
Winter Storm In My Heart - Leira Carlos

Should I ask him or not? tanong ni Bea sa sarili habang 
pinagmamasdan si Arnold na nagmamaneho. Hindi pa niya alam 
kung ano ang ibig sabihin ng crush ay may lihim na pagtingin na 
siya sa matalik na kaibigan ng nakatatandang kapatid. 

“Hey, kanina ka pa walang kibo diyan, ah. Is there anything 
bothering you?” tanong ni Arn.  

“Huh? No, wala naman,” sagot niya. Ano kaya talaga ang 
nagustuhan niya rito? Ordinaryo lang naman ang hitsura nito 
at hindi rin kagandahan ang built ng katawan. Sa barkada nga 
nila, lampayatot ang tawag nila rito. Iyon nga lang, talagang 
pinanlalambutan siya ng tuhod sa tuwing nakatitig siya sa mga 
mata nito. Sobrang sweet at thoughtful pa ng binata. Paano nga 
ba niya itatanong sa lalaki kung gusto rin siya nito?  

Graduating na si Arnold at ilang buwan na lang ang ilalagi 
nito sa university na pinapasukan nila; next semester ay magpa-
practicum na ito kaya hindi na sila lagi magkakasabay. Sa 
kagustuhan niyang laging makasama ito, kahit pa isang taon na 
lang ang itatagal nito sa university na pinapasukan nila, kinuha 
niya ang kursong Tourism. Sa iisang subdivision sila nakatira 
kaya kay Arnold na mismo nanggaling na isasabay siya nito sa 
pagpasok araw-araw. 

Prologue
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Maraming beses na naging sweet sa kanya ang kaibigan at 

minsan ay may sinasabi ito na sa pakiwari niya ay nagpapahiwatig 
na may gusto rin ito sa kanya. Pero tuwing sigurado na siya na 
may nararamdaman din ito para sa kanya ay malalaman niya na 
may bago na naman itong girlfriend.  

“I need to ask you something,” simula ni Beatrice.  

“What is it?” tanong ni Arn. 

“Teka lang, i-promise mo muna na hindi ka tatawa at lalong 
hindi mo ikukuwento sa barkada ito, okay?”

“Okay, shoot!” 

Hindi maipaliwanag ang kabang nararamdaman ni Bea nang 
mga sandaling iyon. Paano niya haharapin muli ang lalaking ito 
kung i-reject siya nito ngayon?  

“H-have you ever seen me as someone else other than a little 
sister or as a friend?” There. Nasabi na niya sa wakas. 

“What do you mean?” nakakunot ang noong tanong sa 
kanya ng katabi.  

Oh darn! I would actually have to tell him that I like him. For 
someone so smart, this guy is a bit slow.  

“Hay naku, Arn, hindi ba malinaw ang tanong ko? Nakakainis 
ka naman, eh. This is embarrassing already, ’no. Do I have to spell 
it out for you?” namumulang bulalas ni Bea.  
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“I think you do, just to make sure we’re on the same page,” 

sagot ng binata. 

“I kind of like you, Arn, not as an older brother… not only 
as a friend. I like you more than that.” Kung may ipupula pa 
ang mukha niya, magmumukha na siyang dekorasyon para sa 
Valentine’s Day.

“Ah… eh….” Napakamot lang ito ng ulo. 

Definitely not a good sign. Napigil ang paghinga ni Bea habang 
pinapanood ang reaction ni Arn sa revelation niya. Napakahaba 
ng katahimikan, gusto na niyang lumubog sa kinauupuan.

“Arn, ‘oo’ at ‘hindi’ lang naman ang pagpipilian mo. It’s just 
that I hate ‘what if’s’. I need to know if you feel the same way 
about me. If you don’t, it’s really okay with me. So?” Hindi niya 
malaman kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob para tahasang 
tanungin ng ganoon ang binata.

“I’m… I’m sorry, Bea. Halos sabay na tayong nagkaisip and 
I have always thought of you as my little sister,” mahinang sagot 
ni Arnold pagkatapos lumipas ang ilang minuto.  

Ouch! Na-reject na ako at napahiya pa!

“See, that wasn’t so hard! At least alam ko na ngayon, hindi 
ba? Bawas na ’yan sa listahan ko ng ‘what if’s’. A few more off 
my list, puwede na ’kong mamatay.” Tumawa pa siya ng bahagya 
pero sa loob niya ay gusto na niyang magkulong sa silid niya para 
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ilabas ang luhang nangingilid sa kanyang mga mata.  

Sinulyapan siya nito saglit. “Ikaw talaga, puro ka biro!”

Sa wakas tumigil na ang sasakyan sa tapat ng bahay nila. 
“Thanks for the ride, Arn ha. Tomorrow na lang ulit…” 

No, that was not a good idea. Masasaktan lang siya kung 
araw-araw niya itong makakasama at pagkatapos ng pinag-
usapan nila, siguradong for sure magkakailangan lang sila.

“Ay! I forgot,” dugtong ni Bea bago pa ito makasagot. “Sabi 
nga pala ni Belle sa kanila na lang daw ng classmate niya ako 
sumabay tomorrow. Baka magtampo na iyon sa akin. Dati pa 
akong niyayaya n’on, eh,” bawi niya. 

“Sigurado ka? Pang-umaga si Belle, ah. Ano naman ang 
gagawin mo for five hours bago mag-start ang klase mo?” tanong 
nito habang nakatitig sa kanya.

Kumurap-kurap muna siya dahil baka bigla na lang siyang 
ngumawa sa harap nito. 

Tingin mo, ano gagawin ko? Siyempre mag-e-emote, mag-re-
reminisce ng mga happy memories kasama ka habang nakikinig 
ng ‘Is It Okay If I Call You Mine?’ at siyempre pa, ‘Friend of Mine’.

“Pupunta akong library, tamang-tama kasi nagkasabay-
sabay ang mga quizzes ko sa tatlong subjects saka I still have to 
memorize city codes,” sa halip ay sinabi niya.
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“So solo akong papasok bukas? Mami-miss ko ang co-pilot 

ko,” anito habang hinahaplos ang pisngi niya.

Kinilig na naman si Beatrice sa sinabi nito at ginawa. Agad 
niyang kinastigo ang sarili; kaya siya nagdudusa ngayon ay dahil 
din sa pagpapaapekto niya sa bawat ikinikilos ng binata.

Hello! As if naman kawalan sa ’yo ang hindi ko pagsabay. 
Miss mong mukha mo!

“Ang arte mo! Kaya mo na ’yon, ’no! Ang tanda-tanda mo na, 
eh,” aniya. Emote na emote na siya kaya bago pa ito makasagot 
ay binuksan na niya ang pinto at dali-daling bumaba ng sasakyan. 


