
One Night Only - Angela Alfonso

Ilang sandali nang nakatutok ang mga mata ni Josef sa babaeng 
nag-iisang nakaupo sa bar, pero hindi pa rin niya magawang 
alisin ang paningin dito.

He only had a glimpse of her face once, but that was enough. 
Enough para maramdaman niya ang pinakamatinding attraction 
na tumama sa kanya in all of his thirty years.  

Ramdam pa rin niya hanggang ngayon ang masasal na 
tibok ng puso. Nagsimula iyon nang saglit na magtama ang 
mga mata nila nang pumasok ito sa El Casa Rojo, isang sikat na 
nightspot na pagmamay-ari niya na matatagpuan sa Eastwood 
City. Nagpapawis pa rin ang mga palad niyang kanina ay bahagya 
pa ngang nanginginig. He could still feel that current na dumaloy 
sa buong katawan niya sa unang pagkakita pa lang sa babae.

“Pare, baka naman matunaw na ’yung tinitingnan mo.” 

Bahagya lang nag-register sa utak ng binata ang sinabi ng 
kaibigang si Marvin. Kung hindi pa siya nito pabirong sinuntok 
sa braso ay hindi pa rin sana mapupuknat ang mga mata niya sa 
estrangherang kanina pa niya tinitingnan.

“I can’t help it. I think she has bewitched me.” Sumulyap 
lang si Josef sa kasama, pagkatapos ay ibinalik na ulit ang tingin 
sa babae sa bar.  
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“Why don’t you just go ahead and introduce yourself?” 

napailing na suggest nito. “Kaysa naman ganyang mukha kang 
addict na nakatunganga d’yan.” Uminom ito ng scotch on the 
rocks mula sa kopita nito.

“I don’t want to intrude,” tutol ng binata. “From the looks 
of it, mukhang gusto niyang mag-isa.”

“Suit yourself. Pero, Pare, sinasayang mo ang pagkakataon. 
Ang tagal na nating magkaibigan, pero ngayon lang kita nakitang 
nagkaganyan sa isang babae. Who knows, siya na pala ang 
babaeng hinahanap mo all your life.”

They had been friends since elementary, noong mga 
panahong nagtitinda pa lang si Josef ng bananacue at nilagang 
kamote sa labas ng school nila pagkatapos ng klase.

Magkasama pa rin sila sa high school at college na nagawa 
niyang tapusin through various scholarship grants, dahil na rin 
sa likas na katalinuhan at pagtitiyaga niya.

At kasama pa rin niya si Marvin bilang right-hand man ng 
Castillo and Associates na itinatag niya five years ago.

His friend had been a witness to how Josef made his way 
and carved his mark right to the top, hanggang sa maging isa 
siya sa pinakabatang multimillionaires sa bansa.

Hindi lang sila basta magkaibigan kundi matalik na 
magkaibigan. Blood brothers, wika nga nila sa English.
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Kabisado na nila ang likaw ng bituka ng isa’t isa. Hindi man 

isatinig ni Marvin ay one-hundred-percent sure ito na for the first 
time in his friend’s life, tinamaan ng pana ni Kupido si Josef.

“Go on, don’t waste this golden opportunity, Bro,” untag nito.

“I doubt kung papansinin niya ako. Kanina pa naka-focus 
ang attention niya sa baso lang ng alak,” puna niya. 

“Yes. And several other guys noticed that too,” turo pa ng 
kaibigan. “Tingnan mo.”

Kunot-noong bumaling si Josef sa paligid, lalo pang kumunot 
ang noo niya nang matuklasang tama ang kaibigan. The sexy 
stranger was currently being studied by most of the men in the 
bar, may kasama mang katulad niya o nag-iisa.  

Wala sa loob na humigpit ang pagkakahawak niya sa baso 
ng alak nang may isang lalaking tumayo mula sa isang bar 
stool. Sa tantya niya ay lalapit ito sa kinauupuan ng babaeng 
pinagmamasdan niya.

Before he knew it, tangan ang baso ay iniwan na pala 
niya ang kaibigan upang pumunta rin sa bar. Uunahan niya ang 
lalaking katulad niya ay nagplano ring okupahin ang katabing 
stool ng babae. 

Hindi na niya napansin na naiiling na natatawa si Marvin 
sa ginawi niya.

Hindi rin nakatiis ang loko, naisip nito.
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Gayunpaman ay hindi pa rin magawang magbukas ng 

conversation ni Josef nang makaupo na siya sa tabi ng magandang 
estranghera. Tila hindi siya napapansin nito. Ni hindi nga yata 
nito alam na may katabi na pala ito at palihim na pinagmamasdan 
ng lalaki ang seryoso nitong mukha.

—————

Gaya ng sapantaha ni Josef ay wala talagang kamalay-malay 
si Cleo sa nangyayari sa paligid niya.

Her whole attention was focused on the glass of dry martini 
na in-order niya. Matagal na sandali mula nang ini-serve iyon 
ng bartender sa kanya, pero ni tikim sa inumin ay hindi pa niya 
nagagawa.

First time pa lang kasi niyang iinom ng alak, if ever.

First time din niyang pumunta sa isang nightclub na gaya 
nito.

First time niyang nakaramdam ng ganito katinding sakit 
ng kalooban.

Too many firsts, sabi ng isip niya.

With that thought in mind, nagkalakas na siya ng loob na 
tikman ang alak sa baso. Bahagya siyang napangiwi nang mag-
register sa dila niya ang mapait na lasa niyon at saglit pa siyang 
napapikit. Pero buong tapang na binale-wala niya ang masamang 
lasa at pinilit na muling lumagok nang kaunti.
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May mas papait pa ba sa nararamdaman niya sa ngayon?

Napakagat-labi ang dalaga nang muling manariwa sa alaala 
ang dahilan kung bakit siya umiinom.

Kung natuloy lang ang lahat katulad ng pagkakaplano, sana 
ay champagne ang iniinom niya sa mga sandaling ito. She should 
have been celebrating her engagement with Mark as of this time. 

Mapait siyang napangiti nang maalala kung paano sila 
nagkakilala ng lalaki. It was on her friend’s wedding, at gaya niya 
ay isa rin si Mark sa miyembro ng wedding entourage. He was 
her partner, as a matter of fact. Iyon daw ay dahil sa magandang 
pagsamahin ang dalawang taong ang pangalan ay Mark Anthony 
at Cleopatra.

Hindi niya ikakailang sa unang pagkikita pa lang ay 
nabighani na siya ng dark good looks ng binata. Ang paghangang 
iyon ay nauwi sa mas malalim pang emosyon nang for the first 
time in all of her twenty-five years ay may isang guwapo at 
simpatikong lalaking nagpakita ng interes sa kanya.

Maybe that was also the reason why she kept on seeing Mark 
even after the wedding, hanggang sa maging boyfriend niya ito 
three months ago.

Ngayon nga dapat gaganapin ang engagement party nila, 
na sa kasamaang-palad ay hindi natuloy.

Nakipagkalas sa kanya ang boyfriend kanina after lunch.  
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At through text message pa! Ayon dito ay nakipagtanan ito sa 
milyonaryang amo.

Sa una ay hindi siya makapaniwala. Tinawagan niya si 
Mark right away para personal na makausap ito, para marinig 
sa mismong mga labi nito ang katotohanan, and that was when 
she knew na hindi nga nagbibiro ang binata.

“I’m sorry, Patty.” He never called her ’Cleo’ sa buong 
panahong magkakilala sila, katuwiran nito ay napaka-cliché raw 
pagsamahin ang mga pangalan nila.  

“We’re flying to Las Vegas tonight to get married. Maureen and 
I decided to get married as soon as possible, bago pa makatunog 
ang papa niya’t hadlangan ang relasyon namin.”

“I thought ako ang mahal mo,” sariwa pa sa alaala niya ang 
panginginig ng boses, ang halos pagmamakaawa sa telepono 
bawiin lang ng lalaki ang sinabi nito.

“Yes, I really love you, Patty, pero si Maureen ang sagot sa 
mga problema ko. Marriage with her will make me a rich man.”

Gumuho na ang natitira niyang pag-asa sa tinuran nito. Ano 
nga ba ang panama ng isang freelance web designer na gaya niya 
sa amo nitong tagapagmana ng isang fastfood chain empire?

Pero hindi pa roon natapos ang pananakit sa kanya ng 
lalaking una niyang minahal, dahil para siyang tinarakan ng 
kutsilyo sa dibdib sa sunod na sinabi nito.
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“She’s perfect for me, hindi lang dahil sa pera niya. You see, 

kaya niyang tugunan ang pangangailangan ko, however and 
whenever I want. She’s a sex goddess, not a prude like you.”

Iyon ang mas nakasakit ng puso ni Cleo. Tahasang 
ipinamukha sa kanya ni Mark ang bagay na sa simula’t simula 
pa’y pinagtatalunan nila.

Was it her fault that she had a very strict upbringing? Na 
ever since she was a kid ay iniukit na ng kanyang ina sa utak niya 
na masamang sumiping sa lalaking hindi asawa?

Kasalanan bang matatawag kung panghawakan niya ang 
paniniwalang sex outside marriage might lead to unwanted 
complications, gaya ng nangyari sa nanay niya?

Bata pa lang kasi si Cleo ay ipinamulat na nito ang 
katotohanan—na siya ay bunga ng isang gabing pagkalimot nito 
sa sarili, nang pumayag itong sumiping sa boyfriend nito, only 
to learn later on na may-asawa na pala ang walanghiyang lalaki.

May asawa at dalawang anak sa States, at nagbabakasyon 
lang sa probinsya nila sa Bulacan.

She never knew her father dahil naglaho itong parang bula 
nang malamang buntis ang nanay niya kaya naman lumaki siyang 
ang ina lang ang tanging kapiling. Namatay ito dahil sa breast 
cancer noong eighteen years old siya.

Nanariwa ang pait ng kahapon sa kanyang isip nang maalala 
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ang nakaraan. Lalo pa iyong pinapait ng masamang experience 
niya on her first relationship with the opposite sex.

Mahiyain kasi si Cleo kaya hindi pansin ng mga boys kahit 
noong teen-ager siya. Idagdag pa ang istrikto niyang mama 
na laging nakabakod, naging tampulan siya ng tukso, nakilala 
sa bansag na ‘Manang Patring’ sa school at pinangilagan ng 
kalalakihan.

Lalo tuloy siyang naging introvert dahil doon. Piling-pili 
lang ang mga kaibigan, isinubsob niya ang sarili sa pag-aaral at 
sinikap bale-walain ang mga naririnig sa paligid.

Kahit ang pinili niyang career after graduating from college 
ay pang-loner—wala siyang amo, walang co-employees na 
pakikisamahan.

Kasalanan ba niya kung naakit kaagad siya sa charms ni 
Mark? Only to be dumped like a hot potato in favor of another 
woman, willing and experienced?

Oo.

Mapait ang katotohanan, pero tanggap iyon ni Cleo.

Ikaw ang nagdulot ng sakit sa sarili mo, Cleopatra, sumbat 
niya sa sarili. Kung hindi ka masyadong old-fashioned, hindi ka 
masasaktan nang ganyan. Kung hindi ka madaling maniniwala, 
hindi mo agad seseryosohin ang mga pambobola ng iba. Kung 
hindi mo inilayo ang sarili mo sa ibang tao, sana’y hindi ka agad 
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naniwala the first time na may lalaking nagpakita ng interest sa ’yo.

 Mariing nakapikit ang mga mata na tinungga niya ang alak. 
Matapos punasan ng kamay ang mga labi niya ay nag-angat siya 
ng mga mata upang hagilapin ang bartender at um-order ng isa 
pang shot, pero busy ito sa kabilang dulo ng bar.

But there’s still hope for you, Girl. That is, kung babaguhin 
mo na ang pananaw mo sa buhay. Kung makikisakay ka sa agos 
at matutong makihalubilo with fellow human beings like you.

She absent-mindedly played her forefinger on the glass rim, 
habang sa tulong ng alak na pumasok sa sistema ay pilit niyang 
pinatatatag ang resolba.

From now on, pangako niya sa sarili, the world will know 
the new Cleopatra Dizon. The daring, fun-loving and materialistic 
Cleopatra Dizon.

I will be a modern woman. 

Bahagya pa niyang itinango ang ulo bilang pagsang-ayon 
sa iniisip.  

I will have sex with whomever I want. I will find one of the 
rich men out there and marry him for his money. I will be—

“Good. That’s a very good idea, Miss.”


