
A Heart For Rent - Julianne Rez

“Kung Hei Fat Choi!” 

Everybody shouted joyously after the Chinese 
New Year countdown, kasama na si Loren Estillore. 
Their company annually observed the occasion. May 
party bago ang dalawang linggong holiday. 

“Kung Hei Fat Choi!” nakangiting bati ni Loren 
kay Rentian Custodio Yung, ang Filipino-Chinese na 
general manager ng bangkong pinagtrabahuhan niya 
sa Hong Kong. 

Dating bank teller si Loren sa Pilipinas. Nang 
mag-expand ang bangko at magkaroon ng branch sa 
abroad ay isa siya sa mga napiling ipadala. She was 
now one of the branch managers assigned at Tsim Sha 
Tsui, one of the busiest places in Hong Kong. They 
had a client-base of approximately one hundred and 
twenty-three thousand people in Hong Kong alone. 

“Dohjieh sai!” sagot ni Rentian na ang ibig sabihin 
ay ‘thank you so much’.

They happily greeted one another. Nagbigay 
rin sila ng lai se sa isa’t isa. Ang lai se ay ang maliit 
na kulay pulang envelop na nilalagyan ng pera. 
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Tradisyon ng mga Chinese ang magbigay ng lai se sa 
bawat isa kapag New Year. 

There was a big cocktail party tonight and 
everybody was looking forward to celebrating the 
event. Ang mga may pamilya na ay pinapayagang 
magsama ng asawa’t anak. Bumaha ng inumin at 
dumagsa ang pagkain. Everybody was happy. Nag-
umpukan ang mga magkakagrupo, kanya-kanyang 
kuwentuhan, tawanan, kasabay ng masayang 
musikang walang-humpay. There was no room for 
loneliness. Kahit sa tulad niya na malayo sa pamilya. 
Ginanap ang party sa function hall ng Road Central, 
ang main office ng bangko. 

Isa si Loren sa mga hosts ng party. She was 
looking remarkably beautiful in her black vintage 
party dress that reached her knees. The fabric was a 
combination of fleece and cotton, dahil winter season 
noon. Malamig pa rin kahit nasa loob sila ng function 
hall. Her dress was simple yet elegant. Bumagay roon 
ang suot niyang high heeled boots, pati na ang shawl 
na nasa kanyang leeg. Her makeup was light and a 
small handbag completed her outfit. 

“Ladies and Gentlemen, please welcome our 
general manager, Mr. Rentian Custudio Yung for the 
opening remarks,” masiglang anunsyo ni Loren. 
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Napuno ang bulwagan ng masigabong palakpakan 

hanggang sa makaakyat sa entablo ang makisig na 
lalaki. Rentian was thirty-two, but he looked younger 
than his years. Ma-appeal ito at talagang napapansin 
iyon at nakakabuhay ng dugo ng mga empleyada 
kahit saang branch. 

Loren could say that she and Rent were close—
chummy. Ang problema, minsan ay napagdidiskitahan 
siya ng mga nagkakagusto sa binata dahil sa closeness 
nila. 

They weren’t close in the sense that they 
were intimate. They were friendly, that was all. 
Magkatabi kasi ang units nila sa Melbourne Building 
na pagmamay-ari ng pamilya nito. Tatlong taon niya 
itong kasama sa nasabing gusali. Nasa Flat C siya at 
Flat D naman ang unit nito. Kilala na niya ang ugali 
ng binata. 

As a boss, he was very approachable. Bilang 
kaibigan, maaasahan ito. She liked his sense of humor 
best. Walang dull moment kapag kasama ito. 

“Cheers!” 

Medyo nagulat si Loren nang marinig ang 
kalansing ng mga baso at ang maugong na palakpakan. 
Di niya namalayan ang paglakbay ng kanyang diwa 
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habang nakatitig kay Rent. Napangiti na lamang siya 
at inabot ang microphone mula rito. 

“I owe you,” bulong nito, idinikit ang mukha sa 
kanya. 

She heard somebody saying, “Oh”, on account 
of Rent’s touchy feely gesture. Bahagyang nataranta 
si Loren. Parang gusto niyang hampasin ang lalaki. 
Umandar na naman ang kakulitan nito. 

“Shut up,” she told him. Ang sinasabi nitong 
utang ay ang pagpapanggap niya bilang girlfriend 
nito kapag may makukulit na ‘fans’ ito sa paligid. 
Kagaya ngayon, maraming babaeng nagpapansin 
dito. 

Ngumiti lamang ang binata sa kanya at pumanaog 
na ng stage. Pinilit niyang mag-concentrate para 
i-facilitate ang event. 

“Sweet n’yo ni Sir, ha?” kantiyaw ni Rose nang 
matapos ang program.

Closest friend at colleague niya si Rose.

“Come on, Rose, pati ba naman ikaw pumapatol 
sa chismis?” Napailing siya.

“Iyon nga, eh, kung di ko lang alam na dead to 
the bones ka sa boyfriend mong ghost, pati siguro 
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ako ay kikiligin sa ginawa ni Boss Rent kanina,” 
dismayadong saad nito. 

Natawa na lang siya. ‘Ghost’ kasi ang tawag nito 
kay Dennis, ang boyfriend niya mula pa noong high 
school na ikinukuwento niya rito parati. 

“Palabas lang iyon ni Rent para di siya dumugin 
ng mga babae. Nasabi ko na sa ’yo ’yon, di ba?” 
depensa niya. 

Napahalakhak ang kaibigan. “Defensive! Pero, 
Girl, bagay na bagay talaga kayo,” panunudyo nito, 
kumikinang ang mga mata.

Sasagot na sana siya nang makita niya ang pinag-
uusapang lalaki na papalapit sa kanila. 

“How are you gorgeous ladies doing?” He was 
smiling.

“Great, Boss,” Rose replied eagerly. 

Nginitian ito ni Rent at ibinaling sa kanya ang 
atensyon. 

“Well done, Ling! Maraming napahanga sa ’yo 
kanina,” sinserong saad nito.

Napasimangot siya sa tawag nito sa kanya. 
May mga nagtatanong kasi sa kanya kung short for 
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‘Darling’ daw ang pet name na iyon ni Rent. Lalo 
tuloy siyang pinag-iinitan ng mga admirers nito kahit 
anong tanggi niya. 

“Puwede ba, Rent, ang sagwa! Will you stop 
calling me ‘Ling?’ Parang tililing, eh,” reklamo niya. 

“Ano’ng gusto mo? Ren? I think I like that. I’ll just 
drop the first two letters of your name. Kaso malapit 
sa pangalan ko—Ren and Rent. What do you think?” 
pangungulit nito.

Rose was smiling slyly.

Natutop niya ang noo. “Ewan ko sa inyo!”

“Oops! Excuse me, Boss, Loren. I got to find 
David,” tukoy nito sa asawa. “And Sir, huwag n’yo 
masyado inisin ’tong friend ko. I don’t think maganda 
sa image n’yo kung makaka-witness sila ng lovers’ 
quarrel dito,” nakangising sabi ni Rose bago umalis. 

Tumawa si Rent. “Let’s eat, I’m hungry.” Inakay 
siya nito patungo sa mga nakahilerang pagkain. 

Natigil ang pagmamaktol niya sa sinabi nito. She 
knew that he was really hungry. At ganoon din siya. 
Pagkatapos kumuha ng pagkain ay iginiya siya nito 
sa isang mesang bakante. 

Nang makaupo ay lumapit sa kanila si Barbara 
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Weng Luk Shian. English name nito ang Barbara, 
Weng ang apelyido, at Luk Shian ang first name. Sa 
mga Chinese, karaniwan nang nauuna ang apelyido 
sa pangalan. 

Manager si Barbara sa Shatin Branch. Hindi niya 
rin maintindihan ang sarili kung bakit naiinis siya sa 
babae sa pagpapakita nito ng motibo kay Rentian.

“Neih ho ma!” bati nito kay Rent. 

Parang hindi siya nakikita ni Barbara. 
Nararamdaman niya na mabigat din ang dugo nito 
sa kanya. Nauna kasi siyang ma-promote kaysa rito. 
Isama pa ang pakikipagkompetensya nito para sa 
atensyon ni Rent. Hangga’t maaari ay hindi na lamang 
niya ito pinapansin.

“Neih ho shian, ngoh deih hou la!” sagot ni Rent. 
He told the woman they were fine. 

“May I join you?” tanong ni Barbara, pero 
mabilis na itong nakaupo tabi ni Rent bago pa may 
nakapagsalita sa kanilang dalawa. 

Parang gusto niyang dagukan ang binata sa 
pagkakangiti nito. Maganda rin si Barbara, panalo 
pa ang kutis. Maputi si Loren, pero aminado siyang 
flawless ang babae kung kinis ang pag-uusapan. 
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Loren was tall and voluptuous. Asset niya ang 

kanyang mga mata na parang nangungusap kung 
tumingin. She had long, curly eyelashes and her hair 
was dark and silky. 

Barbara, like most Chinese women, was slim and 
sexy. She wore braces. Mas matangkad ito sa kanya. 
And she dressed to emphasize her body, especially 
her bust. 

Medyo nairita siya dahil Cantonese ang gamit na 
dialect ng dalawa at hindi siya gaanong nakakaintindi 
niyon.

Napaigtad siya nang biglang maramdaman ang 
kamay ni Rent sa mukha niya. She felt a tiny spark 
of electricity when his skin touched hers. 

“You have sauce here,” he said as he slid his 
thumb on the side of her lips.

Halos marinig niya ang pagrigodon ng kanyang 
puso. Something about what Rent did was so intimate. 
Nadako ang tingin niya kay Barbara at nakita niyang 
madilim ang anyo nito. 

“Mcoi sai,” she thanked him. “You’re so sweet, 
Darling,” dagdag niya sa malambing na boses. 

Rent nodded with amusement in his eyes. Matalim 
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siyang tinitigan ni Barbara bago siya nginitian na 
parang noon lang siya nakita.

“Oh, hello, Loren, how are you?” sabi nito. 

Halatang plastic! 

But she kept her cool and smiled with grace. 

“I’m doing good, Barbara, thanks.”

Gumalaw ang babae at nahulog ang purse nito. 
Maarte itong yumuko para abutin ang nahulog na 
purse, giving Rent a view of her cleavage. At si Lalaki, 
napatingin sa dibdib ni Barbara na halos lumabas na 
sa  ukab ng V-neck ng dress nito. She wondered kung 
hindi ito nilalamig sa suot. 

Napailing siya nang makita si Rent na panakaw 
na tumingin sa naka-display na view. Gusto niyang 
apakan ang paa nito sa ilalim ng mesa. Tumayo siya 
at inagaw ang atensyon nito.

“Darling, I like that song. Let’s dance,” aya niya. 
Sa halip na abutin ang kamay niya ay inakbayan siya 
ni Rent papunta sa dance floor.

“Masyadong halata ang admirer  mo,” 
nakasimangot na sabi niya. 

Sweet and mellow ang music kaya malinaw 
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silang nagkakarinigan. Nakayakap siya sa leeg ni Rent 
at ang kamay nito ay nasa baywang niya.

“Inggit ka lang kasi wala kang maipakita,” 
kantiyaw nito, nakakaloko ang ngisi.

“Hello? Di hamak na mas malaki at malaman ang 
akin kesa d’un, ’no?” nakairap niyang sagot. Nakita 
niyang masama ang tingin ni Barbara sa kanila kaya 
inilapit pa niyang lalo ang sarili kay Rent.

“Adult abuse na ’yang ginagawa mo sa ’kin, ha?” 
birong akusa nito. 

“I swear I’m going to leave you here,” she warned. 

“Di lalo mo lang akong itinulak kay Barbara?” 
anito.

“Wala akong paki,” aniya.

“Wala daw paki pero sobrang intimidated siya 
kanina,” tudyo nito.

“Shut up, Rent, sakalin kita diyan, eh.”

Tumawa ang binata at hinigpitan ang 
pagkakahawak sa baywang niya. 

“Kaya mo?” hamon nito.

“Heh! Kaya lumalaki ang ulo mo, eh, dahil alam 
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mong di ko magagawa ’yun. Best friend kaya kita,” 
sabi niya. 

Ala una na ng madaling-araw sila nakauwi. 
Napansin niyang hinihilot ni Rent ang ulo nito.

“Inom ka ng gamot,” aniya. “Ay, I think you’d 
better not. Naka-ilang shot ka rin ng wine kanina. 
Itulog mo na lang ’yan.”

“Ang galing ng adviser ko, di ko naintindihan,” 
pang-aasar nito, pagkatapos ay nagliwanag ang 
mukha. “Mas maganda siguro kung i-massage mo.” 

“Mahal ang fee ko,” biro niya, pumasok na ng 
bahay. Sumunod ito sa kanya.

“Treat kita bukas,” pangako nito.

Mabilis siyang napangiti. “I won’t say no to that. 
Bukas, ha?”

“Oo na. Teka, dati naman pumapayag ka nang 
walang bayad, ah. Bakit ngayon meron na?” kunwa’y 
reklamo nito.

“Hmp! Umuwi ka na nga at matutulog na ako,” 
taboy niya. 

“Pagod pa ako…” Nahiga ito sa couch niya. “You’re 
so mean, alam mo ba ’yun?” anito sa nagtatampu-
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tampuhang boses.

Natatawang iniwan niya na lamang ito at 
nagpunta sa kusina. She heated water and prepared 
ginger, honey and lemon tea. Dinala niya iyon sa 
living room. Ibinigay niya ang isang mug kay Rent 
at mabilis itong bumangon para abutin iyon.

“This is so nice, Ling,” saad nito.

“Nang-uuto ka pa,” banat niya, umupo sa harap 
nito.

“Honestly, ano ’to?”

”Gayuma. Inumin mo na lang,” utos niya.

At home sila sa flat ng isa’t isa. May connecting 
door ang units nila na sadyang ipinagawa ni Rent 
para to the rescue raw agad ito kapag kailangan niya. 

Nang maubos ang inumin nito ay nagpaalam 
na ang lalaki. “Thanks, Ling. Di ko na hihintayin na 
palayasin mo pa ako uli,” sabi nito.

She just waved her hand in goodbye.

“Jou tau,” ani Rent. He bid her goodnight.

Napatawa siya. “Umaga na po, alas dos na kaya.” 
She stepped near the connecting door. ”Mwah!” 
Nagpalipad siya ng halik sa direksyon nito. 
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Natigilan ang binata, parang may sasabihin 

sana ito ngunit tila nagbago ng isip at tuluyan nang 
tumalikod.
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Naalimpungatan si Rent sa tunog ng doorbell. He took 
a glance at the wall clock at nagmadaling bumangon 
nang makitang alas doce na ng tanghali. Narinig niya 
ang pagpihit ng knob at ang pag-click niyon. Si Loren 
lang ang may duplicate sa main door niya. Kahit may 
connecting door sila ay mas pinipili nitong gamitin 
ang susi. To give him privacy, she said. 

Because he only wore briefs to bed, nagtulug-
tulugan na lamang siya. Nagtalukbong siya ng kumot 
at nagkunwaring naghihilik. Baka ma-eskandalo pa 
ang dalaga kung maabutan siyang nagbibihis.

“Rent, wake up! Tanghali na,” pukaw nito.

Naramdaman niya ang pag-upo nito sa gilid 
ng kama. Hinawi nito ang kumot na nakatakip sa 
kanyang mukha.

Napamura siya sa reaksyon ng katawan. He could 
inhale her sweet scent. Bagong paligo ang dalaga at 
nanunuot sa sentido niya ang mabangong buhok nito. 

Damn, Loren! You’re driving me nuts! 

Marahas niyang hinila muli ang kumot pataas 
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sa ulo at tumagilid. 

“I have a headache, Loren,” ungot niya. He was 
not lying. 

“Baka may lagnat ka,” nag-aalalang saad nito, 
dinama ang kanyang noo. “Mainit ka nga,” inosenteng 
sabi nito.

Nais niyang mapangiti sa narinig. Mabuti na lang 
at nasa ilalim siya ng kumot. Dahil talagang uminit 
ang katawan niya. Napakalapit ni Loren sa kanya! 

She had no idea kung ano ang epekto nito 
sa kanya sa tuwing nagkakalapit sila. Para siyang 
pinapatay sa mga pagkakataong gusto niya itong 
yakapin. Kailangan niyang pigilan ang sarili sa takot 
na mailang ito sa kanya. 

He was aware of her devotion to her ’ghost’. Iyon 
ang tawag nila sa boyfriend nitong si Dennis, dahil 
pasulpot-sulpot lamang ang lalaki sa buhay ni Loren. 

Fil-American si Dennis at nasa U.S. ito ngayon. 
Schoolmate umano ito ni Loren noon pang high 
school. Secret crush na daw nito ang lalaki bago pa 
ito niligawan ni Dennis. Madalas tumawag ang lalaki 
kay Loren. 

“I’ll go get some soup for you, Rent. Sandali 
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lang,” paalam nito. 

The moment she closed the door, he jumped off 
the bed and went to the bathroom in record time. 
Nagbihis siya, naghilamos, nag-toothbrush at ginulo-
gulo ang buhok. Pangiti-ngiti pa siya sa salamin. 
Na-excite siya sa gagawing pag-aalaga ni Loren sa 
kanya. Nagmamadali siyang bumalik sa kama habang 
hinihintay ito. 

May dala itong soup, pagkain, at cold juice nang 
muling pumasok sa kuwarto niya. 

“Bangon na diyan, para makakain ka kaagad,” 
anito. “Ang dami mo kasing ininom kagabi.” Ibinaba 
nito ang breakfast tray sa kama niya.

She sounds like a nagging wife, naisip niya. 

Napangiti siya. Natutuwa siya na kahit sa 
sekretong paraan ay nararamdaman niya ang 
pagmamahal nito. 

—————

Pinagmamasdan ni Loren si Rent habang 
kumakain ito. He looked so fresh, smelled nice too. 
Unlike pure Chinese men, hindi to gaanong singkit. 
Matangos ang ilong nito at makipot ang mga labi. 
Sabi nila, panalo raw talaga ang may mixed genes. Isa 
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si Rent sa mga pinagpala. Parang habang tinititigan 
niya ang binata ay lalo itong gumuguwapo. 

What kissable lips… she thought dreamily.

Ipinilig niya ang ulo. 

Get your mind out of the gutter, Loren! kastigo 
niya sa sarili. 

Ano at tila pinagnanasaan niya ang sariling 
kaibigan? Tumayo siya mula sa tabi ng kama at naupo 
sa computer chair sa harap ng desktop nito. 

“Sabayan mo ako,” paglalambing ni Rent. 

“Kumain na ako,” tanggi niya. “Hmm, Rent?”

“Bakit?” anito sa pagitan ng pagsubo.

“Gusto mo ba si Barbara?” derechong tanong 
niya.

“Bakit mo naitanong?”

Napasimangot siya. “Enjoy na enjoy ka kasi 
kagabi habang nakasilip sa dibdib niya, eh!” 

Napahalakhak si Rent. Gusto nitong isipin na 
nagseselos ang dalaga. 

Yeah, right, he mocked himself.  “Di ba sabi mo 
walang laman ang dibdib niya. Ano’ng sinisilip ko na 
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sinasabi mo ngayon?”

“Kunwari ka pa! Tinulungan mo pa nga abutin 
iyong pitaka n’ya, eh, para makita mong lalo,” akusa 
ni Loren.

“Ling, masama ang magbintang, sige ka. 
Gentleman lang itong nobyo mo kaya tinulungan ko 
’yung tao.” 

“Puro ka biro, eh. Concerned lang ako. I… 
honestly don’t like her for you. I mean… I’m not in 
the position to judge her, pero kung tatanungin mo 
’ko, ayoko kay Barbara,” seryosong pahayag niya.

 Napangiti lang si Rent. Marami ang naiinis kay 
Barbara, kaya naiintindihan nito ang ibig sabihin ni 
Loren. 

“Si Lai Bian na lang ang ligawan mo, o kaya si 
May Ann, mas matutuwa pa ako,” patuloy niya. 

“Wala akong plano na ligawan kahit sino sa 
kanila. I just hope na ma-realize iyon ni Barbara so 
I don’t have to reject her directly.” Sumubo muna 
ito. “Kaya nga nagpapasalamat ako sa ’yo. Alam mo 
talaga kung kailan papasok sa eksena.” 

Nagkibit-balikat lang siya. “Mabuti pa ay tapusin 
mo na ang pagkain para makainom ka na ng gamot.” 
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“Yes, Ma’am!” nakangiting sagot nito.

Sinabihan niya si Rent na magpahinga na lang 
habang nililigpit niya ang mga hugasin. Lumabas na 
siya ng silid nito.

—————

Binalak ni Rent na ligawan si Loren noon. But he 
was afraid that he might lose her if she rejected him. 
Not to mention that she was already in a relationship. 
Masyado na siyang pinahirapan ng damdamin niya 
para kay Loren. 

“When are you going to be mine?” he blurted 
out, albeit softly. 

“Ano ’yun?” ani Loren na lumingon sa kanya. 

Bigla siyang kinabahan, buti na lang at di siya 
gaanong narinig nito. 

“Nothing, Loren, sabi ko, maganda ka na 
mabait pa. At ang suwerte ko dahil best friend kita.” 
Kinindatan niya ito. 

“Nang-uuto ka na naman,” nakasimangot na sabi 
nito. 

Tingin niya ay lalo lang itong gumanda. He stood 
up and walked toward her. Piningot niya ang ilong 
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nito. Ginantihan siya ng dalaga. Nilagyan nito ng bula 
ng dishwashing liquid ang mukha niya. 

Natawa siya habang umaatras. Pinahid niya ang 
bula pero may pumasok sa isa niyang mata. Napansin 
ng babae ang discomfort niya. 

“Oh, I’m so sorry, Rent,” paumanhin nito, at 
lumapit sa kanya. 

Para siyang napaso nang dumampi ang malamig 
na kamay nito sa kanyang mukha. Minabuti niyang 
kilitiin ang dalaga upang lumayo ito. He needed to 
do that or he could not stop himself from enveloping 
her in a hug. If only he was certain that it would not 
scare her away. 

Spare her, Rent, she’s too special for what you have 
in mind.  

“Stop it, Rent!” she demanded, giggling. 
“Sasabunin kitang lalo diyan, makita mo,” banta nito. 

“Gan’on, ha?” Bigla niya itong pinangko.

Napatili ito. “Put me down!” 

Inilapag niya ang dalaga sa kama, but she 
pulled him down. Nawalan siya ng panimbang at 
napasubsob dito.
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“Loko ka, ang bigat mo!” Itinulak siya nito, 

tumatawa pa rin.

Nawindang ang utak niya pagkakita rito na 
nakangiti sa ilalim niya. How he loved her smile. 
Nawawala ang pagod niya sa trabaho tuwing 
nasisilayan niya ang magandang mukha nito. Araw-
araw niya itong kasama sa opisina. Inihahatid niya 
ito pagpasok at isinasabay pag-uwi. Minsan ay 
ito ang nagsasabay sa kanya. Pareho silang may 
sasakyan pero  nasanay na silang isang kotse lang ang 
ginagamit, maliban na lamang kung pareho silang 
may appointment sa labas.

Ibinagsak niya ang katawan sa tabi ng dalaga at 
napatitig sa kawalan. Ilang sandaling katahimikan 
ang namagitan sa kanila bago may nagsalita.

“Thank you, Rent,” she tenderly said. 

“For what?” he asked, puzzled. He didn’t look 
at her.

“For everything. For always being there for me 
sa loob ng maraming taon. For making me happy 
whenever I feel homesick.” She sighed. “Hindi ko na 
siguro mahahanap ang friendship na ito sa iba,” she 
said seriously.

A friend. Yes, that was how she had always 
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considered him. Dared he ask for more?

“Mas nagpapasalamat ako sa ’yo dahil hindi ko 
na rin mahahanap ang babaeng kagaya mo. For me, 
you’re beyond compare, Ling. You don’t know how 
happy I’ve been since I met you,” he said. Humugot 
siya ng isang malalim na paghinga.

“Para saan ’yun?” She was referring to his sigh. 

Hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti 
nang mapakla. Sa halip na sagutin ito ay bumangon 
na lang siya at nagpunta sa banyo. Tumapat siya 
sa shower at pinihit sa pinakamalamig ang tubig. 
Perhaps someday, Ling would realize that she had 
feelings for him other than friendship. 

Inihilamos niya ang kamay sa mukha. Ilang 
minuto pa ang pinalipas niya sa tapat ng shower head 
bago tinuyo ang sarili at lumabas. Nakatapis lang siya 
ng tuwalya. Wala na si Loren sa kuwarto. Narinig niya 
ang pagkilos sa kusina. Tinapos na marahil nito ang 
paghuhugas ng pinggan.

“Labas tayo,” yakag niya. 

Tinutuyo nito ang kamay sa hand towel. 
Lumingon ito at namaywang. 

“It just occurred to me na nagkunwari ka lang 
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na may sakit kanina. Sa nakikita ko, mas malakas ka 
pa sa kalabaw.” 

Bakit siya aamin? “Masama talaga ang 
pakiramdam ko kanina, pero ayos na ako ngayon,” 
aniya. “Bihis ka na. Let’s drive around the city.”

“Magpahinga ka na lang. Baka lumala pa ’yang 
sakit mo, di pa tayo makapag-tour,” paalala nito. 
Naupo ito sa kitchen chair.

“That’s still two days from now, ayos lang ako.” 
Kinuha niya ang kamay ng dalaga at hinila ito patayo. 
“Halika na.” 

“Oo na.” Tumayo na rin ito.

“Huwag mo kalimutan maglagay ng moisturizer. 
Sayang ang kinis mo, baka ma-dry ang balat mo sa 
lamig,” aniya.

Natawa ito. “Opo. Question lang. Ikaw ba 
naglalagay din ng moisturizer?”

Tumawa siya. “Hindi. Olive oil ang ginagamit 
ko.” 

She giggled. “Hindi nga? Naiinggit ako sa kutis 
mo, ang pino.” Tinitigan pa siya nito.

“Niloloko mo ba ’ko? Ayoko nga ng maputi.”



A Heart For Rent - Julianne Rez
“Sosyal nga, eh. Diyan lang nahahalata ang 

pagiging Chinese mo,” anito.

“Basta, ayoko ng maputi,” giit niya.

“So, hindi ka pala magkakagusto sa ’kin kung 
sakali, kasi maputi ako?” biglang tanong nito. 

Hindi siya agad nakapag-react sa sinabi nito.

“Paano kung sabihin kong—”

“Joke lang ’yun, ano?” mabilis na putol nito. “Alam 
mo namang si Dennis ang hinihintay ko. I’m sure he’s 
going to propose to me very soon,” nakangiting sabi 
nito.

“Right, si Dennis The Phantom. Maraming 
magaganda at liberated d’on sa America. May babae 
’yun d’un,” aniya. 

Dennis The Menace…

“Shut up, Rent,” saway nito.

“Face the truth, Loren. Huwag kang masyadong 
mag-expect sa boyfriend mo. Lalaki iyon at nagbabago 
ang damdamin ng tao sa paglipas ng taon. I don’t 
have to tell you, malayo kayo sa isa’t isa at dekada 
ang binibilang bago kayo magkita.”

“Sobra ka, anong dekada? Nagkita naman kami 
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n’ung last na uwi niya bago ako pumunta rito. Hindi 
niya ako lolokohin. I can feel it here!” Itinuro nito 
ang kaliwang dibdib.

“Bakit parang hindi ka naniniwala sa sinasabi 
mo?” tanong niya. 

“Hindi ang mukhang ’to ang madaling kalimutan,” 
pagmamalaki nito. 

Hell, yeah!  piping sang-ayon ni Rent. Isa siya sa 
mga nabihag ng magandang mukha na iyon.

“Masama ang nagbubuhat ng sariling bangko,” 
biro niya.

Inismiran siya nito. “Makapagbihis na nga,” 
anito, pagkatapos ay lumabas na ng kanyang unit.

Napabuntong-hininga na lang siya.
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Napasipol si Rent habang pinapasadahan ng tingin 
ang get-up ng dalaga. Simple lang ang suot nito—an 
apricoat colored coat na nakapaibabaw sa long sleeve 
turtleneck shirt na kulay black at dark maong pants. 
She looked so sexy in her heeled boots. 

You’re in deep shit, Rent!

May suot itong gray winter cap na bumagay sa 
mahaba nitong buhok. 

“Guwapo natin ngayon, ah,” komento ni Loren.

“Oo na, ililibre na kita. Huwag ka nang mambola. 
Matagal ko nang alam na guwapo ako,” aniya.

She laughed and fastened her seatbelt. 

Parang gustong mag-tumbling ng puso niya sa 
sinabi ni Loren. 

“Mall tayo, ’tapos hotpot for dinner?” 

Nagkibit-balikat ito. “It’s up to you, Boss.”

Ngumiti siya. Kapag wala sila sa opisina ay bihira 
siya nitong tinatawag na ‘boss’. They passed St. Joseph 
Church and finally reached the Central. 

3
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“Ang saya lalo ng Central. Kahit saan ka tumingin, 

mga kababayan natin ang makikita mo,” tuwang 
komento niya.

Nasa tatlo hanggang apat na araw ang holiday 
kaya maraming Pinoy ang nakakapagliwaliw. 

“Buti proud ka pa din bilang Pilipino,” ani Loren. 

“Siyempre, Pinoy naman talaga ako, at saludo 
ako kung paano tayo magtrabaho.” 

Binaybay nila ang kahabaan ng Nathan Road 
hanggang sa makarating sila ng Mongkok. Naroon 
ang Lady Market. 

Sinabi niya kay Rent na titingin siya ng mga 
pambahay. Natatawang pinagbigyan siya nito. 
Naghanap ito ng space kung saan puwedeng mag-
park at ipinagbukas siya ng pinto ng kotse pagkatapos.

Hinawakan niya ang kamay ng binata habang 
tinatawid ang karamihan ng tao sa paligid nila. 
Masyadong masikip ang daanan sa lugar na iyon 
kapag ganoong oras. Patingin-tingin lang si Rent sa 
mga paninda. 

Pinakamadami sa mga items doon ay damit. A 
souvenir shirt caught his attention. Black ang kulay 
niyon at may dragon na naka-print sa harapan. 
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“Tara, doon tayo.” Inakay ni Rent si Loren sa 

isang stall. 

Yumapos ang dalaga sa baywang niya. Tuluyan 
na siyang napangiti. Nahiling niya na sana ay ganoon 
sila lagi.

“Gusto ko ’to,” aniya. 

“Ako din, gusto ko ’yang ganyang kulay,” ani 
Loren. 

“Si taoh po, neih yao moh sah?” Itinanong niya 
sa nagbebenta kung may small size. 

“Yao, gido tiuh ah?” Itinanong ng tindero kung 
ilang piraso. 

“Yat tiu la tsi yat tiu large.”  Humingi siya ng isang 
size small at isang large. 

“Hindi mo ako kailangang bilhan, Rent,” tutol 
ni Loren.

“No, I insist.” He winked at her. 

Ngumiti  na lamang ito at hinintay na 
makapagbayad siya. 

—————

Feel na feel ni Loren ang pag-akbay ni Rent sa 
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kanya habang nakahawak siya sa baywang nito. She 
could feel the heat of his skin against hers kapag 
inihaharang nito ang matitipunong braso para di 
siya gaanong maipit ng karamihan. He really was 
a gentleman. Naaasiwa siya na di mawari tuwing 
nabubunggo ang likod niya sa dibdib nito. Hindi 
niya maintindihan ang sarili kung bakit ganoon ang 
nadarama niya sa tuwing nagkakalapit sila ng binata.

She felt weird lately, madali siyang mainis at 
magtampo kay Rent gayong dati naman ay hindi. 

“Let’s try Tao Heung Restaurant, masarap 
d’on mag-hotpot, tutal andito na din lang tayo sa 
Mongkok,” yakag nito.

“Sige,” nakangiting sang-ayon niya.

 Bumalik sila sa sasakyan at iniwan doon 
ang mga pinamili. Sa kabilang block lamang ang 
restaurant kaya nilakad na lamang nila papunta roon. 
Bahagyang natigilan si Loren nang pagkapasok sa 
resto ay mamataan niya kaagad si Barbara. May mga 
kasama ito. Bigla siyang napahawak sa braso ni Rent. 

“Doon tayo,” aniya, itinuro ang isang mesa na 
malayo kay Barbara. 

“You’re the boss,” anang binata. Kumuha  ito ng 
order form. 
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Um-order si Loren ng prawns, fish, thinly sliced 

pork, beef meatballs, and lettuce. Paborito niyang dip 
ang mixed chili and garlic sauce. They cooked their 
food in the simmering pot in the center of the table.

—————

Napansin ni Rent na dumadako ang tingin ni 
Loren sa likuran niya, itinataon nito iyon tuwing 
iinom ng tea para siguro hindi niya mahalata. His 
silent question was answered when a familiar figure 
came over their table. 

Nakita niyang napasimangot ang dalaga. 

“Hello, glad to see you here,” Barbara said 
sweetly. 

“Hi, Barbara,” kaswal na sagot ni Loren. 

“How are you, Loren? You look haggard,” the 
woman commented.

“But she’s still the most beautiful woman for me,” 
sabat ni Rent. 

“Join us, Barbara,” Loren said. 

Matabang na ngumiti ang babae bago nagsalita. 

“Shouldn’t I ask Rent’s permission? He’s the one 
paying this meal, right?”
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Talagang nabigla siya sa pambabara nito kay 

Loren. Barbara was downright rude. 

“Of course you can join us, Barbara, kung iyon 
ang gusto ni Loren. Alam mo naman kung gaano iyan 
ka-spoiled sa akin,” aniya.

“See?” nakangiting saad ni Loren sa babae. 

Nakita niyang nagdilim ang mukha ni Barbara. 

“Join us, Barbara, we’re just about to start.”

“Msai la! Kui m chongye ngoh!” nagtatampong 
sagot ng dalaga. Tumanggi ito, ayaw raw nito ng 
kanyang kasama. 

“No, si Loren ang unang nag-imbita sa ’yo, hindi 
ba?” tanong niya.

“It doesn’t matter. Thanks anyway, my friends 
are waiting for me. Babalik na ako sa kanila,” paalam 
nito at tumalikod na.

“Kain na tayo?” nakangiting anyaya niya kay 
Loren. 

“Moyesi,” biglang paumanhin nito. 

“Para saan?” 

“Wala akong magagawa kung ayaw talaga sa akin 
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ng admirer mo,” saad nito. “Minsan talaga nasasagad 
na ang pasensya ko sa kanya, kaya sorry.”

“I know, Loren, so I hope you understand my side, 
too. Subordinate ko siya. Makakatrabaho ko siya no 
matter what kaya kailangan ko siyang pakisamahan.” 

Napatango lamang ang dalaga and then sighed 
heavily.

“What was that for?” he asked with a grin on 
his lips.

“Hey, linya ko ’yan,” anito. 

“Magpanggap kaya akong bading para matigil 
na si Barbara? Obsessed na yata sa kaguwapuhan ko 
ang babaeng ’yun,” biro niya.

“Aba, ang lakas bigla ng hangin, ah! Loveless lang 
’yun ngayon kaya ka napapag-trip-an,” kontra nito.

“Guwapo naman talaga ako, ah!” Mataman 
niyang tiningnan ang reaksyon nito. 

“Guwapo ka pag di mo katabi ang Dennis ko!” 
Humalakhak pa ang dalaga. 

Nakadama siya ng selos sa sinabi nito, ngunit 
hindi iyon ipinahalata. 

“You’re still crazy for him kahit hindi kayo 
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magkasama,” he commented indifferently.  

“As in! Head over heels pa, and you know it. 
Sobrang saya ko nang mapansin niya ako noon, alam 
mo ba? He’s the only man I ever dreamed of.” 

Inisip na lang niya na may chance pa siya kay 
Loren dahil matagal na nitong hindi nakikita ang 
boyfriend nito. May pag-asa siya dahil sila ang laging 
magkasama. Puwede itong ma-develop sa kanya. 
Baka bukas makalawa ay magising na lamang ang 
dalaga na siya na ang mahal nito. 

Walang matigas na damdamin sa mainit na 
pagmamahal. 

Napabuntong hininga siya sa naisip. Nagmumukha 
siyang desperado sa babaeng ito!

“In love ka ba, Rent?” walang anu-ano ay tanong 
nito.

“You’re imagining things, Loren,” tanggi niya.

“Parang oo, eh,” pangungulit nito, sa pagkain 
nakatuon ang pansin. “Aminin! Kanino ba?” She 
grinned at him.

Kung sabihin niya ang totoo, matutuwa ba ito? 
Hindi kaya magkalamat lang ang pagkakaibigan nila? 



A Heart For Rent - Julianne Rez
“Paano kung sabihin ko na kay Barbara?” nang-

iinis na sabi niya. 

“Huwag na, magpakatandang binata ka na lang!” 

Natawa siya. At least, umubra ang plano niya at 
tumigil na ito sa pag-uusisa. 


