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am Superman and I have come here to save 
mankind,” deklara ng batang si Eric habang 
naka-costume ng binanggit nitong comic 

book character.
“I am Batman and I have come here to save 

mankind,” sunod naman ng batang kasama niya 
na nakasuot ng costume ng Caped Crusader.

Hindi na sila makapaghintay pa kaya agad na 
nilang isinukat ang sari-sariling costume kahit sa 
susunod na buwan pa ang Halloween. Huminto 
si Eric sa pagtakbo at salubong ang mga kilay na 
binalingan ang kalaro.

“Ano ka ba naman, Perry? Mag-isip ka nga ng 
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sariling style kung paano ipapakilala ang sarili mo. 
Hindi iyong nanggagaya ka sa akin,” aniya.

Napakamot ito sa ulo. “Eh, nakakapagod mag-
isip, eh.”

Napailing na lang siya sa sinabi ng matalik na 
kaibigan. 

Magmula nang lumipat sa exclusive 
subdivision nila ang pamilya Andrelos isang taon 
na ang nakalilipas ay naging malapit na sila ni 
Perry sa isa’t isa. Nasa iisang block lang ang mga 
bahay na tinitirhan nila. Isang taon lang din ang 
tanda niya rito kaya rin siguro magkasundong-
magkasundo sila.

“Tara na nga lang. Maghanap na tayo ng mga 
taong nangangailangan ng tulong,” yakag ni Eric 
dito.

“Doon tayo sa park maghanap ’tapos mag-
merienda tayo sa bahay n’yo pagkatapos,” ani 
Perry at nagpatiuna na sa paglalakad.

“Bakit babalik pa tayo sa bahay, eh, mas 
malapit iyong bahay n’yo sa park?” tanong niya 
nang makaagapay rito.

“Nasa bahay na ngayon ang mga friends ni 
Bridget,” sagot nito na ang tinutukoy ay ang 
kakambal nito. “May princess party sila ng mga 
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kaibigan niya. Kaya nga maaga akong umalis ng 
bahay at doon na ako sa inyo nakiligo.”

“Sino’ng niloko mo? Gawain mo na talaga 
iyon. Sa bahay ka talaga madalas naliligo, 
nakikikain at nakikitulog pa minsan. Abuso ka na 
nga, eh.”

“Eh, sa mas gusto ko sa inyo, eh. Saka hindi 
naman nagrereklamo sina Tita Serena at Tito 
Frank, ah. Ikaw lang diyan ang maraming sinasabi. 
Maswerte ka nga kasi may mga kapatid kang 
lalaki na nakakalaro mo doon. Ako, si Bridget lang 
kapatid ko. Ang sungit na, ang arte-arte pa. Sabi ni 
Daddy, di ko siya dapat awayin, dapat ako raw ang 
magtatanggol at magbabantay sa kanya hanggang 
sa makapag-asawa siya. Pero mukhang kayang-
kaya naman niyang ipagtanggol sarili niya.”

“Trabaho mo iyon bilang kapatid niya, Perry. 
Ako, ipagtatanggol ko talaga si Bailey sa lahat 
ng aaway sa kanya paglaki niya,” pagmamalaki 
ni Eric na ang tinutukoy ay ang dalawang taong 
gulang na kapatid.

Lumabi si Perry. “May mga katulong ka naman, 
eh. Nariyan ang mga older brothers mong sina 
Marco at Clark pati baby brother n’yong si Wayne. 
Eh, ako?”
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“Problema ba iyon? Eh, di tutulungan kita.”
“Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sabi ni 

Daddy, ako raw ang kinakailangang magbantay sa 
kanya hanggang makapag-asawa siya.”

“Eh, di pakakasalan ko siya pagdating ng 
panahon para ako na ang bahalang magbantay sa 
kanya.” 

Napahinto si Perry sa paglalakad at napatingin 
sa kanya. “Eric, may gusto ka ba kay Bridget?” 

Hindi siya agad na nakasagot. Ramdam niya 
ang mabilis na pamumula ng mga tainga dahil 
nabisto nito ang pinakamalaking sekreto niya. 
Bago pa siya makaisip ng isasagot ay bigla na lang 
itong napahagalpak ng tawa.

“Oh, wow! Eric has a crush on my sister! 
Wait till Bridget hears about this.” Walang sabi-
sabing binirahan siya nito ng alis at tinakbo ang 
direksyon ng sariling bahay.

“Teka, Perry! Huwag mong sasabihin sa 
kanya!” Hinabol niya ito pero sadyang hindi nito 
pinakikinggan ang pagtawag niya rito. At nauna 
itong makarating sa bahay.

“…crush on Bridget!”
Dinig na dinig niya ang huling tatlong salita 

nang marating ang tahanan ng mga Andrelos. Ang 
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sunod na narinig niya ay ang pagsinghap ng mga 
kababaihang naroon sa bakuran, nakatingin sa 
kanya. 

Itinuon niya ang tingin kay Bridget. “Brid-
get…” Hinihingal pa siya.

“W-what is Perry talking about, Eric?” she 
asked. 

Napansin niyang pulang-pula na ang buong 
mukha nito pero sinalubong pa rin ang kanyang 
tingin. Hindi siya sumagot at nanatili lang na 
nakatingin dito.

“Come on, Superman. Huwag mong 
sabihing natatakot ka na ngayong may kaharap 
kang babae? Akala ko ba si Man of Steel ka?” 
pangangantyaw ni Perry sa kanya.

Pakiramdam ni Eric ay nanliliit na siya dahil 
sa sobrang pagkapahiya. Ang gusto niyang gawin 
ay tumakbo paalis at magkulong na lang sa bahay 
nila habang-buhay.

But one look at Bridget’s pretty face and he 
made his resolve.

You can do this, Eric Advincula.
Huminga siya nang malalim at tinatagan ang 

sarili. Hindi niya pinansin ang mga pagbubulungan 
sa kanyang paligid at dahan-dahang naglakad siya 
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palapit sa kinaroroonan ni Bridget.
With Superman’s red cape waving behind 

him courtesy of the soft breeze, Eric looked quite 
dashing for a seven-year-old.

Nang nasa harap na siya ni Bridget ay kinuha 
niya ang kamay nito at walang sabi-sabing 
lumuhod siya sa harap nito. “Bridget Eirini 
Andrelos, will you marry me?”

Muli ay narinig niya ang malakas na 
pagsinghap ng mga nasa paligid nila ngunit hindi 
niya binigyang-pansin ang mga ito. He just looked 
up at the pretty girl before him and patiently 
waited for her answer. 

Pero dumilim ang mukha nito. Tumili ang 
babae, hinila ang kamay nito na hawak niya at 
itinulak siya. Nawalan si Eric ng panimbang at 
napaupo sa lupa. 

Nakita niyang dinampot ni Bridget ang pitcher 
ng lemonade mula sa mesa at ibinuhos ang 
natitirang laman niyon sa kanya. Itinapon nito 
plastic container pagkatapos, bago ito biglang 
napaiyak. 

Kung dahil napahiya o nagalit, hindi siya 
sigurado. 

“I hate you, Eric! Don’t you ever come near 
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me again. You’re no Superman! You’re just a little 
boy. And I am not marrying someone much, much, 
much shorter than I am like you are!”

Nanlalabo man ang mga mata dahil sa luha, 
nakita pa rin ni Eric na nakalapit na sa kanila ang 
mga magulang ni Bridget. 

May tumulong sa kanyang tumayo at binalot 
siya ng isang tuyong tuwalya habang iginigiya siya 
papasok ng kabahayan, palayo sa umiiyak na ring 
si Bridget.

Matagal na nang mangyari iyon kaya medyo 
malabo na ang ibang detalye sa isip ni Eric. Isang 
bagay lang ang malinaw sa kanya noon hanggang 
ngayon.

Bridget Andrelos had broken his young heart.
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