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“Belle, paano ba iyan, daig ka pa ni Lainey. Kaka-graduate pa 
lang niya ng highschool may boyfriend na! Ikaw, wala pa rin!” 
pangangantiyaw ni Brad. 

“O, bakit pati ako dinamay mo!” maktol ni Lainey habang 
sinusubuan ng manggang hilaw ang nobyo nito.

Nagsasalu-salo sila ng tanghalian sa isang cottage sa resort 
noon sa Batangas. Paalis na kasi ang kambal na kabarkada nilang 
sina Rice at Arn. 

“Oo nga naman, Belle, ang dami namang nanliligaw sa ’yo sa 
subdivision, saka sabi ni Bea, sa school din. Wala ka bang mapili 
doon kahit isa?” tanong ni Rice habang nakayakap sa baywang 
ni Brad.  

Hindi maiwasang mainggit ni Belle; the couple looked good 
together. Kung minsan nga, pakiramdam niya ay lalanggamin ang 
mga ito sa pagiging sweet sa isa’t isa— iyon ay kung walang LQ 
ang mga ito. Napapalibutan yata siya ng mga love birds. 

Nagkibit-balikat siya at humimay ng inihaw na isda at 
nginuya muna iyong maigi habang nag-iisip ng isasagot.

“Gusto ko pag nagka-boyfriend ako, iyong close to perfect: 
sweet, thoughtful, guwapo at siyempre romantic. Gusto ko iyong 
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sasabihan ako ng, ‘you complete me’ o kaya naman, ‘you mean the 
world to me’.”  

Naghagalpakan tuloy ng tawa ang mga kaibigan. Napailing 
si Bea sa kanya. “Ayan ka na naman, eh. Kaya ka nababansagang 
ang babaeng in love with the idea of love.”

Sinulyapan niya ang kaibigan. Hay, Bea, the things I’d do 
for you. Sinikap niyang alisin sa puso niya ang selos sa takot na 
mag-reflect iyon sa mukha niya. 

Sa totoo lang ay nahanap na talaga ni Belle ang taong 
napupusuan niya. Sa kasamaang-palad, sa ibang direksyon 
nakatutuok ang masuyong pagtingin nito... sa best friend niyang 
si Bea. 

She quickly averted her gaze from Julius who was wearing 
his heart on his sleeve. Pakiramdam niya ay may kumikirot sa 
puso niya sa tuwing makikita kung paano asikasuhin at suyuin 
ng kauna-unahang lalaking minahal niya ang kaibigan niya.

Nararamdaman niyang nahuhulog na rin ang loob ng 
kaibigan para sa binatang mahigit isang taon na niyang lihim 
na minamahal. Nahihinuha niya na hindi matatapos ang taon, 
madodoble pa ang sakit na nararamdaman niya sa oras na tugunin 
na ni Bea ang pag-ibig ng binata.

Pinilit niya ang sariling ngumiti. “Hay naku, itong ganda 
kong ito? Hindi ko i-co-compromise ang standard ko!” Parang 
commercial model ng shampoo na ini-toss ang one length na 
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buhok niya. 

Lumapit sa kanya si Arn at kinuha ang isang kamay niya. 
“You complete me! Will you be my girl?” biro nito.

“Sira-ulo! I wouldn’t date you if you were the last man on 
earth!” tumatawang sabi niya. Mangalingaling batukan niya ito. 
Sipain kaya kita. Kung minahal mo lang kasi si Bea, hindi sana 
mahuhulog ang loob niya kay Julius. Ako sana ang nasa lugar 
niya ngayon!


