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Three years ago…

Nakaharap si Aira sa full-length mirror na pinakabagong-
addition sa kanyang silid. Wala iyon dati dahil halos ayaw niyang 
makita ang sarili noon. After all, hitsura niya ang dahilan kung 
bakit isa siyang katatawanan sa pinapasukan niyang International 
School kung saan siya nagtapos ng Elementary at High School.

Children and teenagers could be very very cruel to each 
other. Kung lilingunin niya ang panahong iyon, hindi kataka-
taka na maging tampulan siya ng panunukso at pangbu-bully 
ng mga ito. As a kid, she must have looked like a freak. Fourteen 
years old pa lamang siya ay halos two hundred pounds na ang 
timbang niya, matangkad siya sa karaniwang mga babae sa klase 
nila kahit pa maraming foreigners sa kanila. At kung hindi pa 
sapat ang malaking balat na halos umuukopa ng ikatlong bahagi 
ng kanyang pisngi, nagsimula pa siyang tubuan ng maliliit na 
pimples sa kanyang noo. Stress daw ang dahilan noon, sabi ng 
kanyang dermatologist, and therefore, hindi magagamot ng mga 
mamahaling creams and ointments.

Paano ba naman hindi siya masi-stress?

Ang kanyang ina ay isang former Miss Egypt at ang kanyang 
ama ay isang mayamang businessman na nakilala ang kanyang 
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ina sa isang business trip nito sa bansang iyon. Nagkagustuhan 
ang dalawa, nagpakasal pero hindi nagkasundo kung saan titira 
kaya sa wakas ay nagkasundo na lang na maghiwalay. Kaya nasa 
Pilipinas siya kapag may pasok sa eskuwela at nasa Egypt kung 
bakasyon. Minalas pa yata siyang mamana ang lahat ng mali sa 
genes ng kanyang magulang. Tabain ang daddy niya at dahil sa 
pagkain siya nakakahanap ng comfort, isa siyang matabang bata. 
May magandang honey colored skin ang mommy niya ngunit ang 
natatanging balat nito dahil sa pangangalaga ay translated lang 
sa pagiging maruming version ng itim na balat sa kanya. 

Kapag nagpupunta siya sa Egypt, gustong mahimatay ng 
ina sa hitsura niya kaya pinagdidiyeta siya nito at itinatago sa 
publiko na parang isang malaking kahihiyan. Gulay at prutas 
lang ang puwede niyang kainin bilang parusa raw sa kanya. Sa 
pagkakaintindi ng bata niyang utak, pinaparusahan si Aira sa 
pagiging pangit. 

Pagdating niya sa Pilipinas ay babawi siya ng kain ng lahat 
ng gusto niya at dodoblehin niya ang lahat ng nawala niyang 
pounds noong kasama niya ang ina. Kukunsintihin siya ng ama 
dahil ganoon ang pagpapakita nito ng pagmamahal, ang payagan 
lahat ng gusto niya. Matalino kasi siya tulad ng ama kaya para 
rito ay walang kailangang baguhin ukol sa kanya.

Kung tutuusin, tama ang napakinggan niyang sinabi ng isa 
niyang kaklase na African American noon…

“Man, she is butt ugly,” sabi nito na tila nandidiri pa sa kanya.
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Sanay na siyang masabihan ng kung anu-ano pero 

nakadagdag lang ng sakit ng kalooban niya dahil sinasabi nito 
iyon sa pinaka-crush niya sa buong kabataan niya – si Jim Alvarez 
na eksaktong opposite ng kung ano siya. 

Narinig niya pang ipinagtanggol siya ni Jim na nagresulta 
lamang ng lalo pang panglalait sa kanya ng kausap nito, 
pagkapahiya niya at paglalim ng pagtingin niya sa binatilyo. 

Mabait si Jim sa kanya in the sense na hindi ito sumasali 
sa mga lagi na lang nanunukso sa kanya. Kapag nahuhuli pa 
siya nitong nakatingin ay nakukuha pa nitong ngitian siya. Lalo 
tuloy itong nagugustuhan ni Aira kahit pa nga alam niyang wala 
siyang pag-asa rito dahil nasa magkabilang mundo sila, practically 
speaking.

He was handsome, popular and poor. Yup, he was the poor 
kid in a school full of really really wealthy students. Ang totoo 
ay hindi naman ganoon kahirap sina Jim. Athletics coach ang 
daddy nito sa school nila kaya libre itong nakapasok doon at 
ang pagkakaalam niya ay bank executive ang mommy nito. Kung 
nasa ordinaryong paaralan ito, maituturing na nakakaalwan sa 
buhay ang mga ito. Pero mahirap itong maituturing dahil ang 
ibang mga estudyante roon ay tulad niya na anak ng may-ari ng 
mga businesses, presidente ng mga multinational companies, 
politicians, diplomats at premyadong atleta. 

Iyon nga lang, sa kabila ng yaman niya at ‘kahirapan’ ni 
Jim, isang malaking biro ng tadhana na ito ang popular at si Aira 
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ang outcast.

Sa isang paaralan kung saan pinaghalo-halo ang nasyonalidad 
at hitsura, malaki ang premium na inilalagay sa kagandahan. Mas 
mataas din ang standard para roon. Tama ang deskripsyon sa 
kanya. She was butt ugly.

Nabalik ang atensyon ni Aira sa reflection sa salamin. Well, 
hindi na totoo ang deskripsyong iyon ngayon.

Noong summer pagkatapos ng third year high school niya 
ay naisipan ng kanyang ama na mag-diversify ng negosyo. 
Nakahanap ito ng isang for lease property na pinatayuan nito 
ng isang sports and leisure club. Subok lang iyon kaya sa 
pagkakaalam niya ay maiksi lang muna ang pinirmahang kontrata 
ng renta ng kanyang ama. 

Pero sa lahat ng ipinatayo nito ay iyon ang naging paborito 
niya dahil nakakatambay siya roon nang walang masyadong 
pumapansin sa kanya. Sinusubukan niya ang lahat ng klase ng 
sports na naroon kapag walang pasok sa eskuwela at mababait sa 
kanya ang crew. Sa simula ay dahil anak siya ng may-ari ngunit sa 
huli ay dahil likas naman siyang mabait at marunong makisama. 

Sa paglalagi niya roon ay may isang kaibigan ng kanyang 
ama na nakadiskubre ng kanyang dalawang talento. Una, 
magaling siyang mangabayo. Sa katunayan ay nawawala ang 
awkwardness niya kapag nasa likod ng isang kabayo. Pangalawa, 
mayroon siyang natural na talento sa fencing. At dahil sa iyon din 
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ang unang pagkakataong nagpakita siya ng interes sa kahit ano 
ay sinuportahan siya ng kanyang daddy. Agad na sinimulan ang 
intensive training ni Aira sa dalawang sports na iyon at buong 
fourth year hanggang summer ay itinuloy iyon hanggang ipadala 
siya sa London para mag-aral. Doon na nakabase ang kanyang 
mommy dahil may career daw ito sa pagmo-model ng mga damit 
na pang-middle age. 

Naging miyembro siya ng university fencing team at 
nagsimula siyang lumaban sa equestrian competition. By this 
time, she had lost more than fifty pounds of her weight and she 
was losing some more. Nawawala na rin ang oiliness ng kanyang 
balat at kuminis siya sa malamig na climate ng England.

Nakitaan na siya ng kanyang ina ng posibilidad ng 
kagandahan. Hindi na nito inisip na sayang lang ang gagastusin 
sa kanya dahil hopeless siya. Humingi ito ng malaking halaga sa 
kanyang ama para madala siya sa pinakamagaling na cosmetic 
surgeon sa bansang iyon at ipinatanggal ang balat sa kanyang 
mukha. 

Thus, eight years after high school, four years matapos 
siyang mag-graduate ng kolehiyo ay nagbalik siya sa Pilipinas na 
nagtataglay ng hitsurang malayong-malayo sa hitsura niya noong 
iwan niya ang bansang ito. Sa pagkakataong ito, she wasn’t butt 
ugly anymore. She was gorgeous.

Sabi sa kanya ng isang baklang nakasabay niya sa airport 
kanina, “I’m so sorry but I must tell you this… oh my god, you are 
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breathtakingly beautiful. If you ever decide that you want to model, 
please call me.” Iniabot nito sa kanya ang calling card nito.

Tinanggap ni Aira ang card pero hindi siya interesado 
sa inalok nito. Sa katunayan ay hindi na rin siya interesadong 
tumira sa Pilipinas. Umuwi lang siya dahil sa natanggap niyang 
imbitasyon. Isang dating kaklase niya ang magbubukas ng isang 
boutique hotel sa Norte at isang brilliant idea nito na para i-test 
ang facilities at services noon, ang pinakamagandang test clients 
ay walang iba kundi ang mga mayayaman at pedigreed nitong 
mga kaklase. Kaya naman nag-organisa ito ng isang reunion, three 
days and two nights free para sa lahat ng miyembro ng kanilang 
klase. At balita niya, halos lahat ay nagpaplanong dumating. 

Naisipan niyang umuwi at dumalo para sorpresahin ang 
mga dating kaklase at para ibahin ang mukha niyang nakatatak 
sa isipan ng mga ito. It could be that it was just her pride and 
vanity at work, but high school had severely scarred her. Kaya 
kailangan niyang umuwi at harapin muli ang mga kaklase. 

Aaminin niyang gusto rin niyang makita kung ano na ang 
nangyari kay Jim Alvarez na ang huling balita niya ay nag-aaral 
sa law school. Gusto niyang makita kung paano siya nito titingnan 
ngayong hindi na siya dapat kaawaan.

She did a final check of herself in the mirror. Nang 
makontento sa hitsura ni Aira ay naglagay ng paborito niyang 
pabango at saka lumabas ng silid. Naghihintay sa ibaba ang 
kotseng maghahatid sa kanya sa Asia Pearl Hotel na kulang-kulang 
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isang oras ang layo sa bahay nila. 

—————

“Hey, Jim! How are you, dude?” Nag-high five kay Jim si 
Leon, ang kabarkada niya noong high school. 

Sumali ito sa maliit na grupo nila na puro Filipino. 
Kasalukuyang nagkukuwentuhan sila ng kung anu-anong 
kalokohan matapos hindi magkita ng mahigit walong taon. 
Karamihan kasi sa mga kaklase niyang ito ay sa ibang bansa nag-
aral matapos ang basic education.

Hindi naman malaki ang ipinagbago ng mga mokong niyang 
kaibigan. Mukha pa ring mga pampered rich kids ang mga iton. He 
guessed he kinda looked like them. Maraming nagsasabi sa kanya 
ng ganoon. Pero hindi iyon eksaktong totoo sa kaso niya. Truth 
was, most of the time, he felt like an outsider in that school with 
friends who went to exotic places like Africa and Italy for vacation. 
Samantalang masaya na ang pamilya niya kung maka-afford ng 
bakasyon matapos mabayaran ang lahat ng miscellaneous fees 
na hindi covered ng employee privilege ng daddy niya. Hindi siya 
naiinggit sa mga ito. Narere-recognize niya lang ang kaibahan. 

“How is the lawyer-to-be?” usisa ni Leo sa kanya.

“Bar exam na lang, dude,” tugon niya.

“Whoa! That’s a lot of studying pa rin. Alam mo if I have 
your looks, I would have done showbiz na lang. And then I’m 
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gonna earn big bucks and get all the girls,” ani Jomari, ang isa 
pa nilang kasama. “Unfortunately, kinulang ako ng kaunting 
kapogian. Note: kaunti lang, ha.”

Nagtawanan ang lahat ng nandoon. Si Leon ang sumagot 
para sa kanya. “He will earn bigger bucks as a lawyer, I think. 
My dude here is brilliant, don’t you know? Besides hindi niya 
kailangan ng maraming pera to get the girls. As if naman may 
problem ito with girls. He gets them alright.”

Nag-high five ang tatlo. 

“You’re right. He gets them in all shapes and sizes. Tingnan 
na lang natin ang ex niyang si Meredith.” Dumako ang tingin ng 
lahat sa Fil-Am girl na tinutukoy ni Leon. “Gorgeous and blonde 
and dumped by him a long time ago pero hayun, panay pa rin 
ang sulyap dito. And then, tanda mo dati, dude, ’yung may crush 
sa iyo… ’yung si Chubs?” 

Kumunot ang noo ni Jim. “Chubs?”

“I can’t remember her name. The girl na may beauty mark 
sa mukha pero hindi beautiful—both her and the mark?” dagdag 
nito.

Ang lakas ng tawanan ng grupo. Hindi siya nakitawa dahil 
naalala niya kung sino ang tinutukoy ng mga ito.

“Her name is Aira. And she is really sweet.”

Naghiyawan naman ng panukso ang mga naroon. “Sweet 
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pala, eh. You think she is coming?”

Nagkibit-balikat si Jim. Naalala niya si Aira dahil naawa siya 
rito dati. She seemed so insecure and lonely. Alam niyang may 
gusto ito sa kanya. Naalala pa niya kung paano ito tumingin sa 
kanya. Rason iyon kung bakit lagi lalo itong natutukso. At hindi 
siya nagbibiro nang ipagtanggol niya ito. He actually thought she 
was sweet, especially when she used to look at him with those 
lovely exotic eyes. Mahiyain lang ito masyado pero sweet. Besides, 
may nararamdaman siyang pagkakapareho rito ng nararamdaman 
niyang alienation sa paaralang pinasukan nila. Ang kaibahan nga 
lang, halatang-halata iyon kay Aira at nakakubli ang sa kanya.

Siguro ay totoong hindi maganda ang kabuoan ni Aira. 
Subalit hindi maikakaila ang kagandahan ng mga mata nito. 
Kapag tinatamaan ng araw ay kulay amber ang mga iyon. Una 
niyang napansin iyon nang minsang nagkatabi sila ng upuan sa 
klase at bumaling siya rito para magtanong ng sinabi ng teacher 
na hindi niya narinig. Sa tabi ito ng bintana nakaupo at pagtingin 
nito sa kanya, wala siyang ibang nakita kundi ang mga matang 
iyon. Natatandaan ni Jim ang pagkakataong iyon dahil dalawang 
beses na pala siyang tinatawag ng teacher ay nakatitig pa rin siya 
in amazement sa mga mata ng katabi. 

However, sigurado siyang walang nakapansin ng mga 
iyon dahil masyadong busy ang mga tao sa pagtingin sa mga 
kapintasan ng babae. Sinubukan niya ang theory niyang iyon sa 
mga kaharap. “Have you noticed that she had the most fascinating 
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amber eyes?”

Napanganga ang apat niyang kausap kaya napatunayan 
niya ang hinala.

“It’s true,” pagpipilit niya.

Humagalpak ng tawa ang mga iyon.

“Really. Kayo talaga, pulos ’yung mga mas obvious physical 
traits lang ang tinitingnan n’yo.”

“Really? Nagsalita ka naman. Sige nga, have you ever dated 
someone na hindi goodlooking?”

Hindi siya nakasagot. 

“See? Sige nga, will you date Aira?” tanong ni Aljur.

“Maybe,” aniya.

Nag-tsk-tsk si Leon. “Date? That is so high school. Ganito 
ang tama. Will you seduce someone like Aira?”

Kumunot ang noo ni Jim. “Bakit naman seduce?”

“Kasi iyon ang ginagawa natin with the girls. We don’t just 
date them anymore, we are too mature for that. We zoom in right 
to seduction. And so, to prove your point, will you seduce her?”

Naiinis na siya dahil para bang napakasama na ng hitsura 
ni Aira na wala nang magkakainteres dito kaya hindi man lang 
siya kumurap ng sinabi niya ang sagot. “Oo naman.”
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“Kapag dumating siya rito ngayong gabi, ise-seduce mo 

siya?” hamon ni Aljur.

“Oo nga.”

Ibinaba ni Leon sa mesa ang suot nitong Cartier watch na 
sa palagay niya ay kasing-mahal ng kotse niyang dina-drive sa 
ngayon. “I bet hindi mo kaya.”

“Ako rin.” Si Aljur naman ang nagbaba ng Patek Phillipe nito.

Hinubad ni Jomari ang Bolova watch nito. “I’m in,” sambit 
nito. “Sa future attorney ako kakampi. Game, Jim, lagay mo na 
’yung sa iyo.”

“What?” Nanlalaki ang mga mata niya. Hinala niya ay 
mahigit na dalawang milyon ang nasa mesa nila sa halaga ng 
mga relong iyon. He could not possibly give up his watch. It was 
a Rolex classic na bigay ng lolo niya. Retirement gift iyon sa bank 
na pinagtrabahuhan nito ng napakahabang panahon at iniregalo 
sa kanya nang pumasa siya ng law school.

“Come on. Ibig sabihin, hindi mo talaga kayang mapalapit sa 
stupid, ugly girl na iyon, ’no? Why are you hesitating? Kasi baka 
masuka ka at matalo ang watch mo?” buong paghamon ni Aljur.

Uminit na ang ulo niya. “She is not stupid nor that disgusting. 
I like her.”

“Eh, bakit may problema sa bet?”
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“Because it’s wrong?” nanunuyang sagot niya.

“Excuses. Admit it na lang kasi na nandidiri ka rin sa kanya.”

His temper got the better of him. Hinubad niya ang relos 
na suot niya. “I am going to seduce that girl and I am going to 
enjoy every minute of it,” sabi niya.

Tinawag ni Leo si Marvin, isang kaklase nila para maging 
tagatago ng mga taya nila. “This is for the seduction of Aira 
Rizabal. Bukas ng umaga, siguraduhin mong doon ka magigising 
sa kuwarto niya. Kung hindi, we win.” 

Bahala na, isip niya. After all, hindi naman kailangang may 
mangyari sa kanilang dalawa ni Aira. Kailangan lang makahanap 
ng paraan na makatulog siya sa kuwarto nito. 

Kasalukuyang nagto-toast silang apat para i-seal ang 
pustuhan nang biglang tila nanahimik ang silid at napako ang 
atensyon ng lahat sa isang bagong dating.

Nakatayo ang isang napakagandang babae sa entrance ng 
hotel bar na kinaroroonan nila. She was wearing a figure-hugging 
little white dress na tinernuhan ng napakataas na silver stilettos. 
Lagpas-balikat ang itim na itim na buhok nito at tinitingnan nito 
ang mga tao sa silid na para bang isa itong prinsesa na pinapunta 
sa lugar ng mga ordinaryong tao. 

“Oh, my Lord God Almighty, who is that smoking hot babe?” 
Napabulalas si Leon.
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It was true. The girl was hot. Tumingin ito sa direksyon nila. 

Her eyes focused on him. Natigilan si Jim. Could it be? Nah! This 
woman was way too lovely. 

Pero ang mga mata nito…

“Is that Aira?” nalilitong sabi niya.

Tumawa nang malakas si Aljur. “In your dreams maybe? 
Asa ka pa.”

Naglakad palampas sa kanila ang kaklase nilang nag-
organize ng event. “Aira Rizabal, welcome,” malakas na pagbati 
nito sa dumating.

Sa pagkakataong ito, si Jomari naman ang tumawa nang 
malakas. “I am gonna win me some watches,” anito.

Nagkatinginan sina Aljur at Leon. “Don’t be so sure, 
Pare. Baka lalong humirap ang laban. Iyong old Aira, hindi 
matatanggihan si Jim, so ang pananalo ni Jim ay nakadepende 
lamang kay Jim, right? But this lovely chic, man, I am sure 
maraming boys na nagkakandarapa sa kanya. So you got yourself 
a fight, Jim, our man.”

“You mean, wala kayong balak iurong ito kahit… kahit 
ganyan na hitsura niya?” He was kinda hoping he would get his 
watch back without effort.

“Nope,” iling ni Leon. “Nakatago na ang mga watches. The 
only way na mailalabas mo iyon ay kung nasa room ka niya 
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bukas ng umaga.” Itinaas ulit nito ang inumin upang ituloy ang 
naunsyaming toast.

Muli siyang sumulyap sa kinaroroonan ni Aira. Tila nag-
uunahan ang mga taong biglang gustong makipag-usap dito 
kaya wala sa kanya ang atensyon nito. Subalit sandali lang ay 
tila naramdaman nito ang tingin niya. Bumaling ito sa kanyang 
direksyon at ngumiti nang bahagya sa kanya. The smile did 
something weird to his heartbeat. 

“Don’t worry, Jim,” ani Jomari na mukhang napansin ang 
ngiti ng dalaga sa kanya. “I have this feeling na makukuha natin 
ulit ang taya natin.”

Hindi niya sigurado iyon. But he was going to give it one 
hell of a try.  


