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orgive me, Father, for I have sinned,” 
nanginginig ang mga labing bulong ni 
Heliconia sa hangin. Gusto sana niyang 
mangumpisal pagkatapos ng mga naganap, 

pero hindi niya mahanap ang tapang na ikumpisal 
sa pari ang kasalanang nagawa niya at baka kulang 
pa ang walang katapusang penitensya at itimbulog 
lang siya sa ihawang impyerno, sa hawla ng mga 
makasalanang nilalang ng sanlibutan. Nagkasya na 
lamang ang dalagang bumaluktot ng higa sa kama, 
yapos nang mahigpit si Koki, ang paborito niyang 
laruan mula pagkabata. Si Koki na totoo niyang 
kakampi at kasangga.

Mariing ipinikit ni Heliconia ang mga mata at 
inalala kung paanong naibigay niya ang katawan sa 
lalaking hindi siya mahal. Hindi niya matukoy kung 
ano ang sumapi sa kanya at naisuko niya ang Bataan 
sa kababata. Screw her body for wanting him so bad. 
Screw her for wanting him so bad. She allowed it to 
happen. She allowed him to f*ck her. 

She wanted the pain.
She loved the feeling of him lodged deep inside 
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4Sin2her.
Mahal niya ang kababata. Mahal niya si Yarrick.
Yarrick Sanvezera was everything bad and hot. 

Ultimate badass. Walang pakialam sa mga bagay 
na nagpapaalala ng mga regulasyon—tatawid kahit 
bawal, maninigarilyo sa no-smoking area, magmo-
motor nang walang helmet.

He stood a little over six feet and three inches. 
Ouroboros tattoo on his left biceps—ahas na 

kinakain ang sariling buntot.
Spanish irises, the color of pistachios—greenish 

and hazel brown. Deep and haunting. Mala-lawin 
ang hugis ng mga mata.

Bumuntong-hininga si Heliconia. Yarrick’s lips 
were sexy just like him. And when he smiled, it was 
savage. Nakatikim lang siya ng isang pa-free taste 
na halik, pagkatapos ay hindi na niya nagawang 
tanggihan pa ang mga halik nito.

“I will teach you if you want me to,” naalala niyang 
sabi ng binata nang mahalatang hindi siya marunong 
humalik. Siya naman itong tinalo pa ang sintu-sinto 
at umoo agad! Hindi niya napaglabanan ang tukso 
ng nanghahalinang mga labi ni Yarrick. Nagsimula sa 
halik na nauwi sa pagbagsak ng Bataan.

Nagbuga siya ng hangin. Memories from last 
night came flashing back in her mind…

Nakahiga siya sa malaking sofa, hubad at malayang 



5 Ingrid De La Torre1nahahaplos ni Yarrick. He was looming large above her, 
one hand was at the vee between her thighs, playing with 
her labia. His fingers thrumming and rubbing her satiny 
folds.

“Ah, Coni, you’re so ready for me… so ready…” He 
pushed a finger inside her, stretching her tight cunny. 
Napakapit siya sa mga balikat ng binata dahil sa kirot. 
His finger was tearing her apart. Dumaing siya at 
mariing nakagat ang labi. Her face and throat felt hot. 
The urge to spread her legs wider was so strong, so spread 
them she did, only if it would lessen the pain. Sakit na 
ngayon ay nababahiran na ng kakaibang kiliti.

Umungol si Yarrick at hinagilap nito ang mga labi 
niya na parang doon nakadepende ang buhay. “You 
have to be mine, Coni. Mine,” he murmured and kissed 
her with sweet aggression, sliding the nib of his tongue 
between her lips while he ran his fingers over her breasts 
and toyed with her nipples alternately.

“I’m all yours, Yarrick,” daing niya kasabay ng paulit-
ulit na pagliyad ng kanyang likod.

He left her breasts and ran one hand over her belly, 
and down to her thigh. She stifled a moan when he found 
the sensitive nub between her thighs. His thumb played 
with her clit, moving in small, erotic circles that drove 
her insane. Bumilis nang bumilis ang paggalaw ng daliri 
nito. Her pulse raced, and her lower belly began to tighten. 
Napakapit siya nang mahigpit kay Yarrick at mariing 



6Sin2nakagat ang labi nang maramdaman niya ang pagsabog 
ng namuong init sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. 

“We’re not done yet,” he whispered, eyes sparkling 
with wicked desire.

Tinamnan nito ng halik ang balikat niya. Gumapang 
pababa sa dibdib niya ang mga halik nito, pababa sa 
kanyang tiyan, hanggang sa kanyang puson. His hands 
gripped her forcefully by the hips as he lowered his body 
and dipped his head to the apex of her sex. His mouth 
found her sex drenched in her own juices. He sucked her 
wetness and flicked his tongue over her sensitive clit.

Napaliyad si Heliconia sa sensasyong patuloy na 
sumisirit sa kanyang katawan. She clutched hard on the 
armrest and opened her legs wider, showing the pinkish 
and glistening flesh of her sex. Yarrick squeezed her ass 
while he sucked her petals harder; sliding his tongue to 
her slit and half-kissing, half-licking the soft and creamy 
walls of her cunny. A powerful spasm went through her 
and she was again shivering in a snap. 

Itinaas ni Yarrick ang katawan nito hanggang sa 
magpantay ang mga mukha nila. He gazed down at 
her, his eyes turned a shade darker. “Now take me in,” 
he whispered hotly in her ear with sensual firmness and 
authority, grazing his teeth against her earlobe. Lumuhod 
ito sa paanan ng sofa kaya nabigyan siya ng pagkakataong 
titigan ang kabuuan nito. Yarrick should be the god of sex 
lines and abs. Perpekto ang katawan nito. 



7 Ingrid De La Torre1Bumaba ang mga mata niya sa ibabang bahagi ng 
katawan ng binata at hindi niya nasikil ang pagtakas ng 
isang matalas na singhap. He was huge, period. The head 
of his c*ck was hot and swollen and its tip foaming. 

“It will fit, honey,” anas nito na tila nabasa ang bagay 
na inaalala niya. “Relax,” he soothed her, softly brushing 
his knuckles against her left leg before pushing it aside to 
expose more of her rosy flower that had glistened in sexual 
excitement and anticipation. “May kukunin lang ako. 
Don’t move.” Kumalas ito at may kinuha saglit. Pagbalik 
ay may dala nang condom. “Safe sex,” anito.

“O-okay.” Her skin felt tingly and feverish. There 
were moments that she couldn’t breathe right. Yarrick 
was her dream and to be this close to him was something 
she never thought would ever happen. Hindi niya lang 
nahahawakan ngayon ang lalaki, inaangkin pa siya nito. 
And she would give herself to him without second thought. 
Yarrick positioned his c*ck at her portal, hard and ready. 
Nakagat niya ang labi sa unang subok nito na pag-isahin 
ang kanilang mga katawan.

His sweat dropped on her skin as he pushed himself 
forward, sliding his c*ck inch by inch. Hindi na makahinga 
si Heliconia. Sunud-sunod ang ginawa niyang paglunok 
at paghugot ng hangin. Sex for the first time felt like 
dissecting a pussy or be the dissected pussy!

“Hold on tight, honey. This will hurt a little… I hope,” 
he rasped, breathing hard. Gripping her knees tightly, he 



8Sin2pushed forward sinking half of him into her wet core. 
Napaigik siya at nanikip ang kanyang lalamunan. He 
tensed. “God, this is a lot harder than I thought. You’re 
killing me.” Huminga ito nang malalim at hinaplos ang 
kanyang binti. “You’re my first virgin, Coni, and you’re 
very beautiful…” anito, matiim ang pagkakatitingin sa 
kanya.

Her heart melted. Binaha ng mainit na emosyon ang 
dibdib niya. Gusto niyang paligayahin ang kababata. 
If being inside her would make him happy, then so 
be it. She would endure anything however painful or 
uncomfortable. Inangat niya ang kamay at marahang 
hinaplos ang pisngi ng binata. 

“I’m ready. Please, do it…”
“Are you sure?”
Tumango siya at inihanda ang sarili.
“Coni, if I push further I would definitely break your 

hymen and take your virginity—”
“Shh... I don’t care, Yarrick, I’m yours… has always 

been yours.” 
And pushed further he did, forcing more of him inside 

her. Mariin siyang napakapit sa sandalan ng sofa. She 
didn’t want to cry, but the pain was excruciating. Dama 
niya ang kabuuan nito sa loob-loob niya—growing 
bigger and harder, throbbing even.

“Did I hurt you?” May pag-aalala sa tinig ni Yarrick.
“N-no,” garalgal ang boses niyang tugon. 



9 Ingrid De La Torre1He allowed her body to adjust for a while before 
he began moving, sliding his c*ck in and out of her sex. 
Natabunan ang hapdi ng kakaibang sensasyon hanggang 
sa tuluyan nang nanaig ang init at pagkasabik sa 
kanyang katawan. She wanted more. She needed more. 
And she knew Yarrick would be kind enough to give her 
whatever it was that her body needed. 

Humigpit ang pagkakayapos sa kanya ng binata at 
bumilis ang ritmo ng paggalaw nito. She didn’t know how 
to control her body anymore. She was arching her back, 
spreading herself wider, she was moaning hard and was 
clawing hard on his back. Hanggang sa maramdaman 
niya ang paghulagpos ng init mula sa kanyang katawan. 
It felt like something inside her just burst. Yarrick kept on 
moving, violent and rough this time. Tila may hinahabol 
ito. And with a savage growl, he came deep inside her.

j
A few hours back...
Magpapakasal na ba ako?
Huminga nang malalim si Heliconia at maingat 

na dinama ang hugis-araw na palawit ng suot na 
kuwintas. Bigay iyon sa kanya ng ina bago dinapuan 
ng malubhang sakit ang ginang. Nakagawian na 
niyang damhin iyon lalo na kapag may bumabagabag 
sa kanya tulad na lang ngayon. 

Itatanan daw siya ng nobyo at inalok siyang 
magpakasal na rito. It would be easy to say yes, lalo na 



10Sin2at guwapong-guwapo ang nobyo niyang si Crexus, at 
solong tagapagmana ng isang matatag na kompanya—
ang Santa Maria Chocolère Empire (SMCE). It was 
one of the world’s leading companies in the chocolate 
business and the largest chocolate manufacturer in 
Southeast Asia.

Nagtatalo ang damdamin niya kung papayag sa 
inaalok nito lalo na at may gusto rin ang kakambal 
niyang si Belladonna sa binata na palagi niyang 
nakikitang umiiyak. Hindi naman niya mahanap ang 
lakas ng loob na tuluyan nang hiwalayan ang nobyo. 
Wala itong ginawa kundi ang pasayahin siya. Crexus 
was perfect except that he was not Yarrick.

Inalala ni Heliconia ang naging pag-uusap nila ni 
Crexus kanina sa telepono.

“Coni, hindi ka puwedeng magpakasal sa iba! I’ll 
fight for you! For us!” 

Hindi kaagad siya tumugon. Bumuntong-hininga 
siya. Mahaba at mabigat. Nahulog siya sa malalim na 
pag-iisip. Isinalaysay sa kanya ni Belladonna ang lahat-
lahat kasama na ang pilit na pagkumbinsi nito sa ama 
nilang ipakasal siya kay Yarrick. Hindi siya nagalit sa 
kakambal bagkus ay naawa siya rito. Mas nararapat ito 
kay Crexus dahil tunay nitong mahal ang binata, hindi 
tulad niya na kahit siguro ilang daang taon pa ang 
lumipas ay may iba pa ring laman ang puso.

“Please, don’t break up with me. Not because of this. 



11 Ingrid De La Torre1Not ever! I won’t let you! We’ll get through this, trust me,” 
samo ni Crexus.

“I... I don’t know, Crex…”
“No, Con. We’re not ending us. Hindi ako papayag. 

I know this isn’t easy. Pero, pakiusap, huwag mo naman 
akong sukuan,” patuloy na samo nito. “I will protect you 
from them, from anything. There is nothing you have to be 
afraid of. Nandito lang ako.”

Wala nga siyang dapat katakutan kundi ang sarili 
niya dahil siya ang hindi sigurado sa sariling damdamin. 
“Pero si Bella… mahal ka niya. Lagi siyang umiiyak. 
Lagi niyang sinasabi sa akin kung gaano ka niya 
kamahal. Kung ano ang kaya niyang isakripisyo para 
sa ’yo… Hindi ko alam kung kakayanin kong saktan 
siya. She’s my twin.” Totoo iyon sa loob niya. Hindi niya 
kakayaning saktan ang kanyang kakambal.

“I don’t care, Con! Wala akong gusto sa kakambal mo. 
Ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw lang.”

Bumuntong-hininga siya. 
“Magkita tayo. Itatanan kita. If I have to marry 

you now, gagawin ko. I will marry you. Be my wife, 
Heliconia. Kapag kasal na tayo, wala na ring magagawa 
ang daddy mo at ang kakambal mo.”

Pinigil niya ang mapabuga ng hangin. Ayaw na 
niyang palawigin pa ang usapan. Hindi rin naman siya 
makabuo ng matinong isasagot dito sa mga oras na iyon. 
“O-okay,” sang-ayon na lang niya. 



12Sin2“Magkita tayo ngayon. Remember our resthouse 
in Tagaytay? I’ll meet you there. Ako na ang bahala sa 
lahat.” 

Alam niya kung saan ang resthouse ng binata. 
Nakapunta na siya roon minsan para daluhan ang 
birthday ng matandang caretaker ng pamilya Santa 
Maria. “N-natatakot ako, Crex,” she croaked. Totoong 
natatakot siya. Natatakot dahil naiipit siya sa sitwasyong 
iyon. She was confused and conflicted.

“Shh... don’t be. I won’t let anything or anyone ruin 
us, I promise you that,” determinado nitong sambit.

“Sige,” she sighed. Mariing kumuyom ang kamay 
niya sa palawit ng kuwintas. “I’ll see you in a while.”

“Thank God. Drive safely.”
“I will, thanks. You, too. Ibababa ko na ’to. Baka 

magising pa sina Daddy at Bella.”
“Wait! Con, hihintayin kita.”
“Dadating ako.”
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adating nga ba siya? Gulung-gulo ang isipan ni 
Heliconia. Mahal niya si Belladonna, pero ayaw 
rin sana niyang saktan si Crexus. Napakabait nito 
sa kanya. Nakilala niya ang binata sa Corporate 

Christmas Event ng SMCE. Doon din nagtatrabaho ang 
ama nila ng kakambal niya. 
      Taon-taon ay nag-oorganisa ng pagtitipon ang CEO 
ng SMCE kada Disyembre. Imbitado ang lahat kasama 
na pati buong pamilya ng empleyado. 

Theirs was a whirlwind romance. Pumayag siyang 
makipagrelasyon dito dahil gusto niyang makalimutan 
ang una at nag-iisa niyang pag-ibig. But it didn’t work 
out as planned. Lalo lang niyang inasam na makasama 
ang kababatang si Yarrick na matagal na niyang lihim na 
minamahal.

Heliconia had known Yarrick Sanvezera for so long. 
Magmula noong naka-pigtails pa siya at parating kipkip 
si Koki. Ancient nang matatawag ang pagsinta niya para 
sa kababata. If reincarnation was real, she would bet that 
she was also hopelessly in love with him in her past life. 

Katapat lang ng bahay nila ang malawak na lupain 
ng mga Sanvezera. Mahaba ang puting pader at mataas 
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14Sin2ang itim na tarangkahan. Malayo pa ang matayog 
na mansyon mula sa gate at sementado na ang daan 
hanggang sa grandiyosong mansyon. 

Halos buong buhay ni Heliconia ay ginugol na 
niya sa kamamasid kay Yarrick na solong anak ng 
mag-asawang parehong abogado—sina Atty. Philip 
at Mildred Sanvezera. Sing-gara ng mga mansyon 
sa Forbes Park ang mansyon ng mga Sanvezera na 
kadalasan naman ay walang taong pumipirmi sa 
loob. Parating nasa labas ng bansa ang mag-asawa. 
Si Yarrick naman ay kung saan-saan gumagala. Mga 
katulong, driver, at kusinero na lang tuloy ang nagpi-
feeling don at doña sa mansyon.

Noong mga bata pa sila ay fascinated lang siya sa 
Southwestern, Spanish Revival na estilo ng mansyon. 
She was awed by the stucco exterior and the wrought-
iron details. Naaliw siyang tanawin ang mansyon ng 
mga ito at ang malawak na lupang sakop ng mga 
Sanvezera. Ang tingin niya noon sa mansyon ay 
palasyo ng mga prinsesa. Kalaunan ay hindi na ang 
mansyon ang tinatanaw niya kundi ang nakatira na 
sa loob ng mansyon. Kinasabikan na niyang makita 
si Yarrick. 

Pilyong bata si Yarrick na palaging may kasamang 
yaya na putok lagi ang mga ugat sa leeg dahil sa 
kunsumisyon. Pinagtatawanan ni Yarrick ang yaya 
nitong mukhang lumba-lumba sa taba at lawit lagi 



15 Ingrid De La Torre1ang dila sa kahahabol dito. Kapag napapadako sa kanya 
ang tingin ng batang lalaki ay sisimangutan lang siya 
nito at dahil batang mahiyain ay tatakbo lang siya pauwi 
at hindi na lalabas pa ng bahay.

Nakakalapit lang siya kay Yarrick kapag nandiyan 
si Belladonna at ang Yaya Alyana ni Yarrick na mahilig 
tumambay sa bahay nila kapag wala ang mga amo nito 
dahil nagpi-flirt sa driver nilang si Manong Cardo na 
tatlong taon nang biyudo. 

Isinasali siya ni Belladonna sa laro ng mga ito. She 
remembered playing all sorts of games with him—piko, 
patintero, tumbang preso, habulan, at ultimo bahay-
bahayan. 

Sa bahay-bahayan, si Belladonna ang parating nanay 
at ito ang tatay. Parating siya ang anak. Sa likod ng mura 
niyang isipan, gustung-gusto niyang maging asawa ni 
Yarrick kahit na kunwa-kunwarian lang. Magdikdik 
ng mga ligaw na dahon at ihahalo sa tubig sa loob ng 
palayok na luwad at ihahain sa munti nilang lamesa. Sa 
loob ng gakulambo nilang bahay-bahayan, pinangarap 
niyang pagsilbihan ang kababata.

Ang kaso, parating si Belladonna ang gusto nito. 
Yarrick was like a hopeless moth drawn to her twin’s fire. 
Kahit na magkamukha sila ng kakambal ay hindi siya 
minsan man pinag-interesan ni Yarrick. Kung pisikal ang 
pag-uusapan, kislap lang sa kulay dalandan nilang mga 
mata ang pagkakaiba nila ng kakambal. Belladonna had 



16Sin2the wicked glint and hers was soft. She was the good 
twin. The subtle one. Siya ang maamong bulaklak. 

Sa pag-uugali, magkaibang-magkaiba sila ni 
Belladonna. Astig at palaban ito. Siya naman ay 
mayumi at dalagang Pilipina ang kilos. Si Belladonna 
ang naging kasundo ni Yarrick dahil astig din ang huli. 
Hindi ito mahilig magmayabang kahit mayaman. 
Wala itong pakialam sa tatak ng suot na damit. Bagay 
naman dito kahit ano pa ang isuot. Magmumukhang 
mamahalin ang mga mumurahing t-shirt kung ito 
ang magsusuot. 

Nang magdalagita, sa kabila ng mga kalokohang 
pinaggagawa ni Yarrick, ang tingin niya rito ay 
magiting na Shido na muling nabuhay sa panahon 
ngayon. Heliconia was sure that Yarrick Sanvezera 
had beheaded hundreds of flying dragons, ice phoenix, 
slardar, and naga sirens in his past life. Nakikita pa niya 
itong nakasuot ng full set armor ng isang magiting 
na mandirigma. Helmet, kulay tansong hauberk, 
nagkakalansingang bakal sa katawan, at matigas na 
bota.

Habang lumalaki sila ay mas lalong lumalayo ang 
loob ni Yarrick sa kanya. Mas naging malapit ito kay 
Belladonna at bumuo ng grupo ang dalawa. ‘Tropa’ 
ang tawagan ng mga ito. She knew each one in their 
group—sina Karl, Kat, Ressa, Leanne, Guia, Jonah, 
Mika, Gary, Bettina, Belladonna at Yarrick. 



17 Ingrid De La Torre1Magkakaklase ang mga ito. Her twin took up Inter-
Disciplinary Studies. Ayaw raw nito ng komplikado. Not 
that IDS was easy. Pero para sa kakambal ay mas madali 
ang kursong iyon. Siya naman ay natapos ang kursong 
Political Science. Pangarap niyang maging mahusay at 
matagumpay na abogado balang araw. 

Parehong abogado ang mga magulang ni Yarrick 
sampu ng mga ninuno nito. Malawak ang koneksyon ng 
pamilya nito sa pulitika at matataas na tao sa lipunan. 
Katunayan ay matalik na kaibigan ng ama ni Yarrick ang 
pangulo ng Pilipinas at iilang senador pa ng bansa ang 
malapit sa pamilya. 

Hindi iyon nakapagtataka dahil napakayaman ng 
angkang Sanvezera. Isa iyon sa mga rason kung bakit 
gusto niyang ituloy ang pag-aabogasya. She wanted 
Yarrick’s parents to like her. Nag-iisang anak ang lalaki 
at natural lang na maging overprotective dito ang mga 
magulang. Lalo na sa pagpili ng babaeng magiging 
karapat-dapat dito. 

So she stayed prim and proper, katulad ng isang tipikal 
na dalagang Pilipina—mahinhin at pino kung kumilos, 
malumanay magsalita, at ang paraan ng pananamit ay 
konserbatibo. Kahit na minsan ramdam niyang may 
apoy sa loob-loob niya ay binalewala niya iyon.

Kahit gaano pa kayaman ang pamilya ni Yarrick, 
sigurado si Heliconia na hindi pera ang habol niya. 
Hindi sila mahirap. Masasabi niyang may-kaya rin ang 



18Sin2pamilya nila at komportable sila sa buhay. Manager 
ng Payroll and Accounting Unit ang daddy nila sa 
isang stable at mahusay na kompanya, ang SMCE. 
Ang mommy naman nila ay supervisor sa isang sikat 
na spa na dinadayo pa ng sikat na mga artista bago 
ito nagkasakit ng cancer kaya napilitang magbitiw sa 
trabaho at tutukan na lang ang pagpapagamot. 

Bumuntong-hininga ang dalaga at muling inisip 
ang bagay na kinalilituhan. Napahaba ang pag-iisip 
niya. Kung hindi lang sana bihag ng kababata ang 
puso niya ay walang pagdadalawang-isip niyang 
tatanggapin ang alok na kasal ng nobyo. 

Pero paano si Belladonna? Nagbuga siya ng 
hangin. Bahala na. Siguro ay kakausapin muna niya si 
Crexus. Kakatagpuin niya ito sa resthouse kagaya ng 
napag-usapan nila para makapagpaliwanag siya nang 
maayos. He deserved a decent explanation. Iyon man 
lang ay maibigay niya nang tama rito.

Naudlot ang pagpihit ni Heliconia sa seradura 
nang marinig ang umaalborotong makina ng motor 
na tila walang pakialam kahit na ang sakit na niyon sa 
tainga. Isang tao lang ang alam niyang may kapasidad 
na mag-ingay sa ganoong oras, si Yarrick. 

Mayamaya lang ay dinig na ang nagtatalong pag-
uusap ng dalawang tao sa labas ng bahay. Nakilala agad 
niya ang tinig ng kakambal. Kausap nito ang binata. 
Her heart automatically hammered in her chest. Kada 



19 Ingrid De La Torre1maririnig niya ang boses ni Yarrick ay tinatambol ang 
dibdib niya na parang puputok ang mga ugat niya sa 
puso. 

Lumipat siya sa bahagya lang nakabukas na salaming 
bintana na natatabunan ng makapal na kurtina. Aztec 
ang disenyo. Nagkubli siya at sumilip sa maliit na 
siwang. Mula sa pinagkukublihan ay kitang-kita niyang 
nagtatalo sina Belladonna at Yarrick. Hindi na sana 
siya magtatagal doon kung hindi lang niya narinig ang 
kanyang pangalan. 

“Basta gawin mo ang lahat para pigilan si Heliconia. 
Hindi siya puwedeng makapunta sa resthouse ni Crexus. 
Crexus is mine! Naiintindihan mo ba? Akin lang si 
Crexus!” sikmat ni Belladonna sa kababatang si Yarrick.

Natigilan siya. Paano nalaman ng kakambal na 
magkikita sila ni Crexus? She was bothered but what 
bothered her the most was Yarrick’s reaction. Malinaw 
niyang nakita sa mukha nito ang pagtutol sa gustong 
mangyari ni Belladonna. Nagsasalubong ang maiitim 
nitong kilay. He looked like the god of war ready to wage 
chaos. 

“What do you want me to do, Bella?”
“I don’t know and I don’t care! Bahala ka na sa 

diskarte mo!” yamot na tugon ng kakambal niya. 
He smirked lazily, and cocked his head back. “You 

really think I would be your willing ally on this? I like 
you, Bella, alam mo iyan. I have liked you since we were 



20Sin2kids. Bakit ba kasi patay na patay ka sa Crexus na 
iyan? Nandito lang naman ako. At boyfriend siya ng 
kakambal mo! Come on, forget about your diabololical 
plan and marry me instead. Isang kalokohan ang 
planong mamikot.”

Nakagat ni Heliconia ang kanyang labi. Alam 
naman niyang may gusto si Yarrick sa kakambal 
niya. Sobrang obvious niyon. Wala itong pakialam 
sa damdamin ng iba, pero iba kung tratuhin nito si 
Belladonna. Special. Labis kung magmalasakit ito sa 
kakambal niya at sunod lahat ng gusto ng babae. 

Pero kahit na alam na niya ang tungkol sa 
damdamin nito ay masakit pa rin palang marinig 
ang deklarasyon nito ng pag-ibig. Nilalapirot nang 
pinung-pino ang puso niya. Mas ininda niya ang 
katotohanang iyon kaysa sa natuklasang balak ni 
Belladonna na pamimikot sa nobyo niya.

“Kaibigan lang ang tingin ko sa ’yo, Yarrick,” 
walang ligoy na sabi ni Belladonna.

“You didn’t even try to like me back,” ismid ng 
binata.

“Because it won’t work! Magpakatotoo ka nga. 
Alam mong sa simula’t sapul pa lang ay hindi na 
lalampas sa pagiging magkaibigan ang ugnayan nating 
dalawa. Isang libong beses ko nang iginiit na ibaling 
mo na lang kay Coni ang pagtingin mo sa akin.”

Lumaktaw nang tatlong tibok ang puso ni 
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Belladonna ang tungkol sa lihim niyang pagsinta para 
sa kababata nila? Ganoon ba siya ka-transparent? 
Napahawak siya sa palawit ng kuwintas upang payapain 
ang nagririgodon niyang puso.

“I don’t like her. She’s too good for me. Sa sobrang 
bait niya ay parang aparisyon na tuloy ang tingin ko sa 
kanya. Wala sa plano ko ang magpakasanto o umusal 
nang isang libo’t isang dasal araw-araw. I have not even 
held a rosary since second year high school! At baka 
naman maabo ako kapag nahawakan ko siya. Dinaig ko 
pa n’un ang aswang na sinabuyan ng holy water.”

Umungol si Belladonna, naalibadbaran na sa kausap. 
Paatras na humakbang si Heliconia at dumaan sa pinto 
sa kusina palabas ng bahay. Hindi na niya kayang 
marinig ang paulit-ulit na pagtanggi sa kanya ni Yarrick. 
Kailangan niyang lumayo. Hindi na niya kailangang 
sumipot sa resthouse. 

Pero saan siya pupunta? Buo na sa loob niya ang 
pagtanggi sa inaalok ni Crexus na kasal. Higit ngayong 
nalaman niya kung gaano ito kamahal ni Belladonna at 
kung ano ang kaya nitong gawin para makuha lang ang 
puso ng binata. Sino siya para pahirapan ang kakambal 
na totoong nagmamahal? Maintindihan sana siya ni 
Crexus. Hihingi siya ng tawad dito sa tamang panahon. 

Walang mali sa kasintahan niya. He was Jon Snow 
the King of North. Maraming babae ang nagkakandarapa 
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puso niya.

Lumapit siya sa asul na Ford Fiesta sa garahe, 
panay ang hugot ng malalim na paghinga. Where to? 
She sighed. Bahala na. 

Pahawak na siya sa pinto ng kotse nang may 
mainit na kamay ang humila sa palad niya. A hand so 
hot she feared that it would literally set her on fire. At 
isang tao lang ang kilala niyang naghahatid ng init at 
apoy sa katawan niya…

“Y-Yarrick?” Tiningala niya ito. 
She was small and the man was intimidatingly 

tall. Para itong modelo sa tikas ng tindig. Hindi biro 
ang bilang ng mga talent scout na lumalapit dito. But 
Yarrick didn’t want attention. How ironic, dahil kahit 
saan ito magpunta ay nakakakuha ito ng atensyon. 
Girls flocked around him. May kung ilang beses na 
niya itong nakitang nilalandi ng mga kababaihan sa 
universidad nila noon. 

Ang ‘mighty pretty’ sa universidad nila na kasukat 
ni Barbie ang baywang ay naghabol din sa binata. Sino 
ba’ng hindi? Ultimo nga maglalako ng butter scotch 
sa labas ng campus ay nahumaling pa rito. 

Habang siya ay pasulyap-sulyap lang. Nasa malayo 
lang siya parati at pinapanood ito. She wished she was 
tough, too, and brave enough to show some cleavage 
and come near him. Pero duwag siya at walang 
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babaeng naglalaway rito. Kontento na lang tuloy siyang 
tanaw-tanawin ito.

“Where are you going, honey?” putol ni Yarrick sa 
paglalakbay ng diwa niya.

Pumulso ang pananabik sa dibdib ni Heliconia nang 
marinig ang magandang tinig ng binata. Hindi niya 
maalis ang tingin sa guwapong mukha nito. Ang linya 
ng panga nito ay inukit ng magaling na iskultor, ang mga 
mata nito ay matapang kung tumitig. 

He was the most appetizing kind of danger. He would 
bring her nothing but death. At handa siyang mamatay 
nang paulit-ulit sa piling nito.
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umunot ang noo ni Yarrick. “Heliconia?” 
pukaw nito sa mahabang pananahimik niya 
habang nakatingala pa rin dito. She must have 
looked stupid, dahil napangiwi ito, sabay tapik 

nang magaan sa kanyang pisngi. “Hey.”
“M-may pupuntahan lang ako,” aniya nang sa 

wakas ay mahanap ang boses.
He bared that lazy smirk again. “You’re not going 

anywhere. Dito ka lang,” nababagot nitong sambit. 
“Huwag ka nang umayaw. I do not want to carry 
you like a sack of rice.” Dinala siya nito sa direksyon 
ng nakahimpil nitong motorbike. Sumakay ito at 
sinabihan siyang umangkas sa likod.

Tumalima siya. 
“Put your hands around me and hold tight.” 

He was mesmerizing. The way he said those words 
sounded really sexy, and the ruthless glint in his eyes 
as he stared back at her just made him more appealing.

Dahan-dahan siyang humawak sa baywang ni 
Yarrick. For a second, she was tempted to rest her 
head on his upper back—broad and very masculine. 
Tinungo nila ang mansyon ng mga Sanvezera. 
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25 Ingrid De La Torre1Tiningala nito ang revolving camera sa gilid ng 
mataas na pader katabi ng malaking gate. “It’s me. 
Open up.” Tinahak nila ang mahabang sementadong 
daan. Sa magkabilang gilid ay ang magarbo at well-
trimmed na bougainvillae. Naggagandahan din ang 
malalagong puno ng dwarf mango na hindi na niya 
mabilang kung gaano karami. 

Hinawakang muli ni Yarrick ang kamay niya 
nang tumapat sila sa mansyon at hindi iyon binitiwan 
hanggang sa humantong sila sa marangyang sala. 
“Wala ang parents ko. They went to Papua.”

“H-ha?” Wala siyang naintindihan. Her heart 
was still beating too fast. Her face was still red. And 
she could still feel the warmth of his back against 
her chest. Ang init mula rito ay dumaloy sa bawat 
himaymay ng katawan niya.

“Nasa Papua ang parents ko.”
“Papua? Akala ko nasa Peru sila?” Alam niyang 

nasa Peru ang mga magulang nito dahil nabanggit ng 
daddy niya.

“Papua, Peru, kahit saan pa iyan. I really don’t give 
a f*ck.”

“N-nagseserbisyo ang mga magulang mo.” Ang 
alam niya base sa pagkakakuwento ng kanyang ama 
ay may tinutulungang mahihirap ang mag-asawa sa 
Peru.

He flashed her a half-amused, half-annoyed grin. 
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“What?”
He chuckled. “Wala. Niloloko lang kita. Masyado 

ka kasing seryoso sa buhay mo. Masyado kang mabait 
baka kunin ka na ni Lord. Hindi ka ba natatakot? 
Bakit hindi ka kasi tumulad kay Bella na sobrang 
cool?” Nagkibit-balikat ito. “Huwag mong subukang 
tumakas. I was a member of the track and field varsity 
team way back in high school. Mahahabol kita.” 
Ibinagsak nito ang sarili sa sofa at komportableng 
itinaas ang magkabilang kamay sa likod ng ulo.

Alam ko, Heliconia wanted to say. She was a 
certified stalker, at dakilang tambay sa ilalim ng 
punong acacia dahil nakatapat iyon sa 400m oval 
track. Maghapon siyang nakababad doon kesehodang 
papakin pa siya ng mga higad at langgam.

Memoryado niya ang kurba at hakab ng mga 
muscles ng binata sa katawan. His abs weren’t so 
defined then, but he already had muscles in the right 
places. Ngayon ay defined na defined na ang abs 
nito. Matitigas iyon at walo ang bilang. He would 
overqualify for international model. Bruh, he was 
hot. Steaming. Oozing. His V-line was the ultimate 
remake of the ‘temptation fruit’.

Wala sa loob na napatingin siya sa tiyan ng binata. 
Gumuhit ang init sa kanyang puson na ikinataranta 
niya lalo na nang mapagtantong sila lamang ni 



27 Ingrid De La Torre1Yarrick ang tao sa loob ng bahay at pinapantasya pa 
niya ang katawan nito. Isa pa naman siyang Eba na 
sa malas ay mapusok at mahina sa tukso ng Adan na 
kinatatakaman niya. 

“Uhm... b-baka hanapin ako ni Daddy. I think I 
should go—”

He groaned and in one lazy stride, he had 
slammed the door close behind her. Napaigtad siya 
lalo na nang itulak siya ni Yarrick sa pader at bumaon 
ang mga daliri nito sa magkabila niyang braso. Hindi 
ito nagsalita at matiim lang na nakatanghod sa kanya. 
His eyes screamed all that’s forbidden. Outlaw. 

Ibinuka ng dalaga ang bibig upang sana ay 
magprotesta, pero walang boses ang lumabas at sa 
pagkagimbal niya ay natuon doon ang mga mata ni 
Yarrick. Naglaho ang pagkabagot sa mukha nito at 
napalitan ng kakaibang emosyon—masidhi at mainit. 
Alam niyang puwedeng-puwede siyang halikan ng 
binata kung gugustuhin lang nito.

She swore she saw his throat moved. Nilukob ng 
mainit na hangin ang palibot nila. She couldn’t move 
a finger. Ni hindi niya maisara ang umawang na mga 
labi. Palipat-lipat ang tingin niya sa mga mata ng 
binata at sa mapupula nitong labi. 

“Y-Yarrick…”
“Shh...” His thumb touched the corner of her lips. 

Gusto na niyang mangisay sa kuryenteng dumaloy sa 



28Sin2katawan niya. 
“P-pero, ano kasi…”
“One more word and I’ll kiss you hard,” banta nito, 

nanunuot ang mala-lawin na titig sa kanyang mukha.
Lalong nalaglag ang panga niya. Sexual tension 

was beginning to suffocate her! Nagbibiro lang ba 
ito? Pero hindi ito nakangiti. God, he was serious. 
“B-but—”

“That’s it.” Bumaba ang bibig nito sa nakaawang 
niyang mga labi. His kiss was full of force. His tongue 
thrashed deep in her mouth. Namilog ang mga mata 
ng dalaga. Ang galing nitong humalik! Not that she 
had kissed a man before. But God, his mouth felt so 
good. 

Sa sobrang galing ay hindi niya masundan ang 
mainit na pagsakop ni Yarrick sa mga labi niya. 
Nangatog siya sa nerbyos. She stood rigid like a 
cold pole in the middle of a quadrangle. Hindi niya 
makontrol ang panginginig ng mga kamay at mga 
kalamnan. 

Huminto ang binata sa paghalik sa kanya. He 
looked into her eyes, surprised. “Hindi ka marunong 
humalik,” anito at hindi iyon patanong. He was stating 
the obvious.

“W-wala pang humahalik sa akin katulad ng 
ginawa mo…” depensa niya. Kahit na si Crexus ay 
hindi pa siya nahahalikan nang ganoon. Or even if 
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perfect.

His eyes gleamed. Mainit nitong hinaplos ang 
leeg niya saka pinagdikit ang mga noo nila. “How 
can you be this innocent?” Iisang hangin ang kanilang 
nilalanghap nang mga sandaling iyon. He kissed the 
corner of her mouth. “I will teach you if you want me 
to.”

Pagkakataon mo na ’to! hiyaw ng isang bahagi 
ng utak niya at wala siyang lakas na tumanggi. He 
was offering her more of his bone-melting kisses, 
paano siya aayaw? Alam niyang sobra pa sa halik ang 
pagsasaluhan nila kapag pumayag siya. She could see 
it in his eyes. She could see his burning lust for her. 
Tutupukin sila niyon. 

“T-turuan mo ako,” lakas-loob niyang sabi, 
sinelyuhan na ang kapalaran. Kumabog ang dibdib 
niya habang magkahinang ang kanilang mga mata. 

He gently grabbed her hair and tilted her head 
back before claiming her lips for a hot and lawless 
kiss. Bihasa ito sa larangan ng paghalik at mabilis 
nitong napukaw ang bawat himaymay ng katawan 
niya. “You realize we won’t be just kissing…” mainit 
nitong bulong sa tainga niya.

“Hmm...”
Madali siya nitong nadala at naihiga sa sofa. 

Kinalas nito ang pagkakabuhol ng lasong nakapaikot 
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pagkakatitig sa kanyang mukha.

She moaned when he expertly kissed her again 
while his hand cupped her left breast. Mapusok ang 
paraan ng pag-angkin nito sa mga labi niya. He tore 
his lips away only to devour her exposed breast. His 
mouth closed round her nipple and suckled it. 

Madiin niyang nakagat ang pang-ibabang labi. 
Alam niyang mali ang ginagawa nila ngayon. Pero 
hindi niya makapa ang pagtutol sa dibdib. She took 
his kisses like how Eve took the temptation fruit. 
And Yarrick was her temptation fruit.

Inosente si Heliconia sa mga nangyayari at bago 
sa kanya ang sensasyon at kiliting ipinapadama ni 
Yarrick, pero sigurado siya sa sariling buo sa loob niya 
ang ipagkaloob ang katawan dito. She had loved him 
for so long. Hindi niya binuksan ang puso niya sa iba. 
She silently wished that one day… someday… his 
name and hers would be the same. 

j
Tagusan ang tingin ni Heliconia sa kisame habang 

nakakubabaw sa kanya si Yarrick. He was snugged 
down in her softness, his chest heaving up and down. 
She dared not break the silence. Kontento na siyang 
hagurin nang marahan ang malambot nitong buhok. 

She had dreamed of combing his hair so many 
times before, dreamed of becoming his wife someday. 



31 Ingrid De La Torre1Simpleng maybahay ng binata na mag-aalaga rito at 
sa magiging mga anak nila. Ipaparamdam niya rito 
araw-araw kung gaano niya ito kamahal. 

Magiging kontento siya sa buhay na ibibigay 
nito sa kanya. Magiging masaya siya sa piling nito at 
wala nang mahihiling pang iba. Hindi siya magiging 
mapaghanap. Iintindihin niya ito sa lahat ng bagay at 
pagsisilbihan.

Mayamaya lang ay pantay na pantay na ang 
paghinga ng binata. Alam niyang tulog na ito. Kinapa 
ni Heliconia ang cellphone sa side table. For a few 
minutes, she just stared blankly at her phone. May 
nag-uudyok sa kanya na isagawa ang maitim na dikta 
ng utak. Hanggang sulyap lang kasi ang nararating ng 
no-hope-in-hell at lihim niyang pagsinta sa binata. 
And she had been secretly loving him for so long.

Gawin mo na!
Naalala niya ang pelikulang Pinoy na Daanin sa 

Dahas si Manoy. Lumang-luma na at hindi pumatok 
sa takilya, pero tumatak sa utak niya ang ginawa ng 
babaeng bingot na si Hilda para mapilit si Manoy na 
pakasalan ito. She blackmailed him! 

Nag-inuman sina Hilda at Manoy na nauwi sa 
pagtatalik. Nang tumba na si Manoy ay kinuhanan ni 
Hilda ng picture ang sarili katabi ang hubad na hubad 
na lalaki. Sipsip na alalay ng mayor si Manoy at hindi 
puwedeng kumalat ang malalaswa nitong pictures 
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pakasalan si Hilda. 

Hindi rin tumagal ang pagsasama ng dalawa dahil 
sugarol si Hilda at nakuha pang mang-akit ng kapwa 
bingot na tigasin sa tong-its. Hinabol ito ng itak ni 
Manoy. Hindi namatay sa taga si Hilda. Nakatakas ito 
pero nahulog sa imburnal. Iyon ang ikinamatay nito.

Ang punto, nakuha nito si Manoy. Kung hindi ito 
naging masamang babae at pabayang asawa ay maayos 
sana sila ng asawa. 

Naakit si Heliconia na gayahin ang ginawa ni 
Hilda. Iba-blackmail niya si Yarrick para pakasalan 
siya nito at isinusumpa niya, magiging mabuti siyang 
asawa rito. Hindi kagaya ni Hilda. Magiging maayos 
ang pagsasama nila ni Yarrick.

Bumuntong-hininga siya, litung-lito. Ayaw niya 
na gusto naman. Sumiping na sa kanya ang binata. 
Pictures na lang ang kulang. She was still sweaty-
naked and he was, too. Itinaas niya ang kamay na 
may hawak ng aparato at sunud-sunod ang ginawang 
pagpindot. She took pictures of them. Hindi lang 
basta pictures—Rated triple X! Malinaw na malinaw 
ang hubad na katotohanan!

Maingat niyang itinulak pagilid ang malaking 
katawan ni Yarrick saka bumangon para kuhanan ng 
pictures ang tulog pa ring binata. Starring ang singit 
nito at maumbok na puwit. Kakayanin ba niyang 



33 Ingrid De La Torre1i-blackmail si Yarrick? If she blackmailed him, would 
it do her heart any good? 

Ibinalik niya ang phone sa side table at 
pinakatitigan ang lalaki saka mariing umiling. 
Isiniksik niya ang sarili sa katawan ng hubad pa ring 
si Yarrick. 

“Hindi ko kaya… baka naman makuha pa kita sa 
santong dasalan,” mahina niyang bulong sa tulog pa 
ring kababata. “M-mahalin mo rin ako, pakiusap…” 
Tears began to well in her eyes. 

Ang hirap naman kasing umibig nang walang 
katugon. Her world revolved around him. Mula noon 
hanggang ngayon ay walang nagbago sa damdamin 
niya para rito. Sinubukan niyang kalimutan ito, pero 
hindi siya nagtagumpay. She loved him to distraction.

Gumalaw ang binata at umungol. 
“Yarrick?” mahina niyang tawag dito. Alam niyang 

gising na ito.
“Hmm...” He didn’t move but his lips parted a 

little. Tumuon doon ang atensyon niya. Her cheeks 
flushed. Those lips could make a woman go wild.

Heliconia swallowed the lump in her throat. 
Biglang nanginig ang mga kalamnan niya. Hindi na 
lang niya ito iba-blackmail. Naniniwala naman siyang 
mahabagin ang diyos ng mga puso. Baka maawa sa 
kanya ang langit. Ikukumpisal na lang niya rito ang 
totoong nilalaman ng puso niya. 
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kung wala itong damdamin para sa kanya. Baka lingid 
sa kanyang kaalaman ay may pagtingin din sa kanya 
ang lalaki kahit na katiting lang. She held her breath. 

“Yarrick, m-mahal kita,” kumpisal niya, kabadung-
kabado.

Hindi nakaimik ang binata. His muscles became 
rigid. Bumangon ito at tumanghod sa kanya bago 
naupo sa gilid ng sofa. Sabug-sabog pa ang buhok 
pero napakaguwapo pa rin nito. 

How could she not fall in love with this man? Ang 
linis at ang bango nitong tingnan kahit bagong gising 
at magulo ang buhok. Kahit na siguro makipagbasag-
ulo ito sa kanto at makulong kasama ang mga 
sanggano ay presentable pa rin itong tingnan.

Yarrick grabbed and pulled his hair, then he 
buried his face into his palms. Unti-unting nabalot 
ng tensyon ang paligid. Bakit parang hindi ito natuwa 
sa ikinumpisal niya? Wasn’t he supposed to be happy? 
Maliban na lamang kung wala talaga itong pagtingin 
sa kanya—

She paled. Kabado siyang napatitig dito. Buo-buo 
na ang pawis sa noo at ilong niya.

Nagbuga ng hangin ang binata. “I want to say I 
love you, too… but I’d be lying,” simula nito.

Natulos siya sa kinahihigaan. Masakit iyon. Ang 
inaasahan niyang romantikong kahihinatnan nila ay 
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“Sabihin mo nang gago ako dahil pinakialaman 

kita. Isipin mo na ang lahat ng masasama tungkol 
sa akin. Honestly, I don’t know what got into me. 
I couldn’t even explain it. Hindi ko alam kung ano 
ang nagtulak sa akin na angkinin ang katawan mo. 
Maybe because you were really alluring last night and 
you didn’t know how to kiss properly and you were 
so soft and…” Umungol ito at tumitig sa kanya. He 
looked just as lost and confused as she was. “Mahal 
ko si Bella.”

Kumirot ang puso ni Heliconia. She didn’t know 
so much pain until now. Akala niya ay masakit na 
ang lihim na ibigin ang binata, pero mas masakit pa 
pala ang walang ligoy nitong pag-amin na may ibang 
babae itong hinahangad at kakambal pa niya.

“I hope this doesn’t change anything between us. 
Pareho naman nating ginusto ang nangyari.”

Nag-iwas siya ng tingin. Ayaw niyang makita nito 
ang pag-iinit ng kanyang mga mata. 

“Hindi ka maaagrabyado. I have always been 
cautious. I made sure you won’t carry my child 
after what we did. You wouldn’t want an unwanted 
pregnancy, would you?” 

Lalo siyang nanlumo. Siya ba talaga ang ayaw o 
higit na ito ang takot na makabuntis? 

Lumundo ang sofa nang tumayo si Yarrick. Isinuot 
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sarili. “Nasa dulong kaliwa ng pasilyo ang banyo,” 
anito na parang balewala lang talaga ang namagitan 
sa kanilang dalawa. He didn’t care even if he was her 
first. 

She felt the throbbing pain between her legs and 
she wanted to cry screaming especially when she saw 
her blood. Bumagsak nang talaga ang Bataan.
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ariing kinagat ni Heliconia ang pang-ibabang 
labi. Kasalo niya ang ama at kakambal sa 
hapag at naghahapunan, pero wala ni isa sa 
kanila ang umiimik. 

    Hindi niya halos nagagalaw ang pagkain, ganoon 
din si Belladonna na may sariling problema. Hindi 
niya matingnan ang ama at sinisikap na iiwas ang 
tingin tuwing natutuon sa kanya ang mga mata nito. 

Kanina lang ay sinundo nila ang kapatid niya sa 
resthouse ni Crexus. Opisyal na silang naghiwalay ng 
nobyo dahil may nangyari na rito at kay Belladonna. 
She was not hurt. Una pa lang ay alam na niyang 
pupunta sa resthouse ang kakambal niya. Ang sakit na 
idinulot ni Yarrick ang higit na malalim ang naging 
pinsala sa kanya. Ibinigay niya ang lahat dito—puso 
at katawan.

“Bella, Coni, masakit sa akin ang nangyayari sa 
inyong dalawa ngayon at kung nabubuhay lang ang 
mommy ninyo ay hindi ko alam kung papaanong 
sasabihin sa kanya ang lahat ng ito,” simula ng ama 
nilang si Frederick na tuluyan nang itinulak palayo 
ang plato. Puno ng kinukubkob na galit ang pintig sa 
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Napaangat siya ng tingin. 
“Tama nang tinalikuran ni Crexus si Bella. Ang 

impertinenteng iyon! Kung ako lang ang masusunod, 
pipilitin ko ang lalaking iyon na pakasalan ka, Bella.” 
Bumuntong-hininga ang ginoo bago bumaling sa 
kanya, puno ng paghihinagpis ang hitsura. “Hindi 
puwedeng dalawa kayo ang maagrabyado ng lalaki, 
Heliconia.”

Bumadha ang malaking takot at pagkagulat sa 
maganda niyang mukha. “A-ano ho ang ibig ninyong 
sabihin?” 

“Pinakialaman ka ng kababata ninyo, Heliconia. 
Kahit na itanggi mo pa, alam kong may nangyari sa 
inyo kagabi,” tiim-bagang nitong siwalat. May hinugot 
ito sa bulsa. Ang cellphone niya! Walang security code 
iyon at mabubuksan lang ng kahit na sino. 

Wala sa sarili si Heliconia kaninang umaga 
pagkatapos niyang lisanin ang mansyon ng mga 
Sanvezera. Hindi niya matandaan kung nailapag niya 
kung saan sa sala nila ang kanyang cellphone. Hindi 
na niya inalala iyon. She didn’t care. She was so hurt. 
Nagkulong lang siya sa kuwarto.

Namutla siya at napatingin sa kakambal na 
mabalasik ang ekspresyon sa mukha.

“Totoo ba?” pahiyaw na tanong ni Belladonna, 
hindik na hindik. Hinagilap nito ang phone at 
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“Sinabi ba niyang pakakasalan ka niya?”

Hindi siya nagsalita. Ngayon siya nagsisisi kung 
bakit hindi pa niya binura agad ang mga pictures. 
Binasura na niya ang ideyang mam-blackmail para 
lutasin ang suliranin niya sa puso. 

“Coni, tinalikuran na ako ni Crexus! Hindi ako 
papayag na pati ikaw ay hindi panagutan ni Yarrick. I 
know how it feels to be rejected, at hindi ako papayag 
na gawin ni Yarrick ang ginawa sa akin ni Crexus.” 
Nagmura ito nang mahina. “This is all my fault! 
Kung hindi ko pinilit si Yarrick na pigilan ka ay hindi 
mangyayari ang lahat ng ito. Let me fix this.”

Nanginig ang mga labi niya kasabay ng sunud-
sunod na pagpatak ng luha sa magkasalikop niyang 
mga kamay na nakapatong sa kandungan. “H-hindi 
niya ako mahal.”

“F*ck that! So what? I’ll break his balls if he denies 
you this marriage. Kakausapin ko ang gagong iyon! 
Hindi uubra sa akin ang pagiging bad boy niya. Kung 
hindi ka pala mahal di sana hindi ka pinakialaman! 
Ano’ng tingin niya sa ’yo? Babaeng parausan? 
Puwedeng pampainit ng kama? Pakakasalan ka niya 
o ikakalat ko ang pictures ng isang libo’t isang tuwa 
kasama na singit niya sa Internet!”

“No! Hindi mo gagawin iyan. Alam mo namang 
ako ang… ako ang…” Hindi niya madugtungan ang 
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“Don’t worry, Coni. Hindi kita ipapahamak. I have 

a plan and a pair of balls to fry. Humanda sa akin ang 
lalaking iyon!” Tumayo si Belladonna at iniwan sila ni 
Frederick sa kusina.

Inabot ng matanda ang tasa ng nag-uusok na kape 
at marahang sumimsim. Mas mahinahon na ang anyo 
nito ngayon kumpara kanina. “He will marry you, 
Coni. I’m sure he will.” 

Dapat ay mapanatag ang kalooban niya, pero 
eksaktong kabaligtaran niyon ang nararamdaman 
niya. Hindi niya ugaling ipilit ang sarili sa ibang tao. 
Ayaw niyang obligahin si Yarrick na pakasalan siya 
kung ibang babae naman ang laman ng puso nito 
kaya nga tuluyan na niyang kinalimutan ang planong 
i-blackmail ito. 

She couldn’t do it. Ang hindi niya napaghandaan 
ay ang madiskubre ng ama ang mga litrato nila. That 
was definitely not part of the plan.

j
“Get inside the bridal car, honey,” matigas na 

sambit ni Yarrick na ikinagulat ni Heliconia. 
Galing siya ng coffee shop at kinausap ang event 

planner ng kasal. She came to personally tell them 
that the wedding would be cancelled, at hindi para 
asikasuhin ang kasal na hindi niya sigurado kung 
sinang-ayunan na ni Yarrick. Belladonna told her that 
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sa bagay na iyon. 

Gusto niyang kanselahin ang preparasyon, pero 
hindi siya pinakinggan ng events planner at inabot 
lang sa kanya ang invitation cards. 

Yarrick grabbed her elbow uncaringly. Padaskol 
nitong binuksan ang pinto ng itim na Honda Civic 
at idineposito siya sa harapan. She trembled when he 
saw his eyes boiling with rage. Alam niyang nagagalit 
ito sa kanya. Magmula nang sabihin ni Belladonna 
na papakasalan siya ni Yarrick ay ngayon pa lang sila 
totoong nagkaharap. And she could tell why. The man 
was fuming mad! Ayaw siguro siya nitong makita o 
makausap man lang. 

“Let’s brand you mine, honey,” matigas nitong 
sambit at malakas na inapakan ang silinyador.

“S-saan mo ako dadalhin?” 
“Sa kota ko.”
“I-iuwi mo ako sa bahay namin, pakiusap,” 

sumamo niya, gumaralgal ang boses. Natatakot siya 
sa galit na malinaw niyang nakikita sa mga mata ng 
binata.

“Bakit naman kita iuuwi sa inyo?” Tinapunan 
nito ng tingin ang invitation cards na nakapatong sa 
kandungan niya at ngumiti nang buong pang-uuyam. 
“You’re going to be my wife soon, Coni. Gusto ko 
lang makasigurong makukulong ka sa akin katulad ng 
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he snarled, lips twisting in hostility. “Ibibigay ko sa 
iyo ang pangalan ko, pero pagbabayaran mo iyon nang 
mahal.” 

Dumiin ang paghawak nito sa manibela ng 
sasakyan at lalong binilisan ang pagpapatakbo. Natakot 
si Heliconia. He was overtaking and counterflowing. 
Pinagmumura na sila ng ibang drivers, pero wala 
itong pakialam. He drove like a demented king as if 
he owned the streets. Humantong sila sa isang duplex 
apartment. 

“We’re here, baba na.” 
Hindi siya gumalaw sa kinauupuan. Kinutuban 

siya nang masama at napadiin ang sandal nang 
aabutin siya ni Yarrick.

Nagdilim ang mukha nito. “Coni, ang s’abi ko 
baba na,” ulit nito sa magaspang na tinig. Hinila siya 
nito at dinala sa loob ng duplex apartment. Mababa 
lang ang kisame. Iba’t ibang nude art ang nakakabit 
sa pader. May dalawang mesa, apat na stools, at 
mahabang sofa. May dalawang pinto sa loob. Isa ay 
banyo dahil bahagya niyang nasilip ang toilet. Ang isa 
ay nakasarado at may kurtinang gawa sa kung anu-
anong abubot. 

“A-ano’ng ginagawa natin dito?” kinakabahan 
niyang tanong. 

“Strike branding. I’m marking you as property,” he 
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just some cheap merchandise. “Huwag kang mag-
alala, professional brander si Europa.” Naningkit nang 
bahagya ang mga mata nito nang tumitig sa kanya.

“Yarrick! You’re just in time.”
Sabay silang napalingon sa bungad ng pintong 

may kurtinang gawa sa assorted abubot. Nakatayo 
roon ang magandang babae na sumambit sa pangalan 
nito. Itim na itim ang buhok nito sa puno ng anit at 
ang dulo ay pula. Mestiza ito at matangkad. 

“Everything’s ready. Shall we proceed?”
“Please and make it fast, Europa,” ani Yarrick.
Ngumiti lang ang tinawag na ‘Europa’ saka 

bumaling sa kanya. “I’ll try my best to make it less 
painful.”

“She loves pain, Europa, kaya nga gustung-gusto 
niyang magpakasal sa akin kahit alam niyang hindi 
ko siya mahal.” Yarrick was brutal. Bumaling ito sa 
kanya. “Gusto mo ako, di ba? I admire your guts. 
And to give you credit, ikaw lang ang nakagawa ng 
bagay na hindi nagawa ng mga babaeng nagdaan sa 
buhay ko: ang i-blackmail ako! Now, you’re going to 
be mine forever,” walang anuman nitong sabi. Walang 
emosyon ang mukha nito at nakatingin lang sa kanya. 
“Semper meum sa kanang pulso niya, Europa,” baling 
nito sa babae, hinagilap ang pupulsuhan niya.

“This is going to burn my skin, Yarrick, huwag 
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umuwi.”

“After this, honey.” He held her face and smiled at 
her devilishly. “Don’t worry, it’s going to be just a tiny 
mark on your skin. Gusto ko lang ng paalalang akin 
ka mula sa araw na ito hanggang nasa balat mo ang 
marka. Your imprinted contract with the devil. Semper 
meum, Coni. Always mine.”

Pagkalabas nila ng duplex apartment ay wala silang 
imikan hanggang sa maiparada nito ang kotse sa tapat 
ng gate ng bahay niya. Her wrist was painful—she 
knew her skin was still burning—but not as painful as 
her incinerated heart. Alam niyang nagpupuyos lang 
sa galit ang binata. In his sane mind, she knew in her 
heart of hearts that he would not hurt her physically.

Napatitig siya sa katabi. Yarrick was stiff. And was 
it regret that she saw in his eyes when he glanced at her 
wrist? Napaigtad siya nang bigla nitong pinagbabayo 
ang manibela. Nagkikiskisan ang mga ngipin nito sa 
pagpipigil ng emosyon. 

“Nasa mayor’s office ako sa araw ng kasal natin. 
We will be married,” deklara nito. 

Pagkababa niya ng kotse ay kaagad na humarurot 
iyon palayo at naiwan siyang nakatingin sa papaliit na 
sasakyan.

j
“Do you, Yarrick, take Heliconia to be your 
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Wife. Legal na asawa. Hindi niya alam kung 

matatawa siya o maghihisterya. Nawala na sa 
seremonya ang atensyon niya at nahulog sa malalim 
na pag-iisip. Batid niyang napipilitan lang ang lalaki 
na pakasalan siya. 

Kagaya ng napagkasunduan ay pribadong 
seremonya lang ang ginanap. Nasa tabi niya si 
Belladonna at buong durasyon ng kasalan ay masama 
ang tingin nito kay Yarrick. Her twin’s face had been 
twisting in disgust since the start of the ceremony.

Heliconia looked up at her husband and saw his 
face dark with controlled anger. Matigas ang pagpulso 
ng panga nito at matalim ang kislap sa mga mata. 
Parang piniga ang puso niya nang makitang hindi ito 
masaya. Dinaig pa nito ang inalisan ng karapatang 
mabuhay.

Yarrick gazed down at her and she blushed. Iiwas 
sana niya ang tingin, pero nasapo na ng kamay nito 
ang likod ng ulo niya. She quivered a little when his 
fingers touched her nape. Inanunsyo na ba ng pari na 
legal na silang mag-asawa at maaari na siya nitong 
halikan? Hindi na niya narinig iyon.

“Mag-asawa na tayo ngayon sa mata ng Diyos at 
mga tao. Satisfied? You just got what you wished for, 
honey,” he whispered in her ear. The contempt in his 
voice was deep. “Now, let me kiss my beautiful bride,” 
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Bago pa siya makagalaw ay lumapat na sa bibig 

niya ang mga labi ng asawa. Kung akala niya ay simple 
lang ang halik na ipagkakaloob nito sa kanya ay 
nagkakamali siya. He held her tighter and his tongue 
sought entrance into her mouth. He gave her more 
than just an arousing kiss. 

“Hoy, baka maubos ang labi ng kakambal ko!” 
hiyaw ni Belladonna. “Alagaan mo si Coni, kung 
hindi’y mananagot ka sa akin,” banta nito kay Yarrick. 
“Kung ako lang, I would literally fry your balls! Alam 
mong hindi ako nagbibiro!”

Lalong nagdilim ang mukha ng lalaki. “Thank 
you for showing mercy, my Queen,” sarkastiko 
nitong tugon. “Huwag kang mag-alala, gagawin kong 
makabuluhan ang pangalawang tsansa na ’to. I’d use 
my eggs wisely, baka lang bukas ay may pamangkin 
ka na.”
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elcome home, wife,” sarkastikong 
sambit ni Yarrick nang maiparada na 

nito ang kotse sa garahe. Dinala siya nito sa 
mansyon ng mga Sanvezera. Sa pagkakataong 

iyon ay bilang legal na nitong asawa. 
Minasdan ni Heliconia ang lalaki at ang ouroboros 

tattoo nitong itininta sa kanang braso kung saan 
umuumbok ang mahubog nitong muscles. His tattoo 
was neatly made. Hindi maruming tingnan. She never 
really liked tattoos but for Yarrick, she could make an 
exception. His tattoo looked really hot, and probably 
good to taste.

Natilihan siya sa mga naiisip. Hindi niya 
maintindihan kung bakit tukod-langit ang pagnanasa 
niya sa lalaking ito, sa kabila ng mga ginawa nito sa 
kanya ay gustung-gusto niya pa rin si Yarrick. Dapat 
ay nagagalit siya rito ngayon. Dapat ay sinisigawan 
niya ito at sinasampal. He branded her permanently. 
He marked her as his property. Her wrist showed the 
little mark where she was branded. Permanente na sa 
balat niya ang marka.

Semper meum. Always mine. Kahit saan siya 
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pag-aari na siya ni Yarrick Sanvezera. Unlike tattoos, 
hindi na mabubura kailanman ang marka sa pulso 
niya. Katulad din ng damdamin niya para rito na 
habambuhay na sigurong nakabaon sa puso niya. No 
matter how hard she tried to dissolve her feelings, it 
kept bouncing back.

Nalukot ang noo ni Yarrick. “Ayaw mo pa bang 
bumaba?” Akala niya ay mauuna na itong pumasok sa 
loob ng mansyon, pero nauna lang pala itong bumaba 
upang maipagbukas siya ng pinto ng sasakyan. Hindi 
siya nakakibo agad. Little butterflies somersaulted in 
her tummy. 

“Hey, are you not feeling well? Dahil pa rin ba iyan 
sa ginawa ko sa iyo?” pukaw sa kanya ng asawa, kunot 
na kunot ang gitna ng magkabilang kilay. Nakita 
niya nang disimulado nitong tapunan ng tingin ang 
kanyang kanang pulso. Dumaan ang guilt sa mukha 
nito na kaagad din nitong ikinubli. Was he sorry? 
Nagi-guilty ba ito sa ginawa nito sa kanya?

Yumukod ito at inilapit ang mukha sa kanya. 
Mariin niyang naipikit ang mga mata at napakapit sa 
upuan. Oh my God, he’s going to kiss me! tili ng maliit na 
tinig sa likod ng utak niya. 

Iniunat ni Yarrick ang kamay at inabot ang 
cellphone sa dashboard. “Open your eyes. I am not 
going to kiss you. Kinuha ko lang ang phone ko. 
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False alarm! Akala pa naman niya ay hahalikan siya 

nito. Hindi pala. Maingat siyang bumaba at sumunod 
sa asawa. Hinayon niya ng tingin ang likod nito. Her 
eyes skated from the top of his sexy butt to the back 
of his neck and his broad shoulders. Umakyat ito ng 
hagdanan at muntik pang magbuhul-buhol ang mga 
paa niya dahil hindi siya nakatingin sa nilalakaran. 
Napabuga siya ng hangin at humawak sa barandilya.

“Ayusin mo ang paglalakad. Do not expect me 
to catch you if you fall,” anito, giving her a knowing 
look. Parang may ibang kahulugan ang sinabi nitong 
iyon. “This is the West Wing. Here’s my room. That’s 
yours,” turo nito sa silid katabi ng kuwarto nito nang 
naglalakad na sila sa mahabang pasilyo. “Pinaakyat ko 
na sa mga kasambahay ang mga gamit mo.”

“H-hiwalay ang kuwarto natin?” She wanted to 
kick herself for sounding so disappointed.

Ngumisi si Yarrick. Hindi nakalampas dito ang 
panghihinayang sa boses niya. “Bakit? Gusto mo ba 
akong makatabi sa gabi? Sorry, honey, but I don’t want 
to share my bed with you.” He smothered her tiny 
figure with one last look before he turned his back. 
Pumasok na ito sa sariling silid at ini-lock ang pinto. 

Great! Just great! Iniisip ba ng asawa niya na 
gagapangin niya ito? Nahiya naman siya sa iniingatan 
nitong puri. Nakagat niya ang labi at dumerecho na 
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and simple but nice. May isang double-size bed at 
dalawang lamesita sa magkabilang gilid kung saan 
nakapatong ang ilawan at libro tungkol sa Philippine 
Jurisprudence. 

Naghalungkat na si Heliconia sa maleta at kumuha 
ng manipis na t-shirt at maikling cotton shorts. Dinala 
niya iyon sa banyo at sinampay sa rod bago naghubad 
at itinapat ang katawan sa shower. Pagkatapos ay 
nagsepilyo siya at tinitigan ang repleksyon sa salamin. 
“Pangit ba ako? Mabaho?” Hindi naman siya amoy 
buni o alipunga, pero bakit parang ayaw siyang 
hawakan ng asawa? Bakit kulang na lang ay sabihin 
nitong ayaw siya nitong makasiping? 

Nagbuga siya ng hangin at nagdesisyong matulog 
na. Pabiling-biling siya sa kama. “Bakit ba hindi ako 
makatulog? I probably should have told him how 
much I hated him for what he did to me. Dapat 
siguro ay sinampal ko man lang siya. Iyon nga siguro.” 
Lumabas siya at kumatok sa katabing silid. 

“What do you want?” Half-naked at naka-boxers 
na lang ang kanyang asawa nang pagbuksan siya nito 
ng pinto. 

Napalunok siya at pinilit na hindi mahalata ng 
kaharap ang pagbabara ng lalamunan niya. She forced 
herself to look up at him.

 “I... uhm…” God, Yarrick is half-naked! Ipinilig 
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be distracted! Stop thinking of your husband’s abs and 
biceps, and tell him how much you hate him! Tell him 
he’s not worth the pain! Isigaw mo sa pagmumukha ng 
lalaking iyan! “…to say g-good night.” She wanted to 
kick herself. Isa siyang dakilang tanga!

For five full seconds, he didn’t speak. Matiim lang 
itong nakatingin sa mukha niya, sa mga labi niya. 
His sultry, penetrating eyes bore into hers. He wasn’t 
simply looking at her; he was intently looking at her. 
At nakipagtitigan din siya rito. Kahit na anong pilit 
ng utak niyang mag-iwas na siya ng tingin ay hindi 
niya magawa.

“Don’t make me touch you, Coni,” he warned 
through clenched teeth. “I’m trying my hardest to 
restrain myself.”

“No, uhm... magu-good night lang talaga ako.” 
She tiptoed and pressed a soft kiss on his jaw that 
elicited a groan from him. Gusto na talaga niyang 
tadyakan ang sarili. Ano na ang nangyari sa sampal? 
Bakit imbis na iyon ay halik pa ang ibinigay niya sa 
asawa? “S-sige, matutulog na ako…”

“Ganyan ba talaga dapat ang ayos ng taong 
maggu-good night lang? Coni, I can see your aroused 
nipples through your shirt!” 

“Ha?” Natilihan siya at pinagkrus ang mga kamay 
sa tapat ng dibdib. Nakalimutan niyang sobrang nipis 
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siyang ginagawa iyong pantulog.

Gumalaw ang panga ni Yarrick. “You’re trying to 
seduce me, aren’t you, wife?”

“No, I’m not trying to seduce you!” maagap niyang 
kontra. “H-hindi ko sinasadyang…” Nagbuga siya ng 
hangin, naubusan na ng sasabihin. “I should go back 
to my room now.” Tumalikod na siya.

“Too late for that, Coni.” The next thing she knew, 
his lips were already on hers. His fingers tugging 
erotically at her hair, pulling her closer to him.

“Yarrick…” paungol niyang sambit sa pangalan ng 
asawa. The pain in her womb was stinging, she needed 
him to fill her up.

“Tell me that you want me inside you again. Tell 
me,” he demanded, his voice gruff.

“I… I want you i-inside me again, Y-Yarrick…”
He smothered her lips with his, thrusting his 

firm tongue inside her mouth. Hinatak siya nito 
papasok ng kuwarto. Pagpasok na pagpasok nila sa 
loob ay kaagad siyang itinulak ng asawa sa kama. 
Hindi niya nakuhang gumalaw. He mounted her. His 
hands gripped her wrists and pinned them down on 
the pillow. His kisses weren’t soft. They were rough, 
beastly… sadistic even. She was pressed to the soft 
mattress when he sucked at her breasts one after the 
other.
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like rough, honey?” he rasped against her ear, nibbing 
her earlobe.

Napasinghap si Heliconia. Kahit na ayaw niyang 
angkinin siya nito nang walang pag-ibig ay hindi 
naman niya mapigil ang pag-iinit ng katawan. Her 
husband was a hot-blooded beast, a wilderman. 
Naramdaman niya ang pagkagat nito sa leeg niya. She 
couldn’t help herself. Her body was addicted to his 
scent, his kisses. Hinayaan niyang galugarin ng mga 
kamay nito ang lahat ng parte ng katawan niya.

She gasped when he pulled down her shorts and 
forced her legs apart so his hand could crawl freely 
inside her lacy underwear. Yarrick’s hand felt rough 
against her cunt. His callous fingers rubbing her clit 
violenty. He went down and licked her wet slit that 
made her writhe and scream and come.

“Please, stop…” daing niya.
But he didn’t. “You don’t really want me to 

stop, honey.” He just kept on licking her slit and 
clit alternately. Mariin siyang napakapit sa kama at 
malakas na umungol. 

“You’re loud,” komento ni Yarrick, may pilyong 
ngisi sa labi nang bahagyang mag-angat ng mukha 
upang titigan siya. 

She outstretched her hand to touch his face, but 
he just held her wrist. Nahuli pa niya ang pagtigas ng 
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himself up, freed his c*ck, and entered her sharply. 
Suminghap siya at napakapit sa batok ng kanyang 
asawa. 

He rode her violently and f*cked her hard. Sort 
of there’s-no-tomorrow hard. He grabbed her left leg 
and anchored it over his ass while he dove deep and 
powerful inside her. Then he shuddered, pulled back, 
and came on her stomach.


