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Hindi alintana ng pawisang binata ang madawag at matinik na 
bahagi ng burol habang binabaybay ang daan pababa. 

Palayo na ang kotse. Batid ni Nate hindi na niya maaabutan 
iyon. Nagngangalit ang langit sa malakas na ulan at hindi niya na 
halos makita ang dinaraanan. Namamanhid na ang kanyang mga 
tuhod sa pagod, at dumudugo na ang mga paa niya. Hindi na niya 
nagawang magtsinelas man lang sa pagmamadali. Patuloy niyang 
tiniis ang mabatong kalsada.

“Maya! Maya!” sigaw niya kahit imposibleng marinig pa siya 
ng hinahabol. 

Pilit pa ring inihakbang ni Nate ang mga paa. Matalim na 
ang malalaking patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat.

Sumigaw siyang muli. Mas malakas. Inubos niya ang nalalabi 
pang lakas at boses. 

“Maya…” Bagsak ang mga balikat na napaluhod ang lalaki. 
Humalo na sa tubig-ulan ang luha sa kanyang mga pisngi. 

Tuluyan nang nawala sa paningin ni Nate ang sasakyan. Alam 
niyang hindi na iyon muling babalik pa. Wala na ang babaeng 
kanyang pinakamamahal.

Prologue 
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Puno ng agam-agam si Maya habang isinasalansan ang mga damit 
at ilang pasalubong sa malaking maleta. Matamang nakatunghay 
sa kanyang ginagawa ang kanyang Ate Margaret. 

“Uuwi ka lang ng Pilipinas, Maya. It’s not the end of the 
world. Why do you look so miserable?” puna nito. “Parang 
nilukuban ng kamalasan ang hitsura mo.”

Pinilit niyang ngumiti rito, at saglit na itinigil ang ginagawang 
pag-eempake. “It’s been ten years, Ate. Nag-aalala lang ako. Ako 
ang nagpasyang umuwi. Hindi ako miserable. I’m just nervous.”

“Ano ba ang iniisip mo? Ang itatayong clinic o si Nathaniel?” 
kaswal na tanong ni Margaret.

Bumalatay ang guilt sa mukha ni Maya sa pagbanggit ng 
kapatid sa pangalan.

Paano ba niya makakalimutan ang pangalang Nathaniel 
Bermudez? Sa isang dekada ng pananatili niya sa Amerika, 
hindi ito nawaglit sa isip niya. Ipinagkibit-balikat ng dalaga ang 
sumaging alalahanin saka tinitigan ang kapatid.

“Of course I’m thinking about the clinic. Business ang dahilan 
kaya ako uuwi. Nathaniel is in the past. Matagal na siyang wala 
sa buhay ko. At malamang gan’un din ako sa kanya.” 
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“I don’t know. Minsan naiisip ko, kung hindi siguro tayo 

umalis ng San Joaquin, things would have been different.”

“Yeah.” Maybe. Her life might have been hard but… happier. 
“Baka rin hindi ko nakamit ang tagumpay na meron ako ngayon. 
Baka hindi mo napangasawa si George at wala ang dalawang 
blue-eyed nephews ko.” Pilit ang sigla sa tinig ni Maya, pero 
tiniyak niyang hindi iyon mahahalata ng kapatid. 

Sa ugali nitong mahilig mang-intriga, wala siyang kawala 
once she exposed her emotions.

“You’re right. I couldn’t be happier with Troy and Tristan. 
And George. Hindi ko akalaing dito sa US ako magkakapamilya.” 
Margaret sounded so content. Para talagang wala na itong ibang 
mahihiling pa sa buhay. “But I’m a little worried about you.”

Tumaas ang kilay ni Maya. “Bakit naman?”

“Alam kong mahirap sa ’yo ang pag-uwi sa San Joaquin.”

Margaret was right. Going back to the Philippines was like 
opening up an old wound. Ngunit ayaw ni Maya na habambuhay 
na lamang siyang nakakulong sa takot at panghihinayang. At 
pagtatago.

“I’ll be fine. Kilala mo ako. I don’t give up easily.” You did. 
Noong pinili mong iwan si Nathaniel. 

Agad ding pinalis ni Maya ang pagkontra ng isip niya. 
Muling niyang itinuon ang atensyon sa pag-aayos ng gamit. 
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 Handa na nga ba siyang harapin ang nakaraan sa bayang 

pinili nilang lisanin at ibaon sa limot?

—————

“Sir Nate!” Humahangos ang papalapit na si Mang Kardo, 
ang matandang katiwala sa rancho. Bakas sa mukha nito ang saya.

Sinalubong ito ni Nate sa porch. “Nanganak na ho?”

Tumango ang matanda. Inalis nito ang sombrero. “Babae, 
Sir Nate.”

Gumuhit ang malapad na ngiti sa mga labi ni Nathaniel. 
“Kumusta ho si Scarlet?”

“Maayos naman ang lagay niya. Gusto n’yo bang samahan 
ko kayo papunta sa kwadra nang makita n’yo?”

Tumango si Nate at sinabihan niya ang matanda na sumakay 
na sila sa pick-up truck. 

Hinaplos ni Nate ang pagod na si Scarlet. Hindi pa normal 
ang paghinga ng nanganak na kabayo. Abuhin ang kulay ng 
bagong silang na bisiro. A spitting image of its mother.

“Akala ko ay hindi kakayanin ni Scarlet ang panganganak. 
Mahirap na walang beterinaryo dito sa atin. Ang pinakamalapit 
ay tatawid pa ng dagat.” 

“Iyon din ho ang inaalala ko, Mang Kardo. Pabago-bago 
ang panahon, nagkakasakit ang mga hayop sa rancho. Maigi 
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sigurong kumuha tayo ng permanenteng titingin sa mga hayop.” 
Ang dating tumitingin sa mga alaga sa farm ay penitisyon na ng 
anak nitong nasa Canada.

“Pumunta ho akong bayan kanina. Maayos na iyong 
katabing puwesto ni Mang Fabian. Iyong dating bakery katabi 
niya ay klinika na. Beterinaryo daw ang nakabili. Galing Maynila.”

“Mabuti ho kung gan’un.” 

—————

Alas nueve ang ETA ni Maya ngunit mag-a-alas-doce na nang 
makalabas siya ng airport. Ang pinsang si Liz lang ang inabisuhan 
niya ukol sa kanyang pag-uwi. Ang ibang kamag-anak niya ay 
walang ideyang tatapak muli siya sa San Joaquin matapos ang 
sampung taon.

Hindi magkamayaw si Liz sa pangungumusta sa kanya at sa 
kanyang Ate Margaret. Natutuwang idinetalye ni Maya ang mga 
naging karanasan sa Amerika mula sa pag-aaral niya hanggang 
sa maging ganap na veterinarian. Maging ang huling trabaho 
niya bago ang pagdedesisyong magbalik-bayan. 

“Ate Maya, puwede ka bang mag-practice ng vet med dito 
kahit sa Amerika ka graduate?” kunot-noong tanong ni Liz.

“Aayusin ko pa nga, eh. Baka may kailangan akong i-take 
na exam o i-take na units. Pero hindi naman siguro magiging 
problema dahil iyong business partner namin dito, iyong nag-
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aasikaso ng pagpapagawa ng clinic sa San Joaquin, vet naman 
siya. So kahit mag-assist lang muna ako.”

“Ayos lang sa ’yo iyon?”

“Oo naman. Sigurado akong makakasundo ko siya dahil 
nakilala ko na siya dati. Kaibigan siya ni Ate Margaret, sa Maynila 
nag-aral at nagtrabaho. Ngayon gusto nang mag-settle dito sa 
province.” 

Parang ngayon lang nagiging malinaw kay Maya ang rason 
kung bakit siya umuwi. Ang gusto niya talagang gawin ay ayusin 
ang nakaraan na patuloy na bumabagabag sa kanyang isip at 
kalooban.

Hindi man mag-work out ang business venture nilang ito, 
may pakiramdam si Maya na magaan na ang loob niya sa pagbalik 
sa Amerika.

Mula Maynila, mahaba pa ang naging biyahe nila patungong 
Nueva Ecija. Malaking bahagi ng bayang kinalakhan niya ay 
agricultural land. Papadilim na nang sapitin nila ang daang 
papasok sa bayan. Naroon pa rin ang tahimik at primitive feel 
ng lugar na siyang gusto ni Maya. 

Pikit-matang sinamyo ng dalaga ang sariwang hangin na 
matagal niyang hindi nalalanghap. May kakaibang pang-akit ang 
simoy niyon mula sa nahamugang mga dayami at punong-kahoy. 
Banayad sa ilong. Pamilyar ang halimuyak, gaya ng mga bulaklak 
na madalas ibigay sa kanya noon ni Nate.
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Gumuhit ang di maipaliwanag na kaba sa mukha niya nang 

matanaw ang tinatahak ng sasakyan. May ilang nanginginaing 
baka at kambing. Naraanan nila ang mataas na arko na nagsisilbing 
entrance landmark ng malawak na rancho.

Nakasulat ang apelyido ng nagmamay-ari ng malawak na 
lupaing iyon. Bermudez.

“Wala na d’yan si Leon at iyong nanay niya,” sagot ni Liz sa 
piping tanong ni Maya. 

Si Leon ay half-brother ni Nathaniel.

“Huling balita ko ay sa Maynila na sila nakatira. Si Nathaniel 
na ang tagapamahala ng rancho. Sa kanya ipinamana ang 
malaking bahay,” patuloy ng pinsan. 

“Kay Nate napunta ang rancho?” Kahit ayaw ipahalatang 
gusto niyang pag-usapan ang lalaki ay hindi napigilan ni Maya 
ang sarili na magtanong.

“Iyon nga ang ikinagalit ng unang pamilya. Hindi natanggap 
na sa isang bastardo daw napunta ang rancho kahit pa nga lahat 
ng malalaking pag-aari ni Don Manuel sa Maynila ay sa kanila 
ipinamana. Nagkagulo nga dito dati.”

Kumunot ang noo niya. Kung ganoon ay kinilala ni Don 
Manuel na ganap na Bermudez si Nathaniel. 

Kumusta na kaya ito ngayon? Diez y ocho lamang siya nang 
umalis sila ng San Joaquin. Matanda ng isang taon si Nate sa 
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kanya. 

Malaki kaya ang ipinagbago nito?

She broke up with Nate kahit labag sa loob niya. Iyon ang 
pinakamahirap na desisyon na ginawa ni Maya sa buong buhay 
niya: ang talikuran ang lalaking lubos na minahal.

Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang bungalow—ang 
dati nilang bahay. Katulad ng kabuuan ng San Joaquin, hindi 
iyon binago ng matagal niyang pangingibang-bayan. 

“Maya! Dios mio, ikaw ba ’yan?” Sinalubong sila ng kanyang 
Tita Sonia, ang ina ni Liz. 

Nang hustong makababa siya ng inarkilang sasakyan, 
mahigpit siyang niyakap ng nag-iisang kapatid ng kanyang ama. 
Maluha-luha ito nang pakawalan siya.

Emosyonal din si Maya. “I missed you so much, Tita. 
Pasensya na po at si Liz lang ang sinabihan ko na uuwi ako. I 
wanted to surprise you. Pero mukhang nai-text na niya sa inyo.” 

“At ito namang si Liz, ang galing magtago. Ang paalam sa 
akin kaninang lumuwas ay magpa-file raw sa PRC, iyon pala ay 
susunduin ka.”

Namaywang si Liz saka inakbayan ang ina. “Kung sinabi ko 
po sa inyo agad, malamang sa malamang, eh, buong Nueva Ecija 
na ang nakakaalam ng pagdating ni Maya.”
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Kinurot ng kanyang tiyahin ang pinsan.

“O siya, halina kayo sa loob. Sana magustuhan mo ang 
hapunan, Maya. Hindi man lang kami nakapaghanda.” 

Sa pamilya ng Tita Sonia niya pinatirhan ng papa ni Maya 
ang kanilang lumang bahay. May limang taon na ding namayapa 
ang kanyang ama. Siguradong mamaya ay magiging malungkot 
ang usapan nila ukol doon.

“Naku, Tita Sonia, kahit ano pa ho’ng ihain ninyo ay kakainin 
ko.”

“Maigi naman. Nagluto ako ng tinola. Sana hindi pa ubos 
ang minatamis na langka ko kahapon. Ay talaga nga namang ang 
daming sorpresa ng batang ito. Nabalitaan nga namin kay Fabian 
na gagawing clinic ang dating bakery. Pero ang sabi ay may anak 
na iyong beterinarya. Kasosyo n’yo pala ng ate mo. Ngayon ko 
lang din nalamang beterinaryo ka na pala?”

Sumabat ang pinsan niya. “Ang nanay talaga. Hindi ho ba 
ay noong isang taon ko pa ibinalita sa inyo na veterinarian na 
itong si Maya? Kayo ho ang ulyanin, eh.”

“Ulyanin ka diyan. Ikaw, Flordeliza Asuncion, may kasalanan 
ka pa sa akin. Kung hindi lang nandito itong si Maya, makukurot 
kita nang pino sa singit.”

“Ang nanay naman. Nakakahiya kay Ate Maya. Ano naman 
ang sasabihin niya na sa edad kong ito ay kinukurot n’yo pa ako 
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sa singit?”

Napuno ng halakhakan ang hapag. Kahit paano ay naibsan 
ang mga alalahanin ni Maya sa pag-uwing ito.

“Plano ko ho sanang pumunta ng bayan bukas para i-check 
ang lugar.”

“Talagang magtatagal ka na dito, Ate Maya?”

Tango ang itinugon niya. 

“Hindi ka na babalik ng Amerika? Paano si Margaret? Ang 
trabaho mo doon?” sunud-sunod na tanong ng tiyahin. 

“Doon na po si Ate Margaret kasama ang asawa at mga 
anak niya. Ako po, depende sa mangyayari sa pagtigil ko dito.” 
Alangan siyang ngumiti.

“Sigurado akong magki-click iyang clinic n’yo. Mabilis na 
ang pag-asenso nitong San Joaquin.” Si Liz.

“I know this place has potential. Gusto ko ding makatulong 
kahit papaano sa lugar natin.” 

“Sa rancho pa lang ni Nathaniel ay kikita na nang malaki 
iyang clinic.” Walang bahid malisya ang tinurang iyon ni Liz. 

Muntik nang masamid si Maya. 

Paano ba niya haharapin ang lalaking naging malaking 
bahagi ng buhay niya? Kaya na ba niyang magpaliwanag sa mga 
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kasalanan niya dito?

Maya brushed off the thought. Hindi na siguro siya hihingan 
pa ng paliwanag ng lalaki. Baka masaya na ito sa buhay nito 
ngayon. 

May asawa na kaya si Nate?

Paano nga kaya kung may pamilya na ang lalaki? 

Napatingin siya kay Liz. Bakit wala man lang itong 
nabanggit?


