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umabas si Sabrina mula sa aerobics class para 
sagutin ang tawag niya sa reception desk ng 
pinakasosyal na fitness gym sa Ayala Center. 

Kahit pawisan siya dahil sa katatapos lang na 
workout, napalingon pa rin sa paghanga ang mga 
miyembro at staff ng gym. 

Bukod sa maganda at matangkad ang kaisa-isang 
anak nina Don Manolo at Doña Felicia Agustines, 
ubod ng sexy ang mahubog niyang katawan. 
Nakasuot siya ng two-piece tank top, black leotards, 
at tangga na hot pink. Naka-ponytail ang mahaba 
niyang light brown na buhok na kumukulot sa  
dulo. Mahilig siyang mag-swimming at maglaro ng 
tennis kaya mukha siyang taga-Hawaii sa pagka-
gold ng kanyang tan. Sanay na siya sa mga tingin 
ng paghanga mula sa ibang tao kaya hindi niya ito 
binigyang-pansin.

“May tawag po kayo, Miss Agustines. Si Doña 
Felicia po.” 

Inabot niya ang receiver mula sa receptionist. “Hi, 
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Ma. What seems to be the problem? Pauwi na ako in 
about half an hour pagkatapos ng workout ko.” 

“Kaya nga ako tumawag d’yan. Buti na lang at 
naabutan pa kita. I need you to go to Pacific Towers 
tonight. Malapit naman ’yun sa gym mo.” Si Doña 
Felicia ang may-ari ng apat sa pinakamalalaking units 
sa building na iyon.

“Bakit ho? May problema ba doon?”
“Kahapon pa pala nakaalis ’yung tenant sa 

condo unit sa suite 901-A. Hindi man lang inintrega 
nang mabuti kay Atty. Rivas. Marami pa namang 
prospective tenants ang naka-schedule na tumingin 
bukas. Baka kulang-kulang o damaged na ’yung mga 
kasangkapan doon. May lakad ka ba ngayong gabi, 
Hija?” tanong ng ina.

“Wala naman ho. I was just supposed to have a 
massage. Alas siete po darating si Mang Andoy sa 
bahay,” magalang na tugon niya. 

“Dumerecho ka na lang sa Pacific Towers 
pagkatapos mo d’yan sa gym. Ipapahatid ko na 
lang si Mang Andoy sa driver ko at doon ka na lang 
magpamasahe after you’ve checked everything.”

“No problem, Ma. I’ll attend to it immediately.”
“Nasa administration office ang mga susi. 



Desire w
5CLASSICS

Tawagan mo na lang ako pag nandoon ka na o kung 
magkaproblema ka, okay?” bilin nito. 

“Sige, Ma, I’ll take care of it. Huwag mo na ako 
hintayin for dinner; magpapa-deliver na lang ako sa 
condo,” sagot niya.

“Tatawag ako ngayon sa housekeeping staff 
para malagyan nila ng bagong bedsheets at towels 
ang unit bago ka dumating. Ipagbibilin ko rin sa 
administration manager na bigyan ka ng imbentaryo 
para hindi ka mahirapan sa pag-inspeksyon mo.”

“Huwag mo nang alalahanin ’yon at tatawagan 
na lang kita from there,” paalam niya bago ibinaba 
ang telepono.

Limang taon nang yumao ang ama ni Sabrina 
Vargas Agustines. Ang mga negosyo at ari-ariang 
naiwan ni Don Manolo sa asawa at nag-iisang anak 
ay nagkakahalaga ng ilan daang milyon at may mga 
branches sa iba’t ibang panig ng daigdig. Sa edad 
na twenty-two ay nag-iisa siyang  tagapamahala ng 
mga negosyo sa real estate, publishing at iba pang 
investments na naiwan ng kanyang ama. 

Nagtapos siya bilang summa cum laude sa 
University of British Columbia sa Canada sa kursong 
Business Management. Siya ay ubod ng ganda, 
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mayaman at nagmula sa mabuting pamilya ng alta-
sosyedad kaya naman marami ang nanliligaw sa 
kanya. Ngunit kahit nakailang boyfriend na siya ay 
wala pa siyang sineryoso dahil sa pagkaabala niya sa 
pagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya.

Pagdating ni Sabrina sa lobby ng building ay 
inaabangan na siya ng manager na si Miss Amanda 
Garcia. Tinawagan na ito ng kanyang ina.

“Good evening, Miss Agustines,” nakangiting 
bati nito. “Here are the keys to your unit and the 
inventory records that your mother requested.”

Inabot niya ang folder. “Thank you, Amanda. 
Tapos na bang palitan ang bedsheets sa kuwarto?” 

“Kanina pa po inayos ng staff ang unit ninyo. 
Pinasamahan ko na rin po ng fresh towels for 
your personal use. Please let me know if you need 
anything else,” magalang na tugon ng manager at 
iniabot sa kanya ang susi.

“Thank you very much, Amanda. I don’t think I’ll 
be needing anything else. By the way, I’m expecting 
a male visitor at around eight tonight. Huwag na 
ninyong itawag sa akin, paakyatin n’yo na lang siya 
sa unit ko because I’m probably in the bath when he 
arrives. Aside from that, I don’t want to be disturbed, 
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so please don’t tell anybody that I’m here. Maraming 
kaibigan dito si Mama na usisera.  I value my privacy, 
you know,” bilin niya habang nag-aabang sa harapan 
ng elevator.

“Yes, Ma’am. I’ll advise the receptionist to expect 
your visitor. Huwag kayong mag-alala, ako lang 
naman ang nakakaalam na narito kayo. Hindi pa 
kayo kilala ng bagong staff namin,” paniniguro nito. 
“Have a nice evening.” 

PALABAS NA mula sa kanyang opisina sa 
Enterprise Plaza sa Ayala Avenue, Makati si Jeric 
Rufino nang makita niyang humahangos na parating 
ang bunsong kapatid na si Joshua. Nagngingitngit 
siya sa galit dahil matagal niyang hinintay ang 
pagdating nito.

“Hi, Kuya. Sorry if I kept you waiting,” 
nahihiyang paumanhin nito na humihingal pa.

“Late as usual, Joshua! Malinaw naman ang 
usapan nating darating ka rito before six so we could 
have dinner first before going to your friend’s place. 
It’s almost seven now. You can forget about dinner 
because there is no way na magpapagabi tayo sa 
apartment ng isang call girl.”
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“Sorry talaga. Actually, kaya nga ako na-late 
dahil hindi na kita masasamahan ngayong gabi sa 
apartment ni Bettina Parker,” apologetic na sabi nito.

Nag-aapurang sumakay ang dalawa sa elevator 
papuntang parking lot sa basement. 

“Ano? Ang labo mo naman, Josh! Alam mong 
kailangan kong ma-interview ang call girl na iyan 
para matapos ko na ’yung thesis ko and I can finally 
get my master’s degree.”

“I apologize, okay? Something came up kasi. 
Hindi ba natin puwedeng i-reschedule sa ibang araw, 
kahit bukas or the day after?”

“Last week pa natin pinag-usapan ’to, di ba? 
I can’t postpone this interview dahil may training 
seminar kami sa Tagaytay bukas hanggang Thursday. 
I’m only free tonight,” exasperated na pahayag niya.

“Thirty-second wedding anniversary pala ng mga 
magulang ni Trixie. Alam mo namang only child ang 
misis ko at tiyak na hahanapin siya roon. It’s very 
important for us to be there. Kung libre lang ako’y 
sasamahan talaga kita. Baka kasi magtampo ang wife 
ko, so please understand, Brod. Nauna na nga siya 
sa Forbes at sabi ko sa kanya na ihahatid mo na lang 
ako,” nagmamakaawang paliwanag nito.
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“Of course you can go to the party. Ako nga itong 
nakakaabala. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. 
Sana lang you told me sooner. Anyway, just give 
me the address of Bettina Parker at ako na lang ang 
bahalang mag-introduce ng sarili ko. Hindi mo ba 
nahanap ang phone number niya so I could call ahead 
of time man lang?” Kalmanteng tinanggap niya ang 
paliwanag ng kapatid.

“Nope. Pinagtanong ko na sa mga kaibigan 
ko pero walang nakakaalam kung ano ang contact 
number niya. We just used to drop by her apartment 
at inaabiso lang sa kanya ng receptionist sa front desk 
via intercom kung may bisita siya. Kung wala siyang 
kliyenteng kasama sa kuwarto ay saka lang kami 
papaakyatin. Otherwise, pababalikin kami in two 
to three hours. Sa totoo lang, I haven’t seen Bettina 
Parker in over three months since Trixie and I got 
engaged and married. Anyway, Bettina lives in suite 
901-A sa Pacific Towers sa Ayala; madaling puntahan.”

“Wow! Napakasosyal naman ng tinitirhan, call 
girl lang. She must be making a lot of money in her 
line of work,” gulat na reaksyon ni Jeric.

“None of her neighbors know that she’s a call girl. 
Pagdating mo sa reception area, just say that you’re 
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visiting a friend in 901-A; ganoon lang. You’re not 
even supposed to mention her name. Ni hindi nga 
alam ng may-ari ng inuupahan niyang condo unit na 
call girl ang tenant nila. Otherwise, tiyak na paaalisin 
doon si Bettina,” paliwanag nito. 

That’s exactly why she’s the perfect subject for my 
thesis interview. I really hope she’ll talk to me openly about 
her profession and her business investments, seryosong 
naisip ng binata. 

Inihatid niya si Joshua sa bahay ng biyenan nito 
sa Forbes Park gamit ang kanyang Ford Expedition.

Biglang bumuhos ang ulan at lumala ang trapiko 
nang malapit na siya sa sadya. Minabuti na lang 
niyang iparada ang sasakyan sa Ayala Commercial 
Center at maglakad papunta sa Pacific Towers para 
walang maaksayang oras sa paghihintay na gumaan 
ang daloy ng trapiko.

Sa edad na twenty-seven, si Jeric Delgado Rufino 
ay isa nang bilyonaryo. Malaki ang kanyang namana 
mula sa yumao niyang mga magulang. Napalago 
rin niya sa sariling kakayahan ang mga negosyong 
naiwan sa kanilang magkakapatid. Nagtapos 
siya with honors sa Wharton Business School sa 
Pennsylvania, U.S.A. 
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Nang magbalik siya mula sa Amerika, na-
diagnose ang kanyang ama na may cancer sa baga 
kaya kaagad siyang pinamahala nito sa mga negosyo 
nila sa banking, telecommunications at broadcasting. 
Bago namatay si Don Emilio Javier Rufino, 
napaunlad ni Jeric ang kanilang mga negosyo nang 
higit pa sa inaasahan ng ama kaya mapayapa itong 
sumakabilang buhay. 

Bukod sa matalino ay nakuha niya ang dugong 
Kastila ng ina. Napunta sa kanya ang lahat ng 
katangiang hinahanap ng isang babae sa isang 
lalaki—matangkad, maskulado, matangos ang ilong 
at ubod ng guwapo. Marami rin siyang naging 
girlfriend, ngunit dahil abala siya sa pagpapaunlad 
ng mga negosyong naiwan sa pamamahala niya, wala 
siyang seryosong nakarelasyon.

Noong nag-aaral siya sa ibang bansa, nagkaroon 
siya ng girlfriend na mestisang Pilipina, pero 
iniwan siya nito para sumama sa isang successful na 
abogado.

Laki sa Amerika at very liberated si Valerie 
Llanes. Marami itong nakarelasyon na lalaki noong 
kasintahan pa nito si Jeric. Nalaman niya iyon nang 
makipaghiwalay na ito sa kanya. 
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Magmula nang bumalik siya galing Amerika, 
halos lahat ng mga babaeng nakilala niya ay either 
walang utak, mababaw, mga spoiled brats o mga 
social climbers. Nagpapatibay lang iyon sa kanyang 
paniniwalang hindi pa isinisilang ang babaeng 
karapat-dapat sa kanya. Pero ang kanyang dalawang 
nakababatang kapatid, isang babae at isang lalaki ay 
parehong nakapag-asawa na ng mga heredero mula 
sa mayayamang pamilya sa alta-sosyedad.

NAGULAT SI JERIC nang kaagad siyang 
pinaakyat ng receptionist nang hindi man lang 
itinawag sa tenant ng suite 901-A. Lalo siyang 
nagtaka nang maabutan niyang nakaawang na ang 
pinto ng silid na parang sadyang umaakit sa kanyang 
pumasok sa paraiso ng katiwarikan.

Pinindot niya ang doorbell. “Hello! Is anybody 
home?” tawag niya. Lumakad siya papasok sa malaki 
at magarang unit.

“Pasok  kayo. Nasa shower lang ako. Pakihintay 
na lang ako d’yan sa loob ng bedroom. Just a 
minute, lalabas na ako!” sigaw ni Sabrina mula sa 
pagkalublob nito sa bathtub. Nang marinig nito 
ang doorbell at boses ng isang lalaki, akala nito ay 
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si Mang Andoy iyon, ang bulag na masahista na 
madalas mag-service dito at sa ina sa bahay ng mga 
ito sa Dasmarinas Village.

Isinara ni Jeric ang pinto pagkapasok niya sa suite 
at tumuloy siya sa bedroom kung saan nagmumula 
ang boses ng dalaga. Naupo siya sa sofa na 
pandalawahan na nasa tapat ng malaking brass bed 
at inabangan ang paglabas sa banyo ng may-ari ng 
boses na walang-takot na nagpapasok sa kanya.
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a pag-aakala ni Sabrina na si Mang Andoy 
ang lalaking naghihintay sa kanya sa kuwarto 
ay lumabas siyang nakahubad habang 

pinupunasan ng tuwalya ang basang katawan. 
Nalaglag ang hawak niyang tuwalya at 

napasigaw siya sapagkat hindi ang inaakalang 
masahista ang nasa labas kundi isang guwapong 
estranghero!

“Sino ka?” tili niya. “Ano’ng ginagawa mo rito? 
Paano ka nakapasok sa unit ko? Help! Somebody 
help me!” Natuturete na pilit niyang tinatakpan ng 
kamay ang maseselang bahagi ng kanyang hubad na 
katawan.

Napatunganga si Jeric nang masilayan ang 
dalaga. Hindi lamang dahil sa kanyang kahubdan 
kundi dahil na-arouse ito sa perpekto at katangi-
tanging alindog niya.

“Look, Miss, there’s no need for you to get 
hysterical. Ikaw ang nagpapasok sa akin dito. Please 
stop screaming. Baka may makarinig sa ’yo, akalain 

S
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pang may masama akong balak.” Mabilis siyang 
nilapitan nito para pigilin ang paghi-hysteria niya.

“Hayup ka! Huwag kang lalapit! Bitiwan mo 
ako! Help! Saklolo! Tulungan n’yo ako!” sigaw niya 
habang sinusuntok at sinisipa ang binata.

“Please lang, huwag kang sumigaw. Hindi ako 
masamang tao. I was referred by Joshua Rufino, 
remember him? Please calm down.”

“Help! Somebody help me! Wala akong kilalang 
Joshua Rufino! Get out of here! Security! Help!” 

Niyakap siya nito, ang intensyon ay pakalmahin 
siya. Naguluhan ito sa nadamang matindi at di-
maipaliwanag na attraction sa kanya. Karaniwang 
ilang ito at iniiwasan ang ganitong uri ng 
babae. Hindi nito mapaglabanan ang matinding 
pagkabighani sa kagandahan at kabanguhan ng 
dalagang nagpupumipiglas sa mga bisig nito. 

Biglang tumigil sa paghuhulagpos at kasisigaw 
si Sabrina nang mapansing masusing tinititigan 
ng binata ang kanyang nakaangat na mukha. 
Nakaramdam siya ng pamumula ng pisngi at pag-
iinit ng kanyang katawan.

“Please, para mo nang awa. Huwag mo akong 
saktan,” pakiusap niya.
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“Hindi kita sasaktan. God help me, you’re so 
beautiful. I can’t stop myself,  I want you so badly. 
I want to….” Bago pa nito matapos ang sinasabi ay 
inangkin na nito ang nag-aanyaya niyang labi sa 
pamamagitan ng isang malalim at uhaw na halik.

Saglit siyang nanlaban sa mapusok at 
nananaliksik na halik nito. Ngunit pagkaraan ng ilang 
sandaling masusuyo at ekspertong haplos ni Jeric sa 
nag-iinit na kahubdan niya, nagpaubaya na rin siya 
sa agos ng pakiramdam na lumulunod sa kanilang 
dalawa.

Isinuklay niya ang kanyang mga daliri sa buhok 
ng binata at tinapatan ang kapusukan ng mga halik 
nito. Nagtalik ang kanilang mga dila habang nag-
aapoy na pinaglamyusan nito ang lumiliyad na 
alindog niya. 

“S-sino ka? Ano’ng ginagawa mo sa akin?” 
naguguluhang tanong niya.

“I’m a man, ang lalaking ibig lamang ay 
paligayahin ka,” puno ng emosyon na bulong nito.

Bumilis ang kanilang paghinga pati tibok ng 
mga pulso habang nagmamadali nitong hinuhubad 
ang puting polo. Binuhat siya nito patungo sa kama 
habang magkahinang ang mga labi nila. 
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Hindi mapaglabanan ni Sabrina ang malakas 
na attraction niya para sa di-nakikilalang lalaki. 
Para itong magneto na humihila sa kanya na 
makipagsapalaran sa mapangahas na paghaplos nito 
sa nag-aapoy niyang katawan.

Never in his life did Jeric imagine that he would 
be irresistibly drawn to a call girl.

“Hindi na ako nagtataka kung bakit kung sinu-
sinong lalaki ang nababaliw sa ’yo. Nagayuma ako 
ng kagandahan mo. Kahit magkano, ibabayad ko 
maangkin ko lang ang katawan mong nakakaulol 
sa kaseksihan,” naa-arouse na bulong nito habang 
pinapaliguan ng halik ang leeg niya pababa sa 
kanyang malulusog na dibdib. 

Natigilan siya sa mga salitang binigkas nito. 
Bigla siyang natauhan sa kahulugang na-interpret 
niya roon. Nagpupumiglas siyang makawala sa 
pagkakayakap nito sa kanya. Nagmamadali siyang 
lumayo rito, pinulot ang nahulog na tuwalya at 
binalot sa hubad niyang katawan. 

“Stop it! How dare you come in here and insult 
me!” nanginginig sa galit na sigaw niya habang 
itinutulak ito palabas ng bedroom.

“What’s the matter? What did I say to offend 
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you? Please, huwag kang mag-hysteria, calm down. 
Puwede nating pag-usapan ’yan,” naguguluhang 
pakiusap nito.

“Get out of here! Hayup ka! Who do you think 
you are? Walanghiya! Tatawag ako ng pulis! Get 
out!” sigaw niya, sabay balibag ng pinto sa mukha ng 
nagpoprotestang binata.

“Please, don’t be angry. Kausapin mo ako.” 
Nagmamakaawang kumatok ito sa nakakandadong 
pinto.

“I’m calling the building security right now. 
Kapag hindi ka umalis, ipakukulong kita for 
trespassing!” nananakot na sigaw niya.

Natigilan ito sa pagbabanta niya. Nagmamadali 
itong umalis upang makaiwas sa malaking eskandalo. 
Minabuti na lang nitong planuhin nang mabuti ang 
panunuyong gagawin sa dalagang nakatira sa suite 
901-A.

Pagkaraan ng ilang minuto ng katahimikan, 
binuksan ni Sabrina ang pinto ng bedroom para 
siguraduhing nakaalis na ang estranghero. Nang 
matiyak niyang nagso-solo siya sa loob ng unit, 
kaagad niyang ikinandado ang main door at tinungo 
ang kusina para kumuha ng maiinom.
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Nag-ring ang doorbell nang mag-a-alas-nueve 
ng gabi. Nang papasukin niya si Mang Andoy, 
ipinaliwanag nitong na-traffic ito sa Ayala dahil sa 
lakas ng ulan.

Buong gabi ay hindi siya nakatulog sa kaiisip sa 
nangyari. Magdamag na ginulo ng guwapong mukha 
ng estranghero ang pag-iisip niya. Sino ang lalaking 
iyon na gumising sa di-malilimutang sensasyon at 
pananabik na tumagos hanggang kaibuturan niya?

LATE NAGISING SI SABRINA kinaumagahan. 
Kasama niyang nananghalian sa bahay ang kanyang 
mama. Halos wala siyang naging komento nang 
kumustahin nito ang kalagayan ng condo unit na 
ininspeksyon niya nang nakaraang gabi. 

“Siyanga pala, Hija, kailangan nating dalawin ang 
pinsan mong si Margie sa ospital mamayang hapon,” 
hiling ni Doña Felicia.

“Bakit nasa ospital si Margie? Ano na namang 
kabulastugan ang ginawa ng spoiled brat na ’yon?” 
tanong niya.

“Kawawang bata, nagpakabaliw sa isang lalaking 
hindi siya sineryoso. Pobrecita! Niloko lang siya 
ng lalaking inibig niya kaya hayun, nagtangkang 
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magpakamatay ang bata,” nalulungkot na kuwento 
nito.

“Hay naku, Mama! Naniwala na naman kayo ni 
Ninang Ester sa drama ng babaeng ’yon. If I know, 
bagong gimmick lang niya ’yon para makakuha ng 
gusto niyang latest model ng kotse o expensive na 
alahas. Parang hindi na kayo nadala sa kalokohan ng 
pinsan kong iyan,” nagdududang sabi niya.

“According to your Ninang Ester, it’s serious this 
time. Basta, samahan mo ako mamayang alas dos. 
Dadalawin natin si Margie,” sabi nito.

“Okay, Ma. Siyanga pala, bakit bigla ’ata ang pag-
alis ng tenant natin? Isn’t the lease supposed to expire 
next year pa?” patay-malisya niyang tanong.

“Hay naku, Hija! Call girl pala ’yung Bettina 
Parker na ’yon. Would you believe, mga customers 
at kapwa call girls niya ang pinapapasok ng babaeng 
’yon sa condo natin. Que horror! Mabuti na lang at 
hindi nagkaproblema si Atty. Rivas sa pag-terminate 
ng lease niya. Nakakahiya sa mga amiga kong 
unit owners doon, ano na lang ang sasabihin nila 
sa mabuting pangalan ng pamilya Agustines. Que 
barbaridad!” maemosyong deklara ng doña.

“Mama, sigurado ba kayong call girl talaga siya? 
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Baka naman iniintriga lang siya ng mga kaaway 
niya?” interesadong tanong niya.

“May report na ibinigay sa akin ang 
administration office ng Pacific Towers. Bukod doon, 
pinaimbestigahan din siya ni Atty. Rivas para may 
katibayan na ihaharap kapag itinanggi ng tenant ang 
mga bintang sa kanya.”

“Alam n’yo ba kung saan siya lumipat? May 
iniwan ba siyang forwarding address?”

“Wala nga! Tulad ng sabi ko kahapon, ni hindi 
niya inintrega nang mabuti ang condo unit sa atin. 
Well, what could you expect sa isang call girl? 
Sinverguenza! ”

“Ano’ng hitsura niya, Mama?”
“Mukhang model pero hindi matangkad. Nothing 

extraordinary. Morena at malaswang magdamit. I 
should’ve suspected from the very start that she was 
a call girl, sa pag-aayos pa lang niya.” Napaisip ito. 
“Bakit ka ba interesado sa babaeng ’yon?”

“Wala ho. May nagtanong lang sa akin tungkol sa 
kanya. I’m just curious.”

“Naku, Hija, baka pagkamalan pang kaibigan 
mo ’yung babaeng ’yan. Don’t associate yourself 
with people like that. Que barbaridad! ” Napahawak 



y Magkano Ang Puso Mo?22

sa noo ang kanyang ina. Alam niya kung gaano 
nito pinapahalagahan ang reputasyon ng kanilang 
pamilya.

“Nabanggit ninyo kahapon na maraming titingin 
sa unit na ’yon today. Are you really in a hurry to rent 
it out?” inosenteng tanong niya.

“Hindi naman. Bakit, Hija? What do you have in 
mind?” Hindi naiwasan ni Doña Felicia ang maging 
curious.

“Wala naman ho. Excuse me, Ma. May 
aasikasuhin lang ako sa opisina bago tayo umalis 
papuntang ospital.” Nagtungo na si Sabrina sa 
kanyang kuwarto.

Call girl pala ang type niya, ha! Ang cheap! What a 
waste! Mukhang disente at may pinag-aralan pa naman 
siya, sabi niya sa sarili na naisip ang guwapong 
estranghero.

PAGPASOK NG MAG-INA sa malaking suite ni 
Margie Escaler sa Makati Medical Center, natagpuan 
nilang matamlay at kahabag-habag ang hitsura ng 
dalagang nakahiga sa kama.

“Margie, Hija, kamusta na ang pakiramdam mo?” 
concerned na tanong ni Doña Felicia sa pamangkin.
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“I’m okay now, Tiya Felicia. It’s so nice of you 
to  visit me,” matamlay na sabi nito. “Hi, Ate Bee.  
Ang ganda ng mga flowers na dala n’yo. Maraming 
salamat,” nanghihinang bati nito sa pinsan.

“You’re welcome,” sagot niya.
“Kinuwento sa akin ng mama mo ang nangyari. 

What are you doing to yourself? Hija, you’re young, 
pretty, educated at galing sa mabuting pamilya. Don’t 
throw it all away just because of a man. No man is 
worth it. Whoever he is, forget about him,” payo ng 
tiyahin.

“Mahirap hong sundan ang payo n’yo. Even after 
he rejected me, iniibig ko pa rin si Jeric Rufino at 
hinding-hindi ko magagawang limutin siya. He’s the 
only man I could ever love!” masimbuyong deklara 
nito. May namumuong luha sa mga mata nito na siya 
namang ikinahabag ng matanda.

“Alam ba niyang nasa ospital ka ngayon?” 
marahang tanong ni Sabrina.

“I don’t know! Maybe not because he doesn’t 
care. Ginawa ko na ang lahat para mapaibig ko siya. 
He made me fall for him para lang dispatsahin niya 
nang magsawa na siya sa akin. Siya lang ang lalaking 
iniibig ko! I can’t live without him!” Umiiyak ang 
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dalaga habang kinikipkip ang isang larawan sa 
dibdib nito. 

“He’s a jerk! Iniiyakan mo ang tulad niyang 
walang-kuwenta? Gumising ka nga, Margie. Tama si 
Mama, no man is worth it! Lalong-lalo na ang isang 
lalaking nanggagamit at nanloloko lang ng babae. 
Insecure ang mga ’yun.” Napadako ang kanyang 
mga mata sa hawak nito. “Iyan ba siya? Tingnan ko 
nga ang hitsura ng lalaking pinagpapakamatayan 
mo. Patingin nga, aber!” Kinuha niya ang litrato ng 
lalaking kinalolokohan ni Margie.

Laking gulat ni Sabrina nang titigan niya ang 
larawan. Na-realize niya na ang lalaking iniibig nito 
at ang lalaking humalik sa kanya nang nakaraang 
gabi ay iisa!

Jeric Rufino pala ang pangalan ng mapangahas 
na lalaking gumugulo sa isip niya. Unti-unting may 
nabuong plano sa kanyang utak. 

“Pinsan, I know him. He’s not worth your tears 
at lalong-lalo nang hindi siya karapat-dapat sa ’yo. 
Puwede ba, tigilan mo na ’yang kabaliwan mo!” 
naiinis na pangaral niya.

Nagulat ito. “Y-you’ve met Jeric?” ninenerbyos na 
tanong nito.
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“Yes. I guess masasabi kong we’ve already met 
at sigurado akong it would take a very long time 
bago ko malilimutan ang unang meeting namin. Pero 
sa totoo lang, huwag mo siyang pag-aksayahan ng 
panahon. Hindi ka talaga magugustuhan ng lalaking 
’yan at dapat ka ngang magpasalamat dahil mga 
prostitutes lang ang type ng Jeric Rufino mo!” 

Nanlaki ang mga mata ng babae. Hindi ito 
makapaniwala sa sinabi niya. “No way! Disenteng 
lalaki si Jeric! Hindi siya pumapatol sa mga babaeng 
ganoon. He’s handsome, rich, well-educated, 
successful, intelligent. Nagkakamali ka! He’s not that 
type of guy,” pagtatanggol pa nito sa lalaki.

“Pumapatol siya sa mga call girls, believe me,” 
masilakbong paratang niya.

“What’s that supposed to mean?” magkasabay na 
tanong nina Margie at Doña Felicia.

“Basta maniwala kayo. Huwag na natin pahabain 
pa ang usapan tungkol sa lalaking iyan. Just take 
my word for it and get over him. It’s time na may 
magbigay ng leksyon sa Jeric Rufino na ’yon,” 
paniniyak niya.

Nang makasakay na ang mag-ina sa Mercedes 
Benz station wagon pauwi sa bahay nila, humingi 
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ng permiso si Sabrina sa mama niya na payagan 
siyang pansamantalang manirahan sa nabakanteng 
condo unit nila. Naisip niyang kailangang umpisahan 
kaagad niya ang unang binabalak laban kay Jeric. 
Malakas ang kutob niyang babalikan siya ng binata sa 
unit ni Bettina Parker sa ninth floor bago matapos ang 
araw na iyon.

“I need to be alone for a while. Mayroon din 
akong kailangang gawin so please don’t ask for 
explanations. Mga two weeks lang naman ako titira 
doon mag-isa,” matamis na paalam niya.

“Ba’t mo naman gustong tumira doon, Hija? Two 
weeks at mag-isa ka lang doon? Are you sure you’ll 
be all right?” Nabigla ito sa hiniling niya.

“Please, Mama, huwag mong itanong at hindi 
ko nga maipapaliwanag ngayon. It’s also important 
na hindi mo ipagsasabi na doon muna ako titira. I’ll 
instruct Amanda na huwag ipagsasabi sa staff kung 
sino ako. Huwag kang mag-alala, I’ll be fine. I can 
take care of myself, Ma.” 

PAGDATING NI SABRINA sa lobby ng building 
ay  may naghihintay sa reception desk na malaki 
at mamahaling flower arrangement para sa tenant 
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ng suite 901-A. Napangiti siya nang mabasa ang 
nakasulat sa card.

Your beauty has been haunting me ever since I 
first saw you. I apologize for having offended you. 
Please allow me to make amends. I must see you 
tonight… and every night thereafter.

     Your admirer,
     Jeric D.Rufino

“Very smooth, Mr. Rufino. Talagang eksperto 
kang magmanipula ng babae. Maghanda ka’t narito 
na ang iyong katapat,” bulong niya.

“Amanda, alam na ba ng mga taga-rito na 
nakaalis na ang tenant sa 901-A?” tanong niya sa 
manager ng building.

“Not officially, Ma’am. Usually, ang SOP namin 
ay mag-circulate ng memo pero hindi pa namin 
ginagawa dahil hindi pa kami inaabisuhan ni Doña 
Felicia,” sagot nito.

“Kakausapin ko muna si Mama about this. By 
the way, I have a favor to ask. Maaari bang huwag 
mo munang ipagsabi kahit kanino na nakaalis na ang 
umuupa roon until further notification from me?”
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“Masusunod po. Will there be anything else?”
“Wala na, Amanda. Salamat.”
 Napangiti ang building manager pagkatalikod 

niya.

NAGULAT SI JOSHUA nang makasalubong nito 
si Jeric palabas ng lobby ng Three Salcedo Place na 
pareho nilang tinitirhan.

“Akala ko ba may seminar ka sa Tagaytay, Kuya? 
Ano’ng ginagawa mo dito?” nagtatakang tanong nito.

“Ha? Oh, the seminar. Something important came 
up. Hindi na lang ako nag-attend,” nagi-guilty na 
sagot niya.

“Mukhang may date tayo ngayong gabi? Dressed 
to impress ka ’ata  ngayon, Kuya. Anyone I know?” 
nakangiting kantyaw nito.

“Of course not. Purely business ang lakad ko 
ngayon,” very defensive na pagsisinungaling niya.

“Kamusta pala ’yung interview mo kay 
Bettina last night? Ang ganda at sexy niya, ’no?” 
nanunuksong tanong nito.

“Hindi ko pa siya actually nai-interview. Sige, 
medyo nagmamadali ako at may pupuntahan pa 
ako ngayong gabi. Saka na lang tayo mag-usap. I’ll 
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see you later. Mauna na ’ko.” Umiwas si Jeric sa mga 
tanong ng kapatid at mabilis na nagtungo sa parking 
lot.
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ang gabing iyon, bihis na bihis si Sabrina. 
Nakasuot siya ng pulang damit na ubod 
ng ikli, plunging sa harap at likuran at 

hapit na hapit sa kanyang napakaseksi na katawan. 
Tulad ng inaasahaan niya, tumawag ang 

receptionist para ipaalam na mayroon siyang 
panauhin.

 Halos lumuwa ang mga mata ni Jeric nang 
matanaw ang malulusog na dibdib niya na nag-
uumaapaw sa harapan ng manipis na tela ng kanyang 
suot na damit.

“Good evening, Mr. Rufino. Maraming salamat 
sa mga flowers na ipinadala mo. They’re very lovely. 
I believe we weren’t properly introduced last night. 
Just call me ‘Bee.’” Iniabot  niya ang kanang kamay 
rito at pinatuloy ito sa sala.

“I’m glad at nagustuhan mo ang humble peace 
offering ko sa ’yo. It would make me even happier 
if you will join me for dinner tonight.” Hinalikan 
nito ang kamay niya at hindi iyon binitawan habang 

N
Chapter three
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masusi siyang tinitigan.
“I’d love to have dinner with you tonight, 

Mr. Rufino, but unfortunately, mayroon na akong 
previous engagement. But then, I don’t have to meet 
him until later. May I offer you a drink?” alok niya.

Ngumiti ito. “Beer would be fine. Should I 
presume na pinapatawad mo na ako for last night’s 
transgression?” masuyong tanong nito.

“There’s no need to apologize. Tulad ng sabi mo, I 
was partly to blame. I was expecting someone else last 
night. Hindi ko akalaing maaatraso ang hinihintay 
ko at may ibang bisitang darating sa ganoong oras,” 
nakangiting sagot niya habang inaabot dito ang beer. 
“You mentioned na may nag-refer sa akin. So tell me, 
what can I do for you?” Nakangiting tinutukso ito ng 
mga mata niya.

“I want to get to know you better and I want to 
know everything there is to know about you,” mataos 
na sagot nito.

“I don’t think that’s possible, Mr. Rufino. A 
woman should be allowed to keep her secrets, 
especially a woman like me,” makahulugang tugon 
niya.

“I hope I’ll be able to uncover your secrets. That’s 
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something to look forward to,” sabi nito. “Please, call 
me ‘Jeric.’”

“So, Jeric, what is it about me that brought you 
here? Marami namang ibang babae d’yan. I assumed 
na after I threw you out last night, hindi ka na 
magbabalik,” nanunubok na sabi niya.

“That’s where you’re wrong. When I saw you last 
night, I was more convinced than ever na kailangan 
kitang makilala.”

“Tulad ng sabi ko kanina, I have very little time to 
spare right now. Would half an hour be enough time 
to conclude your business with me?” nanunuksong 
saad niya.

Umiling ito. “No, it’s not. Half an hour is not 
enough for me to discover both your very tempting 
personality and body.”

Namula ang mga pisngi ni Sabrina nang 
ipaalala ng binata na nakita na nito ang kabuuan 
ng hubad niyang katawan noong nakaraang gabi. 
Masusi siyang tinitigan nito. Pakiramdam niya 
ay hinuhubaran siya ng mga mata nito nang mga 
sandaling iyon. Lalong nag-init ang katawan niya. 

“Nagseselos ako sa masuwerteng lalaking 
makakasama mo for dinner tonight. Hindi 
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ba puwedeng ako na lang ang kasama mong 
maghapunan? Or how about tomorrow?” malambing 
na suyo nito.

“I’m really very sorry, but I also have an 
engagement tomorrow. Actually, I’m booked up to the 
end of the week. So, kung talagang gusto mo akong 
makapiling, you’ll have to be patient and wait until 
the middle of next week,” matamis na sagot niya.

“Hindi na ako makapaghihintay that long, Bee. Is 
there any way I can convince you to cancel your other 
appointments? Pinapangako kong you won’t regret it. 
Ibibigay ko kahit ano ang hilingin mo. Please? Since 
last night, I haven’t been able to think of anything 
else but you. I’m serious. Gusto kitang makapiling 
tonight and tomorrow night and all the following 
nights.” Dahan-dahang lumapit si Jeric at masuyong 
ibinulong sa tainga niya ang nais habang hinihimas 
ng daliri nito ang kanyang braso.

Nilabanan niya ang tumitinding pagnanasang 
ipulupot ang mga daliri niya sa kumukulot na buhok 
sa batok nito. Napatingala siya at napalunok nang 
makita niyang malapit lamang ang mga labi nito sa 
labi niya. Binalaan siya ng katinuan niyang lumayo sa 
tukso at panganib. 
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“Ang galing mo namang mambola. Be careful, 
I might hold you to your promise; baka you can’t 
afford me. And please understand na mahirap 
i-cancel ang mga commitments ko.”

“Why? Tell them something important came up. 
Pinapangako ko, you won’t regret it,” malambing na 
bulong muli nito.

“If I go out with you tonight, or tomorrow, or the 
day after, sasama ang loob ng mga friends ko kung 
makita nilang may kasama akong iba, pagkatapos 
kong mag-commit sa kanila. I have no intention of 
offending anybody.” Ninenerbyos na lumayo ang 
dalaga para umiwas sa pagnanasang ilapat ang 
katawan niya sa matipunong dibdib ng kaharap.

“What if we went out-of-town para walang 
makakita sa atin? That way, walang ma-o-offend. May 
I invite you to come with me to Palawan? Judging 
from the golden tan of your beautiful body, palagay 
ko mahilig ka magpunta sa beach, tama ba ako? 
Sige na, say yes. Hindi ako aalis dito hangga’t di ka 
pumapayag na sumama sa akin bukas.” Lumapit 
muli si Jeric sa kanya at masusi siyang tinitigan nito 
mula ulo hanggang paa.

Nakaramdam siya ng matinding pagkapahiya 
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nang ipaalala nito na nakita na nito at kasalukuyang 
ginugunam-gunam ang hubad niyang katawan.

“All right, how can I say no? Sasama ako sa ’yo 
sa Palawan, but not tomorrow. Make it the day after,” 
pagpayag niya. “Sige, you’d better go now.” 

Kumislap ang mga mata nito. “Great!”
Inihatid niya ang bisita sa pinto upang ipahiwatig 

dito na kailangan na nitong umalis. Bigla siyang 
kinabig nito ngunit hindi siya nanlaban. Sa halip ay 
nagpabihag ang kanyang mga labi rito.

Ipinikit niya ang mga mata at nagpaubaya siya 
sa kapusukan ng mga halik nito. Umungol siya  nang 
maglandas ang mga labi nito pababa sa leeg niya at 
nagtagal sa kanyang  dibdib.

“Please let me stay. I want to make love to 
you right now. Hindi na ako makakapaghintay.” 
Humihingal na nagmakaawa ang binata.

“I’m sorry, baka ma-late ako sa appointment 
ko. You missed your chance. Tinanong kita kanina, 
remember?”

“You’re so beautiful.” Binihag muli nito ang mga 
labi niya.

“I can’t. I’m sorry, Jeric. Please go! You must leave 
now.  Kung hindi ka aalis ngayon, hindi ako sasama 



y Magkano Ang Puso Mo?36

sa ’yo sa Palawan.” Nagmatigas siya at pinilit niyang 
kinontrol ang kanyang paghinga.

Itinulak ni Sabrina palabas ng pinto ang 
nagmamakaawang binata at mabilis na isinara iyon. 
Sumandal siya sa saradong pinto at huminga nang 
malalim. Kailangan niyang tibayan ang paninindigan 
na huwag mahulog ang kalooban sa lalaking nanloko 
sa kanyang pinsan.

Hindi siya lumabas nang gabing iyon. Nagkulong 
siya sa bedroom ng condominium at nagbalik-tanaw 
sa mga alaala ng maiinit na haplos ni Jeric sa kanyang 
katawan.

KINAUMAGAHAN, nasorpresa si Sabrina nang 
dumating ang napakaraming pulang rosas galing kay 
Jeric. May card na naka-attach dito. Ipinasya niyang 
tawagan ang binata para magpasalamat pagkatapos 
ng lunch meeting niya. 

Nagmadali siyang nagbihis at nagpunta sa isang 
dinadagsang restaurant sa Ayala Center. Pagdating 
niya roon ng ala una y media ay hinihintay na siya ni 
Atty. Rivas, ang matagal nang pinagkakatiwalaang 
abogado ng kanilang pamilya. Parang anak na ang 
turing nito sa kanya.
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Pagpasok niya sa restaurant, halos lahat ng 
kalalakihan doon at maging ang kababaihan ay 
napatingin sa kanyang direksyon dahil sa kapansin-
pansin niyang kagandahan.

Isa sa mga binatang napalingon at napatitig nang 
mabuti sa kanya ay si Jeric, na mag-isang nagkakape.

Nagdilim ang paningin ng binata nang makita 
nitong malambing na hinalikan ni Sabrina ang ka-
meeting na matandang lalaki. Lalong kumirot ang 
kanyang puso nang maobserbahang paakbay-akbay 
ang matanda sa dalaga at mayamaya ay humihilig 
naman ang ulo nito sa balikat ng abogado.

Naaasar na binayaran niya ang lunch check at 
nagmadaling lumabas ng restaurant. Mainit ang ulo 
niya nang pumasok sa opisina kaya nagkulong na 
lang siya sa silid at ibinaling ang atensyon sa trabaho. 
Ngunit kahit anong pilit niyang mag-concentrate sa 
nakatambak na gawain sa kanyang mesa ay hindi 
maalis sa isipan ang imahe ng babaeng gumising sa 
kanyang natutulog na damdamin.

NANG SUMAPIT ANG ALAS CUATRO Y 
MEDIA, halos sumabog sa galak ang dibdib ni Jeric 
nang sabihin ng kanyang sekretarya na may tawag sa 
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telepono mula sa isang Bee Parker.
Excited at natutureteng inangat niya ang  receiver.
“Hello, Bee, ikaw ba talaga ’yan?” Masaya ang 

tono niya sa pagsagot ng telepono.
“Yeah, it’s me. I called to thank you for the roses 

that you sent me this morning. Grabe ka naman 
magpa-impress.” Natatawang nagpasalamat ang 
dalaga.

“Impressed enough to go out with me tonight? 
Please, Bee, I want to see you tonight. I need to be 
with you,” he pleaded. 

“Hindi ba tayo matutuloy sa Palawan tomorrow? 
Tell me now so I can adjust my schedules,” 
natatawang tukso nito.

“Kahit bumagyo o lumindol pa, nothing can stop 
our trip tomorrow.”

“You sound very sure of yourself, Mr. Rufino.”
“I usually am, but not where you’re concerned. 

Napaka-mysterious mo kasi. You fascinate me.”
“I’m worth the wait. So I advise you to be very 

patient,” malanding saad nito.
“I agree. You’re definitely worth waiting for. But 

I’m a very impatient man, and I see to it that I always 
get what I want. And I’m sure that you’re going to be 
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mine, just mine,” paniniguro ni Jeric.
“You might get disappointed. Wala pang 

nagmamay-ari sa akin.”
“Really now? Sabihin mo sa ka-lunch mo kanina, 

na humanap siya ng ibang makaka-date niya mula 
ngayon because I don’t want you to see him anymore, 
not ever again,” nagngingitngit na dikta niya.

“Don’t you have better things to do than  waste 
your time spying on me, Mr. Rufino?” pag-iiba nito sa 
usapan.

“I wasn’t spying on you. Nagkataong doon din 
ako nag-lunch sa Tequila Stop kanina. Seryoso ako; I 
don’t want you seeing anyone else but me. I’ll pick 
you up for dinner later at marami tayong dapat pag-
usapan.”

“We have the whole weekend in Palawan to talk. 
Wala ako sa unit ko mamayang gabi, so don’t waste 
your time. Anyway, anong oras mo nga pala ako 
susunduin bukas?” pa-cute na tanong nito.

“Maaga ang flight natin kaya around six kita 
susunduin sa unit mo. Is that okay with you?”

“Sige, I’ll be ready by that time. Thank you again 
for the roses; they’re very lovely. I have to hang up 
now. Marami pa akong aasikasuhin before we leave 
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for the beach tomorrow.”
“Bee, don’t hang up yet. There’s so much I want 

to tell you.” 
“’Bye, Jeric, see you tomorrow.” Mabilis nitong 

ibinaba ang telepono bago makapagprotesta ang 
kausap.

“Bee, wait! I need to—” Matagal na nakatunganga 
lang sa kawalan si Jeric pagkatapos niyon.


