
B1 elisestrella

d
minado naman akong nerd ako pero ano naman ngayon? 
So wala akong hilig sa fashion at hindi sumusunod sa uso. 

So wala akong alam sa makeup. So mitsa ng buhay ko kapag 
nagsuot ako ng sapatos na may takong na mas mataas sa three 
inches. So what?

Masaya ako sa buhay ko bilang nerd, kasama ng mga 
libro, ng mga gadgets at school. Para sa ‘kin, ano pa ba’ng 
kakailanganin ko?

“Boyfriend,” sabi ni Mommy nang minsang itanong ko ‘yun 
sa kanya at muntik nang ma-glue sa batok ko ang mga eyeballs 
ko sa sobrang pagkakatirik ng mga mata ko.

“Mom, wala naman akong gagawin sa boyfriend,” sagot ko 
bago tumungo sa binabasa kong text book. “Istorbo lang ang 
mga ‘yan.”

Muntik nang liparin ang bangs ko sa lalim ng buntong-
hininga niya. “Nang ipanganak kita, hindi ko pinangarap na 
maging matandang dalaga ka. Gusto ko rin naman ng apo ano! 
Isa pa, paano kung wala na kami ng daddy mo? Sino na lang ang 
kasama mo?”

“O, pinatay mo na naman ako,” biro ni Daddy mula 
sa kabisera ng mesa at ngumiti sa ‘kin. Kumindat ito bago 
binalikan ang binabasang dyaryo. Sanay na ito kay Mommy.

Pumalatak si Mommy. “Kasalanan mo ito, eh,” sabi niya kay 
Dad.

“At dahil patay na ako, wala akong kasalanan.”
Hindi ko napigilan ang matawa at ako naman ang inirapan 

ni Mommy.
Wala na sigurong mas magkaibang couple sa balat ng lupa 
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kaysa sa dalawang ito. Alam mo ‘yung show na Beauty and the 
Geek? Sila ang perfect example n’un. 

Ang daddy ko, si Dr. Jonas Gonzaga, ay isang biochemist 
na nagtatrabaho sa laboratory na nagma-manufacture ng ilan 
sa pinakasikat na mga gamot sa Pilipinas. Summa cum laude siya 
noong college, nag-masters, pagkatapos ay kumuha ng PhD—
actually, tatlong PhDs—sa America.

Iyon ang una kong pinangarap, actually, na mapantayan ang 
tatlong PhD ni Daddy.

Muntik na yatang maiyak si Mommy n’ung marinig niya 
‘yun. Ang mommy ko, si Caroline, ay prom queen, homecoming 
queen, socialite beauty queen na nanalong Miss Universe two 
years bago niya ako ipinanganak.

Guwapo naman si Daddy, in an endearing, geeky way. 
At matalino naman si Mommy. Cum laude kaya siya noong 
college. Pero kahit na ganoon, marami pa rin ang bumubulong 
na hindi bagay ang dalawa. They proved na totoo rin 
naman ang opposites attract kasi sila ang pinaka-romantic, 
pinakanakakakilig na couple sa lahat ng mga kilala kong couples.

At least para sa ‘kin.
I’m September, by the way. Seffie for short. Dreamer, class 

president, running for valedictorian, and captain of my high 
school soccer team. Swerte ako dahil nakuha ko ang utak ng 
daddy ko at kahit paano ang charm ng mommy ko. Hindi ako 
mananalo sa Miss Universe na tulad niya pero hindi rin naman 
ako pangit. Masyado.

Romantic din ako, hindi lang masyadong halata. Sabi ko 
nga, witness ako sa relasyon ng pinaka-sweet na couple sa balat 
ng lupa. At dahil doon, I wasn’t going to settle for anything 
else. Never mind na. Sa barkada namin, ako na lang ang walang 
boyfriend at ako na lang ang NBSB. I was only sixteen. Isa pa, 
abot hanggang stratosphere ang standards ko pagdating sa mga 
lalaki at sa relasyon.

Napalingon kami nang pumasok si Manang Gem sa dining 
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room. May dala siyang isang makapal na sobre. “Kuya, may 
dumating pong sulat para sa inyo.”

Tinanggap ni Daddy ang envelope at kitang-kita ko kung 
paano siya natulala nang makita niya kung saan iyon galing.

“Jonas?” tawag ni Mommy, halata ang concern sa boses. 
Sabay kaming tumayo para usisain ang envelope. It was from 
the Institute of Cancer Research, isang university sa London. Nag-
apply si Daddy na maging teacher doon kasi gusto na raw niya 
ng bagong challenge.

As if hindi siya matatanggap. I’m sure mas magaling pa siya 
sa head ng school na ‘yun ngayon.

Pinisil ni Mommy sa balikat si Dad, habang binubuksan 
niya ang envelope. Hindi ako huminga. Gusto kong matanggap 
si Daddy, of course. It was his dream. Pero kung matanggap siya 
doon, ibig sabihin mababago ang buhay namin. Hindi ko sure 
kung handa ako para sa ganoong kalaking change.

I bit my lip, waiting. Hindi ko makuhang basahin ang 
nakasulat sa papel na hinila niya mula sa envelope. Pero 
tumingala siya, tumingin kay Mommy, pagkatapos sa ‘kin. And 
then he grinned. At gamit ang pinaka-fake na British accent na 
narinig ko, masaya siyang sumigaw. “Bloody hell! I got it!”

And that was the start of probably the best and the worst 
bloody year of my bloody life.


