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Sandy was standing near the water, staring at the beautiful 
sunrise. Kailan niya ba huling naramdaman ang ganitong klaseng 
kapayapaan sa kanyang puso? Napangiti siya at naramdaman 
ang mga bisig na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang. 
Sumandal siya sa matipunong katawan sa kanyang likuran. 

Hanggang sa maramdaman niyang sinasakal na siya sa leeg 
ng kayakap. Hindi siya makapagsalita. Gusto niyang tumakas, pero 
ang kaninang maliwanag na sinag ng araw ay biglang napalitan 
ng dilim.

“You are mine. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Akin ka 
lang. Akin!” 

Hinding-hindi niya makakalimutan ang nakakatakot na boses 
na iyon. Si Paul.

Habol ni Sandeng ang hininga nang magising. Naliligo siya 
sa pawis. Niyakap niya ang sarili at hindi napigilang mapaiyak.

Prologue 
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Parang tangang nakatitig sa kawalan si Sandeng habang nakapila 
sa counter ng coffee shop. Kagat-kagat ang kanyang mga daliri, 
nakatulala lang ang dalaga at iniisip ang mga sinabi sa kanya ng 
editor niya kanina lang.

“Cassandra, I’m sorry.” Halata sa mukha nito ang dismaya 
matapos i-review ang isinubmit niyang draft. “Your story is dark 
and disturbing. I understand that you’re having a rough time right 
now. Lahat naman tayo. Pero, we know na ang ganitong klaseng 
material ay hindi tinatangkilik ng readers. It won’t sell. I’m sorry.”

Sa totoo lang, ini-expect na ni Sandeng ang negative 
response ng editor. It was not her first rejection. In fact, she lost 
count of the rejections she received. It seemed like everything in 
her life was getting tiring and depressing. Pati na ang kanyang 
mga istorya.

Why couldn’t she come up with a nice and beautiful story 
just like before? 

Ayaw man niyang aminin, pero malaking sugat ang iniwan 
ng relasyon niya kay Paul. Baka nga iyon ang dahilan.

“I think you need a break. You need a different environment 
to write. Relax. And don’t be too hard on your self, okay?”
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Napabuntong-hininga na lang si Sandeng and tried to divert 

her thoughts to the list of drinks in front of her.

“Isang iced white mocha, no whip, less sugar, decaf. Thank 
you.” Kinalkal niya ang wallet sa bag.

“Name po, Ma’am?” tanong ng lalaki habang hawak-hawak 
ang baso sa kanang kamay at isang black marker sa kaliwa.

“Just put loser,” irita niyang sagot, patuloy sa pagkalkal sa 
kanyang bag para sa kanyang wallet.

“Excuse po?” nalilitong tanong ng lalaki.

“I’m sorry,” sagot niya nang ma-realize na nasungitan na 
niya ito. “Sandy.” Iniabot niya ang bayad.

Nangalkal siya ulit ng gamit nang marinig ang tunog ng 
kanyang cellphone.

“Don’t let me down… Don’t let me down…” Patuloy lang ang 
ringtone ng kanta ng Beatles sa kanyang phone. 

Everything was letting her down, even her phone na hindi 
niya makita sa kanyang bag.

“Sandeeeeng!” sigaw ng kaibigan niyang si Kat sa kabilang 
linya. “We need to talk. Free ka ba?”

“Yeah, I’m free. Actually, I really need someone to talk to 
right now.”
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Naramdaman yata nito ang lungkot sa boses niya.

“May problema ba?”

Tinanggap muna si Sandeng ang order niya na iniaabot ng 
café staff at nagpasalamat dito bago tumalikod para ituloy ang 
pakikipag-usap sa kaibigan.

“I’m fine, medyo depressed lang. Na-reject ang recent 
manuscript ko, eh.”

“Na naman? Oops, sorry.”

“No worries. Sa’n tayo magkikita?”

“I’ll meet you na lang kung ’asan ka.”

“Good. I’m here at our favorite coffee shop.”

“See you.”

Pagkababa ng phone, hindi niya napansin ang kasalubong. 
Bumulaga na lang kay Sandeng ang baso niyang wala nang laman 
at ang maruming damit ng kaharap na lalaki.

“What the—?” Naka-white na polo at denim pants ito— na 
ngayon ay basang-basa ng kape.

Parang nawalan ng dugo sa katawan si Sandeng nang makita 
ang disgrasyang idinulot ng kanyang ka-clumsy-han. Pero mas lalo 
siyang natulala nang makita ang guwapong mukha ng kaharap. 
Huminto yata ang oras nang magtagpo ang kanilang mga mata. 
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“Oh, my… I’m sorry! Sorry talaga!” Di magkandaugaga na 

naghanap siya ng tissue sa bag para punasan ang damit ng lalaki. 

Nararamdaman niya ang mga matang nakikiusyoso at 
pinapanood sila. 

Sa kabila ng kanyang pagpa-panic, napansin niyang 
matikas ng katawan ng nabangga. Lalo siyang nataranta nang 
maramdaman ang matigas nitong abs.

Hindi naman alam ni Echo kung paano pipigilan ang babae 
sa ginagawa. “Miss, okay lang.” Kinuha niya ang kamay nito. 

Pero hindi siya pinansin ng babae at patuloy lang ito sa 
pagpunas, hanggang sa makarating ito sa bandang harapan ng 
kanyang pantalon.

Dahil nahihirapan, lumuhod na si Sandeng upang mas 
mapunasan ang basang pantalon ng lalaki.

“Wait… what are you doing?” Nagulat si Echo sa pagluhod 
ng babae.

“I’m really sorry! Let me just wipe it off.” 

“Miss, whatever you are trying to do, just stop, okay? It’s 
okay.”

Nagtatawanan na ang halos lahat ng nasa coffee shop sa 
ginagawa ng babae.

“Okay lang, pupunasan kita. Again, I’m sorry. My gosh.” 
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“Look where your hands are,” pabulong na sita ni Echo.

“Okay la—” Na-realize ni Sandeng kung ano ang ibig sabihin 
ng lalaki. Nagulat siya nang makita ang campsite na pinupunasan 
ng kanyang kamay. Halos mangamatis ang mukha niya nang 
maramdaman ang pagkalalaki nito.

Napatayo siya. “I’m sorry,” sabi niya at agad na umalis.

—————

“Talaga? Ginawa mo ’yun? Congratulations.” 

Kung kanina ay nag-aalala si Kat dahil sinabi ni Sandeng na 
malungkot siya, ngayon ay aliw na aliw itong nakikinig sa kanya. 
Halos mamaluktot ito at mahulog sa upuan sa katatawa.

“Ba’t ka tumatawa?” naiiritang tanong ni Sandeng. 
“Nakakahiya kaya.”

“At nakakatawa. My gosh, Sandeng! You just touched 
someone’s goods! And it responded to your touch!” Humalakhak 
ito ulit. 

Namula si Sandeng nang maintindihan ang pinupunto ng 
kaibigan. Kasalanan niya talaga ang lahat. Lalong nag-init ang 
mga pisngi niya nang maalala ang pakiramdam nito sa mga 
kamay niya. 

“Stop laughing. Oh, gosh… ano’ng ginawa ko?” 

“So ano, guwapo ba?”
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“What?” di makapaniwalang tanong ni Sandeng. “How 

could you ask that?”

“Sagutin mo na lang. Guwapo ba?” Parang kinikilig pa ang 
bruha. 

Alam ni Sandeng na hindi siya makakatakas sa kapilyahan 
at kakulitan ng kaibigan. Nahihiya man siyang aminin pero daig 
pa ng lalaki ang ibang artista sa tindi ng appeal at kaguwapuhan 
nito. 

Moreno, expressive eyes, strong jaw, matangos ang ilong at 
magagandang labi… at ang katawan. 

Bago pa man malunod sa imahinasyon si Sandeng, sinagot 
na niya ang kanyang kaibigan. “Hindi, ’no.” 

“Ows, eh, bakit ka namumula? Ikaw, ah, pinapantasya mo 
na ’ata si Mr. Big,” patuloy nitong panunukso.

“Hindi sabi!” 

“Hindi ka mamumula nang ganyan kung hindi malaki ’yung 
nahawakan mo, at kung hindi mo siya nagustuhan.”

Napahawak na siya sa mukha, pakiramdam niya ay pulang-
pula na siya. “Baliw ka talaga! Paano mo naiisip ’yang mga 
ganyan?”

“Oh, come on, Sandeng. Huwag ka ngang pa-Barbie d’yan.”

Napailing na lang si Sandeng.
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—————

“Hey, man! Wazzup?” 

Nakakunot-noo lang na di pinansin ni Echo ang pinsang si 
James. Part-owner ito ng bar na kinaroroonan niya.

“Parang ang lalim ng iniisip mo, ah. With that look, 
makahanap ka kaya ng chicks dito?” biro nito.

“I can have any woman I want.” Uminom siya sa beer niya 
at tumayo para puntahan ang sexy na babae na kanina pa nang-
aakit ang paraan ng pagtingin sa kanya.

Sa totoo lang, walang balak makipag-hook up si Echo sa 
kahit kaninong babae sa lugar na ito. Pero kailangan niyang 
i-divert ang attention kung saan, kung di ay patuloy niyang 
maaalala ang babaeng nakabangga niya kanina.

Hanggang ngayon, hindi pa din niya maintindihan kung 
bakit ganoon na lang siya kadaling nag-react sa dalaga. Her touch 
continued to haunt him. Mabilis siyang nag-init…

Matangkad, mahaba ang legs, maputi at mapanukso ang 
mga mata—alam na alam ni Echo kung paano aatake sa ganoong 
klaseng babae. Sa lakas ng kanyang sex appeal at experience sa 
pakikipag-flirt, konting ngiti lang ay agad niyang nakukuha ang 
gusto niya.

Gaya na lang ng babaeng kahalikan niya ngayon. Kahit hindi 
pa sila magkakilala, ramdam na ni Echo ang pagiging mapusok at 
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agresibo nito. She tasted like wine—sweet and bitter at the same 
time. And she was also willing, judging by the way she welcomed 
every thrust of his tongue.

Inililiyad nito ang katawan sa kanya, ipinupulupot ang mga 
kamay sa leeg niya. Patuloy lang din si Echo sa paghagod sa 
katawan ng babae. Ang kanyang kamay ay naglakbay sa batok, 
sa braso, at sa dibdib nito, pababa sa tiyan. Wala siyang pakialam 
kung may nanonood man sa kanila.

Pero walang ibang maramdaman si Echo. Ang totoo, nabo-
bore na siya sa bawat pagliyad-liyad ng babae.

Damn it. What is happening to me? 

Naalala niyang muli ang mukha ng babae sa coffee shop at 
nagsimula siyang makaramdaman ng kakaibang init sa kanyang 
katawan. Hindi niya maintindihan, pero parang may anong 
pwersang bumabalot sa kanya sa tuwing naaalala ito. 

Unti-unti siyang kumalas sa mahigpit na yakap ng kasayaw 
sa kanya.

Hindi siya pinansin nito, at muling ipinulupot ang mga 
kamay kay Echo. Pero inilayo niya rito ang kanyang katawan. 

“Let me buy you a drink.” Tinawag niya ang isang waiter 
saka iniwan ang babae mag-isa, nagmamaktol.

Pagbalik niya sa inuupuan, naroon pa rin si James.
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“What happened back there?” tanong nito.

“Nothing.” He needed to find the girl from the café. He 
must have her. 

At pag sinusuwerte ka nga naman. Hindi maaring magkamali 
si Echo. Ang boses ng babae sa coffee shop ang naririnig niya sa 
kanyang likuran.

—————

“Seriously, Kat? La Union? That’s a four-hour drive from 
here,” sigaw ni Sandeng sa kaibigan, kailangan para marinig siya 
nito sa ingay ng bar.

“So? Magaling akong mag-drive,” mayabang na sagot nito. 
“And besides, I deserve this vacation. And you need to take a rest. 
Alam ko it’s been a year since nag-break kayo ni Paul. I thought 
after maging impyerno ng buhay mo kasama siya, eh, magiging 
ayos ka pag nawala na ang gago. But, no! Look at you. Wala 
na kayo, pero kuwento mo binabangungot ka pa rin tungkol sa 
kanya. Worse, pati trabaho mo naaapektuhan.” 

Naikuwento ni Sandeng dito ang rejection na na-receive 
niya kanina. 

Napangiti lang siya. “Thank you, friend. I think you’re right. 
Sige na nga, sasama na akong magbakasyon sa ’yo.”

“Yes! Kailangan mo ng matinding diversion. Malay mo hindi 
lang masarap na hangin, malamig na tubig at magagandang alon 
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ang ma-enjoy mo do’n. Malay mo makakita ka din ng kasing-
guwapo ni Mr. Big.”

Napailing na lang si Sandeng sa nickname ni Kat sa lalaking 
nakabangga niya kanina sa coffee shop. Sa totoo lang, hindi 
niya rin maalis ang guwapong mukha ng lalaki sa isip niya. At 
everytime na naaalala niya ito at ang ginawa niya dito, hindi 
niya mapigilang mamula. Buti na lang at madilim sa bar at hindi 
mapapansin ni Kat ang pamumula niya.

“So… to La Union?” ani Kat sabay taas ng inumin.

“To La Union,” sagot ni Sandeng, ibinangga ang inumin sa 
baso nito.


