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“This is easily one of the best days of my life,” 
sambit niya.

“This is the best day of my life,” sagot ng lalaki.
Kung hindi siguro tila may mabigat na bagay na 

nakadagan sa tubo ng kanyang hingahan, mapapansin 
ni Andy na magaling ang bandang tumutugtog sa 
stage. Bawat paghila ng gitarista ng kuwerdas ng 
instrumento nito, parang hinihila rin ang mga ugat-
ugat sa kanyang puso.

Mula sa masayang set ng samba songs, napalitan 
ng isang mabagal na Portuguese love song ang 
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4 Jake the Virgin
tinutugtog ng banda. Perfect na sana ang lahat, 
maliban na lang sa katotohanang hindi kanya ang 
lalaking kayakap niya ngayon.

She sighed. Sayang, ngayon lang sila nagkakilala at 
maghihiwalay na sila ilang oras mula ngayon.

Ayaw ni Andy ng regrets. Ayaw niya munang 
isipin ang tungkol sa paghihiwalay, pero umuukilkil 
iyon sa kanyang isip. 

Humigpit ang kapit niya sa kasayaw nang ma-
realize na bagay sa kanila ni Jake ang awitin. Sa 
limited Portuguese na alam niya, naintindihan ng 
dalaga ang kahulugan ng kanta. It’s about saying 
goodbye to someone who had been a big part of the 
composer’s life in such a short span of time. And to 
her, Jake was exactly that.

This was her last night with him. The last time they 
could ever be together. Dahil bukas, kasabay ng liwanag 
ng umaga, maghihiwalay sila, babalik ito sa babaeng 
pakakasalan nito, at posibleng hindi na sila magkita 
ulit. Maghihiwalay sila—siya para harapin ang ama sa 
unang pagkakataon, si Jake para umuwi ng Pilipinas at 
pakasalan ang girlfriend nitong abogada.

Pero si Andy? Ngayon pa lang, sigurado na 
siyang may nagbago sa kanya. Isang araw lang pero 
nakatagpo siya ng isang kaibigan. At kung itataboy 
niya ang kanyang tough girl façade, aaminin niyang 
higit pa ito sa isang kaibigan para sa kanya.
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Hindi na siguro malalaman ni Jake na dala nito 
ang puso niya kapag umalis ito bukas....

Maybe they were meant to be together… but only 
for a day. It was hurting her because she was sure she 
wouldn’t feel this way with anyone else. She was sure 
she knew now who she could spend the rest of her life 
with. Kaso hindi naman sila puwede dahil ikakasal na 
sa ibang babae ang lalaking gusto niya.

C’est la vie. Naalala niya, iyon ang buod ng bilin ng 
kanyang ina bago ito nalagutan ng hininga. Sumumpa 
siya ritong iyon ang magiging bago niyang mantra. 
Dare to live. Live life to the fullest.

May kung anong nagising sa kaloob-looban ni 
Andy. 

The song was also about savoring the tender 
moment with somebody for the last time, taking the 
most out of the time left for them. Puwes, iyon din 
ang gagawin niya.

Tiningala niya si Jake. Kumunot ang noo nito 
nang masalubong ang mga mata niya.

“Pagod ka na?”
Umiling si Andy at patuloy lang na tumitig 

sa guwapo nitong mukha—sa mahiyaing ngiti, sa 
makinang na mga mata. She wanted a memory of 
him; something to remember him by for the next years 
of her life.

“What?” he chuckled nervously. “What do you 
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want?” 

Kaya ba niyang hingin iyon dito? To seduce him 
into giving her that memory?

Huminga siya nang malalim. She swiped 
her tongue along her lower lip while staring at 
him. “A kiss. From you.” Tumango siya na parang 
kinukumbinsi ang sarili.

Tama. Iyon nga mismo ang kailangan niya. A 
night with this man she had loved too much, too soon.

z
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ctober 25, 2015
5:57 AM (GMT -3) 

Seventeen hours ago…
Boring kasi siya. 
Iyon ang isasagot ni Jake Dalisay kung may 

magtatanong sa kanya kung bakit NGSB (o No 
Girlfriend Since Birth) pa siya sa edad niyang twenty-
seven.

Mas gusto niyang magbasa o kaya manood ng sine 
kaysa mag-bar; tatlo lang ang matatawag niyang mga 
kabarkada at wala rin iyong hilig lumabas ng bahay; 
imbis na basketball, ang bukod-tanging sport na 
nilalaro niya ay chess; at nagtatrabaho siya sa National 
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Archives of the Philippines. Need he say more? 

May mga muntikan naman siyang naging 
karelasyon dati—iyong classmate niya noong high 
school, iyong isang kapitbahay nila, iyong orgmate 
niya noong college, at isang katrabaho. Kaso sa kung 
anong dahilan, natapos ang anumang namuo sa 
pagitan nila bago pa man iyon tuluyang ma-develop. 
Saka masyado rin kasi siyang tutok sa pag-aaral noon, 
bukod sa mababa ang self-esteem niya dala ng tambak 
niyang pimples at payatot na katawan.

Noong nagtatrabaho na siya at nagsisimula nang 
mag-transform physically, masyado siyang tutok sa 
ginagawa na wala siyang panahon para makipag-date. 
Kapag may oras naman siya, hindi sila nagki-click ng 
naging date niya. ‘Sobrang bait’ din daw ni Jake, kaya 
friend zone ang bagsak niya parati.

Noong minsan naman, natakot siya at hindi 
nakakibo nang derechahang magtapat ng damdamin 
sa kanya ang isa niyang katrabaho. Pakiramdam siguro 
ni Rica ay binasted niya ito, kaya hindi na siya ulit 
nilapitan.

Kasalanan nga rin ni Jake. Aaminin niyang medyo 
torpe siya. Okay, sige na nga, sobrang torpe. Nuknukan 
ng torpe. Kahit kasi hindi na siya matatawag na 
pangit ngayon, naiwan ang pagiging mahiyain sa 
kanya. Hayun tuloy, naiwan na siya. Na-realize na lang 
niya, mawawala na siya kalendaryo, ni hindi pa siya 
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nakatikim kahit isang girlfriend. ‘Jake the Virgin’ tuloy 
ang taguri sa kanya ng mga kapamilya at kaibigan.

Kung hindi pa sa kapatid niya at sa pangarap ng 
kanyang pamilya, baka hindi pa siya makakahanap ng 
prospective girlfriend. Sigh. #VirginProblems. 

Sobrang nakakahiya iyon, pero siyempre hindi niya 
iyon tatanggihan. Sa pagkakataong ito, ibibigay talaga 
niya ang best niya para magustuhan siya nang husto ni 
Belinda. 

“Bel will be here on the twenty-ninth. Dapat 
nandito ka na n’un at mag-leave ka kung p’wede para 
masundo natin siya sa airport,” sambit ng kapatid na 
kasalukuyang kausap niya sa telepono.

Napakamot si Jake sa batok kahit sanay na siya sa 
kakulitan ni Ruth. “I’ll try to file for a leave. Alam mo 
namang isang linggo akong di nag-opisina.”

“Ang sipag! Bagay na bagay talaga kayo. At na-fa-
fascinate nga siya kapag ikinukuwento kita sa kanya.”

Namula ang mga pisngi ni Jake kahit hindi 
kaharap ang kausap. Susko, ano naman kaya ang 
pinagsasabi ng kapatid niya sa babaeng iyon? Baka 
sinabi ang mga dork tendencies niya. Makakatingin pa 
kaya siya nang derecho sa mga mata ng dalaga kapag 
nagkaharap sila ulit?

Na-meet na niya ang abogadang si Belinda nang 
ilang beses. Magkaibigan ang mga pamilya nila at 
close friend ito ng bunso niyang kapatid. She’s actually 
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beautiful, funny, and smart. Parang moderna rin dahil 
balita niya ay marami na itong naging nobyo, pero 
hindi naman playgirl.

Ito iyong tipong popular noong high school at 
maraming manliligaw. Iyong klaseng pangarap ng mga 
kagaya niyang nasa kategorya naman ng mga ‘nerd.’

Aware sila pareho na kailangan nilang 
magkasundo at maikasal para sa ikasusulong ng 
ambisyon nilang politikal—his late father being the 
former mayor of their city and her father being a 
congressman. Pero pareho silang open sa posibilidad 
na magkagustuhan sila nang totohanan.

Siyempre hindi pa in love kay Belinda ang 
binata dahil hindi pa naman sila magkakilala nang 
husto, pero intensyon niyang gawin ang lahat para 
maiayos ang magiging relasyon nila. After all, kung 
magkakagustuhan sila, hindi na magiging sakripisyo o 
pilit ang pagpapakasal nila later on.

Yep, nakakahiya pero totoo. Kung hindi pa nila 
kailangan ang koneksyon nila pareho sa politika, baka 
hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na mapalapit 
sa dalaga. Kung hindi pa dahil doon, hindi pa siya 
magkakaroon ng girlfriend—er, prospective girlfriend.

Naalala niya ang usapan nila last week bago sila 
umalis ng Pilipinas—siya ay magbibyahe patungong 
Rio de Janeiro para sa isang work-related conference, 
ito naman ay tutungo sa Sydney para dalawin ang 
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tiyahin nito roon.
“Siguro we could use this time apart to think about us, 

about our marriage. Huwag siguro nating madaliin para, 
you know, di naman tayo magsisisi later on.” Iyon ang 
suggestion ni Belinda. 

Iyon ang logical na gawin. Kahit pa para sa kanya, 
palagay niya, wala na siyang mahihiling pa sa dalaga. 
She’s okay. He thought she’d be a good wife to him. 
Pero pag-iisipan pa rin niya. Kukuhanin na rin ni 
Jake ang panahong ito para maghanda para bumagay 
naman siya sa abogada.

“Last day mo na diyan, right? May conference ka 
pa ba ngayon?” untag ni Ruth.

“Wala na. Mag-iikot-ikot na lang siguro ako dito 
para makapasyal naman.”

Apat na araw na siya sa Rio de Janeiro, Brazil 
dahil sa conference na dinaluhan niya. Doon ginugol 
ni Jake ang lahat ng panahon. At ngayon, mayroon 
na lang siyang eksaktong isang araw at sampung oras 
bago siya lumulan sa eroplano pabalik ng Pilipinas at 
magbyahe ulit nang pagkatagal-tagal.

“My goodness, you are actually at the capital of 
fun in the sun, dapat lang na lumabas ka, ano! Saka 
santambak ang magaganda at seksi diyan, maghanap 
ka na rin ng machu-chukchak.”

Natawa siya. “Bastos kang bata ka, tinuturuan mo 
’kong mag-cheat kay Belinda?”
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Dinig niya ang tawa sa boses ng kapatid. “Come 

on, di ba, s’abi mo gusto mong bumagay kay Bel? 
Puwes, magpa-devirginize ka na diyan. Hindi pa 
naman kasali sa field of expertise mo ang pakikipag-
chukchak.”

Natigilan si Jake sa sinabi nito. Sanay na siya na 
ganoon itong magsalita, pero ibig ba nitong sabihin…? 
Si Bel ay…? Sabagay, hindi na naman bago iyong 
ganoon sa panahon ngayon, mas peculiar na ang mga 
virgins lalo na kung kaedad niya.

“Saka ’wag kang feeling! Hindi pa kayo, ano!” 
dugtong nito na para bang wala itong pakialam sa 
kaibigan.

“She’s actually thinking of marrying me. ’Yun na 
rin ’yun; kami na,” pagyayabang niya.

“Puwede pang magbago ang isip ng kaibigan ko. 
Titingnan n’yo pa lang naman kung magkakagustuhan 
kayo at hindi kayo pinupuwersa ng mga magulang 
natin. Kung si Kuya ang nandyan, first day niya pa 
lang, nakahanap na siya ng ka-chorva.”

Tumiim ang mga labi ni Jake. Wala siyang duda 
sa sinabi ni Ruth, pero hindi niya talaga gustong 
nakukumpara sa nakatatanda niyang kapatid. Aware 
siyang mas magaling, mas maabilidad, mas madiskarte, 
at mas charming ito kaysa sa kanya, pero sana huwag 
na lang ipamukha sa kanya. 

“Saka malay mo, nandiyan pala sa Rio ang destiny 
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mo.”
He sneered. “Sure. Para namang puwede akong 

ma-in love sa kung sino sa loob ng isang araw.”
“Hay naku, my dear innocent brother, walang 

imposible pagdating sa love… at sa lust,” sagot nito.
“Whatever, Ruth. Mga natututunan mo talaga,” 

simpleng panenermon niya na tinawanan lang ng 
kapatid. 

“Manong ka talaga! Kaya ka tumatandang binata, 
eh.” Bago pa siya makahirit uli, iniba na nito ang 
usapan. “Anyway, anong oras na ba diyan?”

Tiningnan niya ang relo. “Alas seis ng umaga.” 
Maaga kasi talaga siyang gumising. 

Pumalatak ito. “Sayang naman, Kuya. Dapat pala 
kagabi ka pa lumabas ng hotel para naranasan mo man 
lang ang night life diyan.”

Naroon sa Rio ang isa sa pinaka-rave na night 
life sa buong mundo. Matao rin doon lalo na raw 
sa Copacabana na walking distance lang mula sa 
Ipanema Beach kung saan naroon ang hotel na 
tinuluyan ni Jake.

“Napagod kasi ako kahapon. Alas nueve na rin 
natapos ’yung closing namin kagabi. Saka malamang 
ma-out-of-place ako doon. Alam mo namang hindi 
talaga ’ko mahilig sa bars kahit noon. Book store, 
movie theatre at opisina lang ang pinupuntahan ko 
bukod sa bahay.”
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“Kaya nga, for a change, lumabas ka naman.”
“Eto na nga po, maliligo na ako at maglalakad-

lakad sa beach, Ate. Baka sakaling dito ako makapulot 
ng ‘the one’ ko.” Gumawa siya ng tunog na parang 
nasusuka sa kabaduyan ng sinabi niya.

Tumawa si Ruth. “Right, you do that. Ingat ka, 
Kuya. Bumili ka ng condoms. ’Bye, I love you.”

“I love you too, ’nget.” Endearment niya iyon dito 
na pinaiksing ‘panget.’ 

Natatawang ibinaba na niya ang cellphone sa 
side table at nailing na tinungo ang banyo, bitbit ang 
bihisan at tuwalya.

Kahit kalokohan, may punto ang suggestion ni 
Ruth. Susundin na rin niya kahit parang ang sama ng 
plano niya. Sa ikagaganda ng future marriage niya, sige 
na.

Puwede sigurong gugulin ni Jake ang araw na ito 
sa paghahanap ng perfect stranger at makipag-one-
night stand mamayang gabi saka bumiyahe pa-airport 
bukas. Walang commitment, magpapraktis lang siya 
para hindi naman siya mapahiya sa future wife niya 
pagdating ng honeymoon nila. It seemed like a good 
plan… kung kakayanin niyang isagawa. Lalakasan na 
lang niya siguro ang loob.

Nag-shower siya, nagsepilyo, at nagbihis ng 
simpleng dry fit shirt, shorts at sapatos. Dala ang 
wallet at ang cellphone, lumabas siya ng hotel 
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at nilakad ang daan patungong beach na nitong 
nakakaraang mga araw ay nasisilip niya lang mula sa 
bintana ng kanyang hotel room.

Medyo maliwanag na kahit pasado alas seis lang, 
pero hindi naman ganoon kainit. Light blue ang kulay 
ng kalangitan at malinis ang tubig-dagat, maging ang 
mahabang dalampasigan. May mga tao na rin, kahit 
kung tutuusin ay patapos na ang October at spring 
kaya pasimula pa lang ang peak tourist season doon. 
Hindi pa naman siya nagugutom kaya naglakad-lakad 
muna siya sa paligid.

Ilang bagay lamang ang alam ni Jake tungkol sa 
lugar na kinaroroonan. Ang alam niya lang, ‘River of 
January’ ang literal na kahulugan ng Rio de Janeiro, at 
sikat ito dahil sa magagandang beaches, sa carnivals, 
sa soccer, at sa Christ The Redeemer statue sa itaas ng 
bundok.

Ngayong naroon na siya, kita na niyang ang 
ganda-ganda ng lugar kahit sa parte pa lang na iyon 
ng medyo mas upscale na Ipanema. Parang bumubuga 
ng energy at excitement ang lahat ng nakikita niya. 
Naramdaman tuloy ni Jake kung gaano siya ka-boring 
na tao dahil hindi niya in-enjoy ang lahat ng ito nang 
nakaraang mga araw, di gaya ng iba niyang kasama sa 
conference. 

Gamit ang cellphone, minabuti niyang kumuha 
ng mga larawan habang naglalakad-lakad sa beach. 
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Nalimutan na niya ang pag-iisa dahil sa nakikita at 
nalalanghap niyang hanging-dagat at sa tunog ng agos 
ng tubig at ang ingay ng ilang tao. 

Speaking of ingay, hindi yata normal ang ingay sa 
likuran niya. 

Lumingon siya at nakita ang isang matangkad at 
payat na babae.

“Hello, gorgeous. Are you up to any fun?” tanong 
nito sa malinaw na dayuhan na accent, at mababa at 
throaty na boses. Mukha rin itong lasing. Sa malisya sa 
mga mata nito nang pasadahan ng mabagal na tingin 
ang kabuuan niya, nahulaan ni Jake kung anong fun 
ang ibig nitong sabihin.

Imbis na matuwa dahil pinag-iisipan pa lang 
niyang maghanap ng magiging prospect sa kanyang 
Operation: Praktisan ay may magandang babae nang 
kusang nag-aalok niyon sa kanya, iba ang naging 
reaksyon ng binata. Kumunot ang noo niya. Ang aga 
naman yatang mang-pick up ng babaeng ito.

“No, I’m sorry,” magalang na sambit niya saka 
tumalikod para kumuha ulit ng larawan ng beach.

Nagulat siya nang may biglang dumaklot sa puwet 
niya at pumisil doon. Namimilog ang mga matang 
lumingon siya.

Malandi ang tingin ng babae sa kanya habang 
kagat-kagat ang pang-ibabang labi. “Sorry, I couldn’t 
help it.”
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Ibinuka niya ang bibig para sana magpaliwanag na 
wala siyang intensyong magpa-pick up dito. Maganda 
ito, oo, pero hindi naman siya ganoon kaatat para 
ngayon na, in broad daylight, isagawa ang operation 
niya.

Pero bago pa magawang magsalita ni Jake, isang 
mas maganda pang babae ang lumapit sa kanila. “Hey! 
Got a problem with my boyfriend?” untag nito.

Mukha itong local doon—mula sa malalaking 
mata hanggang sa malapad na balakang; mahaba 
ang buhok na naka-pony nang mataas, nakaasul na 
dress na may manipis na straps at hanggang tuhod, 
saka tsinelas. May nakasabit na bag sa balikat ng 
estranghera.

Umiling si ‘A.K.A. Aling Mangdadaklot ng Puwet’ 
pero hindi umalis.

“Buwisit na manyak na beki,” sambit ni ‘Miss 
Brazil’ habang lumalapit sa kanya.

Namilog ang mga mata ni Jake sa narinig. Mukha 
talaga itong lokal na tagaroon. Pero puwede nga rin 
itong Pilipinang may lahing Brazilian. 

“Bakla ’yon?” tanong niya nang ma-realize ang 
sinabi nito.

Ngumiti ang babae nang matamis. “Sa wakas, may 
nadinig din akong nag-Tagalog!” tawa nito at parang 
matagal na silang magkakilala na inabot nito ang mga 
pisngi niya at binigyan siya ng halik sa labi.



18 Jake the Virgin
Kusang pumikit ang mga mata niya. Ang 

lambot at ang init ng mga labing iyon na ngayon ay 
gumagalaw sa ibabaw ng bibig niya. May nalasahan 
din siyang matamis na parang hinog na strawberries.

Hindi napigilan ni Jake na marahang kagatin ang 
malambot nitong lower lip, saka isinilid ang dila sa 
loob ng bibig ng estranghera. At parang nagkagulo 
ang synapses sa kanyang utak. Kusang umalpas ang 
ungol niya sa pagdidikit ng kanilang mga dila.

Bigla itong tumulak sa dibdib niya palayo. “Okay 
na, wala na ’yung bading. Puwede mo na ’kong 
bitawan,” habol ang hiningang bulong nito habang 
tinatampal ang pisngi niya.

Napadilat si Jake at noon napansing nakayakap 
nga siya sa babae. Nabitawan niya ito at napaatras sa 
gulat. 

Shit, nanakawan siya ng halik! 
Hindi naman iyon first kiss—dahil mas maaga 

iyong nanakaw noong elementary siya, courtesy ng 
isang pasaway niyang schoolmate—pero parang 
ganoon ang pakiramdam. Parang kinuryente siya sa 
pagdidikit ng mga balat nila.

Jake was turned on in an instant. Namimilog ang 
mga matang napatitig siya sa nakangiting babae.


