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Halos lahat ng tao sa auditorium ay kababakasan ng kasiyahan. 
Kabi-kabila ang yakapan at batian. Halos lahat ay hindi 
magkamayaw, estudyante man o magulang. Dahil ang mahabang 
panahon na ginugol nila sa loob ng unibersidad na ito ay 
mabibigyan na rin ng katuparan sa araw na ito. Ang kanilang 
graduation.

Kabilang sa magtatapos ay si Lorraine Madriaga. Ngunit 
kakaiba siya sa mga taong nagkakasiyahan sa paligid niya. 
Marami na ang bumabati sa kanya subalit tipid na ngiti ang lagi 
niyang isinusukli.

Kanina pa siya tingin nang tingin sa pinto nitong auditorium, 
nagbabakasakaling biglang lumitaw roon ang kanyang mga 
magulang. Kanina pa niya hinihintay ang mga ito, malapit nang 
magsimula ang programa. Napakaimportante ng araw na ito para 
sa kanya dahil nakuha niya ang karangalang magna cum laude. 
Inaasahan niyang ang mga ito ang magsasabit sa kanya ng mga 
medalya.

Hindi na tuloy niya nabigyan ng pansin ang mga kapwa 
estudyante na bumabati sa kanya. Abala kasi ang isip niya 
sa pag-iisip sa mga magulang. Dagdag pa roon ang kabang 
nararamdaman niya simula pa kaninang umagang magising 
siyang wala na ang mga ito, umalis para magtungo sa Baguio 
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kahit na alam ng mga ito kung ano ang okasyon.

Naramdaman niyang may humawak sa kanhyang balikat. 
Si Nana Choleng ang nalingunan niya, nakakapit sa kamay nito 
ang nakakabata niyang kapatid na si Steve.

“Iha, malapit nang simulan ang programa at pinaghahanda 
na kayo,” sabi nito at inakbayan siya.

Kanina pa ba ina-announce? Hindi yata niya napansin.

“Halika na,” yaya nito at iginiya na siya.

Matamlay siyang tumalima. Parang gusto niyang maiyak 
kahit hindi pa nagsisimula ang programa.

“O, bakit malungkot ka?” puna ni Aling Choleng kahit alam 
na nito ang dahilan. “Halos lahat ng nandito ay masasaya. Ikaw 
lang itong malungkot. Hindi pa nagsisimula ang programa ninyo 
ay baka masira na iyang make-up mo. Magbibigay ka pa naman 
ng speech mamaya.”

“Nana Choleng, bakit ho wala pa sina Mama at Papa? 
Darating pa kaya sila?” parang bata niyang tanong.

“Siyempre naman. Hindi ba sinabi naman nila sa sulat na 
iniwan nila kaninang umaga na pipilitin nilang makahabol para 
sila ang makapagsabit sa iyo ng medalya?”

“Kanina pa kasi ako kinakabahan, e.” Sinabi na niya ang 
nararamdaman. Baka sakaling mawala o di naman kaya ay 
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mabawasan ang kabang nararamdaman niya.

“Hus! Huwag mo ngang intindihin iyon. Baka excited ka 
lang.”

Hindi na lang siya sumagot.

Talagang iba ang kabang nararamdaman niya. Hindi iyon 
karaniwang kaba lamang na puwedeng ipagwalang bahala. 
Nakakabalisa at mahirap alisin sa sistema niya.

Pinilit niyang huwag munang pansinin iyon nang magsimula 
ang programa.

—————

Ngunit nakapagbigay na siya ng speech at natapos na 
ang programa ay hindi pa rin niya nakikita ang kanyang mga 
magulang. Si Nana Choleng na lang ang nagsabit sa kanya ng 
mga medalya.

Malungkot niyang nilisan ang auditorium. Pilit siyang 
inaaliw nina Nana Choleng at Steve habang sakay sila ng taxi 
pauwi.

“Ate! Ate!” tawag-pansin sa kanya ng kapatid.

“Yes?”

“Paano mo nakuha ang napakaraming medalyang ito?” Isa-
isa nitong tinitingnan ang mga medalya.
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Ginulo niya ang buhok nito.

“What do you think?”

“Ate naman, ako nga ang nagtatanong, sinagot mo rin ako 
ng tanong.” Kinamot pa nito ang batok.

Natawa siya.

“Ganyan nga, Lorraine. Tumawa ka naman,” sabi ni Nana 
Choleng na nakaupo sa tabi ng driver. “Alam mo bang kanina ka 
pa pinagmamasdan ng batang iyan? Kung paano ka nag-aalala 
kanina ay ganoon din siyang nag-aalala sa iyo.”

Napatingin siya sa kapatid. Nakangiti itong nakatingin sa 
kanya.

“Totoo ba iyon?”

Tumango ito. “Kaya Ate, huwag mo nang masyadong 
alalahanin si Papa at saka si Mama. Kasi nalulungkot din ako 
pag nakikita kitang malungkot, e. At saka malay mo, kaya hindi 
na sila humabol ay para sa bahay ka na lang nila sosorpresahin.”

Buhat kanina ay ngayon lang siya nagbigay ng todong ngiti. 
Na-touch siya sa ipinapakitang concern ng dalawang kasama.

“Sige, hindi na ako mag-aalala,” nasabi na lang niya para 
hindi na mag-alala ang mga ito. Ayaw rin naman niya kasing may 
taong nadadamay nang dahil sa kanya.

—————
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Wala pa rin sa garahe ang sasakyan ng mga magulang. Ang 

nadatnan nilang naroroon ay isang owner-type jeep na sa tingin 
niya ay tila pag-aari ng pulis.

“Aba! May bisita yata tayo,” narinig niyang sabi ni Nana 
Choleng.

Nagpatiuna na siyang pumasok sa loob ng bahay para 
malaman kung ano ang pakay ng mga bisita. Sa kauna-unahang 
pagkakataon ay ngayon lang sila nagkaroon ng bisitang pulis. 
Huwag naman sanang masamang balita ang hatid nito.

Napatayo ang dalawang pulis nang makita siyang pumasok.

“Miss Lorraine Madriaga?” pagbabakasakali ng isa sa 
dalawang pulis.

“Ako nga ho. Ano ho ang maipaglilingkod ko sa inyo?” 
pormal niyang tanong.

“Huwag ho sana kayong mabibigla...”

“Bakit? Ano’ng nangyari sa Mama at Papa ko?” Si Steve.

Nagkatinginan ang dalawang pulis. Nagsesenyasan ang mga 
ito kung sino sa kanilang dalawa ang magpapaliwanag.

Sumasal ang kaba sa dibdib niya nang mapansin ang 
pagsesenyasan ng dalawang pulis. Parang alam na niya na may 
hindi magandang nangyari sa kanyang mga magulang.

“Ano ho ang nangyari sa kanila?” Tumaas na ang tinig niya 
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dahil pakiramdam niya ay hindi niya maririnig ang sariling boses 
sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso.

“Nahulog sa bangin ang sinasakyan nila habang patungo 
rito. Iniwasan nila ang isang kasalubong na trak ngunit nagkamali 
sila ng kabig. Dead on arrival.”

“Diyos ko!” nasambit ni Nana Choleng.

—————

Tatlong araw nang nakaburol ang magulang nila. Sa loob 
ng mga araw na iyon ay hindi sila umaalis ni Steve sa tabi ng 
dalawang kabaong. 

Ngayon ang huling araw ng burol at kinabukasan ay 
ililibing na ang mga ito. Mas marami ang tao ngayon kumpara 
sa unang araw. Mga kaibigan at mga empleyado nila. Ngunit ang 
mga katulong lang na pinangungunahan ni Nana Choleng ang 
nag-aasikaso. Naiintindihan ng mga ito kung bakit hindi niya 
maasikaso ang mga bisita.  

Halos hindi niya inaalis ang mata sa dalawang kabaong na 
nasa harap niya. Marami na ang nagsabi sa kanya ng pakikiramay 
pero parang wala siyang nakikita at napapansin. Wala siyang 
kinakausap. Ni ayaw tumanggap ng pagkain ang sikmura niya, 
ayaw tumanggap ng pahinga ang katawan niya. 

Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap na wala 
na ang kanyang mga magulang. Wala na ang mga taong gagabay 
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sana sa kanya ngayong haharap na naman siya sa panibagong 
baitang ng kanyang buhay. Hinihiling niyang sana ay isang 
masamang panaginip lang ito, at bukas ay magigising na siya.

“Lorraine, Iha,” tawag ni Nana Choleng. “Dinalhan kita ng 
gatas para kahit papaano ay magkalaman iyang sikmura mo.”

Hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. 

“Ilagay ninyo na lang ho diyan sa tabi.”

Inilapag nito ang baso sa lamesita. Naupo ito sa tabi 
niya. Lubos ang pag-aalala nito sa alaga dahil masyadong 
tahimik. Ni hindi nito nakita na umiyak si Lorraine mula nang 
mabalitaang patay na ang mga magulang. Lagi na lang blangko 
ang ekspresyon ng mukha kaya hindi mo tuloy malaman kung 
ano ang nararamdaman.

“Lorraine, huwag mo namang abusuhin ang sarili mo. Si 
Steve nga, e, mabuti at napilit naming kumain. Ayun, nakatulog 
din. Akala ko nga ay hindi namin mapipilit ang batang iyon.”

Pilit siya nitong kinakausap, nagbabakasakaling sa ganoong 
paraan ay mababawasan ang nagpapasikip sa dibdib niya. Si Nana 
Choleng yata ang ibig maiyak nang wala pa rin itong narinig na 
tugon mula sa kanya.

“Iha, magsalita ka naman. Sabihin mo naman sa amin kung 
ano ang nasasaloob mo,” sabi nito na parang pinanghihinaan na 
ng loob.
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“Hindi ko ho kasi matanggap na wala na sila.”

Ginagap nito ang kamay niya. “Tatagan mo ang loob mo, 
Lorraine.”

“Iyon naman ho ang ginagawa ko,” sabi niya na hindi pa 
rin inaalis ang tingin sa harapan. “Ang tinatanong ko lang ho sa 
sarili ko ay kung bakit sila pa. Marami naman ho diyan na halang 
ang kaluluwa, pero bakit ang magulang ko pa?”   

“Lahat ng mga nangyayari ay may dahilan at Siya lamang 
ang tanging nakakaalam. Hindi mo Siya dapat sisihin.”

Wala na siyang narinig mula kay Nana Choleng. Ayaw na 
niyang makinig sa kung ano pa man ang mga gusto nitong sabihin. 
Lalo lang naghihirap ang kanyang kalooban.

“Nagtataka lang ako, Lorraine,” dugtong nito makaraan ang 
ilang saglit na katahimikan. “Nitong huling araw bago nangyari 
ang aksidente, parang may napupuna akong kakaiba sa kanila. 
Para bang may malaki silang problema.”

Hindi niya alam iyon. Ni wala siyang napuna sa mga ito. 
Maganda ang takbo ng negosyo nila. Naging interesado siyang 
makipag-usap uli.

“Madalas ko silang mahuling nag-uusap nang sarilinan at 
minsan ay napansin kong umiiyak ang Mama mo.”

“Ang napansin ko lang ho sa kanila ay ang lagi nilang 
pagkawala sa bahay,” sabi ni Lorraine. “At ito nga hong huli ay ang 
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madalas nilang pagluwas na hindi naman nila dating ginagawa.”

“Naitanong ba ninyong magkapatid kung bakit?” tanong ni 
Nana Choleng.

Tumango ang dalaga. “Pero lagi ho silang umiiwas, kung 
anu-ano ang dinadahilan. Noong minsang nagpilit akong mag-
usisa, pinagalitan ako ng Papa. Kaya hindi na ako nagpilit pa.”    
“Sa palagay ko, may alam si Atty. Federico. Nasubukan mo na 
bang magtanong sa kanya?”

“Mahirap hong hagilapin ang abogadong iyon.”

“Masyado namang misteryoso ang mga magulang mo. Ang 
dami nating hindi alam,” anang matandang babae, parang sa 
sarili lang nito sinabi.

Hindi na siya kumibo. Maraming katanungan ang nasa isip 
niya na hindi niya mahagilapan ng kasagutan.

Kinuha ni Nana Choleng ang gatas. “Inumin mo na ito, 
Lorraine, at pagkatapos ay magpahinga ka na.”

Hindi niya kinuha ang iniaabot nito. “Hayaan n’yo na lang 
ho diyan, iwan na ninyo ako.”

Walang nagawa si Nana Choleng. Ibinalik nito sa lamiseta 
ang baso ng gatas. Maya maya ay naisipan niyang inumin iyon. 

Napapailing na tumalikod ito. Naisip na hindi pa rin pala 
nagbabago ang inaalagaan mula pa sa pagkabata. Nandoon 
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ang tigas ng kalooban pero nandoon din ang lambot kapag 
napakiusapan.

—————

Maayos ang naging libing. Naihatid nila ito sa huling 
hantungan nang mapayapa. Yakap ni Lorraine si Steve na panay 
ang iyak. Nasa tabi niya si Nana Choleng na wala ring tigil sa 
pagluha. 

Siya lang ang hindi umiiyak sa kanila. Kahit isang luha ay 
walang pumatak sa kanyang mga mata. Marami na siyang narinig 
sa mga kasama na matigas daw siya. Hindi raw maganda iyon, 
kailangan daw na mailabas niya ang lahat ng sama ng loob. 

Pero ang lahat ng iyon ay hindi niya pinansin. Dahil sa 
kaibuturan niya ay umiiyak siya. Ayaw lang niyang magpakita 
ng kahinaan, lalo na kay Steve.

“Lorraine, nakikiramay kami,” sabi ng ilang bisita.

Blangko ang mukhang tinanguan niya ang mga ito. Halos 
lahat ay nagpahayag ng huling pakikiramay at lahat ng iyon ay 
tinanguan lang niya. Kaya ang iba ay napapailing na nagsilisan. 

Nakita niya si Atty. Federico na palapit sa kanila.

“Nakikiramay ako, Lorraine,” anito. “Ngayon lang ako 
nakarating dahil may inaasikaso akong importanteng bagay 
nitong mga huling araw.”
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“Naiintindihan ko kayo, Attorney.”

“Puwede ba kitang makausap nang sarilinan mamayang 
hapon, Lorraine? Pupunta na lang ako sa inyo.”

“Kayo ho ang bahala.”

Tumalikod ang abogado at tinungo ang sasakyan.

Lumapit sa kanya si Nana Choleng, 

“Lorraine, nag-uwian na ang lahat. Halika na.”

Nilingon niya ito. “Mauna na ho kayo ni Steve at susunod 
na lang ako.”

Napabuntunghininga ito at iniwanan na siya.

Itinuon niyang muli ang mga mata sa pinaglibingan ng 
magulang na ngayon ay nilalagyan na ng semento. Bumalik 
sa isip niya ang pag-aapura ng abogado na magkausap sila 
nang sarilinan. Mamaya na kaya niya malalaman ang lahat ng 
kasagutan sa mga tanong niya?

—————

Nagpapahinga siya nang dumating si Atty. Federico. 
Naghihintay na ito sa library nang bumaba siya sa hagdan. Mas 
matanda ang papa niya rito ng limang taon. Masasabi na matalik 
na kaibigan ito ng papa niya dahil dito kadalasang humihingi ng 
tulong ang kanyang ama tungkol sa pagdedesisyon sa kompanya 
at minsan ding hingahan ng problema.
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“Good afternoon, Iha,” bati nito.

“Good afternoon din, Attorney,” ganti niya. Hinila niya ang 
silya sa tabi nito. “Ano ho ba ang atin, Attorney?” tanong niya 
nang makaupo.

“Hindi naman kaila sa iyo na your father ang I are good 
friends. Halos sa akin na niya ipinagkakatiwala ang kompanya 
ninyo kabilang na ang mga ari-arian.”

“Kung tungkol ho sa mamanahin naming magkapatid ang 
ipinunta n’yo rito, Attorney, puwede ho bang sa ibang araw na 
lang nating pag-usapan?” sabi niya dahil para sa kanya ay hindi 
pa ito ang tamang panahon para pag-usapan ang bagay na iyon.

“Hindi mo naiintindihan, Iha. Halos pawala na ang mga 
ari-arian ninyo at hindi na makakapaghintay ang ibang araw na 
sinasabi mo.”

Naguluhan siya sa sinasabi nito. “Ano ho ang ibig ninyong 
sabihin?”

Tumikhim muna ito. “Halos pabagsak na ang kompanya 
ninyo, Lorraine, at nakasangla na itong bahay ninyo. Isang taon 
ang taning na ibinigay ng bangko.”

Nagimbal siya sa narinig. “P-Paano hong nangyari iyon? 
Ang alam ko ho ay maganda ang takbo ng kompanya. Ni walang 
sinasabi ang magulang ko tungkol sa bagay na iyon.”

“Nitong mga nakaraang taon, bumaba ang bilang ng mga 
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kliyente ninyo. Nakuha ng mga kakumpitensya. Hanggang sa 
unti-unti itong nawala. 

“Oo nga at kilala ang kompanya ninyo sa larangan ng 
paggawa ng mga proyekto, subalit natalo kayo sa makabagong 
pamamaraan na ginagamit ng ibang kompanya. Iyan ang 
nakalimutan namin ng Papa mo. Hindi namin nabigyan ng pansin 
noon at ngayon ay huli na ang lahat. 

“Isinangla namin ang bahay ninyo sa pag-asang maisalba 
pa namin ang kompanya. Pero ganoon pa rin. At ito ngang huli 
ay humingi na kami ng tulong sa ibang kompanya. Iyon ang 
inaasikaso ko nang maganap ang aksidente. Nandoon din ako sa 
Baguio, naiwan ako doon dahil ako ang nagpatuloy ng pakikipag-
usap ng papa mo para masabitan ka niya ng medalya.

“At ang lahat ng iyan ay inilihim sa iyo ng mga magulang 
mo para hindi na kayo mag-alala. Ayaw nilang pati kayo ay 
mamroblema sa sitwasyong ito. Nakakalungkot ngang isipin na 
binawian pa sila ng buhay,” malungkot na paliwanag ni Atty. 
Federico.

Pinanghinaan siya ng tuhod sa narinig. Hindi siya 
makapaniwala na sa isang iglap lang ay mahirap na sila.  

Mahabang katahimikan ang naghari sa kanila. Siya ay gimbal 
pa rin sa narinig at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Si 
Atty. Federico naman ay pinagmamasdan lang siya at pinahuhupa 
muna ang pagkabigla niya.
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“Ano ho ang gagawin ko?” tanong niya.

Tiningnan siya nito nang matiim. “It’s up to you. Aalalayan 
lang kita kung ano man ang binabalak mo.”

—————

Dapat ay natutulog na siya ngayon at bumabawi ng pahinga. 
Ngunit dahil sa natuklasan, hatinggabi na ay hindi pa rin siya 
dinadalaw ng antok. Ginugulo siya ng sitwasyong kinakaharap 
niya ngayon. 

Ipinasya niyang bumaba para magtimpla ng gatas. Baka 
makatulong iyon para makatulog siya at kahit papaano ay 
makalimutan niya ang problema.

Bago niya narating ang hagdan ay nadaanan niya ang silid 
ng kapatid. Natigilan siya nang may umuungol doon. Lumapit 
siya sa may pinto.

“Steve?” tawag niya.

Pero walang sumagot. Pinihit niya ang seradura at binuksan 
ang pintuan.

Nakahiga ang kapatid niya, patalikod sa pintuan. Tingin 
niya ay nanaginip. Lumapit siya rito at tinapik sa pisngi.

“Steve?” tawag niya ulit.

Dumilat ito at tumingin sa kanya.



Sa Isip Ko’y Kaaway, Sa Puso Ko’y Minamahal - Michelle
“Steve, are you all right? What’s wrong?”

Yumakap sa kanya ang kapatid.

“Ate, I’m scared.”

Niyakap din niya ito. “Shh! There’s nothing to be scared 
of. Nandito naman ako, e. Mabuti pa, matulog ka na lang uli.” 
Inayos niya ito sa pagkakahiga at kinumutan.

“Ate, dito ka lang, ha? Huwag mo akong iiwan.”

“No. I won’t.”

Matagal nang tulog si Steve pero hindi pa rin umaalis ang 
dalaga. Patuloy niyang hinahaplos ang buhok nito. Naaawa siya 
habang pinagmamasdan ang kapatid. Napakainosente pa nito 
para dumanas ng hirap.

Isang plano ang nabuo sa isip niya. Gagamitin niya ang 
tinapos na kursong may kinalaman sa construction. Hindi niya 
sasayangin ang pagiging magna cum laude niya. Isang malaking 
hamon ito sa kanyang kakayahan upang maisalba sa pagkalugi 
ang kompanya nila.

Pinangangako ko, Papa, pangangalagaan ko si Steve sa abot 
ng aking makakaya. Gagawin ko ang lahat para hindi siya dumanas 
ng paghihirap. Pipilitin kong mapalago uli ang ating kompanya 
alang-alang sa aking kapatid. Pangako iyang hindi ko bibiguin.


