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really don’t like you right now!”
Sinundan ng malakas na pagbalibag ng pinto ang 

madramang deklarasyon na iyon ng kanyang kapatid na si 
Amber bago ang katahimikan.

“Well, I don’t like you right now either,” tawag ni 
James Ordoñez kasunod niyon. Tumalikod na siya bago 
pa pagbigyan ang immature na impulse na hampasin 
ng kamao ang mesa. Muntik na naman silang magka-
deathmatch ng kapatid.

Araw-araw na lang na ginawa ng Panginoon, nag-aaway 
sila nitong parang aso’t pusa tungkol sa lahat ng bagay. 
Mauuwi iyon sa pag-walk out ni Amber at sa pagkontrol 
ni James sa mga impulses na maging contestant sa UFC at 
i-body slam ang lahat ng mga kagamitan sa silid kung saan 
sila nag-showdown.

Muli siyang naupo sa silya sa likod ng mesa at kinusot 
ang mga mata. He would never understand teenagers. 
No, scratch that. Minsan na siyang naging teenager at 
naintindihan naman niya ang sarili. What he would never 
understand were female teenagers.

“I
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Ten years ago, sabay na namatay sa aksidente ang 
kanilang mga magulang. Naiwan ang eighteen-year-old 
na si James para maging tagapag-alaga ng isang anim 
na taong gulang na batang babae. Napaka-clueless niya 
noon. Ni hindi niya alam kung paano alagaan ang sarili, 
pagkatapos ay naiwan sa kanya si Amber. Kung hindi 
siguro dahil sa ina ng half-brother at best friend niyang si 
Geoffrey, nasiraan siguro ng bait si James.

Unico Hijos ang tawag nilang tatlong magkakapatid 
sa kanilang mga sarili dahil unico hijos sila ng salawahan 
nilang ama sa tatlong magkakaibang babae.

Si Geoffrey, ang panganay sa kanila, ay anak ng 
kanilang British na amang si Dale Eaton sa tunay nitong 
asawang si Josephine. Si James, ang ikalawa, ay anak ni 
Dale sa best friend ni Josephine na si Carla. Ang bunsong 
si David naman ay anak ni Dale sa una nitong naging nobya 
sa Maynila na nakarelasyon din nito habang kasal ito kay 
Josephine. 

Sa kabila ng magulo at masalimuot na pagkakabuhol-
buhol ng mga buhay nila, naging napakabait ni Tita 
Josephine sa kanya. Pinatawad nito ang ina ni James nang 
malaman nitong nagkaroon si Carla ng affair kay Dale. 
Naturingan pang best friend nito ang babae.

Nang ipanganak siya, siniguro ni Josephine na 
maaalagaan nito silang dalawa ng kanyang ina dahil alam 
nitong hindi pananagutan ni Dale ang nanay niya. Lumaki 
siyang itinuturing na ikalawang ina ang babae, at na 
kapatid ang anak nitong si Geoffrey.
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Eleven years later, nakilala ni Carla ang step-father 

ni James. Nagpakasal ang dalawa at hindi nagtagal, 
ipinanganak si Amber.

Nang mamatay ang kanilang mga magulang, halos 
ampunin na silang magkapatid ni Tita Josephine. 
Gayunpaman, hindi siya pumayag na ito ang bumuhay 
sa kanila. Pumasok siyang technical customer care 
representative sa isang call center sa Ayala at nagtrabaho 
sa gabi habang nag-aaral sa umaga.

Nang makatapos sa kursong Business Administration, 
binigyan siya kaagad ng stepmother ng trabaho sa Arellano 
Group of Companies, ang kompanyang pag-aari ng pamilya 
nito. At kahit wala siyang karapatan sa kahit na anong 
mana, ari-arian, o kahit puwang sa pamilya ng mga 
Arellano, tinanggap niya ang posisyong inalok sa kanya, 
para kay Tita Josephine, para kay Geoffrey, at oo, para kay 
Amber. 

Maliban kay Geoffrey na CEO ng Arellano Group of 
Companies, siya na siguro ang pinakamasipag na empleyado 
ng kompanya. Nagpuyat si James, nagpawis, nag-alay ng 
dugo para patunayang kahit hindi siya Arellano at anak 
siya sa labas ng asawa ng heredera ng pamilya, he was 
worthy. Not because of his bloodline but because of his 
drive and work ethics.

Ten years later, when he became the president and 
COO of the company, alam niyang walang magdududa 
kung paano niya narating ang kasalukuyang posisyon. He 
showed them that he deserved it.
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Minataan niya ang Biology book ni Amber. His sister 
was in high school. Kailan pa nangyari iyon? Kahapon lang, 
ayaw nitong matulog nang hindi siya katabi dahil takot pa 
ito sa dilim, at ngayon...

Napailing si James. Sa loob ng sampung taon, nagbago 
nang todo ang relasyon nilang magkapatid hanggang sa 
hindi na niya kilala ang babaeng kasama niya sa bahay 
nang labing-anim na taon.

Inabot niya ang aklat ng kapatid. May nalaglag na 
isa pang mas maliit na libro na nakaipit sa textbook at 
tumungo siya para damputin iyon. Dark blue ang trade 
paperback novel na may larawan ng dalawang gintong 
singsing sa cover.

Kumunot ang noo ni James at imbis na ang Biology 
book ang basahin, binuklat niya ang libro. 

Unang page pa lang, namilog na ang mga mata niya sa 
eksenang sumambulat sa kanya. 

Mga basang labing magkahinang... mga daliring 
humahaplos... bumibilis na paghinga habang umiindayog ang 
mga katawan...

“What the hell?” bulalas niya na napatayo. Aba’t ibang 
Biology ang itinuturo ng hinayupak na librong ito, eh!

Ang kapal naman ng mukha ni James kung 
magmamalinis siya dahil alam ng Diyos—at ng mga ex 
niya—na hindi siya conservative pero... Jesus! Paanong na-
print ang ganito sa libro at hindi sa mga bastos na tabloid?

Umakyat sa ulo niya ang kanyang dugo at ngali-ngali 
niyang punitin, pira-pirasuhin at silaban ang hawak na 
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libro. What the hell was his sixteen-year old sister reading?

Hindi niya ito inaruga at pinag-aral para lang magbasa 
ng ganitong... ganitong basura! Anong klaseng values 
ang natututunan ng mga bata sa pagbabasa ng ganitong 
klaseng libro? At binabasa iyon ng kanyang kapatid!

Agad niyang tiningnan ang likod ng title page ng aklat 
at sinipat ang address at telephone number ng publisher 
ng pocketbook na hawak. Inaabot na niya ang cell phone 
nang mapagtanto na alas ocho na ng gabi nang Linggo. 
Malamang walang tao sa opisina ng publishing company 
ngayon, pero bukas... Maghanda ang mga ito sa kanya 
bukas. 

Nanlalaki ang butas ng ilong sa galit, pinag-aralan ni 
James ang cover ng libro at ang pangalan ng manunulat. 

Ginny de Guia.
Parang porn star lang. 
Hahanapin niya ang babaeng ito nang makausap nang 

masinsinan.

E


