak kaget, aku merasakan bahwa batang penisku 
seakan merobek sesuatu didalam vagina Reni, dan ini pernah kurasakan pula pada 
malam pertamaku, saat aku mengambil kegadisan dari istriku. Aku hampir tidak 
percaya bahwa malam ini aku juga mengambil keperawan dari gadis yang begitu aku 
sukai ini. Dan aku seolah masih tidak percaya bahwa Reni ternyata masih perawan.  

Aku bisa mengetahui ketika kuraba pada bagian pangkal pahanya, terdapat cairan 
kental yang hangat dan berwarna merah. Aku benar-benar terkejut saat itu, dan tidk 
menyangka sama sekali, Reni tidak pernah mengatakannya sejak semula. Tapi itu 
semua sudah terjadi. Dan rasa terkejutku seketika lenyap oleh desakan gairah 
membara yang begitu berkobar-kobar.  

Aku mulai menggerak-gerakan tubuhku, agar penisku dapat bermain-main didalam 
lubang vagina Renny yang masih begitu rapat dan kenyal, Sementara Reni sudah 
mulai tampak tidak kesakitan dan sesekali tampak diwajahnya dia sudah bisa mulai 
merasakan kenikmatan dari gerakan-gerakan maju mundur penisku seakan 
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membawanya ke batas ujung dunia tak bertepi.  

Malam itu juga Reni menyerahkan keperawannya padaku tanpa ada unsur paksaan. 
Meskipun dia kemudian menangis setelah semuanya terjadi, Dan aku sendiri merasa 
menyesal karena aku tidak mungkin mengembalikan keperawanannya. Aku 
memandangi bercak-bercak darah yang mengotori sprei sambil memeluk tubuh Reni 
yang masih polos dan sesekali masih terdengar isak tangisnya.  

“Maafkan aku, Reni. Aku tidak tahu kalau kamu masih perawan. Seharusnya kamu 
bilang sejak semula…,” kataku mencoba menghibur.  

Reny hanya diam saja. Dia melepaskan pelukanku dan turun dari pembaringan. Dia 
melangkah gontai kekamar mandi. Sebentar saja sudah terdengar suara air yang 
menghantam lantai didalam kamar mandi. Sedangkan aku masih duduk diranjang 
ini, bersandar pada kepala pembaringan.  

Aku menunggu sampai Reni keluar dari kamar mandi dengan tubuh terlilit handuk 
dan rambut yang basah. Aku terus memandanginya dengan berbagai perasaan 
berkecamuk didalam dada. Bagaimanapun aku sudah merenggut kegadisannya. Dan 
itu terjadi tanpa dapat dicegah kembali. Reni duduk disisi pembaringan sambil 
mengeringkan rambutnya dengan handuk lain.  

Aku memeluk pinggangnya, dan menciumi punggungnya yang putih dan halus. Reni 
menggeliat sedikit, tapi tidk menolak ketika aku membawanya kembali berbaring 
diatas ranjang. Gairahku kembali bangkit saat handuk yang melilit tubuhnya terlepas 
dan terbentang pemandangan yang begitu menggairahkan datang dari keindahan 
kedua belah payudaranya yang kencang dan montok, serta keindahan dari bulu-bulu 
halus tipis yang menghiasi disekitar vaginanya.  

Dan secepat kilat aku kembali menghujani tubunya dengan kecupan-kecupan yang 
membangkitkan gairahnya. Reni merintih tertahan, menahan gejolak gairahnya yang 
mendadak saja terusik kembali.  

“Pelan-pelan, Omm. Perih….,” rintih Reni tertahan, saat aku mulai kembali 
mendobrak benteng pagarayunya untuk yang kedua kalinya. Renny menyeringai dan 
merintih tertahan sambil mengigit-gigit bibirnya sendiri, saat aku sudah mulai 
menggerak-gerakan pinggulku dengan irama yang tetap dan teratur.  

Perlahan tapi pasti, Reni mulai mengimbangi gerakan tubuhku. Sementara gerakan-
gerakan yang kulakukan semakin liar dan tak terkendali. Beberapa kali Reni 
memekik tertahan dengan tubuh terguncang dan menggeletar bagai tersengat 
kenikmatan klimaks ribuan volt. Kali ini Reni mencapai puncak orgasme yang 
mungkin pertama kali baru dirasakannya. Tubuhnya langsung lunglai dipembaringan, 
dan aku merasakan denyutan-denyutan lembut dari dalam vaginanya, merasakan 
kenikmatan denyut-denyut vagina Reni, membuat aku hilang kontrol dan tidak 
mampu menahan lagi permainan ini.. hingga akhirnya aku merasakan kejatan-
kejatan hebat disertai kenikmatan luar biasa saat cairan spermaku muncrat 
berhamburan didalam liang vagina Renny. Akupun akhirnya rebah tak bertenaga dan 
tidur berpelukan dengan Reni malam itu.  

TAMAT 
 

 

 

 

 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

Putri Ibu Kostku  
 
Waktu itu usiaku 23 tahun. Aku duduk di tingkat akhir suatu perguruan tinggi teknik 
di kota Bandung. Wajahku ganteng. Badanku tinggi dan tegap, mungkin karena aku 
selalu berolahraga seminggu tiga kali. Teman-temanku bilang, kalau aku bermobil 
pasti banyak cewek yang dengan sukahati menempel padaku. Aku sendiri sudah 
punya pacar. Kami pacaran secara serius. Baik orang tuaku maupun orang tuanya 
sudah setuju kami nanti menikah. Tempat kos-ku dan tempat kos-nya hanya 
berjarak sekitar 700 m. Aku sendiri sudah dipegangi kunci kamar kosnya. Walaupun 
demikian bukan berarti aku sudah berpacaran tanpa batas dengannya. Dalam 
masalah pacaran, kami sudah saling cium-ciuman, gumul-gumulan, dan remas-
remasan. Namun semua itu kami lakukan dengan masih berpakaian. Toh walaupun 
hanya begitu, kalau “voltase’-ku sudah amat tinggi, aku dapat ‘muntah” juga. Dia 
adalah seorang yang menjaga keperawanan sampai dengan menikah, karena itu dia 
tidak mau berhubungan sex sebelum menikah. Aku menghargai prinsipnya tersebut. 
Karena aku belum pernah pacaran sebelumnya, maka sampai saat itu aku belum 
pernah merasakan memek perempuan. 
 
Pacarku seorang anak bungsu. Kecuali kolokan, dia juga seorang penakut, sehingga 
sampai jam 10 malam minta ditemani. Sehabis mandi sore, aku pergi ke kosnya. 
Sampai dia berangkat tidur. aku belajar atau menulis tugas akhir dan dia belajar 
atau mengerjakan tugas-tugas kuliahnya di ruang tamu. Kamar kos-nya sendiri 
berukuran cukup besar, yakni 3mX6m. Kamar sebesar itu disekat dengan triplex 
menjadi ruang tamu dengan ukuran 3mX2.5m dan ruang tidur dengan ukuran 
3mX3.5m. Lobang pintu di antara kedua ruang itu hanya ditutup dengan kain 
korden. 
 
lbu kost-nya mempunyai empat anak, semua perempuan. Semua manis-manis 
sebagaimana kebanyakan perempuan Sunda. Anak yang pertama sudah menikah, 
anak yang kedua duduk di kelas 3 SMA, anak ketiga kelas I SMA, dan anak bungsu 
masih di SMP. Menurut desas-desus yang sampai di telingaku, menikahnya anak 
pertama adalah karena hamil duluan. Kemudian anak yang kedua pun sudah 
mempunyai prestasi. Nama panggilannya Ika. Dia dikabarkan sudah pernah hamil 
dengan pacarya, namun digugurkan. Menurut penilaianku, Ika seorang playgirl. 
Walaupun sudah punya pacar, pacarnya kuliah di suatu politeknik, namun dia suka 
mejeng dan menggoda laki-laki lain yang kelihatan keren. Kalau aku datang ke kos 
pacarku, dia pun suka mejeng dan bersikap genit dalam menyapaku. 
 
lka memang mojang Sunda yang amat aduhai. Usianya akan 18 tahun. Tingginya 
160 cm. Kulitnya berwarna kuning langsat dan kelihatan licin. Badannya kenyal dan 
berisi. Pinggangnya ramping. Buah dadanya padat dan besar membusung. 
Pinggulnya besar, kecuali melebar dengan indahnya juga pantatnya membusung 
dengan montoknya. Untuk gadis seusia dia, mungkin payudara dan pinggul yang 
sudah terbentuk sedemikian indahnya karena terbiasa dinaiki dan digumuli oleh 
pacarnya. Paha dan betisnya bagus dan mulus. Lehernya jenjang. Matanya bagus. 
Hidungnya mungil dan sedikit mancung. Bibirnya mempunyai garis yang sexy dan 
sensual, sehingga kalau memakai lipstik tidak perlu membuat garis baru, tinggal 
mengikuti batas bibir yang sudah ada. Rambutnya lebat yang dipotong bob dengan 
indahnya. 
 
Sore itu sehabis mandi aku ke kos pacarku seperti biasanya. Di teras rumah tampak 
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Ika sedang mengobrol dengan dua orang adiknya. Ika mengenakan baju atas ‘you 
can see’ dan rok span yang pendek dan ketat sehingga lengan, paha dan betisnya 
yang mulus itu dipertontonkan dengan jelasnya. 
 
“Mas Bob, ngapel ke Mbak Dina? Wah... sedang nggak ada tuh. Tadi pergi sama dua 
temannya. Katanya mau bikin tugas,” sapa Ika dengan centilnya. 
 
“He... masa?” balasku. 
 
“Iya... Sudah, ngapelin Ika sajalah Mas Bob,” kata Ika dengan senyum menggoda. 
Edan! Cewek Sunda satu ini benar-benar menggoda hasrat. Kalau mau mengajak 
beneran aku tidak menolak nih, he-he-he... 
 
“Ah, neng Ika macam-macam saja...,” tanggapanku sok menjaga wibawa. “Kak Dai 
belum datang?” 
 
Pacar Ika namanya Daniel, namun Ika memanggilnya Kak Dai. Mungkin Dai adalah 
panggilan akrab atau panggilan masa kecil si Daniel. Daniel berasal dan Bogor. Dia 
ngapeli anak yang masih SMA macam minum obat saja. Dan pulang kuliah sampai 
malam hari. Lebih hebat dan aku, dan selama ngapel waktu dia habiskan untuk 
ngobrol. Atau kalau setelah waktu isya, dia masuk ke kamar Ika. Kapan dia punya 
kesempatan belajar? 
 
“Wah... dua bulan ini saya menjadi singgel lagi. Kak Dai lagi kerja praktek di Riau. 
Makanya carikan teman Mas Bob buat menemani Ika dong, biar Ika tidak kesepian... 
Tapi yang keren lho,” kata Ika dengan suara yang amat manja. Edan si playgirl 
Sunda mi. Dia bukan tipe orang yang ngomong begitu bukan sekedar bercanda, 
namun tipe orang yang suka nyerempet-nyerempet hat yang berbahaya. 
 
“Neng Ika ini... Nanti Kak Dainya ngamuk dong.” 
 
“Kak Dai kan tidak akan tahu...” 
 
Aku kembali memaki dalam hati. Perempuan Sunda macam Ika ini memang enak 
ditiduri. Enak digenjot dan dinikmati kekenyalan bagian-bagian tubuhnya. 
 
Aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu kamar kos Dina. Di atas meja pendek 
di ruang tamu ada sehelai memo dari Dina. Sambil membuka jendela ruang depan 
dan ruang tidur, kubaca isi memo tadi. ‘Mas Bobby, gue ngerjain tugas kelompok 
bersama Niken dan Wiwin. Tugasnya banyak, jadi gue malam ini tidak pulang. Gue 
tidur di rumah Wiwin. Di kulkas ada jeruk, ambil saja. Soen sayang, Dina’ 
 
Aku mengambil bukuku yang sehari-harinya kutinggal di tempat kos Di. Sambil 
menyetel radio dengan suara perlahan, aku mulai membaca buku itu. Biarlah aku 
belajar di situ sampai jam sepuluh malam. 
 
Sedang asyik belajar, sekitar jam setengah sembilan malam pintu diketok dan luar. 
Tok-tok-tok... 
 
Kusingkapkan korden jendela ruang tamu yang telah kututup pada jam delapan 
malam tadi, sesuai dengan kebiasaan pacarku. Sepertinya Ika yang berdiri di depan 
pintu. 
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“Mbak Di... Mbak Dina...,” terdengar suara Ika memanggil-manggil dan luar. Aku 
membuka pintu. 
 
“Mbak Dina sudah pulang?” tanya Ika. 
 
“Belum. Hari ini Dina tidak pulang. Tidur di rumah temannya karena banyak tugas. 
Ada apa?” 
 
“Mau pinjam kalkulator, mas Bob. Sebentar saja. Buat bikin pe-er.” 
 
“Ng... bolehlah. Pakai kalkulatorku saja, asal cepat kembali.” 
 
“Beres deh mas Bob. Ika berjanji,” kata Ika dengan genit. Bibirnya tersenyum 
manis, dan pandang matanya menggoda menggemaskan. 
 
Kuberikan kalkulatorku pada Ika. Ketika berbalik, kutatap tajam-tajam tubuhnya 
yang aduhai. Pinggulnya yang melebar dan montok itu menggial ke kiri-kanan, 
seolah menantang diriku untuk meremas-remasnya. Sialan! Kontholku jadi berdiri. Si 
‘boy-ku ini responsif sekali kalau ada cewek cakep yang enak digenjot. 
 
Sepeninggal Ika, sesaat aku tidak dapat berkonsentrasi. Namun kemudian kuusir 
pikiran yang tidak-tidak itu. Kuteruskan kembali membaca textbook yang menunjang 
penulisan tugas sarjana itu. 
 
Tok-tok-tok! Baru sekitar limabelas menit pintu kembali diketok. 
 
“Mas Bob... Mas Bob...,” terdengar Ika memanggil lirih. 
 
Pintu kubuka. Mendadak kontholku mengeras lagi. Di depan pintu berdiri Ika dengan 
senyum genitnya. Bajunya bukan atasan ‘you can see’ yang dipakai sebelumnya. Dia 
menggunakan baju yang hanya setinggi separuh dada dengan ikatan tali ke 
pundaknya. Baju tersebut berwarna kuning muda dan berbahan mengkilat. Dadanya 
tampak membusung dengan gagahnya, yang ujungnya menonjol dengan tajam dan 
batik bajunya. Sepertinya dia tidak memakai BH. Juga, bau harum sekarang 
terpancar dan tubuhnya. Tadi, bau parfum harum semacam ini tidak tercium sama 
sekali, berarti datang yang kali ini si Ika menyempatkan diri memakai parfum. Kali 
ini bibirnya pun dipolesi lipstik pink. 
 
“Ini kalkulatornya, Mas Bob,” kata Ika manja, membuyarkan keterpanaanku. 
 
“Sudah selesai. Neng Ika?” tanyaku basa-basi. 
 
“Sudah Mas Bob, namun boleh Ika minta diajari Matematika?” 
 
“0, boleh saja kalau sekiranya bisa.” 
 
Tanpa kupersilakan Ika menyelonong masuk dan membuka buku matematika di atas 
meja tamu yang rendah. Ruang tamu kamar kos pacarku itu tanpa kursi. Hanya 
digelari karpet tebal dan sebuah meja pendek dengan di salah satu sisinya terpasang 
rak buku. Aku pun duduk di hadapannya, sementara pintu masuk tertutup dengan 
sendirinya dengan perlahan. Memang pintu kamar kos pacarku kalau mau disengaja 
terbuka harus diganjal potongan kayu kecil. 
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“Ini mas Bob, Ika ada soal tentang bunga majemuk yang tidak tahu cara 
penyelesaiannya.” Ika mencari-cari halaman buku yang akan ditanyakannya. 
 
Menunggu halaman itu ditemukan, mataku mencari kesempatan melihat ke dadanya. 
Amboi! Benar, Ika tidak memakai bra. Dalam posisi agak menunduk, kedua 
gundukan payudaranya kelihatan sangat jelas. Sungguh padat, mulus, dan indah. 
Kontholku terasa mengeras dan sedikit berdenyut-denyut. 
 
Halaman yang dicari ketemu. Ika dengan centilnya membaca soal tersebut. Soalnya 
cukup mudah. Aku menerangkan sedikit dan memberitahu rumusnya, kemudian Ika 
menghitungnya. Sambil menunggu Ika menghitung, mataku mencuri pandang ke 
buah dada Ika. Uhhh... ranum dan segarnya. 
 
“Kok sepi? Mamah, Ema, dan Nur sudah tidur?” tanyaku sambil menelan ludah. 
Kalau bapaknya tidak aku tanyakan karena dia bekerja di Cirebon yang pulangnya 
setiap akhir pekan. 
 
“Sudah. Mamah sudah tidur jam setengah delapan tadi. Kemudian Erna dan Nur 
berangkat tidur waktu Ika bermain-main kalkulator tadi,” jawab Ika dengan tatapan 
mata yang menggoda. 
 
Hasratku mulai naik. Kenapa tidak kusetubuhi saja si Ika. Mumpung sepi. Orang-
orang di rumahnya sudah tidur. Kamar kos sebelah sudah sepi dan sudah mati 
lampunya. Berarti penghuninya juga sudah tidur. Kalau kupaksa dia meladeni 
hasratku, tenaganya tidak akan berarti dalam melawanku. Tetapi mengapa dia akan 
melawanku? jangan-jangan dia ke sini justru ingin bersetubuh denganku. Soal tanya 
Matematika, itu hanya sebagai atasan saja. Bukankah dia menyempatkan ganti baju, 
dari atasan you can see ke atasan yang memamerkan separuh payudaranya? 
Bukankah dia datang lagi dengan menyempatkan tidak memakai bra? Bukankah dia 
datang lagi dengan menyempatkan memakai parfum dan lipstik? Apa lagi artinya 
kalau tidak menyodorkan din? 
 
Tiba-tiba Ika bangkit dan duduk di sebelah kananku. 
 
“Mas Bob... ini benar nggak?” tanya Ika. 
 
Ada kekeliruan di tengah jalan saat Ika menghitung. Antara konsentrasi dan 
menahan nafsu yang tengah berkecamuk, aku mengambil pensil dan menjelaskan 
kekeliruannya. Tiba-tiba Ika lebih mendekat ke arahku, seolah mau memperhatikan 
hal yang kujelaskan dan jarak yang lebih dekat. Akibatnya... gumpalan daging yang 
membusung di dadanya itu menekan lengan tangan kananku. Terasa hangat dan 
lunak, namun ketika dia lebih menekanku terasa lebih kenyal. 
 
Dengan sengaja lenganku kutekankan ke payudaranya. 
 
“Ih... Mas Bob nakal deh tangannya,” katanya sambil merengut manja. Dia pura-
pura menjauh. 
 
“Lho, yang salah kan Neng Ika duluan. Buah dadanya menyodok-nyodok lenganku,” 
jawabku. 
 
lka cemberut. Dia mengambil buku dan kembali duduk di hadapanku. Dia terlihat 
kembali membetulkan yang kesalahan, namun menurut perasaanku itu hanya 
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berpura-pura saja. Aku merasa semakin ditantang. Kenapa aku tidak berani? 
Memangnya aku impoten? Dia sudah berani datang ke sini malam-malam sendirian. 
Dia menyempatkan pakai parfum. Dia sengaja memakai baju atasan yang 
memamerkan gundukan payudara. Dia sengaja tidak pakai bra. Artinya, dia sudah 
mempersilakan diriku untuk menikmati kemolekan tubuhnya. Tinggal aku yang jadi 
penentunya, mau menyia-siakan kesempatan yang dia berikan atau 
memanfaatkannya. Kalau aku menyia-siakan berarti aku band! 
 
Aku pun bangkit. Aku berdiri di atas lutut dan mendekatinya dari belakang. Aku 
pura-pura mengawasi dia dalam mengerjakan soal. Padahal mataku mengawasi 
tubuhnya dari belakang. Kulit punggung dan lengannya benar-benar mulus, tanpa 
goresan sedikitpun. Karena padat tubuhnya, kulit yang kuning langsat itu tampak 
licin mengkilap walaupun ditumbuhi oleh bulu-bulu rambut yang halus. 
 
Kemudian aku menempelkan kontholku yang menegang ke punggungnya. Ika sedikit 
terkejut ketika merasa ada yang menempel punggungnya. 
 
“Ih... Mas Bob jangan begitu dong...,” kata Ika manja. 
 
“Sudah... udah-udah... Aku sekedar mengawasi pekerjaan Neng Ika,” jawabku. 
 
lka cemberut. Namun dengan cemberut begitu, bibir yang sensual itu malah tampak 
menggemaskan. Sungguh sedap sekali bila dikulum-kulum dan dilumat-lumat. Ika 
berpura-pura meneruskan pekerjaannya. Aku semakin berani. Kontholku kutekankan 
ke punggungnya yang kenyal. Ika menggelinjang. Tidak tahan lagi. tubuh Ika 
kurengkuh dan kurebahkan di atas karpet. Bibirnya kulumat-lumat, sementara kulit 
punggungnya kuremas-remas. Bibir Ika mengadakan perlawanan, mengimbangi 
kuluman-kuluman bibirku yang diselingi dengan permainan lidahnya. Terlihat bahkan 
dalam masalah ciuman Ika yang masih kelas tiga SMA sudah sangat mahir. Bahkan 
mengalahkan kemahiranku. 
 
Beberapa saat kemudian ciumanku berpindah ke lehernya yang jenjang. Bau harum 
terpancar dan kulitnya. Sambil kusedot-sedot kulit lehernya dengan hidungku, 
tanganku berpindah ke buah dadanya. Buah dada yang tidak dilindungi bra itu terasa 
kenyal dalam remasan tanganku. Kadang-kadang dan batik kain licin baju 
atasannya, putingnya kutekan-tekan dan kupelintir-pelintir dengan jari-jari 
tanganku. Puting itu terasa mengeras. 
 
“Mas Bob Mas Bob buka baju saja Mas Bob...,” rintih Ika. Tanpa menunggu 
persetujuanku, jari-jari tangannya membuka Ikat pinggang dan ritsleteng celanaku. 
Aku mengimbangi, tall baju atasannya kulepas dan baju tersebut kubebaskan dan 
tubuhnya. Aku terpana melihat kemulusan tubuh atasnya tanpa penutup sehelai kain 
pun. Buah dadanya yang padat membusung dengan indahnya. Ditimpa sinar lampu 
neon ruang tamu, payudaranya kelihatan amat mulus dan licin. Putingnya berdiri 
tegak di ujung gumpalan payudara. Putingnya berwarna pink kecoklat-coklatan, 
sementara puncak bukit payudara di sekitarnya berwarna coklat tua dan sedikit 
menggembung dibanding dengan permukaan kulit payudaranya. 
 
Celana panjang yang sudah dibuka oleh Ika kulepas dengan segera. Menyusul. 
kemeja dan kaos singlet kulepas dan tubuhku. Kini aku cuma tertutup oleh celana 
dalamku, sementara Ika tertutup oleh rok span ketat yang mempertontonkan bentuk 
pinggangnya yang ramping dan bentuk pinggulnya yang melebar dengan bagusnya. 
Ika pun melepaskan rok spannya itu, sehingga pinggul yang indah itu kini hanya 
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terbungkus celana dalam minim yang tipis dan berwarna pink. Di daerah bawah 
perutnya, celana dalam itu tidak mampu menyembunyikan warna hitam dari jembut 
lebat Ika yang terbungkus di dalamnya. Juga, beberapa helai jembut Ika tampak 
keluar dan lobang celana dalamnya. 
 
lka memandangi dadaku yang bidang. Kemudian dia memandang ke arah kontholku 
yang besar dan panjang, yang menonjol dari balik celana dalamku. Pandangan 
matanya memancarkan nafsu yang sudah menggelegak. Perlahan aku mendekatkan 
badanku ke badannya yang sudah terbaring pasrah. Kupeluk tubuhnya sambil 
mengulum kembali bibirnya yang hangat. Ika pun mengimbanginya. Dia memeluk 
leherku sambil membalas kuluman di bibirnya. Payudaranya pun menekan dadaku. 
Payudara itu terasa kenyal dan lembut. Putingnya yang mengeras terasa benar 
menekan dadaku. Aku dan Ika saling mengulum bibir, saling menekankan dada, dan 
saling meremas kulit punggung dengan penuh nafsu. 
 
Ciumanku berpindah ke leher Ika. Leher mulus yang memancarkan keharuman 
parfum yang segar itu kugumuli dengan bibir dan hidungku. Ika mendongakkan 
dagunya agar aku dapat menciumi segenap pori-pori kulit lehernya. 
 
“Ahhh... Mas Bob... Ika sudah menginginkannya dan kemarin... Gelutilah tubuh 
Ika... puasin Ika ya Mas Bob...,” bisik Ika terpatah-patah. 
 
Aku menyambutnya dengan penuh antusias. Kini wajahku bergerak ke arah 
payudaranya. Payudaranya begitu menggembung dan padat. namun berkulit lembut. 
Bau keharuman yang segar terpancar dan pori-porinya. Agaknya Ika tadi sengaja 
memakai parfum di sekujur payudaranya sebelum datang ke sini. Aku menghirup 
kuat-kuat lembah di antara kedua bukit payudaranya itu. Kemudian wajahku 
kugesek-gesekkan di kedua bukit payudara itu secara bergantian, sambil hidungku 
terus menghirup keharuman yang terpancar dan kulit payudara. Puncak bukit 
payudara kanannya pun kulahap dalam mulutku. Kusedot kuat-kuat payudara itu 
sehingga daging yang masuk ke dalam mulutku menjadi sebesar-besarnya. Ika 
menggelinjang. 
 
“Mas Bob... ngilu... ngilu...,” rintih Ika. 
 
Gelinjang dan rintihan Ika itu semakin membangkitkan hasratku. Kuremas bukit 
payudara sebelah kirinya dengan gemasnya, sementara puting payudara kanannya 
kumainkan dengan ujung lidahku. Puting itu kadang kugencet dengan tekanan ujung 
lidah dengan gigi. Kemudian secara mendadak kusedot kembali payudara kanan itu 
kuat-kuat. sementara jari tanganku menekan dan memelintir puting payudara 
kirinya. Ika semakin menggelinjang-gelinjang seperti ikan belut yang memburu 
makanan sambil mulutnya mendesah-desah. 
 
“Aduh mas Booob... ssshh... ssshhh... ngilu mas Booob... ssshhh... geli... geli...,” 
cuma kata-kata itu yang berulang-ulang keluar dan mulutnya yang merangsang. 
 
Aku tidak puas dengan hanya menggeluti payudara kanannya. Kini mulutku berganti 
menggeluti payudara kiri. sementara tanganku meremas-remas payudara kanannya 
kuat-kuat. Kalau payudara kirinya kusedot kuat-kuat. tanganku memijit-mijit dan 
memelintir-pelintir puting payudara kanannya. Sedang bila gigi dan ujung lidahku 
menekan-nekan puting payudara kiri, tanganku meremas sebesar-besarnya 
payudara kanannya dengan sekuat-kuatnya. 
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“Mas Booob... kamu nakal.... ssshhh... ssshhh... ngilu mas Booob... geli...” Ika tidak 
henti-hentinya menggelinjang dan mendesah manja. 
 
Setelah puas dengan payudara, aku meneruskan permainan lidah ke arah perut Ika 
yang rata dan berkulit amat mulus itu. Mulutku berhenti di daerah pusarnya. Aku 
pun berkonsentrasi mengecupi bagian pusarnya. Sementara kedua telapak tanganku 
menyusup ke belakang dan meremas-remas pantatnya yang melebar dan 
menggembung padat. Kedua tanganku menyelip ke dalam celana yang melindungi 
pantatnya itu. Perlahan-lahan celana dalamnya kupelorotkan ke bawah. Ika sedikit 
mengangkat pantatnya untuk memberi kemudahan celana dalamnya lepas. Dan 
dengan sekali sentakan kakinya, celana dalamnya sudah terlempar ke bawah. 
 
Saat berikutnya, terhamparlah pemandangan yang luar biasa merangsangnya. 
Jembut Ika sungguh lebat dan subur sekali. Jembut itu mengitari bibir memek yang 
berwarna coklat tua. Sambil kembali menciumi kulit perut di sekitar pusarnya, 
tanganku mengelus-elus pahanya yang berkulit licin dan mulus. Elusanku pun ke 
arah dalam dan merangkak naik. Sampailah jari-jari tanganku di tepi kiri-kanan bibir 
luar memeknya. Tanganku pun mengelus-elus memeknya dengan dua jariku 
bergerak dan bawah ke atas. Dengan mata terpejam, Ika berinisiatif meremas-
remas payudaranya sendiri. Tampak jelas kalau Ika sangat menikmati permainan ini. 
 
Perlahan kusibak bibir memek Ika dengan ibu jari dan telunjukku mengarah ke atas 
sampai kelentitnya menongol keluar. Wajahku bergerak ke memeknya, sementara 
tanganku kembali memegangi payudaranya. Kujilati kelentit Ika perlahan-lahan 
dengan jilatan-jilatan pendek dan terputus-putus sambil satu tanganku 
mempermainkan puting payudaranya. 
 
“Au Mas Bob... shhhhh... betul... betul di situ mas Bob... di situ... enak mas... 
shhhh...,” Ika mendesah-desah sambil matanya merem-melek. Bulu alisnya yang 
tebal dan indah bergerak ke atas-bawah mengimbangi gerakan merem-meleknya 
mata. Keningnya pun berkerut pertanda dia sedang mengalami kenikmatan yang 
semakin meninggi. 
 
Aku meneruskan permainan lidah dengan melakukan jilatan-jilatan panjang dan 
lubang anus sampai ke kelentitnya. 
 
Karena gerakan ujung hidungku pun secara berkala menyentuh memek Ika. Terasa 
benar bahkan dinding vaginanya mulai basah. Bahkan sebagian cairan vaginanya 
mulai mengalir hingga mencapai lubang anusnya. Sesekali pinggulnya bergetar. Di 
saat bergetar itu pinggulnya yang padat dan amat mulus kuremas kuat-kuat sambil 
ujung hidungku kutusukkan ke lobang memeknya. 
 
“Mas Booob... enak sekali mas Bob...,” Ika mengerang dengan kerasnya. Aku segera 
memfokuskan jilatan-jilatan lidah serta tusukan-tusukan ujung hidung di vaginanya. 
Semakin lama vagina itu semakin basah saja. Dua jari tanganku lalu kumasukkan ke 
lobang memeknya. Setelah masuk hampir semuanya, jari kubengkokkan ke arah 
atas dengan tekanan yang cukup terasa agar kena ‘G-spot’-nya. Dan berhasil! 
 
“Auwww... mas Bob...!” jerit Ika sambil menyentakkan pantat ke atas. sampai-
sampai jari tangan yang sudah terbenam di dalam memek terlepas. Perut bawahnya 
yang ditumbuhi bulu-bulu jembut hitam yang lebat itu pun menghantam ke wajahku. 
Bau harum dan bau khas cairan vaginanya merasuk ke sel-sel syaraf penciumanku. 
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Aku segera memasukkan kembali dua jariku ke dalam vagina Ika dan melakukan 
gerakan yang sama. Kali ini aku mengimbangi gerakan jariku dengan permainan 
lidah di kelentit Ika. Kelentit itu tampak semakin menonjol sehingga gampang 
bagiku untuk menjilat dan mengisapnya. Ketika kelentit itu aku gelitiki dengan lidah 
serta kuisap-isap perlahan, Ika semakin keras merintih-rintih bagaikan orang yang 
sedang mengalami sakit demam. Sementara pinggulnya yang amat aduhai itu 
menggial ke kiri-kanan dengan sangat merangsangnya. 
 
“Mas Bob... mas Bob... mas Bob...,” hanya kata-kata itu yang dapat diucapkan Ika 
karena menahan kenikmatan yang semakin menjadi-jadi. 
 
Permainan jari-jariku dan lidahku di memeknya semakin bertambah ganas. Ika 
sambil mengerang-erang dan menggeliat-geliat meremas apa saja yang dapat dia 
raih. Meremas rambut kepalaku, meremas bahuku, dan meremas payudaranya 
sendiri. 
 
“Mas Bob... Ika sudah tidak tahan lagi... Masukin konthol saja mas Bob... Ohhh... 
sekarang juga mas Bob...! Sshhh. . . ,“ erangnya sambil menahan nafsu yang sudah 
menguasai segenap tubuhnya. 
 
Namun aku tidak perduli. Kusengaja untuk mempermainkan Ika terlebih dahulu. Aku 
mau membuatnya orgasme, sementara aku masih segar bugar. Karena itu lidah dan 
wajahku kujauhkan dan memeknya. Kemudian kocokan dua jari tanganku di dalam 
memeknya semakin kupercepat. Gerakan jari tanganku yang di dalam memeknya ke 
atas-bawah, sampai terasa ujung jariku menghentak-hentak dinding atasnya secara 
perlahan-lahan. Sementara ibu jariku mengusap-usap dan menghentak-hentak 
kelentitnya. Gerakan jari tanganku di memeknya yang basah itu sampai 
menimbulkan suara crrk-crrrk-crrrk-crrk crrrk... Sementara dan mulut Ika keluar 
pekikan-pekikan kecil yang terputus-putus: 
 
“Ah-ah-ah-ah-ah...” 
 
Sementara aku semakin memperdahsyat kocokan jari-jariku di memeknya, sambil 
memandangi wajahnya. Mata Ika merem-melek, sementara keningnya berkerut-
kerut. 
 
Crrrk! Crrrk! Crrek! Crek! Crek! Crok! Crok! Suara yang keluar dan kocokan jariku di 
memeknya semakin terdengar keras. Aku mempertahankan kocokan tersebut. Dua 
menit sudah si Ika mampu bertahan sambil mengeluarkan jeritan-jeritan yang 
membangkitkan nafsu. Payudaranya tampak semakin kencang dan licin, sedang 
putingnya tampak berdiri dengan tegangnya. 
 
Sampai akhirnya tubuh Ika mengejang hebat. Pantatnya terangkat tinggi-tinggi. 
Matanya membeliak-beliak. Dan bibirnya yang sensual itu keluar jeritan hebat, “Mas 
Booo00oob ...!“ Dua jariku yang tertanam di dalam vagina Ika terasa dijepit oleh 
dindingnya dengan kuatnya. Seiring dengan keluar masuknya jariku dalam 
vaginanya, dan sela-sela celah antara tanganku dengan bibir memeknya 
terpancarlah semprotan cairan vaginanya dengan kuatnya. Prut! Prut! Pruttt! 
Semprotan cairan tersebut sampai mencapai pergelangan tanganku. 
 
Beberapa detik kemudian Ika terbaring lemas di atas karpet. Matanya memejam 
rapat. Tampaknya dia baru saja mengalami orgasme yang begitu hebat. Kocokan jari 
tanganku di vaginanya pun kuhentikan. Kubiarkan jari tertanam dalam vaginanya 
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sampai jepitan dinding vaginanya terasa lemah. Setelah lemah. jari tangan kucabut 
dan memeknya. Cairan vagina yang terkumpul di telapak tanganku pun kubersihkan 
dengan kertas tissue. 
 
Ketegangan kontholku belum juga mau berkurang. Apalagi tubuh telanjang Ika yang 
terbaring diam di hadapanku itu benar-benar aduhai. seolah menantang diriku untuk 
membuktikan kejantananku pada tubuh mulusnya. Aku pun mulai menindih kembali 
tubuh Ika, sehingga kontholku yang masih di dalam celana dalam tergencet oleh 
perut bawahku dan perut bawahnya dengan enaknya. Sementara bibirku mengulum-
kulum kembali bibir hangat Ika, sambil tanganku meremas-remas payudara dan 
mempermainkan putingnya. Ika kembali membuka mata dan mengimbangi serangan 
bibirku. Tubuhnya kembali menggelinjang-gelinjang karena menahan rasa geli dan 
ngilu di payudaranya. 
 
Setelah puas melumat-lumat bibir. wajahku pun menyusuri leher Ika yang mulus 
dan harum hingga akhirnya mencapai belahan dadanya. Wajahku kemudian 
menggeluti belahan payudaranya yang berkulit lembut dan halus, sementara kedua 
tanganku meremas-remas kedua belah payudaranya. Segala kelembutan dan 
keharuman belahan dada itu kukecupi dengan bibirku. Segala keharuman yang 
terpancar dan belahan payudara itu kuhirup kuat-kuat dengan hidungku, seolah 
tidak rela apabila ada keharuman yang terlewatkan sedikitpun. 
 
Kugesek-gesekkan memutar wajahku di belahan payudara itu. Kemudian bibirku 
bergerak ke atas bukit payudara sebelah kiri. Kuciumi bukit payudara yang 
membusung dengan gagahnya itu. Dan kumasukkan puting payudara di atasnya ke 
dalam mulutku. Kini aku menyedot-sedot puting payudara kiri Ika. Kumainkan 
puting di dalam mulutku itu dengan lidahku. Sedotan kadang kuperbesar ke puncak 
bukit payudara di sekitar puting yang berwarna coklat. 
 
“Ah... ah... mas Bob... geli... geli ...,“ mulut indah Ika mendesis-desis sambil 
menggeliatkan tubuh ke kiri-kanan. bagaikan desisan ular kelaparan yang sedang 
mencari mangsa. 
 
Aku memperkuat sedotanku. Sementara tanganku meremas-remas payudara kanan 
Ika yang montok dan kenyal itu. Kadang remasan kuperkuat dan kuperkecil menuju 
puncak bukitnya, dan kuakhiri dengan tekanan-tekanan kecil jari telunjuk dan ibu 
jariku pada putingnya. 
 
“Mas Bob... hhh... geli... geli... enak... enak... ngilu... ngilu...” 
 
Aku semakin gemas. Payudara aduhai Ika itu kumainkan secara bergantian, antara 
sebelah kiri dan sebelah kanan. Bukit payudara kadang kusedot besarnya-besarnya 
dengan tenaga isap sekuat-kuatnya, kadang yang kusedot hanya putingnya dan 
kucepit dengan gigi atas dan lidah. Belahan lain kadang kuremas dengan daerah 
tangkap sebesar-besarnya dengan remasan sekuat-kuatnya, kadang hanya kupijit-
pijit dan kupelintir-pelintir kecil puting yang mencuat gagah di puncaknya. 
 
“Ah... mas Bob... terus mas Bob... terus... hzzz... ngilu... ngilu...” Ika mendesis-
desis keenakan. Hasratnya tampak sudah kembali tinggi. Matanya kadang terbeliak-
beliak. Geliatan tubuhnya ke kanan-kini semakin sening fnekuensinya. 
 
Sampai akhirnya Ika tidak kuat mehayani senangan-senangan keduaku. Dia dengan 
gerakan eepat memehorotkan celana dalamku hingga tunun ke paha. Aku 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

memaklumi maksudnya, segera kulepas eelana dalamku. Jan-jari tangan kanan Ika 
yang mulus dan lembut kemudian menangkap kontholku yang sudah berdiri dengan 
gagahnya. Sejenak dia memperlihatkan rasa terkejut. 
 
“Edan... mas Bob, edan... Kontholmu besar sekali... Konthol pacan-pacanku dahulu 
dan juga konthol kak Dai tidak sampai sebesar in Edan... edan...,” ucapnya 
terkagum-kagum. Sambil membiankan mulut, wajah, dan tanganku terus 
memainkan dan menggeluti kedua belah payudaranya, jan-jari lentik tangan 
kanannya meremasremas perlahan kontholku secara berirama, seolah berusaha 
mencari kehangatan dan kenikmatan di hiatnya menana kejantananku. Remasannya 
itu mempenhebat vohtase dam rasa nikmat pada batang kontholku. 
 
“Mas Bob. kita main di atas kasur saja...,” ajak Ika dengan sinar mata yang sudah 
dikuasai nafsu binahi. 
 
Aku pun membopong tubuh telanjang Ika ke ruang dalam, dan membaringkannya di 
atas tempat tidun pacarku. Ranjang pacarku ini amat pendek, dasan kasurnya hanya 
terangkat sekitar 6 centimeter dari lantai. Ketika kubopong. Ika tidak mau 
melepaskan tangannya dari leherku. Bahkan, begitu tubuhnya menyentuh kasur, 
tangannya menanik wajahku mendekat ke wajahnya. Tak ayal lagi, bibirnya yang 
pink menekan itu melumat bibirku dengan ganasnya. Aku pun tidak mau mengalah. 
Kulumat bibirnya dengan penuh nafsu yang menggelora, sementara tanganku 
mendekap tubuhnya dengan kuatnya. Kuhit punggungnya yang halus mulus 
kuremas-remas dengan gemasnya. 
 
Kemudian aku menindih tubuh Ika. Kontholku terjepit di antara pangkal pahanya 
yang mulus dan perut bawahku sendiri. Kehangatan kulit pahanya mengalir ke 
batang kontholku yang tegang dan keras. Bibirku kemudian melepaskan bibir 
sensual Ika. Kecupan bibirku pun turun. Kukecup dagu Ika yang bagus. Kukecup 
leher jenjang Ika yang memancarkan bau wangi dan segarnya parfum yang dia 
pakai. Kuciumi dan kugeluti leher indah itu dengan wajahku, sementara pantatku 
mulai bergerak aktif sehingga kontholku menekan dan menggesek-gesek paha Ika. 
Gesekan di kulit paha yang licin itu membuat batang kontholku bagai diplirit-plirit. 
Kepala kontholku merasa geli-geli enak oleh gesekan-gesekan paha Ika. 
 
Puas menggeluti leher indah, wajahku pun turun ke buah dada montok Ika. Dengan 
gemas dan ganasnya aku membenamkan wajahku ke belahan dadanya, sementara 
kedua tanganku meraup kedua belah payudaranya dan menekannya ke arah 
wajahku. Keharuman payudaranya kuhirup sepuas-puasku. Belum puas dengan 
menyungsep ke belahan dadanya, wajahku kini menggesek-gesek memutar 
sehingga kedua gunung payudaranya tertekan-tekan oleh wajahku secara 
bergantian. Sungguh sedap sekali rasanya ketika hidungku menyentuh dan 
menghirup dalam-dalam daging payudara yang besar dan kenyal itu. Kemudian 
bibirku meraup puncak bukit payudara kiri Ika. Daerah payudara yang kecoklat-
coklatan beserta putingnya yang pink kecoklat-coklatan itu pun masuk dalam 
mulutku. Kulahap ujung payudara dan putingnya itu dengan bernafsunya, tak 
ubahnya seperti bayi yang menetek susu setelah kelaparan selama seharian. Di 
dalam mulutku, puting itu kukulum-kulum dan kumainkan dengan lidahku. 
 
“Mas Bob... geli... geli ...,“ kata Ika kegelian. 
 
Aku tidak perduli. Aku terus mengulum-kulum puncak bukit payudara Ika. Putingnya 
terasa di lidahku menjadi keras. Kemudian aku kembali melahap puncak bukit 
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payudara itu sebesar-besarnya. Apa yang masuk dalam mulutku kusedot sekuat-
kuatnya. Sementara payudara sebelah kanannya kuremas sekuat-kuatnya 
 
dengan tanganku. Hal tersebut kulakukan secara bergantian antara payudara kiri 
dan payudara kanan Ika. Sementara kontholku semakin menekan dan menggesek-
gesek dengan beriramanya di kulit pahanya. Ika semakin menggelinjang-gelinjang 
dengan hebatnya. 
 
“Mas Bob... mas Bob... ngilu... ngilu... hihhh... nakal sekali tangan dan mulutmu... 
Auw! Sssh... ngilu... ngilu...,” rintih Ika. Rintihannya itu justru semakin mengipasi 
api nafsuku. Api nafsuku semakin berkobar-kobar. Semakin ganas aku mengisap-
isap dan meremas-remas payudara montoknya. Sementara kontholku berdenyut-
denyut keenakan merasakan hangat dan licinnya paha Ika. 
 
Akhirnya aku tidak sabar lagi. Kulepaskan payudara montok Ika dari gelutan mulut 
dan tanganku. Bibirku kini berpindah menciumi dagu dan lehernya, sementara 
tanganku membimbing kontholku untuk mencari liang memeknya. Kuputar-putarkan 
dahulu kepala kontholku di kelebatan jembut di sekitar bibir memek Ika. Bulu-bulu 
jembut itu bagaikan menggelitiki kepala kontholku. Kepala kontholku pun kegelian. 
Geli tetapi enak. 
 
“Mas Bob... masukkan seluruhnya mas Bob... masukkan seluruhnya... Mas Bob 
belum pernah merasakan memek Mbak Dina kan? Mbak Dina orang kuno... tidak 
mau merasakan konthol sebelum nikah. Padahal itu surga dunia... bagai terhempas 
langit ke langit ketujuh. mas Bob...” 
 
Jan-jari tangan Ika yang lentik meraih batang kontholku yang sudah amat tegang. 
Pahanya yang mulus itu dia buka agak lebar. 
 
“Edan... edan... kontholmu besar dan keras sekali, mas Bob...,” katanya sambil 
mengarahkan kepala kontholku ke lobang memeknya. 
 
Sesaat kemudian kepala kontholku menyentuh bibir memeknya yang sudah basah. 
Kemudian dengan perlahan-lahan dan sambil kugetarkan, konthol kutekankan 
masuk ke liang memek. Kini seluruh kepala kontholku pun terbenam di dalam 
memek. Daging hangat berlendir kini terasa mengulum kepala kontholku dengan 
enaknya. 
 
Aku menghentikan gerak masuk kontholku. 
 
“Mas Bob... teruskan masuk, Bob... Sssh... enak... jangan berhenti sampai situ 
saja...,” Ika protes atas tindakanku. Namun aku tidak perduli. Kubiarkan kontholku 
hanya masuk ke lobang memeknya hanya sebatas kepalanya saja, namun kontholku 
kugetarkan dengan amplituda kecil. Sementara bibir dan hidungku dengan ganasnya 
menggeluti lehernya yang jenjang, lengan tangannya yang harum dan mulus, dari 
ketiaknya yang bersih dari bulu ketiak. Ika menggelinjang-gelinjang dengan tidak 
karuan. 
 
“Sssh... sssh... enak... enak... geli... geli, mas Bob. Geli... Terus masuk, mas Bob...” 
 
Bibirku mengulum kulit lengan tangannya dengan kuat-kuat. Sementara gerakan 
kukonsentrasikan pada pinggulku. Dan... satu... dua... tiga! Kontholku kutusukkan 
sedalam-dalamnya ke dalam memek Ika dengan sangat cepat dan kuatnya. Plak! 
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Pangkal pahaku beradu dengan pangkal pahanya yang mulus yang sedang dalam 
posisi agak membuka dengan kerasnya. Sementara kulit batang kontholku bagaikan 
diplirit oleh bibir dan daging lobang memeknya yang sudah basah dengan kuatnya 
sampai menimbulkan bunyi: srrrt! 
 
“Auwww!” pekik Ika. 
 
Aku diam sesaat, membiarkan kontholku tertanam seluruhnya di dalam memek Ika 
tanpa bergerak sedikit pun. 
 
“Sakit mas Bob... Nakal sekali kamu... nakal sekali kamu....” kata Ika sambil 
tangannya meremas punggungku dengan kerasnya. 
 
Aku pun mulai menggerakkan kontholku keluar-masuk memek Ika. Aku tidak tahu, 
apakah kontholku yang berukuran panjang dan besar ataukah lubang memek Ika 
yang berukuran kecil. Yang saya tahu, seluruh bagian kontholku yang masuk 
memeknya serasa dipijit-pijit dinding lobang memeknya dengan agak kuatnya. 
Pijitan dinding memek itu memberi rasa hangat dan nikmat pada batang kontholku. 
 
“Bagaimana Ika, sakit?” tanyaku 
 
“Sssh... enak sekali... enak sekali... Barangmu besar dan panjang sekali... sampai-
sampai menyumpal penuh seluruh penjuru lobang memekku...,” jawab Ika. 
 
Aku terus memompa memek Ika dengan kontholku perlahan-lahan. Payudara 
kenyalnya yang menempel di dadaku ikut terpilin-pilin oleh dadaku akibat gerakan 
memompa tadi. Kedua putingnya yang sudah mengeras seakan-akan mengkilik-kilik 
dadaku yang bidang. Kehangatan payudaranya yang montok itu mulai terasa 
mengalir ke dadaku. Kontholku serasa diremas-remas dengan berirama oleh otot-
otot memeknya sejalan dengan genjotanku tersebut. Terasa hangat dan enak sekali. 
Sementara setiap kali menusuk masuk kepala kontholku menyentuh suatu daging 
hangat di dalam memek Ika. Sentuhan tersebut serasa menggelitiki kepala konthol 
sehingga aku merasa sedikit kegelian. Geli-geli nikmat. 
 
Kemudian aku mengambil kedua kakinya yang kuning langsat mulus dan 
mengangkatnya. Sambil menjaga agar kontholku tidak tercabut dari lobang 
memeknya, aku mengambil posisi agak jongkok. Betis kanan Ika kutumpangkan di 
atas bahuku, sementara betis kirinya kudekatkan ke wajahku. Sambil terus 
mengocok memeknya perlahan dengan kontholku, betis kirinya yang amat indah itu 
kuciumi dan kukecupi dengan gemasnya. Setelah puas dengan betis kiri, ganti betis 
kanannya yang kuciumi dan kugeluti, sementara betis kirinya kutumpangkan ke atas 
bahuku. Begitu hal tersebut kulakukan beberapa kali secara bergantian, sambil 
mempertahankan rasa nikmat di kontholku dengan mempertahankan gerakan maju-
mundur perlahannya di memek Ika. 
 
Setelah puas dengan cara tersebut, aku meletakkan kedua betisnya di bahuku, 
sementara kedua telapak tanganku meraup kedua belah payudaranya. Masih dengan 
kocokan konthol perlahan di memeknya, tanganku meremas-remas payudara 
montok Ika. Kedua gumpalan daging kenyal itu kuremas kuat-kuat secara berirama. 
Kadang kedua putingnya kugencet dan kupelintir-pelintir secara perlahan. Puting itu 
semakin mengeras, dan bukit payudara itu semakin terasa kenyal di telapak 
tanganku. Ika pun merintih-rintih keenakan. Matanya merem-melek, dan alisnya 
mengimbanginya dengan sedikit gerakan tarikan ke atas dan ke bawah. 
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“Ah... mas Bob, geli... geli... Tobat... tobat... Ngilu mas Bob, ngilu... Sssh... sssh... 
terus mas Bob, terus.... Edan... edan... kontholmu membuat memekku merasa enak 
sekali... Nanti jangan disemprotkan di luar memek, mas Bob. Nyemprot di dalam 
saja... aku sedang tidak subur...” 
 
Aku mulai mempercepat gerakan masuk-keluar kontholku di memek Ika. 
 
“Ah-ah-ah... benar, mas Bob. benar... yang cepat... Terus mas Bob, terus...” 
 
Aku bagaikan diberi spirit oleh rintihan-rintihan Ika. tenagaku menjadi berlipat 
ganda. Kutingkatkan kecepatan keluar-masuk kontholku di memek Ika. Terus dan 
terus. Seluruh bagian kontholku serasa diremas-remas dengan cepatnya oleh 
daging-daging hangat di dalam memek Ika. Mata Ika menjadi merem-melek dengan 
cepat dan indahnya. Begitu juga diriku, mataku pun merem-melek dan mendesis-
desis karena merasa keenakan yang luar biasa. 
 
“Sssh... sssh... Ika... enak sekali... enak sekali memekmu... enak sekali 
memekmu...” 
 
“Ya mas Bob, aku juga merasa enak sekali... terusss... terus mas Bob, terusss...” 
 
Aku meningkatkan lagi kecepatan keluar-masuk kontholku pada memeknya. 
Kontholku terasa bagai diremas-remas dengan tidak karu-karuan. 
 
“Mas Bob... mas Bob... edan mas Bob, edan... sssh... sssh... Terus... terus... Saya 
hampir keluar nih mas Bob... 
 
sedikit lagi... kita keluar sama-sama ya Booob...,” Ika jadi mengoceh tanpa kendali. 
 
Aku mengayuh terus. Aku belum merasa mau keluar. Namun aku harus 
membuatnya keluar duluan. Biar perempuan Sunda yang molek satu ini tahu bahwa 
lelaki Jawa itu perkasa. Biar dia mengakui kejantanan orang Jawa yang bernama 
mas Bobby. Sementara kontholku merasakan daging-daging hangat di dalam memek 
Ika bagaikan berdenyut dengan hebatnya. 
 
“Mas Bob... mas Bobby... mas Bobby...,” rintih Ika. Telapak tangannya memegang 
kedua lengan tanganku seolah mencari pegangan di batang pohon karena takut 
jatuh ke bawah. 
 
lbarat pembalap, aku mengayuh sepeda balapku dengan semakin cepatnya. 
Bedanya, dibandingkan dengan pembalap aku lebih beruntung. Di dalam “mengayuh 
sepeda” aku merasakan keenakan yang luar biasa di sekujur kontholku. Sepedaku 
pun mempunyai daya tarik tersendiri karena mengeluarkan rintihan-rintihan 
keenakan yang tiada terkira. 
 
“Mas Bob... ah-ah-ah-ah-ah... Enak mas Bob, enak... Ah-ah-ah-ah-ah... Mau keluar 
mas Bob... mau keluar... ah-ah-ah-ah-ah... sekarang ke-ke-ke...” 
 
Tiba-tiba kurasakan kontholku dijepit oleh dinding memek Ika dengan sangat 
kuatnya. Di dalam memek, kontholku merasa disemprot oleh cairan yang keluar dari 
memek Ika dengan cukup derasnya. Dan telapak tangan Ika meremas lengan 
tanganku dengan sangat kuatnya. Mulut sensual Ika pun berteriak tanpa kendali: 
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“...keluarrr...!” 
 
Mata Ika membeliak-beliak. Sekejap tubuh Ika kurasakan mengejang. 
 
Aku pun menghentikan genjotanku. Kontholku yang tegang luar biasa kubiarkan 
diam tertanam dalam memek Ika. Kontholku merasa hangat luar biasa karena 
terkena semprotan cairan memek Ika. Kulihat mata Ika kemudian memejam 
beberapa saat dalam menikmati puncak orgasmenya. 
 
Setelah sekitar satu menit berlangsung, remasan tangannya pada lenganku 
perlahan-lahan mengendur. Kelopak matanya pun membuka, memandangi wajahku. 
Sementara jepitan dinding memeknya pada kontholku berangsur-angsur melemah. 
walaupun kontholku masih tegang dan keras. Kedua kaki Ika lalu kuletakkan kembali 
di atas kasur dengan posisi agak membuka. Aku kembali menindih tubuh telanjang 
Ika dengan mempertahankan agar kontholku yang tertanam di dalam memeknya 
tidak tercabut. 
 
“Mas Bob... kamu luar biasa... kamu membawaku ke langit ke tujuh,” kata Ika 
dengan mimik wajah penuh kepuasan. “Kak Dai dan pacar-pacarku yang dulu tidak 
pernah membuat aku ke puncak orgasme seperti ml. Sejak Mbak Dina tinggal di sini, 
Ika suka membenarkan mas Bob saat berhubungan dengan Kak Dai.” 
 
Aku senang mendengar pengakuan Ika itu. berarti selama aku tidak bertepuk 
sebelah tangan. Aku selalu membayangkan kemolekan tubuh Ika dalam 
masturbasiku, sementara dia juga membayangkan kugeluti 
 
dalam onaninya. Bagiku. Dina bagus dijadikan istri dan ibu anak-anakku kelak, 
namun tidak dapat dipungkiri bahwa tubuh aduhai Ika enak digeluti dan digenjot 
dengan penuh nafsu. 
 
“Mas Bob... kamu seperti yang kubayangkan. Kamu jantan... kamu perkasa... dan 
kamu berhasil membawaku ke puncak orgasme. Luar biasa nikmatnya...” 
 
Aku bangga mendengar ucapan Ika. Dadaku serasa mengembang. Dan bagai anak 
kecil yang suka pujian, aku ingin menunjukkan bahwa aku lebih perkasa dari 
dugaannya. Perempuan Sunda ini harus kewalahan menghadapi genjotanku. 
Perempuan Sunda ini harus mengakui kejantanan dan keperkasaanku. Kebetulan 
aku saat ini baru setengah perjalanan pendakianku di saat Ika sudah mencapai 
orgasmenya. Kontholku masih tegang di dalam memeknya. Kontholku masih besar 
dan keras, yang hams menyemprotkan pelurunya agar kepalaku tidak pusing. 
 
Aku kembali mendekap tubuh mulus Ika, yang di bawah sinar lampu kuning kulit 
tubuhnya tampak sangat mulus dan licin. Kontholku mulai bergerak keluar-masuk 
lagi di memek Ika, namun masih dengan gerakan perlahan. Dinding memek Ika 
secara berargsur-angsur terasa mulai meremas-remas kontholku. Terasa hangat dan 
enak. Namun sekarang gerakan kontholku lebih lancar dibandingkan dengan tadi. 
Pasti karena adanya cairan orgasme yang disemprotkan oleh memek Ika beberapa 
saat yang lalu. 
 
“Ahhh... mas Bob... kau langsung memulainya lagi... Sekarang giliranmu... 
semprotkan air manimu ke dinding-dinding memekku... Sssh...,” Ika mulai 
mendesis-desis lagi. 
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Bibirku mulai memagut bibir merekah Ika yang amat sensual itu dan melumat-
lumatnya dengan gemasnya. Sementara tangan kiriku ikut menyangga berat 
badanku, tangan kananku meremas-remas payudara montok Ika serta memijit-mijit 
putingnya, sesuai dengan mama gerak maju-mundur kontholku di memeknya. 
 
“Sssh... sssh... sssh... enak mas Bob, enak... Terus... teruss... terusss...,” desis bibir 
Ika di saat berhasil melepaskannya dari serbuan bibirku. Desisan itu bagaikan 
mengipasi gelora api birahiku. 
 
Sambil kembali melumat bibir Ika dengan kuatnya, aku mempercepat genjotan 
kontholku di memeknya. Pengaruh adanya cairan di dalam memek Ika, keluar-
masuknya konthol pun diiringi oleh suara, “srrt-srret srrrt-srrret srrt-srret...” Mulut 
Ika di saat terbebas dari lumatan bibirku tidak henti-hentinya mengeluarkan rintih 
kenikmatan, 
 
“Mas Bob... ah... mas Bob... ah... mas Bob... hhb... mas Bob... ahh...” 
 
Kontholku semakin tegang. Kulepaskan tangan kananku dari payudaranya. Kedua 
tanganku kini dari ketiak Ika menyusup ke bawah dan memeluk punggung 
mulusnya. Tangan Ika pun memeluk punggungku dan mengusap-usapnya. Aku pun 
memulai serangan dahsyatku. Keluar-masuknya kontholku ke dalam memek Ika 
sekarang berlangsung dengan cepat dan berirama. Setiap kali masuk, konthol 
kuhunjamkan keras-keras agar menusuk memek Ika sedalam-dalamnya. Dalam 
perjalanannya, batang kontholku bagai diremas dan dihentakkan kuat-kuat oleh 
dinding memek Ika. Sampai di langkah terdalam, mata Ika membeliak sambil 
bibirnya mengeluarkan seruan tertahan, “Ak!” Sementara daging pangkal pahaku 
bagaikan menampar daging pangkal pahanya sampai berbunyi: plak! Di saat 
bergerak keluar memek, konthol kujaga agar kepalanya yang mengenakan helm 
tetap tertanam di lobang memek. Remasan dinding memek pada batang kontholku 
pada gerak keluar ini sedikit lebih lemah dibanding dengan gerak masuknya. Bibir 
memek yang mengulum batang kontholku pun sedikit ikut tertarik keluar, seolah 
tidak rela bila sampai ditinggal keluar oleh batang kontholku. Pada gerak keluar ini 
Bibir Ika mendesah, “Hhh...” 
 
Aku terus menggenjot memek Ika dengan gerakan cepat dan menghentak-hentak. 
Remasan yang luar biasa kuat, hangat, dan enak sekali bekerja di kontholku. Tangan 
Ika meremas punggungku kuat-kuat di saat kontholku kuhunjam masuk sejauh-
jauhnya ke lobang memeknya. beradunya daging pangkal paha menimbulkan suara: 
Plak! Plak! Plak! Plak! Pergeseran antara kontholku dan memek Ika menimbulkan 
bunyi srottt-srrrt... srottt-srrrt... srottt-srrrtt... Kedua nada tersebut diperdahsyat 
oleh pekikan-pekikan kecil yang merdu yang keluar dari bibir Ika: 
 
“Ak! Uhh... Ak! Hhh... Ak! Hhh...” 
 
Kontholku terasa empot-empotan luar biasa. Rasa hangat, geli, dan enak yang tiada 
tara membuatku tidak kuasa menahan pekikan-pekikan kecil: 
 
“lka... Ika... edan... edan... Enak sekali Ika... Memekmu enak sekali... Memekmu 
hangat sekali... edan... jepitan memekmu enak sekali...” 
 
“Mas Bob... mas Bob... terus mas Bob rintih Ika, “enak mas Bob... enaaak... Ak! Ak! 
Ak! Hhh... Ak! Hhh... Ak! Hhh...” 
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Tiba-tiba rasa gatal menyelimuti segenap penjuru kontholku. Gatal yang enak sekali. 
Aku pun mengocokkan kontholku ke memeknya dengan semakin cepat dan 
kerasnya. Setiap masuk ke dalam, kontholku berusaha menusuk lebih dalam lagi dan 
lebih cepat lagi dibandingkan langkah masuk sebelumnya. Rasa gatal dan rasa enak 
yang luar biasa di konthol pun semakin menghebat. 
 
“Ika... aku... aku...” Karena menahan rasa nikmat dan gatal yang luar biasa aku 
tidak mampu menyelesaikan ucapanku yang memang sudah terbata-bata itu. 
 
“Mas Bob... mas Bob... mas Bob! Ak-ak-ak... Aku mau keluar lagi... Ak-ak-ak... aku 
ke-ke-ke...” 
 
Tiba-tiba kontholku mengejang dan berdenyut dengan amat dahsyatnya. Aku tidak 
mampu lagi menahan rasa gatal yang sudah mencapai puncaknya. Namun pada saat 
itu juga tiba-tiba dinding memek Ika mencekik kuat sekali. Dengan cekikan yang 
kuat dan enak sekali itu. aku tidak mampu lagi menahan jebolnya bendungan dalam 
alat kelaminku. 
 
Pruttt! Pruttt! Pruttt! Kepala kontholku terasa disemprot cairan memek Ika, 
bersamaan dengan pekikan Ika, “...keluarrrr...!” Tubuh Ika mengejang dengan mata 
membeliak-beliak. 
 
“Ika...!” aku melenguh keras-keras sambil merengkuh tubuh Ika sekuat-kuatnya, 
seolah aku sedang berusaha rnenemukkan tulang-tulang punggungnya dalam 
kegemasan. Wajahku kubenamkan kuat-kuat di lehernya yang jenjang. Cairan 
spermaku pun tak terbendung lagi. 
 
Crottt! Crott! Croat! Spermaku bersemburan dengan derasnya, menyemprot dinding 
memek Ika yang terdalam. Kontholku yang terbenam semua di dalam kehangatan 
memek Ika terasa berdenyut-denyut. 
 
Beberapa saat lamanya aku dan Ika terdiam dalam keadaan berpelukan erat sekali, 
sampai-sampai dari alat kemaluan, perut, hingga ke payudaranya seolah terpateri 
erat dengan tubuh depanku. Aku menghabiskan sisa-sisa sperma dalam kontholku. 
Cret! Cret! Cret! Kontholku menyemprotkan lagi air mani yang masih tersisa ke 
dalam memek Ika. Kali ini semprotannya lebih lemah. 
 
Perlahan-lahan tubuh Ika dan tubuhku pun mengendur kembali. Aku kemudian 
menciumi leher mulus Ika dengan lembutnya, sementara tangan Ika mengusap-usap 
punggungku dan mengelus-elus rambut kepalaku. Aku merasa puas sekali berhasil 
bermain seks dengan Ika. Pertama kali aku bermain seks, bidadari lawan mainku 
adalah perempuan Sunda yang bertubuh kenyal, berkulit kuning langsat mulus, 
berpayudara besar dan padat, berpinggang ramping, dan berpinggul besar serta 
aduhai. Tidak rugi air maniku diperas habis-habisan pada pengalaman pertama ini 
oleh orang semolek Ika. 
 
“Mas Bob... terima kasih mas Bob. Puas sekali saya. indah sekali... sungguh... enak 
sekali,” kata Ika lirih. 
 
Aku tidak memberi kata tanggapan. Sebagai jawaban, bibirnya yang indah itu 
kukecup mesra. Dalam keadaan tetap telanjang, kami berdekapan erat di atas 
tempat tidur pacarku. Dia meletakkan kepalanya di atas dadaku yang bidang, 
sedang tangannya melingkar ke badanku. Baru ketika jam dinding menunjukkan 
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pukul 22:00, aku dan Ika berpakaian kembali. Ika sudah tahu kebiasaanku dalam 
mengapeli Dina, bahwa pukul 22:00 aku pulang ke tempat kost-ku sendiri. 
 
Sebelum keluar kamar, aku mendekap erat tubuh Ika dan melumat-lumat bibirnya 
beberapa saat. 
 
“Mas Bob... kapan-kapan kita mengulangi lagi ya mas Bob... Jangan khawatir, kita 
tanpa Ikatan. Ika akan selalu merahasiakan hal ini kepada siapapun, termasuk ke 
Kak Dai dan Mbak Dina. Ika puas sekali bercumbu dengan mas Bob,” begitu kata 
Ika. 
 
Aku pun mengangguk tanda setuju. Siapa sih yang tidak mau diberi kenikmatan 
secara gratis dan tanpa ikatan? Akhirnya dia keluar dari kamar dan kembali masuk 
ke rumahnya lewat pintu samping. Lima menit kemudian aku baru pulang ke tempat 
kost-ku. 

 

Permainan Cinta di Kamar Mandi  
 
Halo kenalkan, aku Panji Anugerah (nama samaran). Seorang pria berusia 37 tahun, 
menikah, dengan seorang wanita yang sangat cantik dan molek. Aku dikaruniai 
Tuhan 2 orang anak yang lucu-lucu. Rumah tanggaku bahagia dan makmur, walapun 
kami tidak hidup berlimpah materi. 
Boleh dibilang sejak SMA aku adalah pria idaman wanita. Bukan karena fisikku yang 
atletis ini saja, tapi juga karena kemampuanku yang hebat (tanpa bermaksud 
sombong) dalam bidang olahraga (basket dan voli, serta bulu tangkis), seni (aku 
mahir piano dan seruling) dan juga pelajaran (aku menduduki peringkat ketiga 
sebagai pelajar terbaik di SMAku). Bedanya waktu di SMA dahulu, aku tidak terlalu 
tertarik dengan hal-hal seperti seks dan wanita, karena saat itu konsenterasiku lebih 
terfokus pada masalah akademisku. 
 
Bakat playboyku mulai muncul setelah aku menjadi seorang kepala rumah tangga. 
Aku mulai menyadari daya tarikku sebagai seorang pria normal dan seorang 
pejantan tangguh. Sejak diangkat sebagai kabag bagian pemasaran inilah, pikiran-
pikiran kotor mulai singgah di otakku. Apalagi aku juga hobi menonton film-film biru. 
 
Wanita lain yang sempat hadir dihatiku adalah Maya. Dia adalah rekan kerjaku, 
sesama pegawai tapi dari jurusan berbeda, Accounting. Dia berasal dari Surakarta, 
tinggal di Bandung sudah lama. Kami sempat menjalin hubungan gelap setahun 
setelah aku menikah dengan Lilis, istriku. Hubungan kami tidak sampai melakukan 
hal-hal yang menjurus kepada aktivitas seksual. Hubungan kami hanya berlangsung 
selama 6 bulan, karena dia pindah ke lain kota dan dinikahkan dengan orang tuanya 
dengan pria pilihan mereka. Dasar nasib!!! Niatku berpoligami hancur sudah. 
Padahal aku sudah berniat menjadikannya istri keduaku, walau istri pertamaku suka 
atau tidak. Karena frustasi, untuk beberapa bulan hidupku terasa hampa. Untungnya 
sikapku ini tidak bertahan lama, karena di tahun yang sama aku berkenalan dengan 
seorang teman yang mengajariku gaya hidup sehat, bodybuilding. 
 
Saat itu, sekitar tahun 1998, yang namanya olahraga fitness, bukanlah suatu trend 
seperti sekarang. Peminatnya masih sedikit. Gym-gympun masih jarang. Sejujurnya 
aku malas berbodybuilding seperti yang dilakukan temanku itu. Apalagi saat itu 
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sedang panas-panasnya isu politik dan kerusuhan sosial. Belum lagi adanya krismon 
yang benar-benar merusak perekonomian Indonesia. Untungnya perusahaan 
tempatku bekerja cukup kuat bertahan badai akibat krismon, hingga aku tidak turut 
diPHK. Namun temanku yang sangat baik itu terus memotivasiku, hingga tak sampai 
3 bulan, aku yang tadinya hanya seorang pria berpostur biasa-biasa saja-walaupun 
aku bertubuh atletis, menjadi seorang atlet bodybuilding baru yang cukup 
berprestasi di kejuaraan-kejuaraan daerah maupun nasional. Hebatnya lagi kantorku 
dan seluruh keluargaku ikut mendukung semua aktivitasku itu. Kata mereka ”kantor 
kita punya Ade Rai baru, hingga kita tidak perlu satpam atau bodyguard baru” suatu 
anekdot yang sudah menjadi santapanku berhari-hari. 
 
Semakin berlalunya waktu, aktivitas bodybuilderku kukurangi. Apalagi aku sudah 
diangkat menjadi kabag pemasaran sekarang, di mana keuntungan mulai berpihak 
pada perusahaan tempatku bekerja. Aku mulai bertambah sibuk sekarang. Namun 
untuk menjaga fisikku agar tetap bugar dan prima, aku tetap rutin basket, voli, dan 
bersepeda. Hanya 2 kali seminggu aku pergi ke tempat fitness. Hasilnya tubuhku 
tetap kelihatan atletis dan berotot, namun tidak sebagus ketika aku menjadi atlet 
bodybuilding dadakan. 
 
Sewaktu aku menjadi atlet bodybuilding, banyak wanita melirikku. Beberapa di 
antaranya mengajakku berkencan. Tapi karena saat itu aku sedang asyik menekuni 
olahraga ini, tanggapan dan godaan mereka tidak kutanggapi. Salah satu yang suka 
menggodaku adalah Mia. Dia adalah puteri tetangga mertuaku. Baru saja lulus SMA, 
dan dia akan melanjutkannya ke sebuah PTn terkenal di kota Bandung. Gadis itu 
suka menggoda di setiap mimpiku dan bayangannya selalu menghiasi pikiranku saat 
aku menyetubuhi istriku. Kisahku dengan Mia akan kuceritakan lain waktu. 
 
Seperti biasanya, aku bangun pagi. Pagi itu aku bangun pukul 04.30 pagi. Setelah 
cuci muka, aku mulai berganti pakaian. Aku akan melakukan olahraga pagi. Udara 
pagi yang sehat memang selalu memotivasiku untuk jogging keliling kompleks 
perumahanku. Dengan cuek aku memakai baju olahraga yang cukup ketat dan pas 
sekali ukurannya di tubuh machoku ini. Kemudian aku mengenakan celana boxer 
yang juga ikut mencetak pantatku yang seperti dipahat ini. Aku sengaja bersikap 
demikian demi mewujudkan impianku, menggoda Mia dengan keindahan tubuhku. 
Menurut kabar, dia juga suka jogging. Niatku bersenang-senang dengan Mia 
memang sudah lama kupendam. Namun selama ini gadis itu selalu membuatku 
gemas dan penasaran. Dia seperti layangan yang diterbangkan angin, didekati 
menjauh, dijauhi mendekat. 
 
Tak berapa lama jogging, tubuhku pun sudah mulai keringatan. Peluh yang 
membasahi kaus olahragaku, membuat tubuh kokoh ini tercetak dengan jelas. Aku 
membayangkan Mia akan terangsang melihatku. Tetapi sialnya, pagi itu tidak ada 
tanda-tanda Mia sedang berjogging. Tidak kelihatan pula tetanggaku lainnya yang 
biasa berjogging bersama. Padahal aku sudah berjogging sekitar 30 menit. Saat itu 
aku baru sadar, aku bangun terlalu pagi. Padahal biasanya aku jogging jam 06.00 ke 
atas. Dengan perasaan kecewa aku balik ke rumah mertuaku. Dari depan rumah itu 
tampak sepi. Aku maklum, penghuninya masih tertidur lelap. Tadi pun saat aku 
bangun, tidak terdengar komentar istriku karena dia sedang terlelap tidur setelah 
semalaman dia menemani anakku bermain playstation. Saat aku berjalan ke arah 
dapur untuk minum, aku melihat ibu mertuaku yang seksi itu sedang mandi. 
Tampaknya dia sudah bangun ketika aku berjogging tadi. 
 
Kamar mandi di rumah mertuaku memang bersebelah-sebelahan dengan dapurnya. 
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Setiap kali anda ingin minum, anda harus melewati kamar mandi itu. Seperti 
disengaja, pintu kamar mandi itu dibiarkan sedikit terbuka, hingga aku bisa melihat 
bagian belakang tubuh molek mertuaku yang menggairahkan itu dengan jelas. 
Mertuaku walaupun usianya sudah kepala 4, tapi masih kelihatan seksi dan molek, 
karena dia sangat rajin merawat tubuhnya. Dia rajin senam, aerobik, body language, 
minum jamu, ikut diet sehat, sehingga tak heran tubuhnya tidak kalah dengan tubuh 
wanita muda usia 30-an. 
 
Melihat pemandangan syur itu, kontan batangku mengeras. Batang besar, panjang, 
dan keras itu ingin merasakan lubang hangat yang nikmat, basah, dan lembab. 
Batang itu juga ingin diremas-remas, dikulum, dan memuncratkan pelurunya di 
lubang yang lebih sempit lagi. Sambil meremas-remas batangku yang sudah mulai 
tegak sempurna ini, kuperhatikan terus aktivitas mandi mertuaku itu. Akhirnya 
timbul niatku untuk menggaulinya. Setelah menimbang-nimbang untung atau 
ruginya, aku pun memutuskan nekat untuk ikut bergabung bersama ibu mertuaku, 
mandi bersama. Kupeluk dia dari belakang, sembari tanganku menggerayang liar di 
tubuh mulusnya. Meraba mulai dari leher sampai kemaluannya. Awalnya ibu 
mertuaku kaget, tetapi setelah tahu aku yang masuk, wajah cantiknya langsung 
tersenyum nakal. 
 
”Panji, nakal kamu” katanya sambil balas memelukku. Dia berbalik, langsung 
mencium mulutku. Tak lama kami sudah berpagut, saling cium, raba, dan remas 
tubuh masing-masing. Dengan tergesa kubuka bajuku dibantu mertuaku hingga aku 
sudah bertelanjang bulat. Batangku pun mengacung tegang, besar, dan gagah. 
 
Kami pun melakukan pemanasan sekitar 10 menit dengan permainan oral yang 
nikmat di batangku, sebelum kemaluannya kutusuk dengan batangku. Permainan 
birahi itu berlangsung seru. Aku menyetubuhinya dalam posisi doggy style. Aku 
merabai payudaranya yang kencang itu, meremas-remasnya, mempermainkan 
putingnya yang sudah mengeras. 30 menit berlalu, ibu mertuaku sudah sampai pada 
puncaknya sebanyak 2 kali. 1 kali dalam posisi doggy, 1 kali lagi dalam posisi 
berhadap-hadapan di dinding kamar mandi. Namun sayangnya, batangku masih saja 
mengeras. Aku panik karenanya. Aku khawatir jika batangku ini masih saja bangun 
sementara hari sudah mulai pagi. Aku khawatir kami akan dipergoki istriku. Rupanya 
mertuaku mengerti kepanikanku itu. Dia kembali mengoral batangku yang masih 
bugar dan perkasa ini, lalu dia berbisik mesra, 
 
”Jangan khawatir panji sayang, waktunya masih lama” katanya nakal. 
Aku bingung mendengar ucapannya, tapi kubiarkan aktivitasnya itu sambil terus 
mendesah-desah nikmat. Tiba-tiba ibu mertuaku menghentikan perbuatannya itu. 
Dia langsung berdiri. Melihat itu, aku pun protes, 
”Lho, bu, aku khan belum keluar?” suaraku parau, penuh birahi. 
”Sabar sayang, kita lanjut di kamarku saja yuk” katanya mesra. 
Aku pun tambah bingung. ”Tapi khan ada bapak?” suaraku masih saja parau, karena 
birahi. 
 
”Tenang saja, bapakmu itu sudah pergi tak lama setelah kamu jogging tadi, dia ada 
tugas ke Jawa” sahut ibu mertuaku sambil mengemasi pakaian olahragaku yang 
tercecer di kamar mandi dan kemudian menggandengku ke arah kamarnya. Begitu 
sampai di kamarnya, aku disuruhnya telentang di ranjang, sementara dia mengelap 
sisa-sisa air, keringat, dan sabun di tubuhnya dengan handuk kering yang sudah ada 
di kamarnya. Lalu dia melakukan hal yang sama padaku. Setelah itu dia langsung 
saja mengambil posisi 69, mulai mengoral batangku kembali. Tak lama nafsuku pun 
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bangkit kembali. Kali ini aku bertekad akan membuat mertuaku keluar sampai tiga 
kali. Aku memang khawatir hubunganku di pagi ini akan ketahuan istriku, tapi 
persetanlah...que sera-sera. Apapun yang akan terjadi terjadilah. 
 
Aku pun balik menyerang ibu mertuaku. Mulut dan lidahku dengan ganas 
mempermainkan miliknya. Tanganku juga ikut aktif merabai, meremasi bibir 
kemaluan dan menusuki lubang anal ibu mertuaku. Kelentitnya yang sudah 
membengkak karena rangsangan seksual kujilati, dan keremasi dengan gemas. 
Kumainkan pula apa yang ada di sekitar daerah kemaluannya. Gabungan remasan 
jari, kobokan tangan di kemaluannya, dan serangan lidahku berhasil membuat 
mertuaku keluar lagi untuk yang ketiga kalinya. ”Aaaaahhhh.... panji sayang ....” 
jerit nikmat ibu mertuaku. Cairan birahi ibu mertua keluar deras dari lubang 
vaginanya. Langsung saja kuhisap dan kutelan habis hingga tidak ada yang tersisa. 
 
Akupun tersenyum, lalu aku merubah posisiku. Tanpa memberikan kesempatan ibu 
mertuaku untuk beristirahat, kuarahkan batangku yang masih bugar dan perkasa ini 
ke arah vaginanya, lalu kusetubuhi dia dalam posisi misionaris. Kurasakan batangku 
menembus liang vagina seorang wanita kepala 4 yang sudah beranak tiga, tapi 
masih terasa kekenyalan dan kekesatannya. Tampaknya program jamu khusus 
organ tubuh wanita yang dia minum berhasil dengan baik. Miliknya masih terasa 
enak dan nikmat menggesek batangku saat keluar masuk. 
Sambil menyetubuhi ibu mertuaku, aku mempermainkan buah dadanya yang besar 
dan kenyal itu, dengan mulut dan tanganku. Kuraba-raba, kuremas-remas, kujilat, 
kugigit, sampai payudara itu kemerah-merahan. Puas bermain payudara tanganku 
mempermainkan kelentitnya, sementara mulutku bergerilya di ketiaknya yang halus 
tanpa bulu, sementara tangan satunya masih mempermainkan payudaranya. Tangan 
ibu mertuaku yang bebas, meremas-remas rambutku, dan mencakar-cakar 
punggungku. Posisi nikmat ini kami lakukan selama bermenit-menit, hingga 45 
menit kemudian ibu mertuaku mencapai orgasmenya yang keempat. Setelah itu dia 
meminta istirahat. Aku sebenarnya malas mengabulkan permintaannya itu, karena 
aku sedang tanggung, hampir mencapai posisi puncak. Namun akhirnya aku 
mengalah. 
 
”Panji kamu hebat banget deh, kamu sanggup membuat ibu keluar sampai empat 
kali” puji ibu mertuaku. 
”Aah ibu bisa saja deh” kataku merendah. 
”Padahal kamu sudah jogging 45 menit, tapi kamu masih saja perkasa” lanjut 
pujiannya. 
”Itukan sudah jadi kebiasaanku, bu” aku berkata yang sebenarnya. 
”Kamu benar-benar lelaki perkasa, Lilis beruntung mendapatkanmu” puji mertuaku 
lagi. 
 
Lalu kami bercakap-cakap seperti biasanya. Sambil bercakap-cakap, tangan ibu 
mertuaku nakal bergerilya di sekujur tubuhku. Terakhir dia kembali mempermainkan 
batangku yang sudah mengerut ukurannya. 
 
Aku bangkit, lalu beranjak dari tempat tidur. Ibu mertuaku memandangku heran, 
dikiranya aku akan keluar dari kamarnya dan mengakhiri permainan cinta kami. Tapi 
kutenangkan dia sambil berkata, ”Sebentar bu, aku akan mengecek keadaan dulu”. 
Aku memang khawatir, aku takut istri dan anakku bangun. Dengan cepat kukenakan 
kembali pakaian olahragaku dan keluar kamar mertuaku. Ternyata dugaanku salah. 
Hari memang sudah beranjak pagi, sekitar jam 6.15 menit, tapi istri dan anakku 
belum juga bangun. Penasaran kuhampiri kamarku dan kamar tempat anakku tidur. 
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Ternyata baik anak maupun istriku masih tertidur lelap. Aku lega melihatnya. 
Sepertinya permainan playstation semalam, berhasil membuat mereka kolaps. Aku 
mendatangi jam weker di kamar keduanya, lalu kustel ke angka 9 pagi. 
 
Aku menatap wajah istriku yang tertidur penuh kedamaian, sambil berkata dalam 
hati, ”Tidurlah yang lama sayang, aku belum selesai menikmati tubuh ibumu” lalu 
mengecup pipinya. Setelah itu, aku kembali ke kamar mandi, mencuci tubuhku, lalu 
balik lagi ke kamar mertuaku. Kami terlibat kembali dalam persetubuhan nikmat 
lagi. Dalam persetubuhan terakhir ini, aku dan ibu mertuaku sama-sama meraih 
orgasme kami bersama dalam posisi doggy anal. Sesudahnya aku balik ke kamar 
istriku, setelah membersihkan diri di kamar mandi untuk yang terakhir kali, dan 
kemudian mengenakan baju tidurku kembali. 
 
Begitulah cerita seksku dengan Ibu mertuaku di suatu pagi hari yang indah. Tidak 
ada Mia, ada Arini, mertuaku yang molek dan menggairahkan. 

 

Sahabatku Levana 
 
Nama saya Kartika, usia 25 tahun dengan tinggi 168 cm, berat 53 kg, asli orang 
bandung, kulit putih bersih, ukuran payudara saya yang 34C termasuk lumayan 
untuk gadis seusia saya. Pekerjaan saya manager operasional perusahaan terkenal 
di daerah saya. Saya ingin mengeluarkan gelisah hati yang saya pendam Fifima ini, 
mudah-mudahan saya bisa berbagi dengan pembaca sekalian. Saya dikantor 
mempunyai sahabat yang namanya levana, sering saya panggil Ana. Orangya supel, 
dan mudah bergaul, tingginya 172 cm/53 kg, dengan kulit putih mulus, maklum 
orang menado asli, 34B ukuran payudaranya. Saya mempunyai kelainan ini sejak 
masih gadis pas tinggal bersama kakak saya, mbak erni namanya. Kapan-kapan 
saya ceritakan sejarah lesbian saya, tapi saya juga suka cowok lho sama seperti 
gadis-gadis lain. Cuman saja hampir tujuh puluh persen saya menyenangi cewek, 
saya tidak mengerti mengapa saya begini, mungkin suatu saat saya bisa sembuh 
total ya?!. Saya sering jalan bareng ana kalo ada undangan karena saya belum ada 
pasangan, banyak sich cowok yang naksir, cuma saya masih enggan aja untuk 
berpacaran. Saya ingat betul awalnya pas bulan Agustus 2004, sehabis pulang 
kantor. 

"ka, sini sebentar" panggil ana pada saya sambil mendekatkan Mercynya.  
"ada apa na?" tanya saya heran pada ana.  
"boleh nggak minta tolong"  
"tolong apa"  
"itu lho, rumah saya khan sedang direnovasiâ€¦"  
"terus"  
"mmh, boleh numpang nginep nggak dirumahmu" tanya ana ragu-ragu.  
"alaa, gitu aja nanya, boleh dong, sekarang?"  
"iya, boleh khan?" tanya ana sekali lagi meyakinkan dirinya sendiri.  
"udah nggak usah banyak omong, ayo jalan" perintah saya sambil tersenyum.  
"okey, trim's ya" 

Maka setelah ana mengambil baju sekedarnya, kita berdua meluncur ke rumah saya 
yang memang jauh dari kantor. Rumah saya mempunyai empat kamar, satu kamar 
untuk tamu dan kamar saya ditengah, saya tinggal sendiri karena orang tua saya 
tinggal di surabaya. 
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"na, ini kamarmu ya" kata saya sambil menunjukkan sebuah kamar padanya diujung 
depan.  
"trim's ya" jawabnya sambil masuk melihat-lihat kamar.  
"tak tinggal dulu"  
"yaâ€¦" jawabnya sambil lalu. Saya kemudian menuju kamar untuk mandi dan ganti 
baju, soalnya gerah sejak tadi, sedang asyik-asyiknya saya memilih BH, tiba-tiba 
ana masuk kekamar.  
"ehâ€¦maaf ka, lagi pake baju ya" katanya kaget melihat masih memakai celana 
dalam berwarna merah dan belum mengenakan BH sama sekali.  
"oh ana, masuk na, nggak apa-apa kok" jawab saya sambil tersenyum melihatnya 
yang masih memandangi payudara saya yang termasuk besar dan montok.  
"wah, badanmu seksi juga ya"  
"tentu aja, abis saya rajin senam sich"  
"oh ya, ada film bagus nich, nonton yuk" ajak ana sambil menggandeng saya untuk 
nonton TV di ruang tengah.  
"bentar na, tak ganti baju dulu ya" jawab sambil memakai BH dan kaos longgar serta 
celana pendek.  
"tak tunggu yaâ€¦"  
"ya" 

Kemudian levana sudah duduk didepan TV sambil makan camilan, sedang saya 
masih sibuk membereskan baju yang berserakan. Malam itu ana mengenakan daster 
kuning hingga kelihatan kulit lengannya yang putih mulus, kadang-kadang karena 
duduk kita yang mepet, ana tak sengaja menyenggol payudara saya hingga 
perasaan saya jadi tambah aneh. Mungkin karena acara Tvnya yang membosankan, 
saya jadi tak tertarik lagi, saya lebih tertarik memperhatikan ana saja. Ternyata ana 
yang memakai daster itu, sudah tidak memakai BH lagi hingga tonjolan payudaranya 
kelihatan mencuat keatas, mungkin karena kita sama-sama perempuan, jadi ana 
tidak malu-malu lagi, bahkan kadang-kadang kakinya dinaikkan kemeja hingga 
bawahan dasternya jadi tersingkap dan memperlihatkan celana dalamnya yang 
berwarna putih. Perasaaan saya jadi lain hingga saya memutuskan untuk kekamar 
dan berganti baju dengan daster tanpa memakai BH dan celana dalam, supaya 
tambah nyaman gitu kalo berdekatan dengan levana, sungguh levana itu gadis yang 
cantik seperti artis mandarin. Saya kembali keruang tamu dan membawa kaset DVD 
untuk saya tonton bersama ana, siapa tahu aja levana tertarik dengan filmnya dan 
pengin mmmhâ€¦. 

"na, ganti ama DVD ya"  
"film apaan tuch"  
"ini, film romantis dari jepang, pengin liat nggak?"  
"ya, bolehlah, abis acaranya nggak ada yang menarik sich"  
"okey, duduk dekat sini" perintah saya pada ana untuk duduk disofa agar nyaman 
menonton film itu. Sebetulnya sich, itu film triple XXX dari jepang mengenai seorang 
gadis yang mencintai guru wanitanya dan mereka bersetubuh dan bercinta dengan 
gaya yang romantis dengan berbagai macam gaya. Volume TV dan AC saya perbesar 
hingga ana mepet dengan saya. Untung rumah sudah sepi karena pembantu sudah 
pulang semua dan lagian rumah saya besar, jadi volume suara TV yang besar itu 
tidak kedengaran lagi.  
"film BF ya" tanya ana tanpa menoleh pada saya.  
"tapi bagus lho, untuk pelajaran sex"  
"bagus, sich bagus, tapi saya jadi pengin nich" guman ana tak jelas karena napasnya 
yang makin berat dan diselingi suara orang  
bercinta dari TV yang makin kencang.  
"gimana kalo saya pegang susumu"  
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"hush, ngaco kamu tika, kita ini sama-sama cewek tauuu" jawabnya sambil 
monyong, namun itupun menambah gairah saya makin tinggi.  
"daripada kamu megang sendiri, hayoooo" jawab saya tak mau kalah sambil meraba 
payudaranya.  
"jangan, tikaâ€¦.janganâ€¦" teriaknya keras karena kaget payudaranya saya pegang. 
Namun teriakannya tak membuat saya jera, bahkan kupingnya yang sensitip saya 
cium dengan lembut.  
"kurang ajar kamu, sstssâ€¦."  
"mmhâ€¦" 

Pergumulan saya dengan ana berlangsung seru, hingga beberapa menit levana 
masih memberontak, tetapi karena gairahnya sudah naik dan ditambah lagi dengan 
ciuman dan remasan saya pada daerah sensitipnya, akhirnya ana menyerah juga. 
Bahkan dengan sigap mencium bibir saya dengan ganas sambil meraba vagina saya 
yang sudah mulai basah sejak tadi.  
"sstâ€¦mmhâ€¦tungguâ€¦" potong saya menghentikan ciuman dan serangannya ana.  
"hahhh, ada apa ka?"  
"buka dastermuâ€¦" perintah saya menyuruhnya membuka daster, sementara saya 
yang telah membuka daster hingga bugil.  
"wah, susumu besar juga ya" kata levana kagum melihat payudara saya yang sudah 
tegak, sambil juga melepaskan dasternya, bahkan celana dalamnyapun ikut 
dilepaskan juga hingga kita sama-sama bugil. Dan kamipun kembali saling 
berciuman disofa tanpa mempedulikan Film jepang itu, saya mengambil inisiatip 
untuk memulai mencium payudaranya.  
"ssstsssâ€¦ssstâ€¦"  
"mmhâ€¦ganâ€¦tianâ€¦" rintih ana karena tidak dapat menahan ciuman dan jilatan 
lidah saya pada payudaranya. Maka sayapun berganti posisi dengan ana yang 
menjilat payudara saya dengan semangat hingga vagina saya juga ikut dibelai, 
bahkan jari-jarinya yang lentik keluar masuk kedalam lubang vagina saya dengan 
cepat hingga saya orgasme yang pertama.  
"sstsssâ€¦ssstâ€¦  
"mmhâ€¦enakâ€¦na, cepetanâ€¦sstsssâ€¦" rintih saya karena tak tahan dengan 
permainan ana yang begitu hebat, bahkan ana sekarang mejilat vagina saya dengan 
liar hingga beberapa menit, saya semakin mendorong vagina saya kearah mulutnya 
yang sedang menghisap bagian dalam.  
"sstssâ€¦pinggirâ€¦nya..sstsâ€¦yaâ€¦"  
"yaâ€¦sstssâ€¦yang iâ€¦tuâ€¦" rintih saya terpatah-patah. Tiba-tiba levana 
menghentikan permainanyaâ€¦  
"ada apa na?"  
"kita coba yang kayak di film, mau khan?'  
"boleh ajaâ€¦" jawab saya senang karena senang gaya enam sembilan. 

Gaya enam sembilan itu maksudnya saya yang berada diposisi atas menghadap 
levana yang berada di posisi bawah dengan saling menjilat vagina masing-masing, 
bahkan saking enaknya hingga kepala saya terjepit oleh levana yang rupanya juga 
orgasme yang pertama. Kami melakukan pergumulan itu disofa hingga dua jam dan 
rupanya levanapun puas atas permainan itu.  
"hahhh, lega rasanyaâ€¦"  
"gimana, enak nggak?"  
"enak juga ya"  
"mau lagi nggak?"  
"mau dong kalo caranya gitu" jawab ana manja sambil mencium bibir saya gemas. 
Malam itu saya dan levana menghabiskan permainan yang seru itu dikamar, bahkan 
ana tak henti-hentinya meremas payudara saya dengan gemas, kadang-kadang saya 
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puaskan levana dengan alat kelamin pria pastik itu, tentu saja alatnya bisa getar, itu 
menambah nikmat percintaan saya dengan ana. Beberapa ronde kita lalui hingga 
pagi, juga dikamar mandi. Seperti biasa saya sudah bersiap kekantor dengan levana.  
"ayo na, udah siap belum"  
"udah bosss, ayo" gandeng ana mesra sambil mencium bibir saya lembut.  
"hush, nanti dilihat orang lho"  
"iya yaâ€¦" 

Maka sejak itu, saya dan levana sering bercinta dirumahnya atau rumah saya, 
bahkan pernah beberapa kali kita bercinta didalam mobil. Pas hari libur, levana 
mengajak saya dan beberapa temannya ikut darmawisata ke Pulau Bali dan Lombok. 
Salah satu diantaranya bernama Fifiani yang orang Malang katanya.  
"tika, kamu ikut tour besok nggak"  
"tentu dong, yang kebali dan lombok khan?"  
"iya dong, ehâ€¦kenalin nich,teman saya"  
"Fifiani" katanya memperkenalkan diri.  
"Kartika Sari" jawab saya sambil menjabat tangannya yang kuning langsat itu.  
"ayo na, sampai besok ya" jawab levana menggandeng Fifiani. Hari yang ditunggu-
tunggu akhirnya tiba, saya dengan beberapa teman kantor jadi berwisata ke pulau 
bali dan lombok, juga ada Fifiani dan levana. Dari ngobrol-ngobrol kita, saya ketahui 
bahwa Fifiani itu umurnya baru 23 tahun, 172 cm/53 cm, dengan payudara 34C, 
orangnya cukup ramah dan sopan. Levana pernah bercerita pada saya bahwa Fifiani 
adalah seorang lesbian sejati, sudah pernah beberapa kali pacaran, namun kandas 
dijalan hingga hatinya hancur lebur. 

"ana, sini bentar na" panggil saya pada ana.  
"ada apa tik"  
"tukeran duduk ya, Fifiani disini en' tas ini ditempatmu, gimana?"  
"enak aja, kapan lagi kesempatan gini datang"  
"please dong, khan kamu udah lama kenal ama Fifiani"  
"iya dech, cuman aku boleh liat dong disebelahâ€¦" canda ana sambil mencolek 
payudara saya gemas. 

Akhirnya dalam bis itu, saya yang mulanya duduk dibelakang dengan tas besar, 
entah siapa yang punya, dapat duduk dengan Fifiani yang cantik. Levana tak 
ketinggalan duduk disebelah dengan tas besar yang sudah saya pindahkan. Fifiani 
dalam perjalanan itu memakai rok jins hitam dengan kaos merah mudanya, sungguh 
serasi dengan bentuk tubuhnya yang proporsional. Rupanya Fifiani atau biasa saya 
panggil dengan Fifi senang curhat sama saya, bahkan beberapa kali matanya 
mengarah pada payudara dan bawah rok jins biru saya yang agak naik keatas, 
mungkin celana dalam saya yang berwarna putih polos kelihatan kali ya, tapi saya 
cuek aja sich. Bahkan saya sengaja beberapa kali menyingkap rok saya hingga paha 
saya yang putih kelihatan dengan jelas hingga Fifi salah tingkah memperhatikan rok 
saya. Malam itu kita sudah melewati kota probolinggo, saya lihat teman-teman 
sudah pada tidur karena kecapean, sementara levana memperhatikan saya sambil 
mengedipkan mata beberapa kali. Bis wisata itu yang duduk dibelakang cuma saya, 
marsela, levana dan beberapa barang bawaan yang menumpuk, sementara yang lain 
duduk didepan, tentu saja ada yang berpasangan. Sementara itu fifi rupanya sudah 
tertidur pulas dengan kepalanya bersandar pada bahu kanan saya, dan perasaan 
saya jadi tak enak nich karena napasnya yang harum dan lembut tercium oleh saya, 
disamping itu posisi duduknya yang sungguh membuat dada saya berdebar-debar 
karena kakinya menopang pada paha saya. Dengan perlahan saya menyelimutinya 
hingga kita berdua tertutup oleh selimut hingga cuma tinggal kepala saja yang 
kelihatan. Tangan kanan fifi saya pegang dan saya tempatkan payudara saya, tiba-
tiba fifi membuka matanya dan menatap saya tajam. 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

"ehâ€¦ehâ€¦fiâ€¦belum tidur ya" tanya saya tergagap-gagap karena kaget 
melihatnya bangun tiba-tiba.  
"iya mbak, belum ngantuk nich" jawabnya terseyum ramah dan tidak melepaskan 
tangannya dari payudara saya, padahal payudara saya udah horny nich.  
"jangan panggil mbak dong, panggil tika ya"  
"iya dech, tika udah punya pacar belum"  
"belum, emangnya kenapa"  
"masak, cewek secantik kamu belum punya pacar!"  
"emang belum, kamu sendiri"  
"udah pernah sich, cuma sering putus, lebih sahabatan ama cewek"  
"oh gitu yaâ€¦"  
"ka, boleh nggak fifi peluk"  
"boleh aja, terserah fifi dech" guman saya pelan karena fifi dengan pelan meremas 
payudara saya dengan gemas, bahkan sudah masuk dalam BH saya dan 
meremasnya dengan lembut.  
"sstssâ€¦fiâ€¦"  
"gimana ka" tanya fifi yang berusaha membuka BH saya.  
"enak fiâ€¦sstssâ€¦saya bolehâ€¦" belum sempat fifi menjawab, tangan saya sudah 
masuk dalam roknya dan membelai vaginanya yang masih memakai celana dalam.  
"sstâ€¦kaâ€¦ayo dongâ€¦" ajak fifi menuntun tangan saya untuk masuk kedalam 
celana dalamnya dan menyentuh vaginanya. Akhirnya saya dan fifi saling meremas 
payudara dan menyentuh vagina hingga fifi duluan orgasme karena tak tahan 
dengan jari-jari saya yang keluar masuk vaginanya dengan cepat. Levana yang dari 
tadi memperhatikan saya, juga ikut-ikutan merogoh payudaranya sendiri. Belum 
sempat saya orgasme, bis itu sampai denpasar, dan kita memesan kamar masing-
masing untuk esok paginya kita lanjutkan dengan pesiar keliling pulau Bali. 

"gimana nich fi, saya khan belumâ€¦"  
"tenang aja ka, gimana kalo kita tidur berdua" jawab fifi santai karena tahu saya 
belum puas.  
"iya dech"  
"saya boleh ikut nggak, boleh yaâ€¦" rengek levana tiba-tiba mendekati kami.  
"boleh aja, gimana fi, ana dikasih ikut nggak!" tanya saya pada fifi.  
"okey, pasti tambah asyik ya" jawabnya sambil mengedipkan mata pada saya. 
Jadilah saya memesan kamar bertiga dan setelah kami diberi pengarahan dari 
pemandu wisata untuk bangun jam 08.00, maka saya langsung masuk kamar. 
Setibanya dikamar dan menaruh tas, saya peluk fifi dan menghimpitnya ketembok 
hingga payudara saya yang montok menempel ketat pada payudaranya.  
"udah nggak sabar nich yeeâ€¦" goda ana sambil memeluk saya juga dari belakang 
dan langsung mencium leher saya dengan ganas.  
"fiâ€¦kamuâ€¦"  
"udah ka, ayo kita terusin yang tadi" jawab fifi sambil melumat bibir saya dengan 
ganas.  
"mmmhâ€¦." Fifi yang mencium saya dengan ganas itu juga tak kalah gesitnya 
mencoba kembali membuka BH saya yang akhirnya terlepas juga kebawah, 
tangannya dengan terampil kembali meremas-remas payudara saya, disamping itu 
ana berusaha mencopot rok jins dan celana dalam saya hingga saya yang pertama-
tama bugil duluan. Entah siapa yang memulai duluan, tahu-tahu saya sudah 
ditempat tidur dengan payudara saya yang dijilati fifi dengan lincah, bahkan anapun 
sudah bugil dan sekarang lagi menjilati vagina saya dengan lahap.  
"sstâ€¦naâ€¦mmmhâ€¦."  
"sstsâ€¦.sstrrrssssâ€¦" rintih saya keras karena tak tahan diperlakukan oleh dua 
orang wanita cantik yang menjilati bagian sensitip saya. 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

Beberapa menit kemudian saya pun tak tahan dan orgasme yang pertama, fifi juga 
minta gantian dibawah untuk kita kerjai yang saya bagi tugas dengan ana, saya 
bagian menjilat vaginanya dan ana bagian payudara dan bibirnya. Beberapa menit 
permainan itu kita lanjutkan dengan cara berganti-ganti posisi.  
"kaâ€¦sstss..geliâ€¦ahhhhâ€¦sssts"  
"sstsâ€¦mmmhâ€¦jilat yang ituâ€¦.yaâ€¦." rintih fifi yang sedang jongkok karena 
vaginanya dijilat oleh ana.  
"sstssâ€¦goâ€¦yangâ€¦naâ€¦.sstssssâ€¦." desis saya karena meminta ana yang 
vaginanya sedang saya gesek-gesekkan dengan vagina saya untuk menggoyang 
pinggulnya lebih keras. Permainan demi permainan kita lewati yang akhirnya saya 
meminta fifi memasang penis plastik yang bisa getar itu pada vaginanya. Bentuknya 
sich seperti celana dalam yang ditengahnya ada penis plastik, bahkan sich bisa 
getar, maklum buatan amerika katanya fifi lho. 

"ssstssâ€¦pelanâ€¦fiâ€¦arkhâ€¦" jerit saya karena fifi memasukkan penis buatan itu 
terlalu cepat pada vagina saya.  
"mmhâ€¦gimana ka, enakâ€¦"  
"sstsâ€¦ya, ayoâ€¦" perintah saya setelah fifi memasukkan penis plastik dan 
mendorong keluar masuk hingga saya merasa nikmat dan menjepit penis plastik 
dengan keras hingga dinding vagina saya berdenyut-denyut.  
"ssttâ€¦ayoâ€¦fi..lebih cepat lagiâ€¦"  
"sstsssâ€¦mmhâ€¦"  
"sstsssâ€¦argkkkkkâ€¦" jerit saya melengking karena cepatnya fifi memasukkan 
penis plastik itu hingga saya orgasme berulang-ulang yang ditambah lagi 
rangsangan pada payudara saya yang dijilat dan diemut oleh levana sambil 
tangannya ana tak henti-hentinya juga meremas payudaranya fifi. Vagina saya 
mengeluarkan lendir berwarna putih sungguh banyak sekali.  
"lega rasanya, nikmat juga pake penisâ€¦"  
"enak nggak rasanya ka" tanya levana pada saya dengan mimik heran.  
"lho, kamu belum pernah tho an"  
"belum tuch, biasanya sich cuman ama cewek aja"  
"nikmat kok rasanya, saya sering pake kalo nggak ada pasangan" jawab fifi sambil 
membersihkan penis plastik itu untuk kita pake lagi.  
"gimana an, kamu coba dech, sini tak cobainâ€¦" bujuk pada levana yang kelihatan 
masih pengin mencoba gaya penis buatan ini selain gaya enam sembilan favoritnya 
levana dan saya. Malam itu kita bertiga menguras habis energi untuk bercinta hingga 
kekamar mandi, bahkan dengan senangnya saya bisa memandikan fifi yang masih 
mudah diantara kita bertiga.  
"pelan-pelan ya masuknya" perintah levana cemas.  
"tenang aja, nggak sakit kok" kata saya meyakinkan levana yang melihat saya sudah 
memasang penis itu di kemaluan saya, emang sich permukaan penis plastik ada 
bintik-bintiknya yang tidak beraturan dan saya juga nggak begitu ngerti apa 
manfaatnya, mungkin aja untuk menambah rasa nikmat jika bersentuhan dengan 
dinding vagina kali ya.  
"sstâ€¦mmhâ€¦"  
"sstsssâ€¦.aduhâ€¦." jerit ana pelan karena penis itu terpeleset bibi vaginanya ana.  
"stsssâ€¦mmhâ€¦"  
"mmmhâ€¦" 

Akhirnya seluruh penis plastik itu masuk dalam vaginanya ana yang masih sempit 
itu, mungkin levana masih perawan ya karena beberapa saat kemudian sedikit 
keluar darah. Memang selama saya bersahabat dengan levana, ana jarang bergaul 
dengan teman pria, kebanyakan teman wanita seperti saya dan yang lainnya. 
Sedangkan fifi pergaulannya luas termasuk dengan pria, vaginanya fifi udah agak 
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lebar dibanding dengan vagina saya dan vagina levana.  
"na, kamu masih perawan ya" tanya saya serius pada levana.  
"ehâ€¦iyaâ€¦berarti kamu yang pertama sayang" jawabnya mesra sambil mencium 
saya dengan lembut.  
"mmhâ€¦" Saya berusaha maju mundur mengikuti seperti yang di film BF, para pria 
memaju mundurkan penisnya kedalam vagina wanita. Sambil memasukkan penis, 
saya meremas-remas payudaranya ana,.  
"sstsssâ€¦.terâ€¦usâ€¦sstssssâ€¦"  
"sstssssâ€¦."  
"sstâ€¦fiâ€¦ayoâ€¦" ajak ana sambil mengajak fifi untuk berciuman dengan saya.  
"sstsssâ€¦sstsssâ€¦"  
"mmh.." 

Sambil saya berciuman dengan fifi, saya memasukkan penis plastik keluar masuk 
dengan irama yang teratur hingga pantatnya levana bergoyang pelan. Rupanya ana 
menikmati permainan penis plastik itu dan menyuruh saya agar cepat menaikkan 
tempo keluar masuknya penis plastik itu dalam vaginanya.  
"ayo fi, isep putting saya"  
"iya, kaâ€¦"  
"sstssâ€¦mmhâ€¦" rintih saya agak keras karena fifi bukan saja mengisep putting 
saya, bahkan menggigit putting saya dengan gemas hingga saya merasa nikmat dan 
mendorong penis plastik itu makin cepat saja.  
"sstssâ€¦ssstsssâ€¦."  
"sstssâ€¦bagiâ€¦an..sstssâ€¦ituâ€¦" desis ana mengarahkan saya untuk 
menyodokkan penis itu pada bagian lubang vaginanya. Permainan dengan ana 
membutuhkan waktu yang lama karena lebih menahan irama birahinya hingga 
pinggulnya saya pegal-pegal, kemudian setelah saya capek, saya menyuruh fifi 
untuk gantian menindih levana dengan penis plastik itu.  
"fi, gantian ya, saya capek nich" "ya, ayo sini" jawab fifi sambil memasang penis itu 
dan langsung memasukkannya dalam vaginanya levana dan merekapun bermain 
dengan bernafsu hingga fifi melahap bibir ana dengan ganas. Dan sayapun 
menyelipkan tangan diantara payudara mereka dan meremas-remas supaya ana 
cepat orgasme. Dan akhirnya levana melepaskan  
ciumannya fifi dan menyuruhnya lebih cepat.  
"sstsssâ€¦sstssâ€¦"  
"sstssâ€¦ayoâ€¦fiâ€¦cepetanâ€¦"  
"sayaâ€¦sstssâ€¦mauâ€¦.keluarâ€¦sstssâ€¦" rintih levana dan fifi semakin 
mendorong dengan cepat penis plastik itu hingga ana bergerak-gerak liar hingga 
menjepit fifi dengan kuat.  
"sstsssâ€¦.argkkkkkkâ€¦" jerit levana melengking karena cairan putihnya akhirnya 
keluar juga untuk terakhir kalinya. Jam empat pagi baru kita tidur bersama, tentu 
saja dengan keadaan bugil dan kepuasan yang tiada tara. Dan kembali tour kita 
lanjutkan untuk wisata ke pantai sanur dan pantai kuta. Terima kasih pada Bapak 
hartono atas tournya, juga sahabatku Fifi dan Levana atas pengalamannya bersama 
saya, kasih komentar ya atas cerita saya ini, kalo ada yang kurang, konfirmasi ke 
email saya. 

TAMAT 

 

 

Oleh-oleh dari desa 
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Cerita ini adalah pengalaman dari seorang teman dekatku yang terjadi sekitar 5 
bulan yang lalu. Aku sedikit bingung menulis cerita ini karena biasanya aku 
menceritakan pengalamanku, tapi kali ini aku harus menceritakan pengalaman 
temanku. Oke, tanpa banyak bicara lagi, kumulai cerita yang kuberi judul 
"Petualangan Berlibur Ke Desa". 

Lima bulan yang lalu, Jeff temanku mengajakku sedikit refreshing ke sebuah desa 
yang kebetulan adalah tempat Jeff bermain waktu kecil. Ayah Jeff seorang 
pengusaha kaya yang sedikit memperhatikan soal alam bebas, karenanya dia 
membeli ribuan hektar tanah yang kemudian dijadikannya hutan karet. Bisnis sambil 
memelihara alam liar, katanya. 

Jeff biasa berlibur ke hutan karet ayahnya dan dia biasa menginap di sebuah rumah 
yang terlihat begitu mewah kalau dibandingkan rumah-rumah penduduk di 
sekitarnya. Meski terkesan ada sedikit kesenjangan, tapi penduduk desa itu sama 
sekali tidak menaruh kebencian atau iri hati pada keluarga Jeff karena keluarga itu 
cukup dermawan, bahkan ayah Jeff hanya mengambil keuntungan 25% dari hasil 
hutan karetnya, dan sisanya dibagikan pada penduduk yang ikut mengusahakan 
hutan karet itu. 

Oke, cukup perkenalannya. Aku sendiri menyesal karena tidak bisa ikut dengan Jeff 
karena ada sedikit keperluan dengan keluargaku. Tapi aku berjanji akan menyusul 
kalau ada waktu. Jeff sedikit kecewa tapi dia tetap pergi ke desa itu, sebut saja Desa 
Sukasari. 

Hari-hari pertama dilalui Jeff dengan bermalas-malasan di rumahnya sambil 
menikmati udara segar pedesaan yang sangat jarang ditemuinya di Bandung. Baru 
pada hari kelima Jeff keluar dari rumah, diantar oleh seorang bujangnya Jeff 
berjalan-jalan melihat-lihat sekeliling desa itu. Dia berhenti ketika dilihatnya seorang 
gadis, mungkin beberapa tahun lebih muda darinya sedang menyapu di 
pekarangannya. 

Rambutnya yang hitam terurai menutupi punggungnya. Kulitnya yang hitam manis 
mengkilat karena keringat yang tertimpa sinar mentari. Jeff tertegun, baru kali ini 
dilihatnya gadis desa yang begitu cantik. Bujangnya tahu kalau Jeff memperhatikan 
gadis itu, karena itu dia mengatakan kalau gadis itu adalah anak salah seorang 
pekerja ayahnya. Umurnya sekitar 17 tahun, dan kini ayahnya sudah tiada. Dia 
tinggal dengan ibunya dan sering membantu mencari nafkah dengan mencucikan 
pakaian orang-orang desa yang lebih mampu. 

Jeff merasa iba, tapi rasa ibanya langsung hilang berganti rasa tertarik ketika 
dipikirnya kalau gadis itu pasti memerlukan uang untuk biaya hidupnya. Kemudian 
berubah lagi perasaannya menjadi keinginan untuk mendekatinya ketika dilihatnya 
kalau gadis itu cukup cantik dan manis. Tapi rasa ingin mendekati itu berubah 
seketika ketika dilihatnya dada gadis itu yang agak terlalu besar untuk anak 
seusianya. 

Segera saja setan bersarang di kepala Jeff. Dia mengeluarkan dompetnya, 
mengambil selembar uang bergambar Pak Harto dan menyuruh bujangnya 
memberikan uang itu pada gadis itu untuk mencuci bajunya. Bujangnya tidak 
menaruh curiga, dia segera memberikan uang itu pada gadis itu, dan tidak lama 
kemudian gadis itu mengikutinya mendekati Jeff. Jeff menyuruh bujangnya pulang, 
sedangkan dia melanjutkan jalannya bersama gadis itu. Ditengoknya arloji di 
tangannya, baru pukul 4:00 sore, karena itu Jeff mengulur waktu. Setidaknya pukul 
5:00 sore akan dilaksanakan rencananya. 

Dia bertanya dimana sungai yang airnya bening dan bisa dipakai mandi. Gadis itu 
mengantarkan Jeff ke sana. Cukup jauh juga, dan setiba di sana Jeff melepas semua 
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pakaiannya dan langsung masuk ke sungai itu. Dia meminta gadis itu mencuci 
pakaiannya, dan gadis itu menurut walaupun agak malu-malu karena melihat Jeff 
berenang telanjang. Jeff sendiri sudah sedikit sinting, entah setan apa yang 
merasuki kepalanya, yang jelas ketika dilihatnya arlojinya menunjukkan pukul 5:00 
sore, langsung dijalankan rencananya. Jeff keluar dari air, mendekati gadis yang 
sedang membersihkan pakaiannya dan berjongkok di sampingnya. Batang kemaluan 
di sela pangkal kaki Jeff sudah bangun dari tidurnya, dan tanpa tembakan 
peringatan Jeff langsung saja merangkul gadis itu sambil berusaha mencium leher 
gadis itu (sebut saja namanya Sali). 

Gadis itu segera berontak karena terkejut, tapi dekapan Jeff lebih kencang dari 
tenaganya. Jeffberhasil mencium leher gadis itu tapi begitu Jeff berusaha lebih gila 
lagi gadis itu mengancam akan berteriak. Jeff takut juga dia digebuki penduduk desa 
itu, karena itu segera ditutupnya mulut gadis itu, dan dia berbisik, "Jangan teriak, 
kalau kau mau melayaniku kuberi lebihdari sekedar lima puluh ribu, mungkin akan 
kuberi seratus ribu lagi, bagaimana?" 

Gadis itu masih diam, tapi begitu Jeff mengeluarkan dua lembar uang Rp. 50.000-an 
yang sedikit basah karena air sungai dan mengipas-ngipaskan di depan muka Sali, 
akhirnya dia mengangguk. Kapan lagi dia bisa mendapat uang Rp 150.000,- dalam 
sehari, begitu pikirnya. Jeff tersenyum senang sambil melepaskan tangannya dari 
mulut gadis itu. Tapi ketika dia berusaha memegang dada Sali, gadis itu berbisik, 
"Jangan di sini, takut ketahuan orang lain." 

Jeff setuju kata-kata gadis itu, karena itu diajaknya gadis itu ke hutan karet milik 
ayahnya. Jeff tahu persis kalau sore-sore begini tidak mungkin ada orang di sana. 
Singkat cerita, mereka sampai di sana, dan tanpa tunggu lama lagi Jeff segera 
membuka bajunya yang basah, juga celananya. Dibentangkannya baju dan 
celananya di tanah, dan diciumnya Sali sekali lagi. Kali ini dia tidak berontak. Jeff 
dengan mudah menyingkirkan pakaian gadis itu, dan terlihat kedua gunung 
kembarnya yang tidak begitu besar tapi lumayan juga untuk ukuran gadis 17 tahun. 
Jeff meremas keduanya sekaligus sambil terus melumat bibir gadis itu. 

Sekitar 2 menit kemudian Jeff berbisik, "Aku nggak butuh patung, layani aku. Jangan 
cuma diam gitu aja!" Jeff lalu mendorong kepala Sali ke bawah, dan menyuruhnya 
sedikit bermain dengan kejantanannya yang sudah hampir mencapai ukuran 
maksimal. Gadis itu bingung, maklum di desa mana ada film "bokep". Jeff menyuruh 
Sali menjilat "jamur ungu"-nya. Sali sedikit ragu-ragu, tapi akhirnya dilakukannya 
juga. 

Ternyata Sali cepat belajar, beberapa menit kemudian Jeff sudah dibuatnya 
keenakan dengan permainannya di selangkaan kakinya. Terpedo itu sudah mencapai 
ukuran maksimal, dan Sali masih terus bermain dengan benda itu, mungkin asyik 
juga dia bermain dengan benda itu. Mulai dari mencium, menjilat dan akhirnya 
mengulumnya sambil menggerakkan kepalanya maju-mundur dan sesekali 
menghisap benda itu. 

Jeff cukup puas dengan permainan itu, dan ketika dilihatnya langit mulai gelap, 
disuruhnya Sali duduk. Jeff meregangkan kaki gadis itu, terlihat bulu-bulu halus 
yang masih sangat jarang di sela-sela pahanya. Jeff menggunakan lidahnya untuk 
membasahi vagina Sali. Sali bergoyang-goyang kegelian, tapi kelihatannya dia 
menimati permainan itu. Sekarang Jeff menggunakan jarinya untuk menggosok 
klitoris Sali yang masih kecil. Sali semakin liar bergoyang-goyang menahan nikmat. 
Desahan mulai keluar dari mulutnya dan vaginanya basah karena lendir yang 
bercampur ludah Jeff. 

Tidak lama kemudian Sali mendesah panjang, dan tubuhnya bergetar hebat. Lendir 
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mengalir dari vaginanya yang merah segar. Jeff tahu Sali sudah mencapai puncak, 
dan inilah kesempatannya untuk menusukkan terpedonya ke kemaluan Sali. 
Dibukanya lebih lebar paha Sali, dan diarahkannyakepala kejantanannya ke vagina 
Sali. Sali sendiri masih memejamkan mata menikmati sisa-sisa orgasmenya. Tapi 
tiba-tiba dia menjerit tertahan ketika Jeff memaksa terpedonya masuk ke lubang 
yang sempit itu. Sali kembali menjerit ketika kejantanan Jeff semakin memaksa 
melesak masuk ke dalam. Jeff berusaha keras menembus pertahanan vagina Sali, 
tapi baru setengah dari barangnya yang masuk ke dalam. 

Jeff meremas dada Sali sambil menciumnya. Dia berusaha membuat otot kemaluan 
Sali sedikit mengendur, dan ketika dirasakannya mulai mengendur, disodoknya 
sekuat tenaga kejantanannya ke dalam kemaluan Sali. Kali ini Sali menjerit cukup 
keras, dan terlihat air mata keluar dari balik kelopak matanya yang tertutup 
menahan nyeri. Jeff tidak peduli, sekarang sudah seluruhkejantanannya masuk, dan 
mulai digoyangkannya maju-mundur diiringi jeritan-jeritan kecil Sali. Vagina Sali 
sangat sempir, karena itu belum lama Jeff bermain sudah hampir keluar maninya. 
Jeff mempercepat gerakannya, dan Sali semakin kuat menjerit. Tentu saja vagina 
Sali yang masih 17 tahun itu terlalu kecil untuk kejantanan Jeff yang lumayan besar. 

Belum selesai Jeff bermain, suara Sali tidak terdengar lagi, dia pingsan karena tidak 
kuat menahan nyeri. Jeff sendiri mengetahuinya, tapi dia tidak mau menghentikan 
permainannya, dikocoknya terus kemaluan Sali yang sedikit memar, dan akhirnya 
Jeff mendesah dalam sambil merapatkan tubuhnya ke tubuh mungil Sali. Setelah itu 
Jeff sempat mengocok vagina Sali lagi, dan ketika hampir mencapai puncak kedua 
kalinya Sali bangun dari pingsannya. Dia langsungmenjerit-jerit dan beberapa saat 
kemudian mereka mencapai puncak hampir bersamaan. Jeff terlihat puas dan lelah, 
dan ketika dicabutnya kejantanannya dari vagina Sali, terlihat maninya keluar lagi 
dari kemaluan Sali. Kental berwarna putih kekuningan yang bercampur darah 
keperawanan Sali. 

Jeff mengajak Sali membersihkan diri, dan ketika selesai diberikannya dua lembar 
uang Rp.50.000-an pada Sali. Sali sangat berterima kasih, dan Jeff berpesan agar 
jangan sampai hal itu diketahui orang lain. Sali mengangguk, tapi Jeff segera 
menegur Sali ketika diperhatikannya jalannya sedikit menegang menahan perih di 
kemaluannya. Sali berusaha berjalan normal walaupun dirasakannya sakit di sela 
pahanya. Dia juga takut kalu orang-orang desa tahu kalau dia sudahmenjual 
tubuhnya pada Jeff, tapi tetap saja diambilnya resiko itu demi uang yang memang 
sangat dia butuhkan. 

Dua hari kemudian aku datang menyusul Jeff, dan di sanalah Jeff menceritakan 
kisahnya itu. Aku jadi sedukit terangsang juga mendengar cerita itu, dan rencananya 
aku akan mencobanya juga bila ada waktu, yang jelas hari-hari berikutnya benar-
benar menyenangkan untuk kami bertiga. Aku dan Jeff sama-sama terpuaskan, 
sedangkan Sali sangat senang mendapat ratusan ribu uang walaupun dia harus 
tersiksa hampir setiap dua malam sekali karena aku dan Jeff secara bergilir dua hari 
sekali mencicipi tubuh mungilnya itu. 

Dua minggu kami di sana, dan di hari terakhir aku dan Jeff menidurinya bergantian 
dalam satu malam. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya gadis berumur 17 tahun 
disetubuhi oleh dua laki-laki bergantian dalam satu malam, benar-benar luar biasa. 
Tapi satu hal yang kupuji dari Sali, dari hari-kehari vaginanya tetap saja sempit, dan 
itu yang membuat aku dan Jeff betah menidurinya. Aku juga merencanakan untuk 
mengajak Alf dan Lex teman baikku untuk ikut serta mencicipi kenikmatan itu, tentu 
saja itu akan kuceritakan di cerita lain. Tunggu saja pengalaman kamiberempat 
bersama Sali. 
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TAMAT 

 

 

Ima iparku 
 

Aku biasa dipanggil Adi dan usiaku sekarang 32 tahun. Aku sudah beristri dengan 1 
anak usia 2 tahun. Kami bertiga hidup bahagia dalam arti-an kami bertiga saling 
menyayangi dan mencintai. Namun sebenarnya aku menyimpan rahasia terbesar 
dalam hidup berumahtangga, terutama rahasia terhadap istriku. Bermula pada saat 
beberapa tahun yang lalu, ketika aku masih berpacaran dengan istriku. Aku 
diperkenalkan kepada seluruh keluarga kandung dan keluarga besarnya. Dan dari 
sekian banyak keluarganya, ada satu yang menggelitik perasaan kelaki-lakianku; 
yaitu kakak perempuannya yang bernama Ima (sebut saja begitu). Ima dan aku 
seusia, dia lebih tua beberapa bulan saja, dia sudah menikah dengan suami yang 
super sibuk dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sudah duduk di sekolah dasar. 
Dengan tinggi badan 160 cm, berat badan kurang lebih 46 kg, berkulit putih bersih, 
memiliki rambut indah tebal dan hitam sebahu, matanya bening, dan memiliki suara 
agak cempreng tapi menurutku seksi, sangat menggodaku. Pada awalnya kami 
biasa-biasa saja, seperti misalnya pada saat aku menemani pacarku kerumahnya 
atau dia menemani pacarku kerumahku, kami hanya ngobrol seperlunya saja, tidak 
ada yang istimewa sampai setelah aku menikah 2 tahun kemudian dia menghadiahi 
kami (aku dan pacarku) dengan sebuah kamar di hotel berbintang dengan dia 
bersama anak tunggalnya ikut menginap di kamar sebelah kamarku. 

Setelah menikah, frekuensi pertemuan aku dengan Ima jadi lebih sering, dan kami 
berdua lebih berani untuk ngobrol sambil diselingi canda-canda konyol. Pada suatu 
hari, aku dan istri beserta mertuaku berdatangan kerumahnya untuk weekend 
dirumahnya yang memang enak untuk ditinggali. Dengan bangunan megah berlantai 
dua, pekarangannya yang cukup luas dan ditumbuhi oleh tanaman-tanaman hias, 
serta beberapa pohon rindang membuat mata segar bila memandang kehijauan di 
pagi hari. Letak rumahnya juga agak jauh dari tetangga membuat suasana bisa lebih 
private. Sesampainya disana, setelah istirahat sebentar rupanya istriku dan 
mertuaku mengajak untuk berbelanja keperluan bulanan. Tetapi aku agak 
mengantuk, sehingga aku meminta ijin untuk tidak ikut dan untungnya Ima memiliki 
supir yang dapat dikaryakan untuk sementara. Jadilah aku tidur di kamar tidur tamu 
di lantai bawah. Kira-kira setengah jam aku mencoba untuk tidur, anehnya mataku 
tidak juga terpejam, sehingga aku putus asa dan kuputuskan untuk melihat acara TV 
dahulu. Aku bangkit dan keluar kamar, tetapi aku agak kaget ternyata Ima tidak ikut 
berbelanja. Ima menggunakan kaus gombrong berwarna putih, lengan model you 
can see dan dengan panjang kausnya sampai 15cm diatas lutut kakinya yang putih 
mulus. "Lho..kok nggak ikut ?" tanyaku sambil semilir kuhirup wangi parfum yang 
dipakainya, harum dan menggairahkan, "Tauk nih..lagi males aja gue.." sahutnya 
tersenyum dan melirikku sambil membuat sirup orange dingin dimeja makan, "Anto 
kemana..?" tanyaku lagi tentang suaminya, "Lagi keluar negeri, biasa..urusan 
kantornya.." sahutnya lagi. Lalu aku menuju kedepan sofa tempat menonton TV 
kemudian aku asik menonton film di TV. Sementara Ima berlalu menuju tingkat atas 
(mungkin ke kamarnya). 

Sedang asik-asiknya aku nonton, tiba-tiba kudengar Ima memanggilku dari lantai 
atas; "Di..Adi..", "Yaa.." sahutku, "Kesini sebentar deh Di..", dengan tidak terburu-
buru aku naik dan mendapatinya sedang duduk disofa besar untuk 3 orang sambil 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

meminum sirup orangenya dan menghidupkan TV. Dilantai atas juga terdapat ruang 
keluarga mini yang lumayan tersusun apik dengan lantainya dilapisi karpet tebal dan 
empuk, dan hanya ada 1 buah sofa besar yang sedang diduduki oleh Ima. "Ada apa 
neng..?" kataku bercanda setelah aku sampai diatas dan langsung duduk di sofa 
bersamanya, aku diujung kiri dekat tangga dan Ima diujung kanan. "Rese luh..sini 
temenin gue ngobrol ama curhat" katanya, "Curhat apaan?", "Apa! ajalah, yang 
penting gue ada temen ngobrol" katanya lagi. Maka, selama sejam lebih aku ngobrol 
tentang apa saja dan mendengarkan curhat tentang suaminya. Baru aku tahu, 
bahwa Ima sebenarnya "bete" berat dengan suaminya, karena sejak menikah sering 
ditinggal pergi lama oleh suaminya, sering lebih dari sebulan ditinggal. 
"Kebayangkan gue kayak gimana ? Kamu mau nggak temenin aku sekarang ini ?" 
tanyanya sambil menggeser duduknya mendekatiku setelah gelasnya diletakan 
dimeja sampingnya. Aku bisa menebak apa yang ada dipikiran dan yang 
diinginkannya saat ini. "Kan gue sekarang lagi nemenin.." jawabku lagi sambil 
membenahi posisi dudukku agar lebih nyaman dan agak serong menghadap Ima. 
Ima makin mendekat ke posisi dudukku. Setelah tidak ada jarak duduk denganku 
lagi, Ima mulai membelai rambutku dengan tangan kirinya sambil bertanya "Mau..?", 
aku diam saja sambil tersenyum dan memandang matanya yang mulai sayu 
menahan sesuatu yang bergolak. "Bagaimana dengan orang-orang rumah lainnya 
(pembantu-pembantunya) dan gimana kalau mendadak istriku dan nyokap pulang ?" 
tanyaku, "Mereka tidak akan datang kalau aku nggak panggil dan maknyak bisa 
berjam-jam kalau belanja." jawabnya semakin dekat ke wajahku. 

Sedetik kemudian tangan kirinya telah dilingkarkan dileherku dan tangan kanannya 
telah membelai pipi kiriku dengan wajah yang begitu dekat di wajahku diiringi nafas 
harumnya yang sudah mendengus pelan tetapi tidak beraturan menerpa wajahku. 
Tanpa pikir panjang lagi, tangan kananku kuselipkan diantara lehernya yang jenjang 
dan rambutnya yang hitam sebahu, kutarik kepalanya dan kucium bibir merah 
mudanya yang mungil. Tangan kiriku yang tadinya diam saja mulai bergerak secara 
halus membelai-belai dipinggang kanannya."Mmhh..mmhh.." nafas Ima mulai 
memburu dan mendengus-dengus, kami mulai saling melumat bibir dan mulai 
melakukan French kiss, bibir kami saling menghisap dan menyedot lidah kami yang 
agak basah, very hot French kiss ini berlangsung dengan dengusan nafas kami yang 
terus memburu, aku mulai menciumi dagunya, pipinya, kujilati telinganya sebentar, 
menuju belakang telinganya, kemudian bibir dan lidahku turun menuju lehernya, 
kuciumi dan kujilati lehernya, "hhnngg.. Ahhdhii.. oohh.. honeey.. enngghh" 
desahnya sambil memejamkan matanya menikmati permainan bibir dan lidahku di 
leher jenjangnya yang putih dan kedua tangannya merengkuh kepalaku, sementara 
kepala Ima bergerak kekiri dan kekanan menikmati kecupan-kecupan serta jilatan di 
lehernya. 

Tangan kiriku yang awalnya hanya membelai pinggangnya, kemudian turun 
membelai dan mengusap-usap beberapa saat dipaha kanannya yang putih, mulus 
dan halus untuk kemudian mulai menyelusup kedalam kaus gombrongnya menuju 
buah dadanya. Aku agak terkejut merasakan buah dadanya yang agak besar, bulat 
dan masih kencang, padahal setahuku Ima memberikan ASI ke anak tunggalnya 
selama setahun lebih. Tanganku bergerak nakal membelai dan meremas-remas 
lembut dengan sedikit meremas pinggiran bawah buah dada kanannya. "Buah 
dadamu masih kencang dan kenyal neng." kataku sambil kulepas permainan 
dilehernya dan memandang wajahnya yang manis dan agak bersemu merah tanpa 
kusudahi remasan tanganku di buah dada kanannya. "Kamu suka yaa.." sahutnya 
sambil tersenyum dan aku mengangguk. "Terusin dong.." pintanya manja sambil 
kembali kami berciuman dengan bergairah. "Mmhh.. mmhh.. ssrrp.. ssrrp.." ciuman 
maut kami beradu kembali. Tangan kiriku tetap menjalankan tugasnya, dengan 
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lembut membelai, meremas, dan memuntir putingnya yang mengeras kenyal. 

Tangan kanan Ima yang tadinya berada dikepalaku, sudah turun membelai tonjolan 
selangkanganku yang masih terbungkus celana katun. Ima menggosok-gosokkan 
tangan kanannya secara berirama sehingga membuat aku makin terangsang dan 
penisku makin mengeras dibuatnya. Nafas kami terus memburu diselingi desahan-
desahan kecil Ima yang menikmati foreplay ini. Masih dengan posisi miring, tangan 
kiriku menghentikan pekerjaan meremas buah dadanya untuk turun gunung menuju 
keselangkangannya. Ima mulai menggeser kaki kanannya untuk meloloskan tangan 
nakalku menuju sasarannya. Aku mulai meraba-raba CD yang menutup vaginanya 
yang kurasakan sudah lembab dan basah. Perlahan kugesek-gesekkan jari jemariku 
sementara Ima pasrah merintih-rintih dan mendesah-desah menikmati permainan 
jemariku dan pagutan-pagutan kecil bibirku serta jilatan-jilatan lidahku dilehernya 
yang jenjang dan halus diiringi desehan dan rintihannya berulang-ulang. Pinggulnya 
diangkat-angkat seperti memohon jemariku untuk masuk kedalam CD-nya 
meningkatkan finger play ku. Tanpa menunggu, jariku bergerak membuka ikatan 
kanan CD-nya dan mulai membelai rambut kemaluannya yang lembut dan agak 
jarang. Jari tengahku sengaja kuangkat dahulu untuk sedikit menunda sentuhan di 
labia mayoranya, sementara ! jari telunjuk dan jari manisku yang bekerja 
menggesek-gesekkan dan agak kujepit-jepit pinggiran bibir vaginanya dengan 
lembut dan penuh perasaan. 

Sementara Ima memejamkan matanya dan dari bibir mungilnya mengeluarkan 
rintihan-rintihan juga desahan-desahan berkali-kali. Kemudian jari tengahku mulai 
turun dan kugesek-gesekkan untuk membelah bibir kemaluannya yang kurasa sudah 
basah. Berkali-kali kugesek-gesek dengan sisi dalam jari tengahku, kemudian mulai 
kutekuk dan kugaruk-garuk jari tengahku agak dalam di bibir vaginanya yang 
kenyal, lembut dan bersih. Sementara Ima makin merintih-rintih dan mendesah-
desah sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun kekiri 
dan kekanan "Ouuhh.. hemmhh.. sshh.. aahh.. Dhii.. eehhnakh.. honey.. oohh... 
..sshh.." rintih dan desahannya berkali-kali. Finger play ini kusertai dengan ciuman-
ciuman di leher dan bibirnya serta sambil kami saling menyedot lidah. Setelah puas 
dengan posisi miring, kemudian aku agak mendorong tubuhnya untuk duduk dengan 
posisi selonjor santai, sementara aku berdiri dikarpet dengan dengkulku 
menghadapnya, Ima agak terdiam dengan nafasnya memburu, perlahan kubuka 
kaus gombrongnya, saat itulah aku dapat melihat tubuhnya separuh telanjang, lebih 
putih dan indah dibandingkan istriku yang berkulit agak kecoklatan, dua bukit 
kembarnya terlihat bulat membusung padat, sangat indah dengan ukuran 36B, 
putih, dengan puting merah muda dan sudah mengeras menahan nafsu birahi yang 
bergejolak. 

Sambil tangan kiriku bertopang pada tepian sofa, mulutku mulai menciumi buah 
dada kanannya dan tangan kananku mulai membelai, menekan, dan meremas-
remas buah dada kirinya dengan lembut. "Aahh.. hhnghh.. honeey.. enaak.. 
bangeet.. terruss.. aahh.. mmnghh.. hihihi.. auhh..adhi.." Ima bergumam tak karuan 
menikmati permainanku, kedua tangannya meremas dan menarik-narik rambutku. 
Ima mendesah-desah dan merintih-rintih hebat ketika putingnya kuhisap-hisap dan 
agak kugigit-gigit kecil sambil tangan kananku meremas buah dada kirinya dan 
memelintir-pilintir putingnya. Ima sangat menikmati permainanku didadanya 
bergantian yang kanan dan kiri, hingga dia tak sadar berucap "Adhii.. oohh.. bhuat 
ahkhuu puas kayak adhikku di hotel dulu.. hhnghh.. mmhh..", ups..aku agak kaget, 
tanpa berhenti bermain aku berpikir rupanya Ima menguping "malam pertamaku" 
dulu bersama istriku, memang pada malam itu dan pada ML-ML sebelumnya aku 
selalu membuat istriku berteriak-teriak menikmati permainan sex-ku. Rupanya..Oke 
deeh kakak, sekaranglah saat yang sebenarnya juga sudah aku tunggu-tunggu dari 
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dulu. "Adhii.. sekarang dong.. aahh.. akhu sudah nggak tahann.. oohh.." ujarnya, 
tapi aku masih ingin berlama-lama menikmati kemulusan dan kehalusan kulit tubuh 
Ima. 

Setelah aku bermain dikedua buah dadanya, menjilat, menghisap, menggigit, 
meremas dan memelintir, aku jilati seluruh badannya, jalur tengah buah dadanya, 
perutnya yang ramping, putih dan halus, kugelitik pusarnya yang bersih dengan 
ujung lidahku, kujilati pinggangnya, "Aduuh.. geli dong sayang.. uuhh..", kemudian 
aku menuju ke kedua pahanya yang putih mulus, kujilati dan kuciumi sepuasnya 
"Aahh.. ayo dong sayang.. kamu kok nakal sihh.. aahh..", sampailah aku di 
selangkangannya, Ima memakai CD transparan berwarna merah muda yang terbuat 
dari sutra lembut, dan kulihat sudah sangat basah oleh pelumas vaginanya. 
"Sayang.. kamu mau ngapain?" tanyanya sambil melongokkan kepalanya kebawah 
kearahku. Aku tersenyum dan mengedipkan mata kiriku kearahnya nakal. Dengan 
mudah CD-nya kubuka ikatan sebelah kirinya setelah ikatan kanan telah terbuka, 
sekarang tubuh Ima sudah polos tanpa sehelai benangpun menghalangi, kemudian 
aku buka kedua kakinya dan kulihat pemandangan surga dunia yang sangat indah. 

Bibir vaginanya sangat bersih dan berwarna agak merah muda dengan belahan 
berwarna merah dan sangat bagus (mungkin jarang digunakan oleh suaminya) 
meskipun sudah melahirkan satu orang anak, dan diatasnya dihiasi bulu-bulu halus 
dan rapi yang tidak begitu lebat. "Oohh.. Ima.. bersih dan merah banget.." ujarku 
memuji, "hihihi.. suka ya..?" tanyanya, tanpa kujawab lidahku langsung bermain 
dengan vaginanya, kujilati seluruh bibir vaginanya berkali-kali up and down, tubuh 
Ima mengejang-ngejang "Aahh..aahh..dhhii..oohh..eenak adhii..aahh..Anto nggak 
pernah mau begini..mmhh.." lidahku mulai menjilati bibir vaginanya turun naik dan 
menjilati labia mayoranya dengan ujung! lidahku. Ima menggeliat-geliat, mendesah-
desah, dan melenguh-lenguh, aku menjilati vaginanya sambil kedua tanganku 
meremas-remas kedua buah dadanya "Hhnghh.. nngghh.. aahh.. dhii.. honey.." 
gumamnya sangat menikmati permainan lidah dan bibirku yang menghisap-hisap 
dan menjilat-jilat klitorisnya berulang-ulang, menghisap-hisap seluruh sudut 
vaginanya serta lidahku mendesak-desak kedalam liang vaginanya berkali-kali tanpa 
ampun "Oohhnghh.. dhii.. more.. honey.. more.. ahh..", tangan kananku kemudian 
turun untuk bergabung dengan bibir dan lidahku di vaginanya, sedikit-sedikit dengan 
gerakan maju mundur jari tengahku kumasuk-masukkan kedalam lubang vaginanya 
yang sudah becek, makin lama makin dalam kumasukkan jari tengahku sambil tetap 
bergerak maju mundur. 

Setelah masuk seluruhnya, jari tengahku mulai beraksi menggaruk-garuk seluruh 
bagian dinding dalam liang surga Ima sambil sesekali kugerakkan ujungnya 
berputar-putar dan kusentuh-sentuh daerah G-spotnya, Ima meradang dan 
menggelinjang hebat ketika kusentuh G-spot miliknya. Lidahku tidak berhenti 
menjilati sambil kuhisap-hisap klitorisnya. Ima berusaha mengimbangi finger playku 
dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kekiri dan kekanan dan 
bibirnya tidak berhenti merintih dan mendesah 
"Sshh..enghh..uuhh..Adhii..ouuhh..aahh..sshh..enghh.." tidak ada kata-kata yang 
keluar dari bibirnya selain suara rintihan, erangan, lenguhan dan desahan 
kenikmatan. Sekitar 20 menit kemudian liang vaginanya berkedut-kedut dan 
menghisap "Oohhnghh.. ahh.. dhii.. akhu.. sham.. oohh.. henghh.. sham.. phaii.. 
aahh.. honey.. hengnghh ..aa..aa.." Ima berteriak-teriak mencapai klimaksnya 
sambil menyemburkan cairan kental dari dalam vaginanya yang berdenyut-denyut 
berkali-kali "serrtt.. serrtt.. serrtt.." kucabut jariku dan aku langsung menghisap 
cairan yang keluar dari lubang vaginanya sampai habis tak bersisa, tubuhnya 
mengejang dan menggelinjang hebat disertai rintihan kepuasan, kedua kakinya 
dirapatkan menjepit kepalaku, dan kedua tangannya menekan kepalaku lebih dalam 
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kearah vaginanya. Kemudian tubuhnya mulai lemas setelah menikmati klimaksnya 
yang dahsyat "Aahh.. adhii.. eenghh.. huuhh.." vaginanya seperti menghisap-hisap 
bibirku yang masih menempel dalam dan erat di vaginanya. "Oh.. adi.. kamu gila.. 
enak banget.. oohh.. lidah dan hisapanmu waow.. tob banget dah.. oohh.." katanya 
sambil tersenyum puas sekali melihat kearah wajahku yang masih berada diatas 
vaginanya sambil kujilati klitorisnya disamping itu tanganku tidak berhenti bekerja di 
buah dada kanannya, "Anto nggak pernah mau oral-in aku..oohh.." dengan selingan 
suara dan desahannya yang menurutku sangat seksi. 

Sambil beranjak duduk, Ima mengangkat kepalaku, dan melumat bibirku "Sekarang 
gantian aku, kamu sekarang berdiri biar aku yang bekerja, oke ?!?" ujarnya, "Oke 
honey, jangan kaget ya.." sahutku tersenyum dan mengedipkan mata kiriku lagi 
sambil berdiri, sekilas wajahnya agak keheranan tapi Ima langsung bekerja 
membuka gesperku, kancing dan retsleting celanaku. Ima agak terkejut melihat 
tonjolah ditengah CD-ku, "Wow..berapa ukurannya Di ?" tanyanya, "Kira-kira aja 
sendiri.." jawabku sekenanya, tanpa ba bi bu Ima langsung meloloskan CD-ku dan 
dia agak terbelalak dengan kemegahan Patung Liberty-ku dengan helm yang 
membuntal, "Aww.. gila.. muat nggak nih..?", sebelum aku menjawab lidahnya yang 
mungil dan agak tajam telah memulai serangannya dengan menjilati seluruh bagian 
penisku, dari ujung sampai pangkal hingga kedua kantung bijiku dihisap-hisapnya 
rakus "Sshh.. aahh.. Ima.. sshh.." aku dibuatnya merem melek menikmati 
jilatannya. "Abis dicukur ya ?" tanyanya sambil terus menjilat, aku hanya tersenyum 
sambil membelai kepalanya. 

Kemudian Ima mulai membuka bibir mungilnya dan mencoba mengulum penisku, 
"Mm.." gumamnya, penisku mulai masuk seperempat kemulutnya kemudian Ima 
berhenti dan lidahnya mulai beraksi dibagian bawah penisku sambil menghisap-hisap 
penisku "Serrp.. serrp.. serrp..", tangan kirinya memegang pantat kananku dan 
tangan kanannya memilin-milin batang penisku, nikmat sekali rasanya "Aahh.. 
sshh..." aku menikmati permainannya, lalu mulut mungilnya mulai menelan batang 
penisku yang tersisa secara perlahan-lahan, kurasa kenikmatan yang amat sangat 
dan kehangatan rongga mulutnya yang tidak ada taranya saat penisku terbenam 
seluruhnya didalam mulutnya. Agak nyeri sedikit diujung helmku, tapi itu dikalahkan 
nikmatnya kuluman bibir iparku ini. Ima mulai memaju mundurkan gerakan 
kepalanya sambil terus mengulum penisku, "Sshh.. aahh.. enak.. Ima..a hh.. terus .. 
sayang.. uuhh.." gumamku, lidahnya tidak berhenti bermain pula sehingga aku 
merasakan goyangan-goyangan kenikmatan dipenisku dari ujung kaki sampai ke 
ubun-ubun, nikmat sekali, aku mengikuti irama gerakan maju mundur kepalanya 
dengan memaju mundurkan pinggulku, kedua tanganku ku benamkan dirambut 
kepalanya yang kuacak-acak, Ahh nikmat sekali rasanya "Clop.. clop.. clop..". 
Setelah itu dengan agak membungkukkan posisi tubuhku, tangan kananku mulai 
mengelus-elus punggungnya sedangkan tangan kiriku mulai meremas-remas buah 
dada kanannya, kuremas, kuperas, kupijit dan kupuntir puting susunya, desahannya 
mulai terdengar mengiringi desahan dan rintihanku sambil tetap mengulum, 
mengocok dan menghisap penisku, "Ima.. mmhh.." rintihku. Mendengar rintihanku, 
Ima makin mempercepat tempo permainannya, gerakan maju mundur dan jilatan-
jilatan lidahnya yang basah makin menggila sambil dihisap dan disedot penisku, 
dipuntir-puntirnya penisku dengan bibir mungilnya dengan gerakan kepala yang 
berputar-putar membuat seluruh persendian tubuhku berdesir-desir dan aku 
merintih tak karuan. "Aahh.. Ima.. oohh.. mmnghh.. gila benerr.. oohh.." Kuluman 
dan hisapannya tidak berhenti hingga 20 menit, "Gila luh.. 20 menit gue oral kamu 
nggak klimaks.. sampai pegel mulut gue." katanya sambil berdiri dan melingkarkan 
kedua tangannya dileherku untuk kemudian kami berciuman sangat panas, Ima 
sambil berdiri berjinjit karena tinggiku 172 cm, sedangkan dia 160 cm. 5 menit kami 
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menikmati ciuman membara. 

Kedua tanganku meremas-remas kedua bongkahan pinggulnya yang bulat dan 
padat, namun kenyal dan halus kulitnya, lalu aku membopongnya menuju 
kekamarnya sambil terus berciuman. Sambil merebahkan tubuh mungilnya, kami 
berdua terus berciuman panas dan tubuh kami rebah dikasur empuknya sambil terus 
berpelukan. Nafas kami saling memburu deras menikmati tubuh yang sudah 
bersimbah keringat, berguling kekanan dan kekiri "Mmhh.. mmhh.. serrp.. serrp..", 
tangan kananku kembali meluncur ke buah dada kirinya, meremas dan memuntir-
puntir putingnya, Ima memejamkan mata dan mengernyitkan dahinya menikmati 
permainan ini sambil bibirnya dan bibirku saling mengulum deras, berpagutan, 
menghisap lidah, dan dengan nafas saling memburu. Kuciumi kembali lehernya, kiri 
kanan, Ima mendesah-desah sambil kakinya dilingkarkan dipinggangku dan 
menggoyang-goyangkan pinggulnya. Penisku terjepit diantara perutnya dan perutku, 
dan karena Ima menggoyang-goyangkan pinggulnya, kurasakan gesekan-gesekan 
nikmat pada penisku, "Aahh..ahh..adi..cumbui aku honey..ahh..puasi aku 
sayang..ehmm.." Ima mengerang-erang. Aku kembali meluncur ke kedua buah 
dadanya yang indah dan mulai menjilati, menghisap, menggigit-gigit kecil, meremas, 
dan memilin puting susunya yang sudah mengeras "Ahh.. terus honey.. oohh.. 
sshh..", setelah puas bermain dengan kedua buah dada indahnya, aku menuruni 
tubuhnya untuk melumat vaginanya, kujilati semua sudutnya, up and down, 
kuhisap-hisap klitorisnya dan kujilat-jilat, kuhisap-hisap lubang vagina dan 
klitorisnya sepuas-puasnya "Oohh.. oohh.. sshh.. aahh.. honey.. kham.. muu.. 
nakhal.. oohh.. nakhaal.. banget sihh.. henghh.. oohh.. emmhh.." desahan demi 
desahan diiringi tubuhnya yang menggelinjang dan berkelojotan, vaginanya terasa 
makin basah dan lembab, "Aaahh..dhhii..oohh.." vaginanya mulai mengempot-empot 
sebagai tanda hampir mencapai klimaks, sementara penisku sudah mengeras 
menunggu giliran untuk menyerang. 

Aku melepas jilatan dan hisapanku di vaginanya untuk kemudian bergerak keatas 
kearah wajahnya yang manis, kulihat Ima mengigit bibir bawahnya dengan dahinya 
yang mengerenyit serta nafasnya yang memburu ketika ujung penisku bermain di 
bibir vaginanya up and down "Mmhh.. adi.. ayo dong.. aku udah nggak tahan nihh.. 
oohh.. jangan nakal gitu dong.. aahh.." Ima menikmati sentuhan binal ujung penisku 
dibibir vaginanya "Okhe.. honey.. siap-siap yaa.." kataku juga menahan birahi yang 
sudah memuncak. Perlahan kuturunkan penisku menghunjam ke vaginanya "Enghh.. 
aahh.. adi.. oohh.. do it honey.. oohh.." desahnya, Vaginanya agak sempit dan 
kurasakan agak kempot kedalam menahan hunjaman penisku. "Slepp.." baru kepala 
penisku yang masuk, Ima berteriak "Enghh.. aahh.. enak sayang.. sshh.. oohh.." 
sambil mencengkeram bahuku seperti ingin membenamkan kuku-kuku jarinya 
kekulitku "Ayo adi.. aahh.. terusss honey.. aahh.. aahh.." vaginanya kembali 
mengempot-empot dan menghisap-hisap penisku tanda awal menuju klimaks "Ahh.. 
Ima.. enak banget..itu mu.. ahh.." aku menikmati hisapan vaginanya yang 
menghisap-hisap kepala penisku. Tidak berapa lama kemudian Ima kembali 
berteriak "Aadii.. aahh.. khuu.. aahh.. aahh.. oohh.." Ima kembali berteriak dan 
merintih mencapai klimaksnya dimana baru kepala penisku saja yang masuk. Aku 
geregetan, sudah dua kali Ima mencapai klimaks sedangkan aku belum sama sekali, 
begitu Ima sedang menikmati klimaksnya, aku langsung menghunjamkan seluruh 
batang penisku kedalam liang vaginanya "Sloop..sloop..sloopp.." dengan gerakan 
turun naik yang berirama "Aahh.. aahh.. hemnghh.. oohh.. aahh.. dhii.. aahh.. 
aahh.. ehh.. nhak ..sha..yang.. enghh..oohh.." Ima mendesah-desah dan berteriak-
teriak merasakan nikmatnya rojokan penisku di liang vaginanya yang sempit dan 
agak peret. 

Aku terus menaik turunkan penisku dan menghunjam-hunjamkan keliang vaginanya, 
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sementara Ima makin melenguh, mendesah dan merintih-rintih merasakan gesekan-
gesekan batang penisku dan garukan-garukan kepala penisku didalam liang 
vaginanya yang basah dan kurasakan sangat nikmat, seperti menghisap dan 
memilin-milin penisku. Suara rintihan dan desahan Ima semakin keras kudengar 
memenuhi ruang kamarnya sementara deru nafas kami semakin! memburu, dan 
akhirnya "Aahh.. dhii..ahh.. khuu.. sam..phai.. lhaa..ghii.. aahh..aahh.. aahh.." 
jeritnya terputus-putus mencapai kenikmatan ketiganya, aku masih belum puas, 
kutarik kedua tangannya dan aku menjatuhkan diri kebelakang sehingga posisinya 
sekarang Ima berada diatasku. Setelah kami beradu pandang dan berciuman mesra 
sesaat, Ima mulai memaju mundurkan dan memutar pinggulnya, memelintir penisku 
didalam liang vaginanya, gerakan-gerakannya berirama dan semakin cepat diiringi 
suara rintihan dan desahan kami berdua, "Aahh.. Ima.. oohh.. enak banget..aahh.." 
aku menikmati gerakan binalnya, sementara kedua tanganku kembali meremas 
kedua buah dadanya dan jemariku memilin puting-putingnya "Aahh.. hemhh.. oohh.. 
nghh.. " teriakannya kembali menggema keseluruh ruangan kamar, "Tahan.. dhulu.. 
aahh.. tahan.." sahutku terbata menikmati gesekan vaginanya di penisku, "Enghh.. 
akhu.. nggak khuat.. oohh.. honey.. aahh.." balasnya sambil mengelinjang-gelinjang 
hebat dengan vaginanya yang sudah mengempot-empot "Seerrt.. seerrt.. seerrt.." 
Ima mengeluarkan banyak cairan dari dalam vaginanya dan aku merasakan 
hangatnya cairan tersebut diseluruh batang penisku, tubuhnya mengigil disertai 
vaginanya berdenyut-denyut hebat dan kemudian Ima ambruk dipelukanku 
kelelahan "Oohh.. adhi.. hhhh.. mmhh.. hahh..enak banget sayang.. oohh.. mmhh.." 
bibirnya kembali melumat bibirku sambil menikmati klimaksnya yang keempat, 
sementara penisku masih bersarang berdenyut-denyut perkasa didalam vaginanya 
yang sangat basah oleh cairan kenikmatan dari vagina miliknya yang masih 
berdenyut-denyut dan menghisap-hisap penisku. 

Kami terdiam sesaat, kemudian "Aku haus banget sayang, aku minum dulu 
yaa..boleh ?" pintanya memecah kesunyian masih berpelukan erat sambil kubelai-
belai punggungnya dengan tangan kiriku dan agak kuremas-remas pantatnya 
dengan tangan kananku, "Boleh, tapi jangan lama-lama ya, aku belum apa-apa 
nih.." ujarku jahil sambil tersenyum. Sambil mencubit pinggangku Ima melepas 
pelukannya, melepas penisku yang bersarang di liang vaginanya "Plop.." sambil 
memejamkan matanya menikmati sensasi pergeseran penisku dan didinding-dinding 
vaginanya yang memisah untuk kemudian berdiri dan berjalan keluar kamar 
mengambil sirup orange dimeja samping sofa. Kemudian Ima berjalan kembali 
memasuki kamar sambil minum dan menawarkannya padaku. Aku meneguknya 
sedikit sambil mengawasi Ima berjalan menuju kamar mandi dalam kamarnya yang 
besar. Indah sekali pemandangan tubuhnya dari belakang, putih mulus dan tanpa 
cacat. Ima masuk kekamar mandi, sejenak kuikuti dia, kulihat Ima sedang 
membasuh tubuh indahnya yang berkeringat dengan handuk "Kenapa ? Udah nggak 
sabar ya ?" tanyanya sambil melirikku dan tersenyum menggoda. 

Tanpa basa-basi kuhampiri Ima, kupeluk dari belakang dan kuciumi tengkuknya, 
pundaknya dan lehernya. Sementara kedua tanganku bergerilya membelai kulit 
tubuhnya yang halus. "Aahh..beneran nggak sabar..hihihi.." ucapnya "Emang..abis 
upacaranya banyak amat.". Sambil tetap membelakanginya, tangan kananku mulai 
menuju kebuah dada kanan dan kirinya, dengan posisi tangan kananku yang 
melingkar di dadanya dua bukit bulat nan indah miliknya kugapai, sementara tangan 
kiriku mulai menuju ke vaginanya. "Hemhh..sshh..aahh..enghh.." desahannya mulai 
terdengar lagi setelah jari tengah tangan kiriku bermain di klitorisnya, sesekali 
kumasukkan dan kukeluarkan jari tengahku kedalam liang vaginanya yang mulai 
basah! dan lembab serta tak ketinggalan tangan kananku meremas-remas buah 
dada kanan dan kirinya. Kedua kakinya agak diregangkan sehingga memudahkan 
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jemari tangan kiriku bergerak bebas meng-eksplorasi vaginanya dan bibir serta 
lidahku tidak berhenti mencium juga menjilat seluruh tengkuk, leher dan pundaknya 
kiri dan kanan, sementara tangan kanannya menggapai dan membelai-belai 
rambutku serta tangan kirinya membelai-belai tangan kiriku. "Ahh.. adhhii.. sshh.. 
mmhh..enak sayang..enghh..enaakhh..", kurasakan vagina mulai berdenyut-denyut, 
lalu agak kudorong punggungnya kedepan, kedua tangannya menjejak washtaffel 
didepannya, kemudian pinggulnya agak kutarik kebelakang serta pinggangnya agak 
kutekan sedikit kebawah. Setelah itu kudorong penisku membelah kedua vaginanya 
dari belakang "Srreepp.." aku tidak mau tanggung-tanggung kali ini, kujebloskan 
seluruh batang penisku kedalam liang vaginanya "Oouhh.. aahh.. adhhii.. oohh.." 
teriaknya berkali-kali seiring dengan hunjaman-hunjaman penisku, tangan kiriku 
mencengkeram pinggang kirinya sedangkan tangan kananku meremas-remas buah 
dada kanannya yang sudah sangat keras dan kenyal "Aahh.. adhii.. aahh.. harder.. 
aahh.. harder honey..aahh.." pintanya sehingga gerakan maju mundurku makin 
beringas "Pook.. pook.. pook.." bunyi benturan tubuhku dibokongnya. Beberapa 
lama! kemudian liang vaginanya mulai mengempot-empot dan menghisap-hisap 
kembali dan aku tak kuasa menahan rintihan-rintihan bersamaan dengan rintihannya 
"Ima.. aahh.. enak shay.. hemnghh.." "Aahh.. akhuu.. aahh.. sham.. phai.. aahh..", 
"Tahan.. dulu.. sha.. yang..hhuuh.." ujarku sambil terus menghunjam-hunjamkam 
penisku beringas karena aku juga mulai merasakan hal yang sama, "Aahh.. akhuu.. 
nggak.. kuat.. aahh.. AAHH.." "Seerrt..seerrt..seerrt.." kembali Ima mencapai 
klimaks dan menyemburkan cairan kental tubuhnya, berkali-kali, aku nggak peduli 
dan tetap ku genjot maju mundur penisku ke dalam vaginanya yang sudah sangat 
becek. 

Kurasakan penisku seperti disedot-sedot dan dipuntir-puntir di dalam vaginanya 
yang sudah bereaksi terhadap orgasmenya. Akhirnya mengalirlah lava panas dari 
dalam tubuhku melewati batang penisku kemudian ke ujungnya lantas 
memuncratkan sperma hangatku ke dalam vaginanya yang hangat "Aahh..." kami 
mendesah lega setelah sedari tadi! berpacu mencapai kenikmatan yang amat 
sangat. Tubuh Ima mengigil menikmati sensasi yang baru saja dilaluinya untuk 
kemudian kembali mengendur meskipun vaginanya masih mengempot dan 
menghisap-hisap, aku diam dan kubiarkan Ima menikmati sensasi kenikmatan 
klimaksnya. "Ahh.. punyamu enak ya Ima.. bisa ngempot-ngempot gini.."ujarku 
memuji, "Enak mana sama punya adikku ?" tanyanya sambil menghadapkan kearah 
wajahku dibelakangnya dan tersenyum "Punyamu..hisapannya lebih hebat..mmhh.." 
kucium mesra bibirnya dan Ima memejamkan matanya. Kemudian kucabut penisku 
"Ploop.." "Aahh.." Ima agak menjerit, dan cepat kugandeng tangannya keluar dari 
kamar mandi dan kembali ketempat tidur. Setelah Ima merebahkan dirinya 
terlentang di tempat tidur, aku berada diatasnya sambil kuciumi dan kulumat bibir 
mungilnya "Mmhh..mmhh.." tangan kanannya meremas-remas penisku yang masih 
saja gagah setelah 2 jam bertempur "Kamu hebat Di, udah 2 jam masih keras aja.. 
dan kamu bener-bener bikin aku puas." puji Ima, "Sekali lagi yaa, yang ini gong nya, 
aku bikin kamu puas dan nggak akan ngelupain aku selamanya, oke ?!" balasku, 
sambil berkata aku mulai menggeser tubuhku dan mengangkanginya, kemudian 
tanganku menuntun penisku memasuki liang vaginanya menuju pertempuran 
terakhir pada hari itu. "Sleepp.." "Auuwhh.." Ima agak menjerit. Perlahan tapi 
mantap kudorong penisku, sambil terus kutatap wajah manis iparku ini, Ima merem 
melek, mengernyitkan dahinya, dan menggigit bibir bawahnya dengan nafas 
memburu menahan kenikmatan yang amat sangat didinding-dinding vaginanya yang 
becek "Hehhnghh.. engghh.. aahh.." gerangnya. 

Aku mulai memaju mundurkan gerakan pinggulku, perlahan-lahan makin lama 
makin cepat, makin cepat, dan makin cepat, sementara Ima yang berada dibawahku 
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mulai melingkarkan kedua kaki indahnya kepinggangku dan kedua tangannya 
memegang kedua tanganku yang sedang menyangga tubuhku, Ima mengerang-
erang, mendesah-desah dan melenguh-lenguh "Aahh.... oohh.. sshh.. teruss.. 
honey.. oohh..", sementara akupun terbawa suasana dengusan nafas kami berdua 
yang memburu dengan menyertainya mendesah, mengerang, dan melenguh 
bersamanya "Enghh.. Imaa.. oohh.. ennakh.. sayang..?" tanyaku "He-eh.. enghh.. 
aahh.. enghh.. enakhh.. banghethh.. dhii... aahh.." lenguhannya kadang meninggi 
disertai jeritan-jeritan kecil dari bibir mungilnya "Oohh.. adhii.. oohh.. enghh.." 
tubuhnya mulai bergelinjangan dan berkelojotan, matanya mulai dipejamkan, jepitan 
kaki-kakinya mulai mengetat dipinggangku, kami terus memacu irama persetubuhan 
kami, aku yang bergerak turun naik memompa dan merojok-rojok batang penisku 
kedalam liang vaginanya diimbangi gerakan memutar-mutar pinggul Ima yang 
menimbulkan sensasi memilin-milin di batang penisku, nikmat sekali. 

Kulepas pelukanku untuk kemudian aku merubah posisiku yang tadinya menidurinya 
ke posisi duduk, kuangkat kedua kaki Ima yang indah dengan kedua tanganku dan 
kubuka lebar-lebar untuk kembali kupompa batang penisku kedalam liang vaginanya 
yang makin basah dan makin menghisap-hisap "Enghh.. Adhii.. oohh.. shaa.. yang.. 
aahh.." kedua tangan Ima meremas erat bantal dibawah kepalanya yang 
menengadah keatas disertai rintihan, teriakan, desahan dan lenguhan dari bibir 
mungilnya yang tidak berhenti. Kepalanya terangguk-angguk dan badannya 
terguncang-guncang mengimbangi gerakan tubuhku yang makin beringas. Kemudian 
aku mengubah posisi kedua kaki Ima untuk bersandar dipundakku, sementara agak 
kudorong tubuhku kedepan, kedua tanganku serta merta bergerak kekedua buah 
dadanya untuk meremas-remas yang bulat membusung dan memuntir-puntir puting 
susunya kenyal dan mengeras tanpa kuhentikan penetrasi penisku kedalam liang 
vaginanya yang hangat dan basah. Ima tidak berhenti merintih dan mendesah 
sambil dahinya mengernyit menahan klimaksnya agar kami lebih lama menikmati 
permainan yang makin lama semakin nikmat dan membawa kami melayang jauh. 
"Oohh.. Ahh.. Dhii.. enghh.. ehn.. nnakhh.." desahan dan rintihan Ima menikmati 
gesekan-gesekan batang penis dan rojokan-rojokan kepala penisku berirama 
merangsangku untuk makin memacu pompaanku, nafas kami saling memburu. 

Setelah mulai kurasakan ada desakan dari dalam tubuhku untuk menuju penisku, 
aku merubah posisi lagi untuk kedua tanganku bersangga pada siku-siku tanganku 
dan membelai-belai rambutnya yang sudah basah oleh kucuran keringat dari kulit 
kepalanya. Sambil aku merapatkan tubuhku diatas tubuh Ima, kedua kaki Ima mulai 
menjepit pinggangku lagi untuk memudahkan kami melakukan very deep 
penetration, rintihan dan desahan nafasnya yang memburu masih terdengar 
meskipun kami sambil berciuman Mmnghh.. mmhh.. oohh.. ahh.. Dhii.. mmhh.. 
enghh.. aahh.." "Oohh.. Imaa.. enghh.. khalau.. mau sampai.. oohh.. bhilang.. ya.. 
sha.. yang..enghh..aahh.." ujarku meracau "Iyaa.. honey..oohh..aahh.." tubuh kami 
berdua makin berkeringat, dan rambut kami juga tambah acak-acakan, sesekali 
kami saling melumat bibir dengan permainan lidah yang panas disertai gerakan maju 
mundur pinggulku yang diimbangi gerakan memutar, kekanan dan kekiri pinggul 
Ima. "Oohh.. dhii.. oohh.. uu.. dhahh.. belomm.. engghh.. akhu.. udahh.. nggak 
khuat..niihh,," erangan-erangan kenikmatan Ima disertai tubuhnya yang makin 
menggelinjang hebat dan liang vaginanya yang mulai mengempot-empot dan 
menghisap-hisap hampir mencapai klimaksnya "Dhikit.. laghi.. sayang.. oohh.." 
sambutku karena penisku juga sudah mulai berdenyut-denyut "Aahh.. aa.. dhii.. 
noww..oohh.. enghh..aahh" jeritnya "Yeeaa.. aahh.." jeritanku mengiringi jeritan 
Ima, akhirnya kami mencapai klimaks bersamaan, "Srreett.. crreett.. srreett.. 
crreett.." kami secara bersamaan dan bergantian memuntahkan cairan kenikmatan 
berkali-kali sambil mengerang-erang dan mendesah desah, kami berpelukan sangat 
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erat, aku menekan pinggulku dan menancapkan penisku sedalam-dalamnya ke 
dalam liang vag! ina Ima, sementara Ima membelit pinggangku dengan kedua kaki 
indahnya dan memelukku erat sekali seakan tak ingin dilepaskan lagi sambil kuciumi 
lehernya dan bibir kami juga saling berciuman. 

Nikmat yang kami reguk sangatlah dahsyat dan sangat sulit dilukiskan dengan kata-
kata. Sementara kami masih saling berpelukan erat, vagina Ima masih mengempot-
empot dan menghisap-hisap habis cairan spermaku seakan menelannya sampai 
habis, dan penisku masih berdenyut-denyut didalamnya,dan kemudian secara 
perlahan tubuh kami mengendur saling meregang, dan akupun jatuh tergulir 
disamping kanannya. 

Sesaat rebah berdiam diri bersebelahan, Ima kemudian merebahkan kepalanya 
dipundak kiriku sambil terengah-engah kelelahan dan mencoba mengatur nafasnya 
setelah menikmati permainan surga dunia kami. Kulit tubuhnya yang putih dan halus 
berkeringat bersentuhan dengan kulitku yang berkeringat, Ima memelukku mesra, 
dan tangan kiriku membelai rambut dan pundaknya. "Adi.. kamu hebat banget, gue 
sampai puas banget sore ini, klimaks yang gue rasakan beberapa kali belum pernah 
gue alamin sebelumnya, hemmhh.." Ima berkata sambil menghela nafas panjang 
"Ma kasih ya sayang.. thank you banget.." ujarnya lagi sambil kami berciuman 
mesra sekali seakan tak ingin diakhiri. Tak terasa kami sudah mereguk kenikmatan 
berdua lebih dari 4 jam lamanya dan hari sudah menjelang sore. Setelah puas 
berciuman dan bermesraan, kami berdua menuju kamar mandi untuk membasuh 
keringat yang membasahi tubuh kami, kami saling membasuh dan membelai tak 
lupa diselingi ciuman-ciuman kecil yang mesra. Setelah selesai kami berpakaian dan 
menuju lantai bawah ke ruang tengah untuk menonton TV dan menunggu istri dan 
mertuaku serta anaknya pulang dari kegiatan masing-masing. Sambil menunggu 
kami masih saling berciuman menikmati waktu yang tersisa, Ima berucap padaku 
"Adi..kalo gue telpon, kamu mau dateng untuk temenin gue ya sayang.." "Pasti !" 
jawabku, lalu kami kembali berciuman. Sejak kejadian itu, tiap kali Anto (suaminya) 
tidak di Jakarta, paling tidak seminggu 2 kali aku pasti datang kerumah Ima iparku 
itu untuk mereguk kenikmatan berdua hingga larut malam dengan alasan pada 
istriku lembur atau ada rapat dikantor, dan sebulan sekali aku pasti menghabiskan 
weekendku merengkuh kenikmatan langit ketujuh berdua Ima. 

TAMAT 

 

 

Desah nafas mbak Marissa 
 
Mendung tipis berarak di langit. Aku menatap lapisan awan hitam itu sejenak. 
Sebentar lagi pasti hujan. Dan seperti biasa, sementara aroma angin menjelang 
hujan menerpa leher, setiap kali hendak hujan aku selalu teringat masa paling 
mengasyikkan dalam hidupku. Masa di mana sesosok perempuan secantik dewi tiba-
tiba hadir memberikan kehangatan dan kenikmatan luar biasa ketika aku masih 
duduk di bangku kelas 2 SMA. 

Cuaca agak mendung ketika sebuah truk boks berhenti di depan rumah kosong 
persis di sebelah kanan rumahku. Seorang laki-laki turun, diikuti seorang perempuan 
yang menurutku teramat cantik. Kecantikan itu bisa kulihat dari warna kulitnya yang 
amat benderang dalam balutan blus tipis yang kancing atasnya dibiarkan terbuka, 
Manakala turun dari kendaraan, ia sedikit menunduk dan bisa kunikmati sejenak 
belahan dadanya yang bersih dan penuh. Sebagai lelaki remaja kelas 2 SMA, 
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perempuan yang kuperkirakan berusia di atas 25 tahun ini merupakan sosok 
terindah yang pernah kulihat. Aku berseru senang dalam hati manakala kutahu ia 
adalah tetangga baruku. 

Satu-dua hari pertama tak terlihat perempuan itu di luar rumah. Ia pasti sibuk 
mengatur rumah. Sesekali sang lelaki, suaminya, berada di luar rumah untuk 
melepas penat. Lelaki itu melambai padaku ketika aku memperhatikannya. Seorang 
lelaki gagah dan ganteng, dengan usia beberapa tahun di atas perempuan itu. 
"Rumah Pak RT di mana?" tanya lelaki itu menghampiriku.. "Di sini," aku 
menunjukkan rumahku, "Ayah saya Pak RT" 

Malam itu pasangan baru itu berkunjung ke ayahku. Aku yang membukakan pintu. 
Kini bisa kulihat jelas raut perempuan itu. Demikian cantik. Rambutnya lurus 
panjang. Hidung mancung. Bibirnya merekah, pipinya merona dan pandangan 
matanya benar-benar membuat dadaku berdebar-debar.  
"Perkenalkan, nama saya Fredi dan ini istri saya, Marissa. Kami pindah kemari tiga 
hari lalu. Kami mau melapor pindah," kata lelaki itu sopan. Ia memberikan foto kopi 
KTP dan kartu keluarga kepada ayahku. Kulirik sejenak tanggal lahir Mbak Marissa. 
Benar, ia berusia 26 tahun. Entah kenapa, semenjak hari itu, wajah Mbak Marissa, 
begitu aku memanggilnya, terus bergelayut di mataku. Aku tahu banyak cewek 
cantik di sekolah naksir aku, tapi aku tak pernah tertarik. Bila bertatap mata dengan 
Mbak Marissa, dadaku berdebar-debar. Sering diam-diam aku menatapnya dari 
kejauhan manakala ia bekerja di taman kecil kebun di depan rumahnya. Ia juga 
kadang menatapku sekilas, dan melempar senyum kecil, yang menurutku teramat 
hangat itu. Dan akan makin panas dingin aku dibuatnya kalau ia bekerja sore-sore di 
depan rumah itu denga tank-top dan celana pendek yang menampakkan dua paha 
mulusnya yang jenjang.  

Dua minggu setelah kepindahan mereka, Mbak Marissa mengantar Fredi suaminya 
naik taksi di depan rumah. Sebelum masuk taksi, Mas Fredi menghampiri ayahku 
yang sedang membaca surat kabar di beranda  
"Saya titip rumah, Pak RT. Saya harus bertugas ke Papua selama 6 bulan," kata 
Fredi. Ayahku mengangguk. Fredi kemudian memeluk dan mencium pipi Mbak 
Marissa mesra. Mbak Marissa membalasanya. Ah, aku merasa Mbak Marissa seperti 
sengaja ingin membuatku cemburu. 

Suatu sore, aku tengah membantu ibuku mengangkat jemuran di bagian belakang 
rumah ketika pintu di tembok belakang rumah diketuk-ketuk. Aku ingat itu pintu 
yang menghubungkan rumahku dengan rumah sebelah. Aku membuka selot dan 
membuka pintu. Mbak Marissa berdiri di situ, dengan tank-top dan celana pendek 
favoritnya, yang sekarang jadi favoritku juga.  
"Hei, ada pintu tembus, rupanya!" celetuknya riang. Suaranya empuk dan 
meneduhkan.  
"Ya, rumah ini dulu rumah Pakde saya. Karena kami keluarga, maka dibuatlah pintu 
penghubung ini," aku bicara gugup.  
"Namamu siapa, sih?" Tanya Mbak Marissa.  
"Mirza!"  
"Ah, huruf depannya sama-sama M dengan saya. Eh, ngomong-ngomong, Mbak baru 
bikin brownies buat mama kamu, nih!" Mbak Marisa mengangsurkan sepiring 
brownies. Aku mengucapkan terimakasih. Mbak Marisa mengerling dengan senyum 
semanis brownies itu, dan menghilang di balik pintu. 

Seminggu kemudian, sore itu mendung mulai menyergap, dan pada malam harinya 
hujan benar-benar turun menghujam ke bumi. Entah kenapa aku jadi ketakutan. Itu 
mungkin karena ayah dan ibuku tidak ada di rumah. Tadi padi mereka terbang ke 
Banjarmasin untuk menengok kakakku yang melahirkan. Mereka akan berada di 
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Banjarmasin sampai minggu depan. Aku menatap jam dinding. Pukul 9 lebih sedikit. 
Dan tiba-tiba rumah jadi gelap gulita. Kebiasaan jelek. Kalau hujan, pasti lampu 
mati. Aku meraba-raba sekeliling dan mencari lilin. Aku menemukan sebungkus lilin, 
dan menyalakannya dengan korek api yang tergeletak di sebelahnya. Cahaya mulai 
menggerayangi ruangan. Tiba-tiba dari arah pintu bagian belakang hadir satu sosok. 
Aku terkejut. Mbak Marisa berdiri di sana. Ia pasti masuk lewat pintu terobosan di 
belakang yang tidak terkunci..  
"Punya lilin?" tanyanya. Kali ini, ia dalam balutan tank-top lain yang sangat seksi-
dan setelah kuperhatikan lama--, tanpa beha, dengan rok longgar yang menurutku 
teramat pendek. Ia bicara dekat sekali di depanku. Dadanya bergoyang-goyang 
ketika ia mengisyaratkan kedinginan. Aku memberikan lilin itu dan memberanikan 
diri menatapnya agak lama sambil sesekali memperhatikan dadanya.  
"Kamu nggak takut sendirian? Kan hujan dan gelap?" tanya Mbak Marisa.  
"Nggak. Mbak sendiri?" tanyaku, sedikit gugup.  
"Nggak. Sudah biasa! Eh, ayah dan ibumu lama ya perginya?" Tanya Mbak Marisa.  
"Sampai minggu depan!" jawabku.  
"Kesepian, dong?" celetuk Mbak Marissa.  
"Iya, gitu deh!" kataku, masih sedikit gugup. "Mbak gimana?"  
"Biasa aja. Sudah biasa ditinggal pergi Mas Fredi," ia menatapku tajam, mengerling 
sekilas dan berbalik meninggalkanku.  
"Sudah, ya, aku balik dulu" ia pamit. Sejenak matanya menatapku. Kulihat dalam 
remang ia menggigit ujung bibirnya. Aroma farfumnya tertinggal di ruanganku.  
"Ya, mbak, selamat malam!" kataku. Jauh dalam hati aku sih pingin bilang, "Please 
dong temenin saya sebentar! Pingin sekali rasanya menatap Mbak Marissa berlama-
lama, sambil membayangkan bagaimana rasanya mencium bibirnya yang seksi. "Ah, 
itu cuma angan gila yang tak masuk akal!" pikirku. 

Aku menyalakan satu lilin lagi dan menutup korden rumah serta mengunci pintu. Di 
luar sepi dan dingin sekali. Hujan masih turun. Aku yakin tak ada orang yang 
berkeliaran di luar rumah malam ini. Sekarang, hal yang paling asyik adalah adalah 
masuk kamar tidur dan membayangkan Mbak Marissa berada di sisiku. 

Aku duduk di kursi dan menuang air minum. Tiba-tiba aku mendengar suara dari 
belakang rumah. Pintu terobosan itu terbuka lagi. Mbak Marissa datang lagi lagi. 
"Sori, Mir. Lilinku habis. Dan aku jadi ketakutan mendengarkan suara hujan dalam 
gelap," kata Mbak Marissa. Ia berdiri sangat dekat di hadapanku. Bias kucium harum 
tubuhnya. "Saya bisa kasih mbak lilin lagi kalau mau," jawabku, aku bersiap bangkit 
dari kursiku. "Nggak usah," Mbak Marisa menahanku. Mendidik dadaku merasakan 
tangannya mendarat di pundakku. Aku hanya bisa mematung duduk persis di 
hadapannya. Darah seperti terpompa ke ubun-ubunku.. "Aku mau di sini saja, kalau 
boleh. Boleh, kan?" Mbak Marissa menunduk, mencoba mensejajarkan wajahnya 
denga wajahku. Ini membuatku dengam mudah melihat kepundan di dantara dua 
gunung indah di dadanya. Dan kali ini aku tak menyia-nyiakan kesempatan ini, 
karena aku berpikir Mbak Marissa sengaja membiarkan aku melihatnya. Aku 
menatap dada itu tanpa ragu dengan nikmat. "Eit, kau melihat dadaku terus!" Mbak 
Marissa refleks menutup dadanya. Aku terperangah malu tertangkap basah seperti 
itu. "Sori, Mbak!" "Kau bilang sori, tapi terus menatap dadaku. Kalau melihat terus 
seperti itu, ntar kepingin lho?" seloroh Mbak Marissa dengan suara lembut 
menggoda. Dan entah kenapa aku merasa tak terlalu kuat menahan gejolak 
mudaku. Meluncur saja kalimat itu dari mulutku. "Kalau saya kepingin, bagaimana?" 
tanyaku. Kutatap matanya penuh-penuh. Ia mendekat dan melepaskan tangannya 
dari dadanya. Ia mendekatkan wajahnya ke arahku.. "Mirza, aku tahu aku lebih tua 
darimu. Tapi aku tahu kau menyukaiku. Itu dari caramu menatapku dan menelusuri 
tubuhku dengan tatapanmu. Tanyakan sekali lagi pertanyaanmu, dan kau akan tahu 
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apakah aku menyukaimu juga," kata Mbak Marissa. Aku mengulang pertanyaanku, 
"Kalau saya kepingin, bagaimana?" Mbak Marissa tersenyum "Kalau kau kepingin," ia 
membuka tali di kanan-kiri dan melorotkannya perlahan, membiarkan dua buah 
dadanya menyembul menantang, "kau boleh menyentuhnya," 

Berdebar jantungku. Tubuhku seperti mendidih. Mbak Marissa benar-benar seksi 
dengan dada terbuka dan bibir mereka dalam remang di tengah hujan malam ini. 
"Sentuh puting ini dengan lidahmu, Mirza. Aku menginginkannya, lebih dari yang kau 
impikan". Tiba-tiba saja Mbak Marissa menarik kepalaku dan membenamkan 
dadanya ke wajahku. Dibantunya mulutku menemukan puting merah muda itu. 
Putting dan bundaran empuk di dada Mbak Marissa seperti memberi jalan dan 
megajariku untuk mengulum-ngulum dan memutar-mutarnya agar pemiliknya 
mendapatkan nikmat yang istimewa. Mbak Marissa mendesah makin keras dalam 
tingkahan suara hujan. Aku makin membara dan membara. Kujelajahi dengan 
mulutku semua permukaan dadanya. Mbak Marissa sesekali mengangkat kepalaku 
dan mengulum mulutku dengan beringas berkali-kali. "Kamarmu! Bawa aku ke 
kamarmu segera!" desah Mbak Marissa. Aku tak segera bergerak. Ia menghelaku ke 
kamarku dan menjerembabkan aku ke tempat tidur. Ia melepas tank-top dan 
melepas kaosku. Ia pun tak segan-segan melepas celanaku dan tanpa ragu-ragu 
menjilati, mengulum dan menghisap penisku. Sungguh malam yang luar biasa. Aku 
seperti tenggelam dalam segala macam rasa : coklat, vanilla, strawberry, almond. 
Mbak Marissa benar-benar menikmatinya. Kubiarkan pula ia menjadi guru yang baik 
dan memberikan pengalaman itu. Ia melepas sendiri celananya dan membantu 
membimbing masuk penisku yang keras ke dalam vaginaya yang basah. Sesekali ia 
menghentikan ujung penisku di bagian bawah vagina dan dengan asyik mengusap-
usapkannya ke pinggiran vagina itu. Benar-benar aku melayang-layang penisku 
mendapatkan rekreasi yang nikmat dan indah itu. Dan dengan gelora yang 
memuncak dalam limpahan keringatku dan keringat Mbak Marissa, ia membiarkan 
penisku meluncur ke vaginanya berulang-ulang. Ini membuatnya menggelinjang-
gelinjang, mengerang, mendesah dan merasakan nikmat luar biasa dalam 
tindihanku. Dan kesempatan itu tak kusia-siakan. Aku balik menyerangnya, 
menggumulinya dan memberikan semua yang ia ingin dan ia mau. Kubiarkan ia 
terus mengerang dan mengaduh, mendesah. 

Mbak Marissa kembali ke rumahnya lewat pintu belakang jam 5 pagi. Dan tak perlu 
menunggu sore, ia kembali siangnya, sekitar pukul 10 dan menyerangku lagi di 
minggu pagi itu. Ia memberiku kenikmatan seminggu penuh. Kadang sampai 2 kali 
sehari, kadang pula sampai harus membuatku membolos sekolah. 

Affairku dengan Mbak Marissa berlangsung terus sampai menjelang kedatangan 
suaminya. Kami bisa bergumul di mana saja: di kamar hotel, di hutan pinus yang 
sepi, di pantai yang sunyi, di sebuah dagau kosong di gunung Bromo dan di mana 
saja. 

Aku tak bertemu lagi dengan Mbak Marissa ketika suaminya datang dan 
mengajaknya serta pindah ke Jakarta. Namu, meski Mbak Marissa tak ada lagi, bila 
hari menjelang hujan, penisku selalu berdiri, dan bisa kubayangkan aroma tubuh 
dan gelinjang gelora mbak yang cantik dan seksi itu. 

TAMAT 
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Dipakai Anak Kost Bule (new) 
 
Namaku Evita dan Suamiku Edo. Kami baru satu tahun melangsungkan perkawinan, 
tapi belum ada pertanda aku hamil.  
Sudah kucoba berdua periksa siapa yang mandul, tapi kata dokter semuanya subur 
dan baik-baik saja. Mungkin karena selama pacaran dulu kami sering ke Discotik, 
merokok dan sedikit mabuk. Itu kita lakukan setiap malam minggu selama tiga 
tahun, selama masa pacaran berlangsung.  
 
Suamiku seorang sales yang hampir dua hari sekali pasti ke luar kota, bahkan 
kadang satu minggu di luar kota, karena rasa kasihannya terhadapku, maka dia 
berniat untuk menyekat rumahku untuk membuka tempat kost agar aku tidak 
merasa sendirian di rumah.  
 
Mula-mula empat kamar tersebut kami kost-kan untuk cewek-cewek, ada yang 
mahasiswa ada pula yang karyawati. Aku sangat senang ada teman untuk ngobrol-
ngobrol. Setiap suamiku pulang dari luar kota, pasti dibawakan oleh-oleh agar 
mereka tetap senang tinggal di rumah kami. Tetapi lama-kelamaan aku merasa 
makin tambah bising, setiap hari ada yang apel sampai larut malam, apalagi malam 
minggu, aduh bising sekali bahkan aku semakin iri pada mereka untuk kumpul 
bersama-sama satu keluarga. Begitu suamiku datang dari luar kota, aku 
menceritakan hal-hal yang tiap hari kualami, akhirnya kita putuskan untuk 
membubarkan tempat kost tersebut dengan alasan rumah mau kita jual. Akhirnya 
mereka pun pada pamitan pindah kost.  
 
Bulan berikutnya kita sepakat untuk ganti warna dengan cara kontrak satu kamar 
langsung satu tahun khusus karyawan-karyawan dengan syarat satu kamar untuk 
satu orang jadi tidak terlalu pusing untuk memikirkan ramai atau pun pulang malam. 
Apalagi lokasi rumah kami di pinggir jalan jadi tetangga-tetangga pada cuek. Satu 
kamar diisi seorang bule berbadan gede, putih dan cakep. Untuk ukuran harga 
kamar kami langsung dikontan dua tahun dan ditambah biaya perawatan karena dia 
juga sering pulang malam.  
 
Suatu hari suamiku datang dari luar kota, dia pulang membawa sebotol minuman 
impor dan obat penambah rangsangan untuk suami istri.  
Suamiku bertanya, "Lho kok sepi-sepi aja, pada ke mana."  
"Semua pada pulang karena liburan nasional, tapi yang bule nggak, karena 
perusahaannya ada sedikit lembur untuk mengejar target", balasku mesra.  
 
Kemudian suamiku mengambil minumannya dan cerita-cerita santai di ruang tamu, 
"Nich sekali-kali kita reuni seperti di diskotik", kata suamiku, "Aku juga membawa 
obat kuat dan perangsang untuk pasangan suami istri, ntar kita coba ya.."  
Sambil sedikit senyum, kujawab, "Kangen ya.. emang cuman kamu yang kangen.."  
Lalu kamipun bercanda sambil nonton film porno.  
"Nich minum dulu obatnya biar nanti seru.." kata suamiku.  
Lalu kuminum dua butir, suamiku minum empat butir.  
"Lho kok empat sih.. nanti over lho", kataku manja.  
"Ach.. biar cepat reaksinya", balas suamiku sambil tertawa kecil.  
 
Satu jam berlangsung ngobrol-ngobrol santai di ruang tamu sambil nonton film 
porno, kurasakan obat tadi langsung bereaksi. Aku cuma mengenakan baju putih 
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tanpa BH dan CD. Kita berdua duduk di sofa sambil kaki kita diletakkan di atas meja.  
Kulihat suamiku mulai terangsang, dia mulai memegang lututku lalu meraba naik ke 
pahaku yang mulus, putih dan seksi. Buah dadaku yang masih montok dengan 
putingnya yang masih kecil dan merah diraihnya dan diremasnya dengan mesra, 
sambil menciumiku dengan lembut, perlahan-lahan suamiku membuka kancing 
bajuku satu persatu dan beberapa detik kemudian terbukalah semua  
pelapis tubuhku.  
 
"Auh.." erangku, kuraba batang kemaluan suamiku lalu kumainkan dengan lidah, 
kukulum semuanya, semakin tegang dan besar. Dia pun lalu menjilat klitorisku 
dengan gemas, menggigit-gigit kecil hingga aku tambah terangsang dan penuh 
gairah, mungkin reaksi obat yang kuminum tadi. Liang kewanitaanku mulai basah,  
dan sudah tidak kuat aku menahannya. "Ach.. Mas masukin yuk..  
cepat Mas.. udah pingin nich.." sambil mencari posisi yang tepat aku memasukkan 
batang kemaluannya pelan-pelan dan, "Bless..", batang kemaluan suamiku masuk 
seakan membongkar liang surgaku. "Ach.. terus Mas.. aku kangen sekali..", dengan  
penuh gairah entah kenapa tiba-tiba aku seperti orang kesurupan, seperti kuda liar, 
mutar sana mutar sini. Begitu pula suamiku semakin cepat gesekannya. Kakiku 
diangkatnya ke atas dan dikangkangkan lebar-lebar.  
 
Perasaanku aneh sekali, aku seakan-akan ingin sekali diperkosa beberapa orang, 
seakan-akan semua lubang yang aku punya ingin sekali dimasuki batang kemaluan 
orang lain. Seperti orang gila, goyang sana, goyang sini sambil membayangkan  
macam-macam. Ini berlangsung lama sekali dan kita bertahan seakan-akan tidak 
bisa keluar air mani. Sampai perih tapi asik sekali. Sampai akhirnya aku keluar 
terlebih dahulu, "Ach.. Mas aku keluar ya.. udah nggak tahan nich.. aduh.. aduh.. 
adu..h.. keluar tiga kali Mas", desahku mesra. "Aku juga ya.. ntar kamu agak pelan 
goyangnya.. ach.. aduh.. keluar nich.." Mani kental yang hangat banyak sekali 
masuk ke dalam liang kenikmatanku.  
Dan kini kita berada dalam posisi terbalik, aku yang di atas tapi masih bersatu dalam 
dekapan.  
 
Kucabut liang kewanitaanku dari batang kemaluan suamiku terus kuoles-oleskan di 
mulut suamiku, dan suamiku menyedot semua mani yang ada di liang kewanitaanku 
sampai tetes terakhir.  
Kemudian kita saling berpelukan dan lemas, tanpa disadari suamiku tidur tengkurap 
di karpet ruang tamu tanpa busana apapun, aku pun juga terlelap di atas sofa 
panjang dengan kaki telentang, bahkan film porno pun lupa dimatikan tapi 
semuanya terkunci sepertinya aman.  
 
Ketika subuh aku terbangun dan kaget, posisiku bugil tanpa sehelai benang pun 
tetapi aku telah pindah di kamar dalam, tetapi suamiku masih di ruang tamu. 
Akhirnya perlahan-lahan kupakai celana pendek dan kubangunkan suamiku. 
Akhirnya kami mandi berdua di kamar mandi dalam. Jam delapan pagi saya  
buatkan sarapan dan makan pagi bersama, ngobrol sebentar tentang permainan 
seks yang telah kami lakukan tadi malam.  
Tapi aku tidak bertanya tentang kepindahan posisi tidurku di dalam kamar, tapi aku 
masih bertanya-tanya kenapa kok aku bisa pindah ke dalam sendirian.  
 
Sesudah itu suamiku mengajakku mengulangi permaina seks seperti semalam, 
mungkin pengaruh obatnya belum juga hilang.  
Aku pun disuruhnya minum lagi tapi aku cuma mau minum satu kapsul saja. Belum 
juga terasa obat yang kuminum, tiba-tiba teman suamiku datang menghampiri 
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karena ada tugas mendadak ke luar kota yang tidak bisa ditunda. Yah.. dengan 
terpaksa suamiku pergi lagi dengan sebuah pesan kalau obatnya sudah bereaksi 
kamu harus tidur, dan aku pun menjawabnya dengan ramah dan dengan perasaan 
sayang. Maka pergilah suamiku dengan perasaan puas setelah bercinta semalaman.  
 
Dengan daster putih aku kembali membenahi ruang makan, dapur dan kamar-kamar 
kost aku bersihkan. Tapi kaget sekali waktu membersihkan kamar terakhir kost-ku 
yang bersebelahan dengan kamar tidurku, ternyata si bule itu tidur pulas tanpa 
busana sedikit pun sehingga kelihatan sekali batang kemaluan si bule yang sebesar 
tanganku. Tapi aku harus mengambil sprei dan sarung bantal yang tergeletak kotor 
yang akan kucuci.  
 
Dengan sangat perlahan aku mengambil cucian di dekat si bule sambil melihat 
batang kemaluan yang belum pernah kulihat secara dekat. Ternyata benar seperti di 
film-film porno bahwa batang kemaluan bule memang besar dan panjang. Sambil 
menelan ludah karena sangatlah keheranan, aku mengambil cucian itu.  
 
Tiba-tiba si bule itu bangun dan terkejut seketika ketika melihat aku ada di 
kamarnya. Langsung aku seakan-akan tidak tahu harus berkata apa.  
"Maaf tuan saya mau mengambil cucian yang kotor", kataku dengan sedikit gugup.  
"Suamimu sudah berangkat lagi?" jawabnya dengan pelan dan pasti. Dengan 
pertanyaan seperti itu aku sangat kaget. Dan kujawab, "Kenapa?".  
Sambil mengambil bantal yang ditutupkan di bagian vitalnya, si bule itu berkata, 
"Sebelumnya aku minta maaf karena tadi malam aku sangat lancang. Aku datang 
jam dua malam, aku lihat suamimu tidur telanjang di karpet ruang tamu, dan kamu 
pun tidur telanjang di sofa ruang tamu, dengan sangat penuh nafsu aku telah 
melihat liang kewanitaanmu yang kecil dan merah muda, maka aku langsung 
memindahkan kamu ke kamar, tapi tiba-tiba timbul gairahku untuk mencoba kamu. 
Mula-mula aku hanya menjilati liang kewanitaanmu yang penuh sperma kering  
dengan bau khas sperma lelaki. Akhirnya batang kemaluanku terasa tegang sekali 
dan nafsuku memuncak, maka dengan beraninya aku meniduri kamu."  
 
Dengan rasa kaget aku mau marah tapi memang posisi yang salah memang diriku 
sendiri, dan kini terjawablah sudah pertanyaan dalam benakku kenapa aku bisa 
pindah ke ruang kamar tidurku dan kenapa liang kewanitaanku terasa agak sakit  
"Trus saya.. kamu apain", tanyaku dengan sedikit penasaran "Kutidurin kamu 
dengan penuh nafsu, sampai mani yang keluar pertama kutumpahkan di perut 
kamu, dan kutancapkan lagi batanganku ke liang kewanitaanmu sampai kira-kira 
setengah jam keluar lagi dan kukeluarkan di dalam liang kewanitaanmu",  
jawab si bule.  
"Oic.. bahaya nich, ntar kalo hamil gimana nich", tanyaku cemas.  
"Ya.. nggak pa-pa dong", jawab si bule sambil menggandengku, mendekapku dan 
menciumku.  
 
Kemudian dipeluknya tubuhku dalam pangkuannya sehingga sangat terasa batang 
kemaluannya yang besar menempel di liang kewanitaanku. "Ach.. jangan dong.. aku 
masih capek semalaman", kataku tapi tetap saja dia meneruskan niatnya, aku 
ditidurkan di pinggir kasurnya dan diangkat kakiku hingga terlihat liang 
kewanitaanku yang mungil, dan dia pun mulai manjilati liang kewanitaanku dengan 
penuh gairah. Aku pun sudah mulai bernafsu karena pengaruh obat yang telah aku 
minum sewaktu ada suamiku.  
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"Auh.. Jhon.. good.. teruskan Jhon.. auh". Satu buah jari terasa dimasukkan dan 
diputar-putar, keluar masuk, goyang kanan goyang kiri, terus jadi dua jari yang 
masuk, ditarik, didorong di liang kewanitaanku. Akhirnya basah juga aku, karena 
masih penasaran Jhon memasukkan tiga jari ke liang kewanitaanku sedangkan jari-
jari tangan kirinya membantu membuka bibir surgaku. Dengan nafsunya jari ke 
empatnya dimasukkan pula, aku mengeliat enak. Diputar-putar hingga bibir 
kewanitaanku menjadi lebar dan licin. Nafsuku memuncak sewaktu jari terakhir 
dimasukkan pula.  
 
"Aduh.. sakit Jhon.. jangan Jhon.. ntar sobek.. Jhon.. jangan Jhon", desahku sambil 
mengeliat dan menolak perbuatannya, aku berusaha berdiri tapi tidak bisa karena 
tangan kirinya memegangi kaki kiriku. Dan akhirnya, "Bless.." masuk semua  
satu telapak tangan kanan Jhon ke dalam liang kewanitaanku, aku menjerit keras 
tapi Jhon tidak memperdulikan jeritanku, tangan kirinya meremas payudaraku yang 
montok hingga rasa sakitnya hilang. Akhirnya si bule itu tambah menggila,  
didorong, tarik, digoyang kanan kiri dengan jari-jarinya menggelitik daging-daging di 
dalamnya, dia memutar posisi jadi enam sembilan, dia menyumbat mulutku dengan 
batang kemaluannya hingga aku mendapatkan kenikmatan yang selama ini sangat  
kuharapkan.  
 
"Auch.. Jhon punyamu terlalu panjang hingga masuk di tenggorokanku.. pelan-pelan 
aja", ucapku tapi dia masih bernafsu. Tangannya masih memainkan liang 
kewanitaanku, jari-jarinya mengelitik di dalamnya hingga rasanya geli, enak  
dan agak sakit karena bulu-bulu tangannya menggesek-gesek bibir kewanitaanku 
yang lembut. Ini berlangsung lama sampai akhirnya aku keluar.  
"Jhon.. aku nggak tahan.. auch.. aouh.. aku keluar Jhon auch,  
aug.. keluar lagi Jhon.." desahku nikmat menahan orgasme yang kurasakan.  
"Aku juga mau keluar.. auh.." balasnya sambil mendesah.  
 
Kemudian tangannya ditarik dari dalam liang kewanitaanku dan dia memutar berdiri 
di tepi kasur dan menarik kepalaku untuk mengulum kemaluannya yang besar. 
Dengan sangat kaget dan merasa takut, kulihat di depan pintu kamar ternyata 
suamiku datang lagi, sepertinya suamiku tidak jadi pergi dan melihat peristiwa itu. 
Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kupikir sudah ketahuan, telanjur basah, aku takut 
kalau aku berhenti lalu si bule tahu dan akhirnya bertengkar, tapi aku pura-pura 
tidak ada sesuatu hal pun, si bule tetap kukulum sambil melirik suamiku, takut kalau 
dia marah.  
 
Tapi ternyata malah suamiku melepas celana dan mendekati kami berdua yang 
sudah tengang sekali, mungkin sudah menyaksikan kejadian ini sejak tadi. Dan 
akhirnya si bule kaget sekali, wajahnya pucat dan kelihatan grogi, lalu melepas alat 
vitalnya dari mulutku dan agak mudur sedikit. Tapi suamiku berkata, "Terusin aja 
nggak pa-pa kok, aku sayang sama istriku.. kalau istriku suka begini.. ya terpaksa 
aku juga suka.. ayo kita main bareng". Akhirnya semua pada tersenyum merdeka, 
dan tanpa rasa takut sedikit pun akhirnya si bule disuruh tidur telentang, aku tidur di 
atas tubuh si bule, dan suamiku memasukkan alat vitalnya di anusku, yang sama 
sekali belum pernah kulakukan. Dengan penuh nafsu suamiku langsung 
memasukkan batang kemaluannya ke dalam anusku. Karena kesulitan akhirnya dia 
menarik sedikit tubuhku hingga batang kemaluan si bule yang sudah masuk ke liang 
kewanitaanku terlepas, suamiku buru-buru memasukkan batang kemaluannya ke  
liang kewanitaanku yang sudah basah, di goyang beberapa kali akhirnya ikut basah, 
dan dicopot lagi dan dimasukkan ke anusku dan.. "Bless..", batang kemaluan 
suamiku menembus mulus anusku. "Aduh.. pelan-palan Mas..", seruku.  
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Kira-kira hampir setengah jam posisi seperti ini berlangsung dan akhirnya suamiku 
keluar duluan, duburku terasa hangat kena cairan mani suamiku, dia menggerang 
keenakan sambil tergeletak melihatku masih menempel ketat di atas tubuh si bule. 
Akhirnya si bule pun pindah atas dan memompaku lebih cepat dan aku pun  
mengerang keenakan dan sedikit sakit karena mentok, kupegang batang kemaluan 
si bule yang keluar masuk liang kewanitaanku, ternyata masih ada sisa sedikit yang 
tidak dapat masuk ke liang senggamaku. Suamiku pun ikut tercengang melihat 
batang kemaluan si bule yang besar, merah dan panjang. Aku pun terus  
mengerang keasyikan, "Auh.. auh.. terus Jhon.. auh, keluarin ya Jhon.."  
 
Akhirnya si bule pun keluar, "Auch.. keluar nich.." ucapnya sambil menarik batang 
kemaluannya dari liang kewanitaanku dan dimasukkan ke mulutku dan menyembur 
juga lahar kental yang panas, kutelan sedikit demi sedikit mani asin orang bule.  
Suamiku pun ikut menciumku dengan sedikit menjilat mani orang asing itu. Kedua 
lelaki itu akhirnya tersenyum kecil lalu pergi mandi dan tidur siang dengan puas. 
Sesudah itu aku menceritakan peristiwa awalnya dan minta maaf, sekaligus minta  
ijin bila suatu saat aku ingin sekali bersetubuh dengan si bule boleh atau tidak. 
"Kalau kamu mau dan senang, ya nggak apa-apa asal kamu jangan sampai disakiti 
olehnya". Sejak saat itupun bila aku ditinggal suamiku, aku tidak pernah merasa  
kesepian. Dan selalu dikerjain oleh si bule.  
 
TAMAT  

 

 

Putri Ibu Kost 
 
Waktu itu usiaku 23 tahun. Aku duduk di tingkat akhir suatu perguruan tinggi teknik 
di kota Bandung. Wajahku ganteng. 
Badanku tinggi dan tegap, mungkin karena aku selalu berolahraga seminggu tiga 
kali. Teman-Âtemanku bilang, kalau aku bermobil pasti banyak cewek yang dengan 
sukahati menempel padaku. Aku sendiri sudah punya pacar. Kami pacaran secara 
serius. Baik orang tuaku maupun orang tuanya sudah setuju kami nanti menikah. 
Tempat kos-ku dan tempat kos-nya hanya berjarak sekitar 700 m. Aku sendiri sudah 
dipegangi kunci kamar kosnya. 

Walaupun demikian bukan berarti aku sudah berpacaran tanpa batas dengannya. 
Dalam masalah pacaran, kami sudah saling cium-ciuman, gumul-gumulan, dan 
remas-remasan. Namun semua itu kami lakukan dengan masih berpakaian. Toh 
walaupun hanya begitu, kalau "voltase"-ku sudah amat tinggi, aku dapat 
"muntah" juga. Dia adalah seorang yang menjaga keperawanan sampai dengan 
menikah, karena itu dia tidak mau berhubungan sex sebelum menikah. Aku 
menghargai prinsipnya tersebut. 
Karena aku belum pernah pacaran sebelumnya, maka sampai saat itu aku belum 
pernah merasakan memek perempuan. 
 
Pacarku seorang anak bungsu. Kecuali kolokan, dia juga seorang penakut, sehingga 
sampai jam 10 malam minta ditemani. Sehabis mandi sore, aku pergi ke kosnya. 
Sampai dia berangkat tidur. 
aku belajar atau menulis tugas akhir dan dia belajar atau mengerjakan tugas-tugas 
kuliahnya di ruang tamu. Kamar kos-nya sendiri berukuran cukup besar, yakni 
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3mX6m. Kamar sebesar itu disekat dengan triplex menjadi ruang tamu dengan 
ukuran 3mX2.5m dan ruang tidur dengan ukuran 3mX3.5m. Lobang pintu di 
antara kedua ruang itu hanya ditutup dengan kain korden. 
 
lbu kost-nya mempunyai empat anak, semua perempuan. Semua manis-manis 
sebagaimana kebanyakan perempuan Sunda. Anak yang pertama sudah menikah, 
anak yang kedua duduk di kelas 3 SMA, anak ketiga kelas I SMA, dan anak bungsu 
masih di SMP. Menurut desas-desus yang sampai di telingaku, menikahnya anak 
pertama adalah karena hamil duluan. Kemudian anak yang kedua pun sudah 
mempunyai prestasi. Nama panggilannya Ika. Dia dikabarkan sudah pernah hamil 
dengan pacarya, namun digugurkan. Menurut penilaianku, Ika seorang playgirl. 
Walaupun sudah punya pacar, pacarnya kuliah di suatu politeknik, namun dia suka 
mejeng dan menggoda laki-laki lain yang kelihatan keren. Kalau aku datang 
ke kos pacarku, dia pun suka mejeng dan bersikap genit dalam menyapaku. 
 
lka memang mojang Sunda yang amat aduhai. Usianya akan 18 tahun. Tingginya 
160 cm. Kulitnya berwarna kuning langsat dan kelihatan licin. Badannya kenyal dan 
berisi. Pinggangnya ramping. Buah dadanya padat dan besar membusung. 
Pinggulnya besar, kecuali melebar dengan indahnya juga pantatnya membusung 
dengan montoknya. Untuk gadis seusia dia, mungkin payudara dan pinggul yang 
sudah terbentuk sedemikian indahnya karena terbiasa dinaiki dan digumuli oleh 
pacarnya. Paha dan betisnya bagus dan mulus. Lehernya jenjang. Matanya bagus. 
Hidungnya mungil dan sedikit mancung. Bibirnya mempunyai garis yang sexy dan 
sensual, sehingga kalau memakai lipstik tidak perlu membuat garis baru, tinggal 
mengikuti batas bibir yang sudah ada. Rambutnya lebat yang dipotong bob dengan 
indahnya. 
 
Sore itu sehabis mandi aku ke kos pacarku seperti biasanya. Di teras rumah tampak 
Ika sedang mengobrol dengan dua orang adiknya. Ika mengenakan baju atas "you 
can see" dan rok span yang pendek dan ketat sehingga lengan, paha dan betisnya 
yang mulus itu dipertontonkan dengan jelasnya. 
 
"Mas Bob, ngapel ke Mbak Dina? Wah.. sedang nggak ada tuh. 
Tadi pergi sama dua temannya. Katanya mau bikin tugas," sapa Ika dengan 
centilnya. 
 
"He.. masa?" balasku. 
 
"Iya.. Sudah, ngapelin Ika sajalah Mas Bob," kata Ika dengan senyum menggoda. 
Edan! Cewek Sunda satu ini benar-benar menggoda hasrat. Kalau mau mengajak 
beneran aku tidak menolak nih, he-he-he.. 
 
"Ah, neng Ika macam-macam saja..," tanggapanku sok menjaga wibawa. "Kak Dai 
belum datang?" 
 
Pacar Ika namanya Daniel, namun Ika memanggilnya Kak Dai. 
Mungkin Dai adalah panggilan akrab atau panggilan masa kecil si Daniel. Daniel 
berasal dan Bogor. Dia ngapeli anak yang masih SMA macam minum obat saja. Dan 
pulang kuliah sampai malam hari. Lebih hebat dan aku, dan selama ngapel waktu dia 
habiskan untuk ngobrol. Atau kalau setelah waktu isya, dia masuk ke kamar Ika. 
Kapan dia punya kesempatan belajar? 
 
"Wah.. dua bulan ini saya menjadi singgel lagi. Kak Dai lagi kerja praktek di Riau. 
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Makanya carikan teman Mas Bob buat menemani Ika dong, biar Ika tidak kesepian.. 
Tapi yang keren lho," kata Ika dengan suara yang amat manja. Edan si playgirl 
Sunda mi. Dia bukan tipe orang yang ngomong begitu bukan sekedar bercanda, 
namun tipe orang yang suka nyerempet-nyerempet hat yang berbahaya. 
 
"Neng Ika ini.. Nanti Kak Dai-nya ngamuk dong." 
 
"Kak Dai kan tidak akan tahu.." 
 
Aku kembali memaki dalam hati. Perempuan Sunda macam Ika ini memang enak 
ditiduri. Enak digenjot dan dinikmati kekenyalan bagian-bagian tubuhnya. 
 
Aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu kamar kos Dina. Di atas meja pendek 
di ruang tamu ada sehelai memo dari Dina. 
Sambil membuka jendela ruang depan dan ruang tidur, kubaca isi memo tadi. "Mas 
Bobby, gue ngerjain tugas kelompok bersama Niken dan Wiwin. Tugasnya banyak, 
jadi gue malam ini tidak pulang. Gue tidur di rumah Wiwin. Di kulkas ada jeruk, 
ambil saja. Soen sayang, Dina" 
 
Aku mengambil bukuku yang sehari-harinya kutinggal di tempat kos Di. Sambil 
menyetel radio dengan suara perlahan, aku mulai membaca buku itu. Biarlah aku 
belajar di situ sampai jam sepuluh malam. 
 
Sedang asyik belajar, sekitar jam setengah sembilan malam pintu diketok dan luar. 
Tok-tok-tok.. 
 
Kusingkapkan korden jendela ruang tamu yang telah kututup pada jam delapan 
malam tadi, sesuai dengan kebiasaan pacarku. 
Sepertinya Ika yang berdiri di depan pintu. 
 
"Mbak Di.. Mbak Dina..," terdengar suara Ika memanggil-manggil dan luar. Aku 
membuka pintu. 
 
"Mbak Dina sudah pulang?" tanya Ika. 
 
"Belum. Hari ini Dina tidak pulang. Tidur di rumah temannya karena banyak tugas. 
Ada apa?" 
 
"Mau pinjam kalkulator, mas Bob. Sebentar saja. Buat bikin pe-er." 
 
"Ng.. bolehlah. Pakai kalkulatorku saja, asal cepat kembali." 
 
"Beres deh mas Bob. Ika berjanji," kata Ika dengan genit. 
Bibirnya tersenyum manis, dan pandang matanya menggoda menggemaskan. 
 
Kuberikan kalkulatorku pada Ika. Ketika berbalik, kutatap tajam-tajam tubuhnya 
yang aduhai. Pinggulnya yang melebar dan montok itu menggial ke kiri-kanan, 
seolah menantang diriku untuk meremasÂ-remasnya. Sialan! Kontholku jadi berdiri. 
Si "boy-ku" ini responsif sekali kalau ada cewek cakep yang enak digenjot. 
 
Sepeninggal Ika, sesaat aku tidak dapat berkonsentrasi. Namun kemudian kuusir 
pikiran yang tidak-tidak itu. Kuteruskan kembali membaca textbook yang menunjang 
penulisan tugas sarjana itu. 
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Tok-tok-tok! Baru sekitar limabelas menit pintu kembali diketok. 
 
"Mas Bob.. Mas Bob..," terdengar Ika memanggil lirih. 
 
Pintu kubuka. Mendadak kontholku mengeras lagi. Di depan pintu berdiri Ika dengan 
senyum genitnya. Bajunya bukan atasan "you can see" yang dipakai sebelumnya. 
Dia menggunakan baju yang hanya setinggi separuh dada dengan ikatan tali ke 
pundaknya. 
Baju tersebut berwarna kuning muda dan berbahan mengkilat. 
Dadanya tampak membusung dengan gagahnya, yang ujungnya menonjol dengan 
tajam dan batik bajunya. Sepertinya dia tidak memakai BH. Juga, bau harum 
sekarang terpancar dan tubuhnya. 
Tadi, bau parfum harum semacam ini tidak tercium sama sekali, berarti datang yang 
kali ini si Ika menyempatkan diri memakai parfum. Kali ini bibirnya pun dipolesi 
lipstik pink. 
 
"Ini kalkulatornya, Mas Bob," kata Ika manja, membuyarkan keterpanaanku. 
 
"Sudah selesai. Neng Ika?" tanyaku basa-basi. 
 
"Sudah Mas Bob, namun boleh Ika minta diajari Matematika?" 
 
"0, boleh saja kalau sekiranya bisa." 
 
Tanpa kupersilakan Ika menyelonong masuk dan membuka buku matematika di atas 
meja tamu yang rendah. Ruang tamu kamar kos pacarku itu tanpa kursi. Hanya 
digelari karpet tebal dan sebuah meja pendek dengan di salah satu sisinya terpasang 
rak buku. Aku pun duduk di hadapannya, sementara pintu masuk tertutup dengan 
sendirinya dengan perlahan. Memang pintu kamar kos pacarku kalau mau disengaja 
terbuka harus diganjal potongan kayu kecil. 
 
"Ini mas Bob, Ika ada soal tentang bunga majemuk yang tidak tahu cara 
penyelesaiannya." Ika mencari-cari halaman buku yang akan ditanyakannya. 
 
Menunggu halaman itu ditemukan, mataku mencari kesempatan melihat ke dadanya. 
Amboi! Benar, Ika tidak memakai bra. Dalam posisi agak menunduk, kedua 
gundukan payudaranya kelihatan sangat jelas. Sungguh padat, mulus, dan indah. 
Kontholku terasa mengeras dan sedikit berdenyut-denyut. 
 
Halaman yang dicari ketemu. Ika dengan centilnya membaca soal tersebut. Soalnya 
cukup mudah. Aku menerangkan sedikit dan memberitahu rumusnya, kemudian Ika 
menghitungnya. Sambil menunggu Ika menghitung, mataku mencuri pandang ke 
buah dada Ika. Uhhh.. ranum dan segarnya. 
 
"Kok sepi? Mamah, Ema, dan Nur sudah tidur?" tanyaku sambil menelan ludah. 
Kalau bapaknya tidak aku tanyakan karena dia bekerja di Cirebon yang pulangnya 
setiap akhir pekan. 
 
"Sudah. Mamah sudah tidur jam setengah delapan tadi. Kemudian Erna dan Nur 
berangkat tidur waktu Ika bermain-main kalkulator tadi," jawab Ika dengan tatapan 
mata yang menggoda. 
 
Hasratku mulai naik. Kenapa tidak kusetubuhi saja si Ika. 
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Mumpung sepi. Orang-orang di rumahnya sudah tidur. Kamar kos sebelah sudah 
sepi dan sudah mati lampunya. Berarti penghuninya juga sudah tidur. Kalau kupaksa 
dia meladeni hasratku, tenaganya tidak akan berarti dalam melawanku. Tetapi 
mengapa dia akan melawanku? jangan-jangan dia ke sini justru ingin bersetubuh 
denganku. Soal tanya Matematika, itu hanya sebagai atasan saja. Bukankah dia 
menyempatkan ganti baju, dari atasan you can see ke atasan yang memamerkan 
separuh payudaranya? Bukankah dia datang lagi dengan menyempatkan tidak 
memakai bra? Bukankah dia datang lagi dengan menyempatkan memakai parfum 
dan lipstik? Apa lagi artinya kalau tidak menyodorkan din? 
 
Tiba-tiba Ika bangkit dan duduk di sebelah kananku. 
 
"Mas Bob.. ini benar nggak?" tanya Ika. 
 
Ada kekeliruan di tengah jalan saat Ika menghitung. Antara konsentrasi dan 
menahan nafsu yang tengah berkecamuk, aku mengambil pensil dan menjelaskan 
kekeliruannya. Tiba-tiba Ika lebih mendekat ke arahku, seolah mau memperhatikan 
hal yang kujelaskan dan jarak yang lebih dekat. Akibatnya.. gumpalan daging yang 
membusung di dadanya itu menekan lengan tangan kananku. Terasa hangat dan 
lunak, namun ketika dia lebih menekanku terasa lebih kenyal. 
 
Dengan sengaja lenganku kutekankan ke payudaranya. 
 
"Ih.. Mas Bob nakal deh tangannya," katanya sambil merengut manja. Dia pura-pura 
menjauh. 
 
"Lho, yang salah kan Neng Ika duluan. Buah dadanya menyodok-nyodok lenganku," 
jawabku. 
 
lka cemberut. Dia mengambil buku dan kembali duduk di hadapanku. Dia terlihat 
kembali membetulkan yang kesalahan, namun menurut perasaanku itu hanya 
berpura-pura saja. Aku merasa semakin ditantang. Kenapa aku tidak berani? 
Memangnya aku impoten? Dia sudah berani datang ke sini malam-malam sendirian. 
Dia menyempatkan pakai parfum. Dia sengaja memakai baju atasan yang  
memamerkan gundukan payudara. Dia sengaja tidak pakai bra. Artinya, dia sudah 
mempersilakan diriku untuk menikmati kemolekan tubuhnya. Tinggal aku yang jadi 
penentunya, mau menyia-siakan kesempatan yang dia berikan atau 
memanfaatkannya. Kalau aku menyia-siakan berarti aku band! 
 
Aku pun bangkit. Aku berdiri di atas lutut dan mendekatinya dari belakang. Aku 
pura-pura mengawasi dia dalam mengerjakan soal. Padahal mataku mengawasi 
tubuhnya dari belakang. Kulit punggung dan lengannya benar-benar mulus, tanpa 
goresan sedikitpun. Karena padat tubuhnya, kulit yang kuning langsat itu tampak 
licin mengkilap walaupun ditumbuhi oleh bulu-bulu rambut yang halus. 
 
Kemudian aku menempelkan kontholku yang menegang ke punggungnya. Ika sedikit 
terkejut ketika merasa ada yang menempel punggungnya. 
 
"Ih.. Mas Bob jangan begitu dong..," kata Ika manja. 
 
"Sudah.. udah-udah.. Aku sekedar mengawasi pekerjaan Neng 
Ika," jawabku. 
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lka cemberut. Namun dengan cemberut begitu, bibir yang sensual itu malah tampak 
menggemaskan. Sungguh sedap sekali bila dikulum-kulum dan dilumat-lumat. Ika 
berpura-pura meneruskan pekerjaannya. Aku semakin berani. Kontholku kutekankan 
ke punggungnya yang kenyal. Ika menggelinjang. Tidak tahan lagi. 
Tubuh Ika kurengkuh dan kurebahkan di atas karpet. Bibirnya kulumat-lumat, 
sementara kulit punggungnya kuremas-remas. 
Bibir Ika mengadakan perlawanan, mengimbangi kuluman-Âkuluman bibirku yang 
diselingi dengan permainan lidahnya. Terlihat bahkan dalam masalah ciuman Ika 
yang masih kelas tiga SMA sudah sangat mahir. Bahkan mengalahkan kemahiranku. 
 
Beberapa saat kemudian ciumanku berpindah ke lehernya yang jenjang. Bau harum 
terpancar dan kulitnya. Sambil kusedot-sedot kulit lehernya dengan hidungku, 
tanganku berpindah ke buah dadanya. Buah dada yang tidak dilindungi bra itu terasa 
kenyal dalam remasan tanganku. Kadang-kadang dan batik kain licin baju tasannya, 
putingnya kutekan-tekan dan kupelintir-pelintir dengan jari-jari tanganku. Puting itu 
terasa mengeras. 
 
"Mas Bob, Mas Bob buka baju saja Mas Bob..," rintih Ika. Tanpa menunggu 
persetujuanku, jari-jari tangannya membuka Ikat pinggang dan ritsleteng celanaku. 
Aku mengimbangi, tali baju atasannya kulepas dan baju tersebut kubebaskan dan 
tubuhnya. 
Aku terpana melihat kemulusan tubuh atasnya tanpa penutup sehelai kain pun. Buah 
dadanya yang padat membusung dengan indahnya. Ditimpa sinar lampu neon ruang 
tamu, payudaranya kelihatan amat mulus dan licin. Putingnya berdiri tegak di 
ujung gumpalan payudara. Putingnya berwarna pink kecoklat-coklatan, sementara 
puncak bukit payudara di sekitarnya berwarna coklat tua dan sedikit menggembung 
dibanding dengan permukaan kulit payudaranya. 
 
Celana panjang yang sudah dibuka oleh Ika kulepas dengan segera. Menyusul. 
kemeja dan kaos singlet kulepas dan tubuhku. 
Kini aku cuma tertutup oleh celana dalamku, sementara Ika tertutup oleh rok span 
ketat yang mempertontonkan bentuk pinggangnya yang ramping dan bentuk 
pinggulnya yang melebar dengan bagusnya. Ika pun melepaskan rok spannya itu, 
sehingga pinggul yang indah itu kini hanya terbungkus celana dalam minim yang 
tipis dan berwarna pink. Di daerah bawah perutnya, celana dalam itu tidak mampu 
menyembunyikan warna hitam dari jembut lebat Ika yang terbungkus di dalamnya. 
Juga, beberapa helai jembut Ika tampak keluar dan lobang celana dalamnya. 
 
lka memandangi dadaku yang bidang. Kemudian dia memandang ke arah kontholku 
yang besar dan panjang, yang menonjol dari balik celana dalamku. Pandangan 
matanya memancarkan nafsu yang sudah menggelegak. Perlahan aku mendekatkan 
badanku ke badannya yang sudah terbaring pasrah. Kupeluk tubuhnya sambil 
mengulum kembali bibirnya yang hangat. Ika pun mengimbanginya. 
Dia memeluk leherku sambil membalas kuluman di bibirnya. 
Payudaranya pun menekan dadaku. Payudara itu terasa kenyal dan lembut. 
Putingnya yang mengeras terasa benar menekan dadaku. 
Aku dan Ika saling mengulum bibir, saling menekankan dada, dan saling meremas 
kulit punggung dengan penuh nafsu. 
 
Ciumanku berpindah ke leher Ika. Leher mulus yang memancarkan keharuman 
parfum yang segar itu kugumuli dengan bibir dan hidungku. Ika mendongakkan 
dagunya agar aku dapat menciumi segenap pori-pori kulit lehernya. 
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"Ahhh.. Mas Bob.. Ika sudah menginginkannya dan kemarin.. 
Gelutilah tubuh Ika.. puasin Ika ya Mas Bob..," bisik Ika terpatah-patah. 
 
Aku menyambutnya dengan penuh antusias. Kini wajahku bergerak ke arah 
payudaranya. Payudaranya begitu menggembung dan padat. 
namun berkulit lembut. Bau keharuman yang segar terpancar dan pori-porinya. 
Agaknya Ika tadi sengaja memakai parfum di sekujur payudaranya sebelum datang 
ke sini. Aku menghirup kuat-kuat lembah di antara kedua bukit payudaranya itu. 
Kemudian wajahku kugesek-gesekkan di kedua bukit payudara itu secara 
bergantian, sambil hidungku terus menghirup keharuman yang terpancar dan kulit 
payudara. Puncak bukit payudara kanannya pun kulahap dalam mulutku. Kusedot 
kuat-kuat payudara itu sehingga daging yang masuk ke dalam mulutku menjadi 
sebesar-besarnya. Ika menggelinjang. 
 
"Mas Bob.. ngilu.. ngilu..," rintih Ika. 
 
Gelinjang dan rintihan Ika itu semakin membangkitkan hasratku. 
Kuremas bukit payudara sebelah kirinya dengan gemasnya, sementara puting 
payudara kanannya kumainkan dengan ujung lidahku. Puting itu kadang kugencet 
dengan tekanan ujung lidah dengan gigi. Kemudian secara mendadak kusedot 
kembali payudara kanan itu kuat-kuat. sementara jari tanganku menekan dan 
memelintir puting payudara kirinya. Ika semakin menggelinjang-gelinjang seperti 
ikan belut yang memburu makanan sambil mulutnya mendesah-desah. 
 
"Aduh mas Booob.. ssshh.. ssshhh.. ngilu mas Booob.. ssshhh.. 
geli.. geli..," cuma kata-kata itu yang berulang-ulang keluar dan mulutnya yang 
merangsang. 
 
Aku tidak puas dengan hanya menggeluti payudara kanannya. Kini mulutku berganti 
menggeluti payudara kiri. sementara tanganku meremas-remas payudara kanannya 
kuat-kuat. Kalau payudara kirinya kusedot kuat-kuat. tanganku memijit-mijit dan 
memelintir-pelintir puting payudara kanannya. Sedang bila gigi dan ujung lidahku 
menekan-nekan puting payudara kiri, tanganku meremas sebesar-besarnya 
payudara kanannya dengan sekuat-kuatnya. 
 
"Mas Booob.. kamu nakal... ssshhh.. ssshhh.. ngilu mas Booob.. 
geli.." Ika tidak henti-hentinya menggelinjang dan mendesah manja. 
 
Setelah puas dengan payudara, aku meneruskan permainan lidah ke arah perut Ika 
yang rata dan berkulit amat mulus itu. 
Mulutku berhenti di daerah pusarnya. Aku pun berkonsentrasi mengecupi bagian 
pusarnya. Sementara kedua telapak tanganku menyusup ke belakang dan meremas-
remas pantatnya yang melebar dan menggembung padat. Kedua tanganku menyelip 
ke dalam celana yang melindungi pantatnya itu. PerlahanÂ-lahan celana dalamnya 
kupelorotkan ke bawah. Ika sedikit mengangkat pantatnya untuk memberi 
kemudahan celana dalamnya lepas. Dan dengan sekali sentakan kakinya, celana 
dalamnya sudah terlempar ke bawah. 
 
Saat berikutnya, terhamparlah pemandangan yang luar biasa merangsangnya. 
Jembut Ika sungguh lebat dan subur sekali. 
Jembut itu mengitari bibir memek yang berwarna coklat tua. 
Sambil kembali menciumi kulit perut di sekitar pusarnya, tanganku mengelus-elus 
pahanya yang berkulit licin dan mulus. 
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Elusanku pun ke arah dalam dan merangkak naik. Sampailah jari-jari tanganku di 
tepi kiri-kanan bibir luar memeknya. 
Tanganku pun mengelus-elus memeknya dengan dua jariku bergerak dan bawah ke 
atas. Dengan mata terpejam, Ika berinisiatif meremas-remas payudaranya sendiri. 
Tampak jelas kalau Ika sangat menikmati permainan ini. 
 
Perlahan kusibak bibir memek Ika dengan ibu jari dan telunjukku mengarah ke atas 
sampai kelentitnya menongol keluar. Wajahku bergerak ke memeknya, sementara 
tanganku kembali memegangi payudaranya. Kujilati kelentit Ika perlahan-lahan 
dengan jilatan-jilatan pendek dan terputus-putus sambil satu tanganku 
mempermainkan putting payudaranya. 
 
"Au Mas Bob.. shhhhh.. betul.. betul di situ mas Bob.. di situ.. enak mas.. shhhh..," 
Ika mendesah-desah sambil matanya merem-melek. Bulu alisnya yang tebal dan 
indah bergerak ke atas-bawah mengimbangi gerakan merem-meleknya mata. 
Keningnya pun berkerut pertanda dia sedang mengalami kenikmatan yang 
semakin meninggi. 
 
Aku meneruskan permainan lidah dengan melakukan jilatan-jilatan panjang dan 
lubang anus sampai ke kelentitnya. 
 
Karena gerakan ujung hidungku pun secara berkala menyentuh memek Ika. Terasa 
benar bahkan dinding vaginanya mulai basah. 
Bahkan sebagian cairan vaginanya mulai mengalir hingga mencapai lubang anusnya. 
Sesekali pinggulnya bergetar. Di saat bergetar itu pinggulnya yang padat dan amat 
mulus kuremas kuat-kuat sambil ujung hidungku kutusukkan ke lobang memeknya. 
 
"Mas Booob.. enak sekali mas Bob..," Ika mengerang dengan kerasnya. Aku segera 
memfokuskan jilatan-jilatan lidah serta tusukan-tusukan ujung hidung di vaginanya. 
Semakin lama vagina itu semakin basah saja. Dua jari tanganku lalu kumasukkan ke 
lobang memeknya. Setelah masuk hampir semuanya, jari kubengkokkan ke arah 
atas dengan tekanan yang cukup terasa agar kena "G-spot"-nya. Dan berhasil! 
 
"Auwww.. mas Bob..!" jerit Ika sambil menyentakkan pantat ke atas. sampai-sampai 
jari tangan yang sudah terbenam di dalam memek terlepas. Perut bawahnya yang 
ditumbuhi bulu-bulu jembut hitam yang lebat itu pun menghantam ke wajahku. Bau 
harum dan bau khas cairan vaginanya merasuk ke sel-sel syaraf penciumanku. 
 
Aku segera memasukkan kembali dua jariku ke dalam vagina Ika dan melakukan 
gerakan yang sama. Kali ini aku mengimbangi gerakan jariku dengan permainan 
lidah di kelentit Ika. 
Kelentit itu tampak semakin menonjol sehingga gampang bagiku untuk menjilat dan 
mengisapnya. Ketika kelentit itu aku gelitiki dengan lidah serta kuisap-isap perlahan, 
Ika semakin keras merintih-rintih bagaikan orang yang sedang mengalami sakit 
demam. Sementara pinggulnya yang amat aduhai itu menggial ke kiri-kanan dengan 
sangat merangsangnya. 
 
"Mas Bob.. mas Bob.. mas Bob..," hanya kata-kata itu yang dapat diucapkan Ika 
karena menahan kenikmatan yang semakin menjadi-jadi. 
 
Permainan jari-jariku dan lidahku di memeknya semakin bertambah ganas. Ika 
sambil mengerangÂ-erang dan menggeliat-geliat meremas apa saja yang dapat dia 
raih. 
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Meremas rambut kepalaku, meremas bahuku, dan meremas payudaranya sendiri. 
 
"Mas Bob.. Ika sudah tidak tahan lagi.. Masukin konthol saja mas Bob.. Ohhh.. 
sekarang juga mas Bob..! Sshhh. . . ," 
erangnya sambil menahan nafsu yang sudah menguasai segenap tubuhnya. 
 
Namun aku tidak perduli. Kusengaja untuk mempermainkan Ika terlebih dahulu. Aku 
mau membuatnya orgasme, sementara aku masih segar bugar. Karena itu lidah dan 
wajahku kujauhkan dan memeknya. Kemudian kocokan dua jari tanganku di dalam 
memeknya semakin kupercepat. Gerakan jari tanganku yang di dalam memeknya ke 
atas-bawah, sampai terasa ujung jariku menghentak-hentak dinding atasnya secara 
perlahan-lahan. 
Sementara ibu jariku mengusap-usap dan menghentak-hentak kelentitnya. Gerakan 
jari tanganku di memeknya yang basah itu sampai menimbulkan suara crrk-crrrk-
crrrk-crrk crrrk.. 
Sementara dan mulut Ika keluar pekikan-pekikan kecil yang terputus-putus: 
 
"Ah-ah-ah-ah-ah.." 
 
Sementara aku semakin memperdahsyat kocokan jari-jariku di memeknya, sambil 
memandangi wajahnya. Mata Ika merem-melek, sementara keningnya berkerut-
kerut.  
 
Crrrk! Crrrk! Crrek! Crek! Crek! Crok! Crok! Suara yang keluar dan kocokan jariku di 
memeknya semakin terdengar keras. Aku mempertahankan kocokan tersebut. Dua 
menit sudah si Ika mampu bertahan sambil mengeluarkan jeritan-jeritan yang 
membangkitkan nafsu. Payudaranya tampak semakin kencang dan licin, sedang 
putingnya tampak berdiri dengan tegangnya.  
 
Sampai akhirnya tubuh Ika mengejang hebat. Pantatnya terangkat tinggi-tinggi. 
Matanya membeliak-Âbeliak. Dan bibirnya yang sensual itu keluar jeritan hebat, 
"Mas Booo00oob..!" Dua jariku yang tertanam di dalam vagina Ika terasa dijepit oleh 
dindingnya dengan kuatnya. Seiring dengan keluar masuknya jariku dalam 
vaginanya, dan sela-sela celah antara tanganku dengan bibir memeknya 
terpancarlah semprotan cairan vaginanya dengan kuatnya. Prut! Prut! Pruttt! 
Semprotan cairan tersebut sampai mencapai pergelangan tanganku. 
 
Beberapa detik kemudian Ika terbaring lemas di atas karpet. 
Matanya memejam rapat. Tampaknya dia baru saja mengalami orgasme yang begitu 
hebat. Kocokan jari tanganku di vaginanya pun kuhentikan. Kubiarkan jari tertanam 
dalam vaginanya sampai jepitan dinding vaginanya terasa lemah. Setelah lemah. jari 
tangan kucabut dan memeknya. Cairan vagina yang terkumpul di telapak tanganku 
pun kubersihkan dengan kertas tissue. 
 
Ketegangan kontholku belum juga mau berkurang. Apalagi tubuh telanjang Ika yang 
terbaring diam di hadapanku itu benar-benar aduhai. seolah menantang diriku untuk 
membuktikan kejantananku pada tubuh mulusnya. Aku pun mulai menindih kembali 
tubuh Ika, sehingga kontholku yang masih di dalam celana dalam tergencet 
oleh perut bawahku dan perut bawahnya dengan enaknya. 
Sementara bibirku mengulum-kulum kembali bibir hangat Ika, sambil tanganku 
meremas-remas payudara dan mempermainkan putingnya. Ika kembali membuka 
mata dan mengimbangi serangan bibirku. Tubuhnya kembali menggelinjang-
gelinjang karena menahan rasa geli dan ngilu di payudaranya. 
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Setelah puas melumat-lumat bibir. wajahku pun menyusuri leher Ika yang mulus 
dan harum hingga akhirnya mencapai belahan dadanya. Wajahku kemudian 
menggeluti belahan payudaranya yang berkulit lembut dan halus, sementara kedua 
tanganku meremas-remas kedua belah payudaranya. Segala kelembutan dan 
keharuman belahan dada itu kukecupi dengan bibirku. Segala keharuman yang 
terpancar dan belahan payudara itu kuhirup kuat-kuat dengan hidungku, seolah 
tidak rela apabila ada keharuman yang terlewatkan sedikitpun. 
 
Kugesek-gesekkan memutar wajahku di belahan payudara itu. Kemudian bibirku 
bergerak ke atas bukit payudara sebelah kiri. Kuciumi bukit payudara yang 
membusung dengan gagahnya itu. Dan kumasukkan puting payudara di atasnya ke 
dalam mulutku. Kini aku menyedot-sedot puting payudara kiri Ika. Kumainkan 
putting di dalam mulutku itu dengan lidahku. Sedotan kadang kuperbesar ke puncak 
bukit payudara di sekitar puting yang berwarna coklat. 
 
"Ah.. ah.. mas Bob.. geli.. geli ..," mulut indah Ika mendesis-desis sambil 
menggeliatkan tubuh ke kiri-kanan. 
bagaikan desisan ular kelaparan yang sedang mencari mangsa. 
 
Aku memperkuat sedotanku. Sementara tanganku meremas-remas payudara kanan 
Ika yang montok dan kenyal itu. Kadang remasan kuperkuat dan kuperkecil menuju 
puncak bukitnya, dan kuakhiri dengan tekanan-tekanan kecil jari telunjuk dan ibu 
jariku pada putingnya. 
 
"Mas Bob.. hhh.. geli.. geli.. enak.. enak.. ngilu.. ngilu.." 
 
Aku semakin gemas. Payudara aduhai Ika itu kumainkan secara bergantian, antara 
sebelah kiri dan sebelah kanan. Bukit payudara kadang kusedot besarnya-besarnya 
dengan tenaga isap sekuat-kuatnya, kadang yang kusedot hanya putingnya dan 
kucepit dengan gigi atas dan lidah. Belahan lain kadang kuremas dengan daerah 
tangkap sebesar-besarnya dengan remasan sekuat-kuatnya, kadang hanya kupijit-
pijit dan kupelintir-pelintir kecil puting yang mencuat gagah di puncaknya. 
 
"Ah.. mas Bob.. terus mas Bob.. terus.. hzzz.. ngilu.. 
ngilu.." Ika mendesis-desis keenakan. Hasratnya tampak sudah kembali tinggi. 
Matanya kadang terbeliak-beliak. Geliatan tubuhnya ke kanan-kini semakin sening 
fnekuensinya. 
 
Sampai akhirnya Ika tidak kuat mehayani senangan-senangan keduaku. Dia dengan 
gerakan eepat memehorotkan celana dalamku hingga tunun ke paha. Aku 
memaklumi maksudnya, segera kulepas eelana dalamku. Jan-jari tangan kanan Ika 
yang mulus dan lembut kemudian menangkap kontholku yang sudah berdiri dengan 
gagahnya. Sejenak dia memperlihatkan rasa terkejut. 
 
"Edan.. mas Bob, edan.. Kontholmu besar sekali.. Konthol pacar-pacarku dahulu dan 
juga konthol kak Dai tidak sampai sebesar ini Edan.. edan..," ucapnya terkagum-
kagum. Sambil membiankan mulut, wajah, dan tanganku terus memainkan dan 
menggeluti kedua belah payudaranya, jan-jari lentik tangan kanannya meremasÂ 
remas perlahan kontholku secara berirama, seolah berusaha mencari kehangatan 
dan kenikmatan di hatinya menahan kejantananku. Remasannya itu memperhebat 
vothase dan rasa nikmat pada batang kontholku. 
 
"Mas Bob, kita main di atas kasur saja..," ajak Ika dengan sinar mata yang sudah 
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dikuasai nafsu birahi. 
 
Aku pun membopong tubuh telanjang Ika ke ruang dalam, dan membaringkannya di 
atas tempat tidun pacarku. Ranjang pacarku ini amat pendek, dasan kasurnya hanya 
terangkat sekitar 6 centimeter dari lantai. Ketika kubopong. Ika tidak mau 
melepaskan tangannya dari leherku. Bahkan, begitu tubuhnya menyentuh kasur, 
tangannya menarik wajahku mendekat ke wajahnya. Tak ayal lagi, bibirnya yang 
pink menekan itu melumat bibirku dengan ganasnya. Aku pun tidak mau mengalah. 
Kulumat bibirnya dengan penuh nafsu yang menggelora, sementara tanganku 
mendekap tubuhnya dengan kuatnya. Kupeluk punggungnya yang halus mulus 
kuremas-remas dengan gemasnya. 
 
Kemudian aku menindih tubuh Ika. Kontholku terjepit di antara pangkal pahanya 
yang mulus dan perut bawahku sendiri. 
Kehangatan kulit pahanya mengalir ke batang kontholku yang tegang dan keras. 
Bibirku kemudian melepaskan bibir sensual Ika. Kecupan bibirku pun turun. Kukecup 
dagu Ika yang bagus.  
Kukecup leher jenjang Ika yang memancarkan bau wangi dan segarnya parfum yang 
dia pakai. Kuciumi dan kugeluti leher indah itu dengan wajahku, sementara pantatku 
mulai bergerak aktif sehingga kontholku menekan dan menggesek-gesek paha Ika. 
Gesekan di kulit paha yang licin itu membuat batang kontholku bagai diplirit-plirit. 
Kepala kontholku merasa geli-geli enak oleh gesekan-gesekan paha Ika. 
 
Puas menggeluti leher indah, wajahku pun turun ke buah dada montok Ika. Dengan 
gemas dan ganasnya aku membenamkan wajahku ke belahan dadanya, sementara 
kedua tanganku meraup kedua belah payudaranya dan menekannya ke arah 
wajahku. Keharuman payudaranya kuhirup sepuas-puasku. Belum puas dengan 
menyungsep ke belahan dadanya, wajahku kini menggesek-gesek memutar 
sehingga kedua gunung payudaranya tertekan-tekan oleh wajahku secara 
bergantian. Sungguh sedap sekali rasanya ketika hidungku menyentuh dan 
menghirup dalam-dalam daging payudara yang besar dan kenyal itu. Kemudian 
bibirku meraup puncak bukit payudara kiri Ika. Daerah payudara yang kecoklat-
coklatan beserta putingnya yang pink kecoklat-coklatan itu pun masuk dalam 
mulutku. Kulahap ujung payudara dan putingnya itu dengan bernafsunya, tak 
ubahnya seperti bayi yang menetek susu setelah kelaparan selama seharian. Di 
dalam mulutku, puting itu kukulum-kulum dan kumainkan dengan lidahku. 
 
"Mas Bob.. geli.. geli ..," kata Ika kegelian. 
 
Aku tidak perduli. Aku terus mengulum-kulum puncak bukit payudara Ika. Putingnya 
terasa di lidahku menjadi keras.  

Kemudian aku kembali melahap puncak bukit payudara itu sebesar-besarnya. Apa 
yang masuk dalam mulutku kusedot sekuat-kuatnya. Sementara payudara sebelah 
kanannya kuremas sekuat-kuatnya dengan tanganku. Hal tersebut kulakukan secara 
bergantian antara payudara kiri dan payudara kanan Ika. 
Sementara kontholku semakin menekan dan menggesek-gesek dengan beriramanya 
di kulit pahanya. Ika semakin menggelinjang-gelinjang dengan hebatnya. 
 
"Mas Bob.. mas Bob.. ngilu.. ngilu.. hihhh.. nakal sekali tangan dan mulutmu.. Auw! 
Sssh.. ngilu.. ngilu..," rintih Ika. 
Rintihannya itu justru semakin mengipasi api nafsuku. Api nafsuku semakin 
berkobar-kobar. Semakin ganas aku mengisap-isap dan meremas-remas payudara 
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montoknya. Sementara kontholku berdenyut-denyut keenakan merasakan hangat 
dan licinnya paha Ika. 
 
Akhirnya aku tidak sabar lagi. Kulepaskan payudara montok Ika dari gelutan mulut 
dan tanganku. Bibirku kini berpindah menciumi dagu dan lehernya, sementara 
tanganku membimbing kontholku untuk mencari liang memeknya. Kuputar-putarkan 
dahulu kepala kontholku di kelebatan jembut di sekitar bibir memek Ika. Bulu-bulu 
jembut itu bagaikan menggelitiki kepala kontholku. Kepala kontholku pun kegelian. 
Geli tetapi enak. 
 
"Mas Bob.. masukkan seluruhnya mas Bob.. masukkan seluruhnya.. 
Mas Bob belum pernah merasakan memek Mbak Dina kan? Mbak Dina orang kuno.. 
tidak mau merasakan konthol sebelum nikah. 
Padahal itu surga dunia.. bagai terhempas langit ke langit ketujuh. mas Bob.." 
 
Jari-jari tangan Ika yang lentik meraih batang kontholku yang sudah amat tegang. 
Pahanya yang mulus itu dia buka agak lebar. 
 
"Edan.. edan.. kontholmu besar dan keras sekali, mas Bob..," 
katanya sambil mengarahkan kepala kontholku ke lobang memeknya. 
 
Sesaat kemudian kepala kontholku menyentuh bibir memeknya yang sudah basah. 
Kemudian dengan perlahan-lahan dan sambil kugetarkan, konthol kutekankan 
masuk ke liang memek. Kini seluruh kepala kontholku pun terbenam di dalam emek. 
Daging hangat berlendir kini terasa mengulum kepala kontholku dengan enaknya. 
 
Aku menghentikan gerak masuk kontholku. 
 
"Mas Bob.. teruskan masuk, Bob.. Sssh.. enak.. jangan berhenti sampai situ saja..," 
Ika protes atas tindakanku. Namun aku tidak perduli. Kubiarkan kontholku hanya 
masuk ke lobang memeknya hanya sebatas kepalanya saja, namun kontholku 
kugetarkan dengan amplituda kecil. Sementara bibir dan hidungku dengan ganasnya 
menggeluti lehernya yang jenjang, lengan tangannya yang harum dan mulus, dari 
ketiaknya yang bersih dari bulu ketiak. Ika menggelinjang-gelinjang dengan tidak 
karuan. 
 
"Sssh.. sssh.. enak.. enak.. geli.. geli, mas Bob. Geli.. 
Terus masuk, mas Bob.." 
 
Bibirku mengulum kulit lengan tangannya dengan kuat-kuat. 
Sementara gerakan kukonsentrasikan pada pinggulku. Dan.. 
satu.. dua.. tiga! Kontholku kutusukkan sedalam-dalamnya ke dalam memek Ika 
dengan sangat cepat dan kuatnya. Plak! Pangkal pahaku beradu dengan pangkal 
pahanya yang mulus yang sedang dalam posisi agak membuka dengan kerasnya. 
Sementara kulit batang kontholku bagaikan diplirit oleh bibir dan daging lobang 
memeknya yang sudah basah dengan kuatnya sampai menimbulkan bunyi: srrrt! 
 
"Auwww!" pekik Ika. 
 
Aku diam sesaat, membiarkan kontholku tertanam seluruhnya di dalam memek Ika 
tanpa bergerak sedikit pun.  
 
"Sakit mas Bob.. Nakal sekali kamu.. nakal sekali kamu..." 
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kata Ika sambil tangannya meremas punggungku dengan kerasnya. 
 
Aku pun mulai menggerakkan kontholku keluar-masuk memek Ika. 
Aku tidak tahu, apakah kontholku yang berukuran panjang dan besar ataukah 
lubang memek Ika yang berukuran kecil. Yang saya tahu, seluruh bagian kontholku 
yang masuk memeknya serasa dipijit-pijit dinding lobang memeknya dengan agak 
kuatnya.  
Pijitan dinding memek itu memberi rasa hangat dan nikmat pada batang kontholku. 
 
"Bagaimana Ika, sakit?" tanyaku 
 
"Sssh.. enak sekali.. enak sekali.. Barangmu besar dan panjang 
sekali.. sampai-sampai menyumpal penuh seluruh penjuru lobang memekku..," 
jawab Ika. 
 
Aku terus memompa memek Ika dengan kontholku perlahan-lahan. 
Payudara kenyalnya yang menempel di dadaku ikut terpilin-pilin oleh dadaku akibat 
gerakan memompa tadi. Kedua putingnya yang sudah mengeras seakan-akan 
mengkilik-kilik dadaku yang bidang. 
Kehangatan payudaranya yang montok itu mulai terasa mengalir ke dadaku. 
Kontholku serasa diremas-remas dengan berirama oleh otot-otot memeknya sejalan 
dengan genjotanku tersebut. Terasa hangat dan enak sekali. Sementara setiap kali 
menusuk masuk kepala kontholku menyentuh suatu daging hangat di dalam memek 
Ika. Sentuhan tersebut serasa menggelitiki kepala konthol sehingga aku merasa 
sedikit kegelian. Geli-geli nikmat. 
 
Kemudian aku mengambil kedua kakinya yang kuning langsat mulus dan 
mengangkatnya. Sambil menjaga agar kontholku tidak tercabut dari lobang 
memeknya, aku mengambil posisi agak jongkok. Betis kanan Ika kutumpangkan di 
atas bahuku, sementara betis kirinya kudekatkan ke wajahku. Sambil terus 
mengocok memeknya perlahan dengan kontholku, betis kirinya yang amat indah itu 
kuciumi dan kukecupi dengan gemasnya. 
Setelah puas dengan betis kiri, ganti betis kanannya yang kuciumi dan kugeluti, 
sementara betis kirinya kutumpangkan ke atas bahuku. Begitu hal tersebut 
kulakukan beberapa kali secara bergantian, sambil mempertahankan rasa nikmat di 
kontholku dengan mempertahankan gerakan maju-mundur perlahannya di memek 
Ika. 
 
Setelah puas dengan cara tersebut, aku meletakkan kedua betisnya di bahuku, 
sementara kedua telapak tanganku meraup kedua belah payudaranya. Masih dengan 
kocokan konthol perlahan di memeknya, tanganku meremas-remas payudara 
montok Ika. Kedua gumpalan daging kenyal itu kuremas kuat-kuat secara berirama. 
Kadang kedua putingnya kugencet dan kupelintir-pelintir secara perlahan. Puting itu 
semakin mengeras, dan bukit payudara itu semakin terasa kenyal di telapak 
tanganku. Ika pun merintih-rintih keenakan. Matanya merem-melek, dan alisnya 
mengimbanginya dengan sedikit gerakan tarikan ke atas dan ke bawah. 
 
"Ah.. mas Bob, geli.. geli.. Tobat.. tobat.. Ngilu mas Bob, ngilu.. Sssh.. sssh.. terus 
mas Bob, terus.. Edan.. edan.. 
kontholmu membuat memekku merasa enak sekaliâ€¦ Nanti jangan disemprotkan di 
luar memek, mas Bob. Nyemprot di dalam saja.. aku sedang tidak suburâ€¦â€� 
 
Aku mulai mempercepat gerakan masuk-keluar kontholku di memek Ika. 
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"Ah-ah-ah.. benar, mas Bob. benar.. yang cepat.. Terus mas Bob, terus.." 
 
Aku bagaikan diberi spirit oleh rintihan-rintihan Ika. 
tenagaku menjadi berlipat ganda. Kutingkatkan kecepatan keluar-masuk kontholku 
di memek Ika. Terus dan terus. Seluruh bagian kontholku serasa diremasÂ-remas 
dengan cepatnya oleh daging-daging hangat di dalam memek Ika. Mata Ika menjadi 
merem-melek dengan cepat dan indahnya. Begitu juga diriku, mataku pun merem-
melek dan mendesis-desis karena merasa keenakan yang luar biasa. 
 
"Sssh.. sssh.. Ika.. enak sekali.. enak sekali memekmu.. enak sekali memekmu.." 
 
"Ya mas Bob, aku juga merasa enak sekali.. terusss.. terus mas Bob, terusss.." 
 
Aku meningkatkan lagi kecepatan keluar-masuk kontholku pada memeknya. 
Kontholku terasa bagai diremas-remas dengan tidak karu-karuan. 
 
"Mas Bob.. mas Bob.. edan mas Bob, edan.. sssh.. sssh.. 
Terus.. terus.. Saya hampir keluar nih mas Bob.. sedikit lagi.. kita keluar sama-sama 
ya Booob..," Ika jadi mengoceh tanpa kendali. 
 
Aku mengayuh terus. Aku belum merasa mau keluar. Namun aku harus 
membuatnya keluar duluan. Biar perempuan Sunda yang molek satu ini tahu bahwa 
lelaki Jawa itu perkasa. Biar dia mengakui kejantanan orang Jawa yang bernama 
mas Bobby. 
Sementara kontholku merasakan daging-daging hangat di dalam memek Ika 
bagaikan berdenyut dengan hebatnya. 
 
"Mas Bob.. mas Bobby.. mas Bobby..," rintih Ika. Telapak tangannya memegang 
kedua lengan tanganku seolah mencari pegangan di batang pohon karena takut 
jatuh ke bawah. 
 
Ibarat pembalap, aku mengayuh sepeda balapku dengan semakin cepatnya. 
Bedanya, dibandingkan dengan pembalap aku lebih beruntung. Di dalam "mengayuh 
sepeda" aku merasakan keenakan yang luar biasa di sekujur kontholku. Sepedaku 
pun mempunyai daya tarik tersendiri karena mengeluarkan rintihan-rintihan 
keenakan yang tiada terkira. 
 
"Mas Bob.. ah-ah-ah-ah-ah.. Enak mas Bob, enak.. 
Ah-ah-ah-ah-ah.. Mau keluar mas Bob.. mau keluar.. 
ah-ah-ah-ah-ah.. sekarang ke-ke-ke.." 
 
Tiba-tiba kurasakan kontholku dijepit oleh dinding memek Ika dengan sangat 
kuatnya. Di dalam memek, kontholku merasa disemprot oleh cairan yang keluar dari 
memek Ika dengan cukup derasnya. Dan telapak tangan Ika meremas lengan 
tanganku dengan sangat kuatnya. Mulut sensual Ika pun berteriak tanpa kendali: 
 
"..keluarrr..!" 
 
Mata Ika membeliak-beliak. Sekejap tubuh Ika kurasakan mengejang. 
 
Aku pun menghentikan genjotanku. Kontholku yang tegang luar biasa kubiarkan 
diam tertanam dalam memek Ika. Kontholku merasa hangat luar biasa karena 
terkena semprotan cairan memek Ika. Kulihat mata Ika kemudian memejam 
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beberapa saat dalam menikmati puncak orgasmenya. 
 
Setelah sekitar satu menit berlangsung, remasan tangannya pada lenganku 
perlahan-lahan mengendur. Kelopak matanya pun membuka, memandangi wajahku. 
Sementara jepitan dinding memeknya pada kontholku berangsur-angsur melemah. 
Walaupun kontholku masih tegang dan keras. Kedua kaki Ika lalu kuletakkan 
kembali di atas kasur dengan posisi agak membuka. 
Aku kembali menindih tubuh telanjang Ika dengan mempertahankan agar kontholku 
yang tertanam di dalam memeknya tidak tercabut. 
 
"Mas Bob.. kamu luar biasa.. kamu membawaku ke langit ke tujuh," kata Ika dengan 
mimik wajah penuh kepuasan. "Kak Dai dan pacar-pacarku yang dulu tidak pernah 
membuat aku ke puncak orgasme seperti ml. Sejak Mbak Dina tinggal di sini, Ika 
suka membenarkan mas Bob saat berhubungan dengan Kak Dai." 
 
Aku senang mendengar pengakuan Ika itu. berarti selama aku tidak bertepuk 
sebelah tangan. Aku selalu membayangkan kemolekan tubuh Ika dalam 
masturbasiku, sementara dia juga membayangkan kugeluti dalam onaninya. Bagiku. 
Dina bagus dijadikan istri dan ibu anak-anakku kelak, namun tidak dapat dipungkiri 
bahwa tubuh aduhai Ika enak digeluti dan digenjot dengan penuh nafsu. 
 
"Mas Bobâ€¦ kamu seperti yang kubayangkan. Kamu jantan.. kamu perkasa.. dan 
kamu berhasil membawaku ke puncak orgasme. Luar biasa nikmatnya.." 
 
Aku bangga mendengar ucapan Ika. Dadaku serasa mengembang. Dan bagai anak 
kecil yang suka pujian, aku ingin menunjukkan bahwa aku lebih perkasa dari 
dugaannya. Perempuan Sunda ini harus kewalahan menghadapi genjotanku. 
Perempuan Sunda ini harus mengakui kejantanan dan keperkasaanku. Kebetulan 
aku saat ini baru setengah perjalanan pendakianku di saat Ika sudah mencapai 
orgasmenya. Kontholku masih tegang di dalam memeknya. 
Kontholku masih besar dan keras, yang harus menyemprotkan pelurunya agar 
kepalaku tidak pusing.  
 
Aku kembali mendekap tubuh mulus Ika, yang di bawah sinar lampu kuning kulit 
tubuhnya tampak sangat mulus dan licin.  
Kontholku mulai bergerak keluar-masuk lagi di memek Ika, namun masih dengan 
gerakan perlahan. Dinding memek Ika secara berargsur-angsur terasa mulai 
meremas-remas kontholku. Terasa hangat dan enak. Namun sekarang gerakan 
kontholku lebih lancer dibandingkan dengan tadi. Pasti karena adanya cairan 
orgasme yang disemprotkan oleh memek Ika beberapa saat yang lalu. 
 
"Ahhh.. mas Bob.. kau langsung memulainya lagi.. Sekarang giliranmu.. semprotkan 
air manimu ke dinding-dinding memekku.. 
Sssh..," Ika mulai mendesis-desis lagi. 
 
Bibirku mulai memagut bibir merekah Ika yang amat sensual itu dan melumat-
lumatnya dengan gemasnya. Sementara tangan kiriku ikut menyangga berat 
badanku, tangan kananku meremas-remas payudara montok Ika serta memijit-mijit 
putingnya, sesuai dengan mama gerak maju-mundur kontholku di memeknya. 
 
"Sssh.. sssh.. sssh.. enak mas Bob, enak.. Terus.. teruss.. 
terusss..," desis bibir Ika di saat berhasil melepaskannya dari serbuan bibirku. 
Desisan itu bagaikan mengipasi gelora api birahiku. 
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Sambil kembali melumat bibir Ika dengan kuatnya, aku mempercepat genjotan 
kontholku di memeknya. Pengaruh adanya cairan di dalam memek Ika, keluar-
masuknya konthol pun diiringi oleh suara, "srrt-srret srrrt-srrret srrt-srret.." 
Mulut Ika di saat terbebas dari lumatan bibirku tidak henti-hentinya mengeluarkan 
rintih kenikmatan, "Mas Bob.. ah.. mas Bob.. ah.. mas Bob.. hhb.. mas Bob.. 
ahh.." 
 
Kontholku semakin tegang. Kulepaskan tangan kananku dari payudaranya. Kedua 
tanganku kini dari ketiak Ika menyusup ke bawah dan memeluk punggung 
mulusnya. Tangan Ika pun memeluk punggungku dan mengusap-usapnya. Aku pun 
memulai serangan dahsyatku. Keluar-masuknya kontholku ke dalam memek Ika 
sekarang berlangsung dengan cepat dan berirama. Setiap kali masuk, konthol 
kuhunjamkan keras-keras agar menusuk memek Ika sedalam-dalamnya. Dalam 
perjalanannya, batang kontholku bagai diremas dan dihentakkan kuat-kuat oleh 
dinding memek Ika.  
Sampai di langkah terdalam, mata Ika membeliak sambil bibirnya mengeluarkan 
seruan tertahan, "Ak..!" Sementara daging pangkal pahaku bagaikan menampar 
daging pangkal pahanya sampai berbunyi: plak! Di saat bergerak keluar memek, 
konthol kujaga agar kepalanya yang mengenakan helm tetap tertanam di lobang 
memek. Remasan dinding memek pada batang kontholku pada gerak keluar ini 
sedikit lebih lemah dibanding dengan gerak masuknya. Bibir memek yang mengulum 
batang kontholku pun sedikit ikut tertarik keluar, seolah tidak rela bila sampai 
ditinggal keluar oleh batang kontholku. Pada gerak keluar ini Bibir Ika mendesah, 
"Hhh.."  
 
Aku terus menggenjot memek Ika dengan gerakan cepat dan menghentak-hentak. 
Remasan yang luar biasa kuat, hangat, dan enak sekali bekerja di kontholku. Tangan 
Ika meremas punggungku kuat-kuat di saat kontholku kuhunjam masuk sejauh-
jauhnya ke lobang memeknya. beradunya daging pangkal paha menimbulkan suara: 
Plak! Plak! Plak! Plak! Pergeseran antara kontholku dan memek Ika menimbulkan 
bunyi srottt-srrrt.. srottt-srrrt.. srottt-srrrtt.. Kedua nada tersebut diperdahsyat oleh 
pekikan-pekikan kecil yang merdu yang keluar dari bibir Ika: 
 
"Ak! Uhh.. Ak! Hhh.. Ak! Hhh.." 
 
Kontholku terasa empot-empotan luar biasa. Rasa hangat, geli, dan enak yang tiada 
tara membuatku tidak kuasa menahan pekikan-pekikan kecil: 
 
"Ika.. Ika.. edan.. edan.. Enak sekali Ika.. Memekmu enak sekali.. Memekmu hangat 
sekali.. edan.. jepitan memekmu enak sekali.." 
 
"Mas Bob.. mas Bob.. terus mas Bob.." rintih Ika, "Enak mas 
Bob.. enaaak.. Ak! Ak! Ak! Hhh.. Ak! Hhh.. Ak! Hhh.." 
 
Tiba-tiba rasa gatal menyelimuti segenap penjuru kontholku. 
Gatal yang enak sekali. Aku pun mengocokkan kontholku ke memeknya dengan 
semakin cepat dan kerasnya. Setiap masuk ke dalam, kontholku berusaha menusuk 
lebih dalam lagi dan lebih cepat lagi dibandingkan langkah masuk sebelumnya. Rasa 
gatal dan rasa enak yang luar biasa di konthol pun semakin menghebat. 
 
"Ika.. aku.. aku.." Karena menahan rasa nikmat dan gatal yang luar biasa aku tidak 
mampu menyelesaikan ucapanku yang memang sudah terbata-bata itu. 
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"Mas Bob.. mas Bob.. mas Bob! Ak-ak-ak.. Aku mau keluar lagi.. 
Ak-ak-ak.. aku ke-ke-ke.." 
 
Tiba-tiba kontholku mengejang dan berdenyut dengan amat dahsyatnya. Aku tidak 
mampu lagi menahan rasa gatal yang sudah mencapai puncaknya. Namun pada saat 
itu juga tiba-tiba dinding memek Ika mencekik kuat sekali. Dengan cekikan yang 
kuat dan enak sekali itu. aku tidak mampu lagi menahan jebolnya bendungan dalam 
alat kelaminku.  
 
Pruttt! Pruttt! Pruttt! Kepala kontholku terasa disemprot cairan memek Ika, 
bersamaan dengan pekikan Ika, "..keluarrrr..!" Tubuh Ika mengejang dengan mata 
membeliak-beliak.  
 
"Ika..!" aku melenguh keras-keras sambil merengkuh tubuh Ika sekuat-kuatnya, 
seolah aku sedang berusaha rnenemukkan tulang-tulang punggungnya dalam 
kegemasan. Wajahku kubenamkan kuat-kuat di lehernya yang jenjang. Cairan 
spermaku pun tak terbendung lagi. 
 
Crottt! Crott! Croat! Spermaku bersemburan dengan derasnya, menyemprot dinding 
memek Ika yang terdalam. Kontholku yang terbenam semua di dalam kehangatan 
memek Ika terasa berdenyut-denyut. 
 
Beberapa saat lamanya aku dan Ika terdiam dalam keadaan berpelukan erat sekali, 
sampai-sampai dari alat kemaluan, perut, hingga ke payudaranya seolah terpateri 
erat dengan tubuh depanku. Aku menghabiskan sisa-sisa sperma dalam kontholku. 
Cret! Cret! Cret! Kontholku menyemprotkan lagi air mani yang masih tersisa ke 
dalam memek Ika. Kali ini semprotannya lebih lemah. 
 
Perlahan-lahan tubuh Ika dan tubuhku pun mengendur kembali. 
Aku kemudian menciumi leher mulus Ika dengan lembutnya, sementara tangan Ika 
mengusap-usap punggungku dan mengelus-elus rambut kepalaku. Aku merasa puas 
sekali berhasil bermain seks dengan Ika. Pertama kali aku bermain seks, bidadari 
lawan mainku adalah perempuan Sunda yang bertubuh kenyal, berkulit kuning 
langsat mulus, berpayudara besar dan padat, berpinggang ramping, dan berpinggul 
besar serta aduhai.  
Tidak rugi air maniku diperas habis-habisan pada pengalaman pertama ini oleh orang 
semolek Ika.  
 
"Mas Bob.. terima kasih mas Bob. Puas sekali saya. Indah sekali.. sungguh.. enak 
sekali," kata Ika lirih. 
 
Aku tidak memberi kata tanggapan. Sebagai jawaban, bibirnya yang indah itu 
kukecup mesra. Dalam keadaan tetap telanjang, kami berdekapan erat di atas 
tempat tidur pacarku. Dia meletakkan kepalanya di atas dadaku yang bidang, 
sedang 
tangannya melingkar ke badanku. Baru ketika jam dinding menunjukkan pukul 
22:00, aku dan Ika berpakaian kembali. Ika sudah tahu kebiasaanku dalam 
mengapeli Dina, bahwa pukul 22:00 aku pulang ke tempat kost-ku sendiri. 
 
Sebelum keluar kamar, aku mendekap erat tubuh Ika dan melumat-lumat bibirnya 
beberapa saat.  
"Mas Bob.. kapan-kapan kita mengulangi lagi ya mas Bob.. 
Jangan khawatir, kita tanpa Ikatan. Ika akan selalu merahasiakan hal ini kepada 
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siapapun, termasuk ke Kak Dai dan Mbak Dina. Ika puas sekali bercumbu dengan 
mas Bob," begitu kata Ika. 
 
Aku pun mengangguk tanda setuju. Siapa sih yang tidak mau diberi kenikmatan 
secara gratis dan tanpa ikatan? Akhirnya dia keluar dari kamar dan kembali masuk 
ke rumahnya lewat pintu samping. Lima menit kemudian aku baru pulang ke tempat 
kost-ku. 
TAMAT  
 
 

Aku jadi pemuas nafsu anak majikanku 
 
Namaku sebut saja ningsih (18) aku seorang pembantu rumah tangga di sebuah 
keluarga kaya raya di jakarta. Pekerjaan ini terpaksa aku lalukan karena aku hanya 
lulusan SMP dan aku butuh uang untuk membantu ekonomi keluargaku di kampung. 
Kata orang wajahku lumayan cantik dengan proporsi tubuh tinggi 164 cm dan berat 
48 kg. Kulit ku juga bersih dan mulus. 
 
Terus terang aku senang bekerja sebagai pembantu di keluarga Nyonya Rini ini. 
Majikanku penyabar memberi gaji bulanan yang cukup dan memperlakukanku 
dengan baik. Suami majikanku seorang pengusaha sementara Nyonya Rini seorang 
dosen.  
 
Kisah yang akan aku ceritakan ini bermula saat putra tunggal majikanku, Mas Rafy 
22th, pulang karena liburan dari kuliahnya di Australia. Saat aku baru menjadi 
pembantu mas Rafy sudah kuliah di Australia sehingga baru saat dia pulang liburan 
inilah aku bertemu dengannya. 
 
Putra majikanku itu ternyata juga ramah seperti ke dua orang tuanya, Dia juga 
tampan dan tubuhnya atletis. Hanya beberapa hari setelah bertemu aku sudah akrab 
denganya. Aku ngak menyangka kalau akau akan terlibat kisah asmara denganya. 
 
Ceritanya pagi itu aku di panggil oleh Putra majikanku itu. Sampai di kamarnya aku 
kaget banget karena waktu itu mas Rafy sedang nonton Film Dewasa. Aku kikuk 
banget tapi Mas Rafy santai sekali, sama sekali tidak malu meski ketahuan sedang 
nonton Film begituan. Aku jadi menundukkan kepala karena malu. "Mas rafy 
memanggil saya ada apa" tanyaku dengan gugup sambil berusaha untuk tidak 
melihat tontonan panas di TV 21 inci yang sedang di tonton oleh putra majikanku 
itu. "Iya tolong..rapikan tempat tidurku dan mejaku, aku mau mandi dulu." Katanya 
setelah bangkit dari tempat tidurnya. Ia lalu menepuk bahuku dan pergi dengan 
santainya ke kamar mandi tanpa mematikan pesawat TV nya yang masih 
menayangkan film panas dari VCD. 
 
Setelah Mas Rafy pergi ke kamar mandinya aku lalu merapikan tempat tidurnya yang 
berantakan. Adegan panas yang ada di TV bisa aku lihat dengan jelas menampilkan 
adegan sepasang pria dan wanita bule yang sedang berhubungan intim di atas 
ranjang. Saat itu tubuhku panas dingin menyaksikannya. Setelah ranjang mas Rafy 
selesai aku rapikan, tanpa sadar aku duduk di tepi ranjang dan justru menonton film 
dewasa yang baru pertama kalinya aku saksikan itu, sampai lupa untuk merapikan 
meja Mas Rafy yang berserakan dengan buku dan majalah. 
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Adegan film panas itu membuat tubuhku panas dingin dan tanpa sadar aku lupa diri, 
tanpa sadar aku meremas-remas buah dadaku dengan tangan kiri sementara tangan 
kananku merabai selangkanganku sendiri. Kegiatan nonton dan merangsang diri 
sendiri itu tanpa sadar kulakukan beberapa menit hingga aku tidak tahu kalau mas 
rafy sudah selesai mandi. Tiba-tiba saja Ia sudah duduk di sampingku dengan tubuh 
setengah telanjang karena hanya handuk yang menutupi bagian bawah tubuhnya. 
 
"Bagus ya filmnya.." katanya tiba-tiba yang membuat kaget setengah mati. Aku jadi 
malu sendiri. Aku tundukan kepalaku, tubuhku panas dingin dan wajahku waktu itu 
pasti merah karena malu dan juga karena adegan film itu membuatku terangsang 
sekali. "Maaf mas, mejanya belum di rapikan.." kataku seraya bangkit dan hendak 
merapikan mejanya. "Ngak usah, nanti saja...Filmnya khan belum selesai. tanggung 
temani aku nonton ya" kata nya sambil memegangi tanganku. 
 
Bagai kerbau di congok hidungnya aku menurut saja dan kembali duduk di tepi 
ranjang, saat itu aku salah tingkah, kikut dan tubuhku serasa panas dingin. Saat itu 
adegan film menampilkan adegan oral seks yang dilakukan si wanita pada pasangan 
prianya. Adegan film panas di tambah dengan mas rafy yang duduk di sampingku 
tengah santai menonton dengan tubuh atletis yang hanya di tutupi handuk 
membuatku begitu terangsang. 
 
Lalu putra majikanku itu mendekatkan tubuhnya hingga mepet dengan tubuhku. Dia 
lalu meraih daguku dan mendekatkan bibirnya ke bibirku. "Ningsih kamu cantik 
sekali" katanya dengan lembut. saat itu aku tidak tahu harus bagaimana. Pikiranku 
kacau, seharusnya aku segera berlari keluar dari kamarnya untuk menghindari hal-
hal buruk yang akan terjadi. tapi aku hanya bisa diam dan tubuhku terasa kaku. 
Akhirnya bibirku di kecup dan di kulum oleh Mas Rafy. 
 
Mungkin karena aku sudah terangsang gara-gara nonoton Blue film tadi, aku jadi 
pasrah dan diam saja waktu tubuhku direbahkannya dan ciumannya sudah pindah ke 
leherku. "Ohh..mas.." desahku tanpa sadar waktu tangan putra majikanku itu 
mengusap pangkal pahaku dengan rangsangan yang hebat. Tanpa aku sadari mas 
rafy telah melucuti pakaianku. Setelah Bh-ku di lepasnya dia lalu menciumi dan 
mengulum lembut puting susuku. Aku mendesah dan makin terangsang karena hal 
itu belum pernah aku rasakan sebelumnya. 
 
Aku mendesad dan mengeliat keenakan saat bibir dan lidah nya menyapu 
permukaan buah dadaku yang berukuran bra 36B itu. Apalagi saat puting susuku 
disedot dan di kenyotnya dengan penuh nafsu. Waktu itu aku sudah tidak bisa 
berpikir sehat yang ada dalam pikiranku adalah aku ingin mersakan kenikmatan. Aku 
jadi berani lalu menarik handuk yang melilit tubuh Mas Rafy hingga terlepas, aku 
terkejut melihat ukuran alat vital putra majikanku itu yang begitu besar dan telah 
berdiri tegak denga gagahnya. 
 
Dia lalu melolosi cenana dalamku dan mengarahkan alat vitalnya di ke arah 
kewanitaanku. saat ujung senjatanya yang digeser-geserkan di bibir kewaiitaanku 
aku jadi terangsang hebat. Tapi tiba-tiba aku merasakan sakit saat liang 
kewanitaanku di terobos oleh kejantanan mas Rafy. Aku merintih dan menjerit kecil 
saat mas Rafy menarik dan mendorong kepunyaanya itu. "Aduh Mas.., sakit" 
rintihku. "Ngak apa-apa..nanti sebentar juga hilang sakitnya." bisiknya di telingaku 
dengan maja melem-melek merasakan nikmat. 
 
Benar juga katanya, lama lama rasa sakit dan perih dikewanitaanku berangsur-
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angsur hilang dan kini hanya rasa nikmat yang kurasakan. "Aaaaahhh...ohhhh" 
desahku sambil mulai mengoyangkan pinggulku untuk mengimbangi gerakan Mas 
Rafy. 
 
Saat itu aku tak peduli dan tak memikirkan sama sekali bahwa aku telah kehilangan 
keperawananku. yang aku inginkan adalah kenikmatan yang semakin nikmat karena 
mau mencapai puncak. Mas rafy terus menyetubuhiku sambil bibirnya menngulum-
ngulum bibirku. Akupun kini membalas lumatan bibirnya dan permainan lidahnya di 
dalam mulutku sambil sesekali terus mendesis dan merintih karena sodokan-
sodokan kejantanannya di kewanitaanku. 
 
Beberapa menit kemudian seluruh persendian tubuhku serasa menegang. 
"Ohhh..Mas..Terus mas" desisku tanpa sadar. Putra majikanku itupun makin 
bernafsu dan menyetubuhiku dengan lebih beringas dan makin cepat gerakannya, 
sampai akhirnya "Aaaahhhhhh...." dengan lenguhan panjang aku mencapai puncak 
kenikmatan 
 
Tahu kalau aku telah mencapai puncak, lalu Dia mencabut senjatanya dari liang 
vaginaku. Kulihat ada percikan darah di batang kemaluannya. Dia lalu memintaku 
untuk melakukan oral seks seperti yang tadi aku tonton di blue film. Aneh, Aku sama 
sekali tidak menolakknya dan justru ingin melakukannya. Lalu mas Rafy merebahkan 
tubuhnya dengan punggung bersandar di tumpukan bantal. Sementara aku duduk 
bersimpuh di atara kedua kakinya. Ukuran alat vitalnya yang besar dan panjang itu 
rupanya membuatku jadi sangat bernafsu. Aku tidak menyangka kalau aku yang 
gadis dusun ini memiliki nafsu seks yang tinggio yang sebelumnya tidak aku sadari. 
 
Lalu aku mempraktekkan apa yang tadi aku tonton di Blue film. Ujung Rudal Mas 
Rafy mulai aku cium dan aku jilati lalu aku masukan ke dalam mulutku dan aku 
kocok. Majikan mudaku itu mengerang dan mengeliat merasakan nikmat. "Terus 
Ning..ohh..ohhh" desahnya. Aku juga di minta untuk menjilati bagian bawah 
kemaluannya dan buah zakarnya sedangkan tangganku mengocok batang 
kemaluannya. 
 
Setelah puas dengan permainan oral seks-ku, aku di minta duduk diatas senjatanya. 
Permainanpun dilanjutkan dimana aku berada di atas. Kemuadian aku bergoyang 
naik turun sementara putra majikanku itu mendekap pantatku dan sesekali 
mendorongkan pantatnya ke atas mengimbangi goyanganku. Rintihan dan 
desahanku bersahutan dengan lenguhan mas rafy yang tengah berpacu menuju 
puncak. 
 
Beberapa saat kemudian aku sepertinya akan kembali mencapai puncak dan 
sepertinya Mas rafy juga. Ia lebih agresif mendorongkan senjatanya ke atas. Tak 
berapa lama aku kembali menegang dan mencapai puncak lalu di susul dengan 
teriakan mas rafy yang juga mencapai puncak. "Ohhh..ohhh..Ningsih aku keluar 
sayang..ohhh..ahhh" teriaknya sambil menancapkan pelornya dalam dalam ke liang 
vaginaku yang masih mendudukinya. Air mani hangat menyembur membasahi 
bagian dalam kewanitaanku. 
 
Dengan tubuh kelelahan dan lunglai seolah tak bertulang, aku terkulai diatas dada 
putra majikanku yang berbulu dan berkeringat itu. aku memeluknya erat seolah 
tidak mau kehilangan saat-saat yang penuh kenikmatan itu. sama sekali tidak ada 
penyesalan meski aku baru saja kehilangan keperawananku. 
 

http://priasejati.com 
Cara perbesar penis 100% alami lengkap dengan video panduannya 



http://pro.priasejati.com 

Setelah kejadian pagi itu kami masih sering melakukan hubungan intim yang 
terlarang itu selama mas rafy belum kembali ke Australia untuk melanjutkan 
kuliahnya. Beruntung aku tidak sampai hamil oleh kejadian ini, mungkin belum tapi 
semoga saja memang tidak. Sekarang liburan mas rafy sudah selesai sehingga dia 
kembali melajutkan kuliahnya di australia. aku benar-benar kesepian dan ketagihan 
dengan permainan seksnya. Harapanku mas rafy tidak melupakan aku meski aku 
tidak terlalu berharap Ia akan menikahiku. 
TAMAT 

 
Mbak Ira, Suster Cantikku  
 
Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu, dimana saat itu saya sedang dirawat di 
rumah sakit untuk beberapa hari. Saya masih duduk di kelas 2 SMA pada saat itu. 
Dan dalam urusan asmara, khususnya "bercinta" saya sama sekali belum memiliki  
pengalaman berarti. Saya tidak tahu bagaimana memulai cerita ini, karena 
semuanya terjadi begitu saja. Tanpa kusadari, ini adalah awal dari semua 
pengalaman asmaraku sampai dengan saat ini.  
 
Sebut saja nama wanita itu Ira, karena jujur saja saya tidak tahu siapa namanya. Ira 
adalah seorang suster rumah sakit dimana saya dirawat. Karena terjangkit gejala 
pengakit hepatitis, saya harus dirawat di Rumah sakit selama beberapa hari. Selama 
itu juga Ira setiap saat selalu melayani dan merawatku dengan baik. Orang tuaku 
terlalu sibuk dengan usaha pertokoan keluarga kami, sehingga selama dirumah 
sakit, saya lebih banyak menghabiskan waktu seorang diri, atau kalau pas kebetulan 
teman-temanku datang membesukku saja.  
 
Yang kuingat, hari itu saya sudah mulai merasa agak baikkan. Saya mulai dapat 
duduk dari tempat tidur dan berdiri dari tempat tidur sendiri. Padahal sebelumnya, 
jangankan untuk berdiri, untuk membalikkan tubuh pada saat tidurpun rasanya  
sangat berat dan lemah sekali. Siang itu udara terasa agak panas, dan pengap. 
Sekalipun ruang kamarku ber AC, dan cukup luas untuk diriku seorang diri. Namun, 
saya benar-benar merasa pengap dan sekujur tubuhku rasanya lengket. Yah, saya 
memang sudah beberapa hari tidak mandi. Maklum, dokter belum mengijinkan aku 
untuk mandi sampai demamku benar-benar turun.  
 
Akhirnya saya menekan bel yang berada disamping tempat tidurku untuk memanggil 
suster. Tidak lama kemudian, suster Ira yang kuanggap paling cantik dan paling baik 
dimataku itu masuk ke kamarku.  
"Ada apa Dik?" tanyanya ramah sambil tersenyum, manis sekali.  
Tubuhnya yang sintal dan agak membungkuk sambil memeriksa suhu tubuhku 
membuat saya dapat melihat bentuk payudaranya yang terlihat montok dan 
menggiurkan.  
"Eh, ini Mbak. Saya merasa tubuhku lengket semua, mungkin karena cuaca hari ini 
panas banget dan sudah lama saya tidak mandi. Jadi saya mau tanya, apakah saya 
sudah boleh mandi hari ini mbak?", tanyaku sambil menjelaskan panjang lebar.  
Saya memang senang berbincang dengan suster cantik yang satu ini. Dia masih 
muda, paling tidak cuma lebih tua 4-5 tahun dari usiaku saat itu. Wajahnya yang 
khas itupun terlihat sangat cantik, seperti orang India kalau dilihat sekilas.  
"Oh, begitu. Tapi saya tidak berani kasih jawabannya sekarang Dik. Mbak musti 
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tanya dulu sama pak dokter apa adik sudah boleh dimandiin apa belum", jelasnya 
ramah.  
 
Mendengar kalimatnya untuk "memandikan", saya merasa darahku seolah berdesir 
keatas otak semua. Pikiran kotorku membayangkan seandainya benar Mbak Ira mau 
memandikan dan menggosok-gosok sekujur tubuhku. Tanpa sadar saya terbengong  
sejenak, dan batang kontolku berdiri dibalik celana pasien rumah sakit yang tipis itu.  
"Ihh, kamu nakal deh mikirnya. Kok pake ngaceng segala sih, pasti mikir yang ngga-
ngga ya. hi hi hi".  
Mbak Ira ternyata melihat reaksi yang terjadi pada penisku yang memang harus 
kuakui sempat mengeras sekali tadi. Saya cuma tersenyum menahan malu dan 
menutup bagian bawah tubuhku dengan selimut.  
"Ngga kok Mbak, cuma spontanitas aja. Ngga mikir macem-macem kok", elakku 
sambil melihat senyumannya yang semakin manis itu.  
"Hmm, kalau memang kamu mau merasa gerah karena badan terasa lengket mbak 
bisa mandiin kamu, kan itu sudah kewajiban mbak kerja disini. Tapi mbak bener-
bener ngga berani kalau pak dokter belum mengijinkannya", lanjut Mbak Ira lagi 
seolah memancing gairahku.  
"Ngga apa-apa kok mbak, saya tahu mbak ngga boleh sembarangan ambil keputusa" 
jawabku serius, saya tidak mau terlihat "nakal" dihadapan suster cantik ini. Lagi pula 
saya belum pengalaman dalam soal memikat wanita.  
 
Suster Ira masih tersenyum seolah menyimpan hasrat tertentu, kemudian dia 
mengambil bedak Purol yang ada diatas meja disamping tempat tidurku.  
"Dik, Mbak bedakin aja yah biar ngga gerah dan terasa lengket", lanjutnya sambil 
membuka tutup bedak itu dan melumuri telapak tangannya dengan bedak.  
Saya tidak bisa menjawab, jantungku rasanya berdebar kencang.  
Tahu-tahu, dia sudah membuka kancing pakaianku dan menyingkap bajuku. Saya 
tidak menolak, karena dibedakin juga bisa membantu menghilangkan rasa gerah 
pikirku saat itu. Mbak Ira kemudian menyuruhku membalikkan badan, sehingga 
sekarang saya dalam keadaan tengkurap diatas tempat tidur.  
 
Tangannya mulai terasa melumuri punggungku dengan bedak, terasa sejuk dan 
halus sekali. Pikiranku tidak bisa terkontrol, sejak dirumah sakit, memang sudah 
lama saya tidak membayangkan hal-hal tentang seks, ataupun melakukan onani  
sebagaimana biasanya saya lakukan dirumah dalam keadaan sehat.  
Kontolku benar-benar berdiri dan mengeras tertimpa oleh tubuhku sendiri yang 
dalam keadaan tenglungkup. Rasanya ingin kugesek-gesekkan kontolku di 
permukaan ranjang, namun tidak mungkin kulakukan karena ada Mbak Ira saat ini. 
fantasiku melayang jauh, apalagi sesekali tangannya yang mungil itu meremas 
pundakku seperti sedang memijat. Terasa ada cairan bening mengalir dari ujung 
kontolku karena terangsang.  
 
Beberapa saat kemudian mbak Ira menyuruhku membalikkan badan.  
Saya merasa canggung bukan main, karena takut dia kembali melihat kontolku yang 
ereksi.  
"Iya Mbak..", jawabku sambil berusaha menenangkan diri, sayapun membalikkan 
tubuhku.  
Kini kupandangi wajahnya yang berada begitu dekat denganku, rasanya dapat 
kurasakan hembusan nafasnya dibalik hidung mancungnya itu. Kucoba menekan 
perasaan dan pikiran kotorku dengan memejamkan mata.  
Sekarang tangannya mulai membedaki dadaku, jantungku kutahan sekuat mungkin 
agar tidak berdegup terlalu kencang. Saya benar-benar terangsang sekali, apalagi 
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saat beberapa kali telapak tangannya menyentuh putingku.  
"Ahh, geli dan enak banget", pikirku.  
"Wah, kok jadi keras ya? he he he", saya kaget mendengar ucapannya ini.  
"Ini loh, putingnya jadi keras.. kamu terangsang ya?"  
 
Mendengar ucapannya yang begitu vulgar, saya benar-benar terangsang. Kontolku 
langsung berdiri kembali bahkan lebih keras dari sebelumnya. Tapi saya tidak berani 
berbuat apa-apa, cuma berharap dia tidak melihat kearah kontolku. Saya cuma  
tersenyum dan tidak bicara apa-apa. Ternyata Mbak Ira semakin berani, dia 
sekarang bukan lagi membedaki tubuhku, melainkan memainkan putingku dengan 
jari telunjuknya. Diputar-putar dan sesekali dicubitnya putingku.  
"Ahh, geli Mbak. Jangan digituin", kataku menahan malu.  
"Kenapa? Ternyata cowok bisa terangsang juga yah kalau putingnya dimainkan gini", 
lanjutnya sambil melepas jari-jari nakalnya.  
Saya benar-benar kehabisan kata-kata, dilema kurasakan. Disatu sisi saya ingin 
terus di"kerjain" oleh mbak Ira, satu sisi saya merasa malu dan takut ketahuan 
orang lain yang mungkin saja tiba-tiba masuk.  
 
"Dik Iwan sudah punya pacar?", tanya mbak Ira kepadaku.  
"Belum Mbak", jawabku berdebar, karena membayangkan ke arah mana dia akan 
berbicara.  
"Dik Iwan, pernah main sama cewek ngga?", tanyanya lagi.  
"Belum mbak" jawabku lagi.  
"hi.. hi.. hi.. masa ngga pernah main sama cewek sih", lanjutnya centil.  
Aduh pikirku, betapa bodohnya saya bisa sampai terjebak olehnya. Memangnya 
"main" apaan yang saya pikirkan barusan.  
Pasti dia berpikir saya benar-benar "nakal" pikirku saat itu.  
"Pantes deh, de Iwan dari tadi mbak perhatiin ngaceng terus, Dik Iwan mau main-
main sama Mbak ya?  
Wow, nafsuku langsung bergolak. Saya cuma terbengong-bengong.  
Belum sempat saya menjawab, mbak Ira sudah memulai aksinya.  
Dicumbuinya dadaku, diendus dan ditiup-tiupnya putingku.  
Terasa sejuk dan geli sekali, kemudian dijilatnya putingku, dan dihisap sambil 
memainkan putingku didalam mulutnya dengan lidah dan gigi-gigi kecilnya.  
"Ahh, geli Mbak"m rintihku keenakan.  
 
Kemudian dia menciumi leherku, telingaku, dan akhirnya mulutku. Awalnya saya 
cuma diam saja tidak bisa apa-apa, setelah beberapa saat saya mulai berani 
membalas ciumannya.  
Saat lidahnya memaksa masuk dan menggelitik langit-langit mulutku, terasa sangat 
geli dan enak, kubalas dengan memelintir lidahnya dengan lidahku. Kuhisap lidahnya  
dalam-dalam dan mengulum lidahnya yang basah itu. Sesekali saya mendorong 
lidahku kedalam mulutnya dan terhisap oleh mulutnya yang merah tipis itu. 
Tanganku mulai berani, mulai kuraba pinggulnya yang montok itu. Namun, saat saya 
mencoba menyingkap rok seragam susternya itu, dia melepaskan diri.  
"Jangan di sini Dik, ntar kalau ada yang tiba-tiba masuk bias gawat", katanya.  
Tanpa menunggu jawabanku, dia langsung menuntunku turun dari tempat tidur dan 
berjalan masuk ke kamar mandi yang terletak disudut kamar.  
 
Di dalam kamar mandi, dikuncinya pintu kamar mandi. Kemudian dia menghidupkan 
kran bak mandi sehingga suara deru air agak merisik dalam ruang kecil itu. 
Tangannya dengan tangkas menanggalkan semua pakaian dan celanaku sampai 
saya telangjang bulat. Kemudian dia sendiripun melepas topi susternya, 
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digantungnya di balik pintu, dan melepas beberapa kancing seragamnya sehingga 
saya sekarang dapat melihat bentuk sempurna payudaranya yang kuning langsat 
dibalik Bra-nya yang berwarna hitam. Kami pun melanjutkan cumbuan kami, kali ini  
lebih panas dan bernafsu. Saya belum pernah berciuman dengan wanita, namun 
mbak Ira benar-benar pintar membimbingku.  
Sebentar saja sudah banyak jurus yang kepelajari darinya dalam berciuman. 
Kulumat bibirnya dengan bernafsu. Kontolku yang berdiri tegak kudekatkan 
kepahanya dan kugesek-gesekkan. Ahh enak sekali. Tanganku pun makin nekat 
meremas dan membuka Bra-nya. Kini dia sudah bertelanjang dada dihadapanku, 
kuciumi puting susunya, kuhisap dan memainkannya dengan lidah dan sesekali 
menggigitnya.  
"Yes, enak.. ouh geli Wan, ah.. kamu pinter banget sih", desahnya seolah geram 
sambil meremas rambutku dan membenamkannya ke dadanya.  
 
Kini tangannya mulai meraih kontolku, digenggamnya. Tersentak saya dibuatnya. 
Genggamannya begitu erat, namun terasa hangat dan nikmat. Saya pun melepas 
kulumanku di putingnya, kini kududuk diatas closet sambil membiarkan Mbak Ira 
memainkan kontolku dengan tangannya. Dia jongkok mengahadap selangkanganku, 
dikocoknya kontolku pelan-pelan dengan kedua tangannya.  
"Ahh, enak banget Mbak.. asik.. ahh... ahh..", desahku menahan agar tidak 
menyemburkan maniku cepat-cepat.  
Kuremas payudaranya saat dia terus mengocok kontolku, sekarang  
kulihat dia mulai menyelipkan tangan kirinya diselangkannya sendiri, digosok-
gosoknya tangannya ke arah memeknya sendiri.  
Melihat aksinya itu saya benar-benar terangsang sekali.  
Kujulurkan kakiku dan ikut memainkan memeknya dengan jempol kakiku. Ternyata 
dia tidak mengelak, dia malah melepas celana dalamnya dan berjongkok tepat diatas 
posisi kakiku.  
 
Kami saling melayani, tangannya mengocok kontolku pelan sambil melumurinya 
dengan ludahnya sehingga makin licin dan basah, sementara saya sibuk menggelitik 
memeknya yang ditumbuhi bulu-bulu keriting itu dengan kakiku. Terasa basah dan 
sedikit becek, padahal saya cuma menggosok-gosok saja dengan jempol kaki.  
"Yes.. ah.. nakal banget kamu Wan.. em, em, eh.. enak banget", desahnya keras.  
Namun suara cipratan air bak begitu keras sehingga saya tidak khawatir didengar 
orang. Saya juga membalas desahannya dengan keras juga.  
"Mbak Ira, sedotin kontol saya dong.. please.. saya kepingin banget", pintaku karena 
memang sudah dari tadi saya mengharapkan sedotan mulutnya di kontolku seperti 
adegan film BF yang biasa kutonton.  
"Ih.. kamu nakal yah", jawabnya sambil tersenyum.  
Tapi ternyata dia tidak menolak, dia mulai menjilati kepala kontolku yang sudah licin 
oleh cairan pelumas dan air ludahnya itu. Saya cuma bisa menahan nafas, sesaat 
gerakan jempol kakiku terhenti menahan kenikmatan yang sama sekali belum  
pernah kurasakan sebelumnya.  
 
Dan tiba-tiba dia memasukkan kontolku ke dalam mulutnya yang terbuka lebar, 
kemudian dikatupnya mulutnya sehingga kini kontolku terjepit dalam mulutnya, 
disedotnya sedikit batang kontolku sehingga saya merasa sekujur tubuhku serasa  
mengejang, kemudian ditariknya kontolku keluar.  
"Ahh.. ahh..", saya mendesah keenakkan setiap kali tarikan tangannya dan mulutnya 
untuk mengeluarkan kontolku dari jepitan bibirnya yang manis itu.  
Kupegang kepalanya untuk menahan gerakan tarikan kepalanya agar jangan terlalu 
cepat. Namun, sedotan dan jilatannya sesekali disekeliling kepala kontolku didalam 
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mulutnya benar-benar terasa geli dan nikmat sekali.  
Tidak sampai diulang 10 kali, tiba-tiba saya merasa getaran di sekujur batang 
kontolku. Kutahan kepalanya agar kontolku tetap berada dsidalam mulutnya. Seolah 
tahu bahwa saya akan segera "keluar", Mbak Ira menghisap semakin kencang, 
disedot dan terus disedotnya kontolku. Terasa agak perih, namun sangat enak 
sekali.  
"AHH.. AHH.. Ahh.. ahh", teriakku mendadak tersemprot cairan mani yang sangat 
kental dan banyak karena sudah lama tidak dikeluarkan itu kedalam mulut mbak Ira.  
 
Dia terus memnghisap dan menelan maniku seolah menikmati cairan yang 
kutembakkan itu, matanya merem-melek seolah ikut merasakan kenikmatan yang 
kurasakan. Kubiarkan beberapa saat kontolku dikulum dan dijilatnya sampai bersih, 
sampai kontolku melemas dan lunglai, baru dilepaskannya sedotannya. Sekarang  
dia duduk di dinding kamar mandi, masih mengenakan pakaian seragam dengan 
kancing dan Bra terbuka, ia duduk dan mengangkat roknya ke atas, sehingga kini 
memeknya yang sudah tidak ditutupi CD itu terlihat jelas olehku. Dia mebuka lebar  
pahanya, dan digosok-gosoknya memeknya dengan jari-jari mungilnya itu. Saya 
cuma terbelalak dan terus menikmati pemandangan langka dan indah ini. Sungguh 
belum pernah saya melihat seorang wanita melakukan masturbasi dihadapanku 
secara langsung, apalagi wanita itu secantik dan semanis mbak Ira.  
Sesaat kemudian kontolku sudah mulai berdiri lagi, kuremas dan kukocok sendiri 
kontolku sambil tetap duduk di atas toilet sambil memandang aktifitas "panas" yang 
dilakukan mbak Ira.  
Desahannya memenuhi ruang kamar mandi, diselingi deru air bak mandi sehingga 
desahan itu menggema dan terdengar begitu menggoda.  
 
Saat melihat saya mulai ngaceng lagi dan mulai mengocok kontol sendiri, Mbak Ira 
tampak semakin terangsang juga.  
Tampak tangannya mulai menyelip sedikit masuk kedalam memeknya, dan 
digosoknya semakin cepat dan cepat. Tangan satunya lagi memainkan puting 
susunya sendiri yang masih mengeras dan terlihat makin mancung itu.  
"Ihh, kok ngaceng lagi sih.. belum puas ya..", canda mbak Ira sambil mendekati 
diriku.  
Kembali digenggamnya kontolku dengan menggunakan tangan yang tadi baru saja 
dipakai untuk memainkan memeknya. Cairan memeknya di tangan itu membuat 
kontolku yang sedari tadi sudah mulai kering dari air ludah mbak Ira, kini kembali 
basah. Saya mencoba membungkukkan tubuhku untuk meraih memeknya dengan  
jari-jari tanganku, tapi Mbak Ira menepisnya.  
"Ngga usah, biar cukup mbak aja yang puasin kamu.. hehehe", agak kecewa saya 
mendengar tolakannya ini.  
Mungkin dia khawatir saya memasukkan jari tanganku sehingga merusak selaput 
darahnya pikirku, sehingga saya cuma diam saja dan kembali menikmati 
permainannya atas kontolku untuk kedua kalinya dalam kurun waktu 10 menit 
terakhir ini.  
 
Kali ini saya bertahan cukup lama, air bak pun sampai penuh sementara kami masih 
asyik "bermain" di dalam sana. Dihisap, disedot, dan sesekali dikocoknya kontolku 
dengan cepat, benar-benar semua itu membuat tubuhku terasa letih dan basah  
oleh peluh keringat. Mbak Ira pun tampak letih, keringat mengalir dari keningnya, 
sementara mulutnya terlihat sibuk menghisap kontolku sampai pipinya terlihat 
kempot. Untuk beberapa saat kami berkonsentrasi dengan aktifitas ini. Mbak Ira 
sunggu hebat pikirku, dia mengulum kontolku, namun dia juga sambil memainkan 
memeknya sendiri.  
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Setelah beberapa saat, dia melepaskan hisapannya.  
Dia merintih, "Ah.. ahh.. ahh.. Mbak mau keluar Wan, Mbak mau keluar", teriaknya 
sambil mempercepat gosokan tangannya.  
"Sini mbak, saya mau menjilatnya", jawabku spontan, karena teringat adegan film 
BF dimana pernah kulihat prianya menjilat memek wanita yang sedang orgasme 
dengan bernafsu.  
Mbak Ira pun berdiri di hadapanku, dicondongkannya memeknya ke arah mulutku.  
"Nih.. cepet hisap Wan, hisap..", desahnya seolah memelas.  
 
Langsung kuhisap memeknya dengan kuat, tanganku terus mengocok kontolku. Aku 
benar-benar menikmati pengalaman indah ini.  
Beberapa saat kemudian kurasakan getaran hebat dari pinggul dan memeknya. 
Kepalaku dibenamkannya ke memeknya sampai hidungku tergencet diantara bulu-
bulu jembutnya. Kuhisap dan kusedot sambil memainkan lidahku di seputar 
kelentitnya.  
"Ahh.. ahh..", desah mbak Ira disaat terakhir berbarengan dengan cairan hangat 
yang mengalir memenuhi hidung dan mulutku, hampir muntah saya dibuatnya 
saking banyaknya cairan yang keluar dan tercium bau amis itu.  
Kepalaku pusing sesaat, namun rangsangan benar-benar kurasakan bagaikan 
gejolak pil ekstasi saja, tak lama kemudian sayapun orgasme untuk kedua kalinya. 
Kali ini tidak sebanyak yang pertama cairan yang keluar, namun benar-benar seperti  
membawaku terbang ke langit ke tujuh.  
 
Kami berdua mendesah panjang, dan saling berpelukkan. Dia duduk diatas 
pangkuanku, cairan memeknya membasahi kontolku yang sudah lemas. Kami 
sempat berciuman beberapa saat dan meninggalkan beberapa pesan untuk saling 
merahasiakan kejadian ini dan membuat janji dilain waktu sebelum akhirnya kami  
keluar dari kamar mandi. Dan semuanya masih dalam keadaan aman-aman saja.  
 
Mbak Ira, adalah wanita pertama yang mengajariku permainan seks. Sejak itu saya 
sempat menjalin hubungan gelap dengan Mbak Ira selama hampir 2 tahun, selama 
SMA saya dan dia sering berjanji bertemu, entah di motel ataupun di tempat kostnya  
yang sepi. Keperjakaanku tidak hanya kuberikan kepadanya, tapi sebaliknya 
keperawanannya pun akhirnya kurenggut setelah beberapa kali kami melakukan 
sekedar esek-esek.  
 
Kini saya sudah kuliah di luar kota, sementara Mbak Ira masih kerja di Rumah sakit 
itu. Saya jarang menanyakan kabarnya, lagi pula hubunganku dengannya tidak lain 
hanya sekedar saling memuaskan kebutuhan seks. Konon, katanya dia sering  
merasa "horny" menjadi perawat. Begitu pula pengakuan teman-temannya sesama 
suster. Saya bahkan sempat beberapa kali bercinta dengan teman-teman Mbak Ira. 
Pengalaman masuk rumah sakit, benar-benar membawa pengalaman indah bagi 
hidupku, paling tidak masa mudaku benar-benar nikmat. Mbak Ira, benar-benar  
fantastis menurutku...  
 
TAMAT  
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DARAH WANITA INI HANYA SEKALI 
 

 
 
 
 Puas di ranjang bersama pasangan  

Program Latihan Meningkatkan Kemampuan energi dan 
stamina dan menambah ukuran Kejantanan Pria 100% 
Secara Alamiah. mampu orgasme berkali-kali!!!, 
meningkatkan ejakulasi anda 10x atau lebih kali lipat dan 
mengejutkan istri anda ketika mencapai klimaks! 
PLUS : VIDEO PANDUAN dan aneka gambar variasi posisi 
senggama yang paling disuka wanita sejagad, serta bonus 
lainnya. 
 
Silahkan klik : http://www.priasejati.com
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