
Sweet Refrain - Zoe De Jesus

“Ma’am?” nakailang tawag ang driver bago nito nahuli ang 
nagliliwaliw niyang diwa. 

Nilingon ni Faith ang lalaki. Sa kanyang tantya, matanda 
lang ito nang ilang taon sa daddy niya. 

“Opo?” tugon niya.

“JLLCO po kayo, di ba? ’Andito na po tayo,” imporma nito.

Luminga siya sa paligid. Naroon na nga sila sa tapat ng 
gate ng Jesus Loves Little Children Orphanage na itinayo ng isang 
Christian non-government organization para ikanlong ang mga 
batang wala nang mga magulang. 

“Naku, salamat po,” aniya at binayaran ang driver bago 
mabilis na umibis mula sa taxi. Mabuti na lang tinawag nito ang 
atensyon niya, kung hindi ay baka lumampas pa siya sa bababaan.

Muling sumalakay ang mga isipin niya, na siyang dahilan ng 
kanyang pagkatulala, nang makalapit sa mababang tarangkahan 
ng orphanage. Pero pinilit niya ang sariling ngumiti. Hindi 
puwedeng mahalata ni Bodyok ang dinaramdam niya.

Huminga muna siya nang malalim bago pinindot ang 
doorbell.
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Dalawang pindot lamang at pinagbuksan na siya ni Sister 

Mary, isang stay-in worker doon.  

“Good morning, Sister,” bati niya rito.

“Good morning, Sister Faith. Ang aga mo, ah,” anito habang 
sabay silang papasok sa hallway.

Ngumiti siya. “Ah, oo. Frustrated drag racer ’yung driver ng 
taxi na nasakyan ko, eh,” biro niya. 

Natawa ang babae. 

“Nandiyan na ba ’yung bisitang hinihintay ni Pastora Cristy?” 
tukoy niya sa mga miyembro ng isang local band na gusto 
umanong tumulong sa fund-raising nila. 

“Oo, kanina pa.”

“Wow, ang aga nila!” komento niya.

“Oo. At ang guguwapo!” Parang kinilig pa ang beinte-seis 
años na dalaga pagkasabi niyon. “Wala akong maitulak-kabigin!”

“Talaga?”

“Oo. Hindi sila ’yung mga karaniwang banda na puro mga 
tattoo at naka-eyeliner. Mukhang mga modelo o artista kaya.” 
Pumalatak ito. “Kasuwerte siguro ng mga nobya ng mga iyon.”

Napangiti siya. “Kahit nagkataon pang hindi sila 
kaguwapuhan, kung ganoon naman kababait na willing tumulong 
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sa atin, panalo na rin ang mga girlfriends nila.”

Noong nakaraang bagyo ay inabot ng baha ang loob ng 
shelter at nahirapan ang mga bata dahil walang second floor ang 
ampunan na iyon. Iyon ngayon ang pinaplano nilang ipagawa. 
Isa pa, medyo sumisikip na rin doon dahil patuloy na dumarami 
ang mga bata. 

Nagkibit-balikat ang babae. “Sabagay. Pero bonus na rin na 
mga mukha silang artista sa sobrang kaguwapuhan,” pahabol 
nito bago nagpaalam, “Sige, magluluto muna ako para may 
maipamerienda sa kanila.” Kumindat ito bago pumasok sa isang 
pasilyo na patungong kusina. 

Nakangiti pa rin siya kahit nang makarating sa library para 
hanapin ang librong ipinangako niyang babasahin sa mga bata 
ngayong araw. May mahigit tatlumpong minuto pa siya bago 
magsimula ang story reading nila.

Gustuhin man niyang maging full-time volunteer doon 
gaya ni Sister Mary, hindi iyon maaari. May trabaho si Faith on 
weekdays bilang secretary at talagang Sabado lamang ang libre 
niyang araw. Bagaman story reading lamang tuwing Sabado ng 
umaga ang kaya niyang gawin bilang tulong, pakiramdam niya 
ay nadagdagan ang kayamanan niya sa langit kada ginagawa 
iyon. Nakikita niya kasing na-e-entertain ang mga bata sa 
pagkukuwento niya at natututo pa.  

Iyon iyong klase ng galak na hindi nabibili ng pera, pero 



Sweet Refrain - Zoe De Jesus
walang kapantay. And it was the joy of doing something selflessly. 
Iyon ang nakukuha niyang ‘suweldo’ sa pagtulong doon sa simple 
mang paraan.

Nagtitingin siya ng titles ng children’s books sa malaking 
shelf nang maramdaman niya ang mahinang paghatak sa laylayan 
ng t-shirt niya. Lumingon siya at parang may bumara sa lalamunan 
niya nang makita ang malungkot na mukha ni Bodyok. 

Sa lahat ng bata sa JLLCO, si Bodyok ang pinakamalapit sa 
puso niya. Ito rin ang dahilan kaya siya napadpad sa lugar na 
iyon. Bago pa siya naging volunteer, ito lamang noong una ang 
gusto niyang makita kaya siya madalas dumalaw roon. Palibhasa, 
anak ito ng matalik niyang kaibigan na ilang buwan pa lang 
namamayapa.

Since grade school ay kaibigan na niya ang ina ni Bodyok, 
pero nang mag-asawa ito, bihira na silang magkita. Nang muli 
siyang makarinig ng balita ukol dito, nalaman niyang patay na ito. 

At kada makikita niya ang walong taong bata, naaalala niya 
kung paanong hindi niya natulungan ang kaibigan noong oras 
na kailangang-kailangan siya nito.

Pilit na nilunok niya ang imaginary na bara sa lalamunan 
niya at nginitian ang paslit. “Yes, Baby?” untag niya.

“Iuuwi mo na po ba ako ngayon?” tanong nito.

Kinailangan niyang huminga nang malalim para pigilan ang 
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pagluha matapos makita ang pag-asam sa mga mata nito.

Ano na naman ba ang sasabihin niya rito ngayon? Ano ang 
irarason niya para hindi ito mawalan ng pag-asa, kung siya mismo 
ay parang gusto na itong isuko?

She had promised herself na aampunin niya si Bodyok at 
iaalis sa ampunang iyon. Gusto niya sana, sa pamamagitan man 
lang niyon, makabawi siya sa pagkukulang sa ina nitong namatay 
sa pambubugbog ng sadistang asawa nang hindi niya nalalaman. 
Bagaman kasalukuyang nasa korte na ang kasong isinampa sa 
tatay ni Bodyok at tiyak na tiyak nang mabubulok ito sa kulungan 
dahil mismong ang boss niya, ang may-ari ng Velasquez, Velasquez 
and Associates, ang magiging abogado nila, alam niyang hindi 
sapat iyon. 

Kailangang masiguro niyang lalaki si Bodyok nang maayos. 
At hindi niya iyon maaaring asahan kung hahayaan lang niyang 
sa ampunan ito tatanda, o sa ibang pamilya na ni hindi niya 
kilala. Kailangang siya mismo ang mag-alaga rito at magpalaki 
para masiguro iyon.

“Bodyok,” simula niya na tumalungko para magtama ang 
mga paningin nila, “hindi pa kita mauuwi ngayon. Pero promise, 
kukuhanin kita.”

Nalungkot ang mukha nito at nanubig ang mga mata. 

“Bodyok, naniniwala ka sa akin, di ba?” aniyang desperado 
na. Hindi niya sana gustong mawalan ng tiwala sa kapwa ang 
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bata, sa halip, nais niyang ituro rito na gaano man kapangit ang 
nangyari rito at sa pamilya nito—masaya pa rin ang buhay at 
may nagmamahal dito. 

Nakahinga siya nang maluwag nang marahang tumango 
ang bata. 

“Kelan po kaya? May porenjer pong kausap si Pastora at 
sabi, ako raw ang gustong kuhanin. Mabait po sila, pero ayoko 
pong sumama sa kanila. Gusto ko po sa ’yo, Ate Faith. Kayo po 
ang gusto kong maging pangalawang mommy.”

Niyakap niya ito at mariing hinagkan ang sentido nito. 
“Gagawa ako ng paraan. Pangako, sa akin ka na titira,” pag-assure 
niya rito kahit hindi pa siya sigurado kung paano niya gagawin 
iyon.

Bilang isang religious NGO, prioridad ng orphanage na sa 
isang kompletong pamilya mapapunta ang mga bata kaysa sa mga 
gaya niyang single. Kasama rin sa mga dahilan kung bakit hindi 
niya ito makuha kaagad ay ang kakayahan niya financially na 
magpalaki ng bata. Sumobra lang kasi nang kaunti sa minimum 
wage ang salary niya sa pinapasukang law firm pagkatapos ang 
mga magulang naman niya ay hindi na rin gaya noon na maalwan 
ang pamumuhay.

Gayunpaman, determinado siyang tuparin ang ipinangako 
kay Bodyok. Kung paano, iyon ang hindi niya pa alam sa ngayon. 

Naputol ang ginagawa niyang pag-iisip nang lumapit ang 
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isang worker sa kanila.

“Sister Faith, nandiyan sina Mr. and Mrs. Worthington, ’yung 
mag-asawang gustong mag-ampon kay Bodyok,” balita nito. 
“Gusto sana nilang kausapin si Bodyok, eh.”

Sa narinig ay kaagad na nagtago sa likuran niya ang bata. 
“Kay Ate Faith ako titira, ayoko sa kanila!”

Hinawakan niya ang braso ng paslit para i-assure ito. 
“Puwede ko ba silang makausap ngayon, habang hindi pa 
nagsisimula ’yung reading namin?” aniya sa kapwa volunteer.

Nagkibit-balikat si Sister Cristal. “Tara, naroon sila sa 
opisina. Hinihintay nila si Pastora kasi may kausap pa siyang 
mga musikero.”  

Hawak sa isang kamay ang palad ni Bodyok, kakaba-kaba 
na lumabas sila ng library.

Isang matangkad na lalaking payat at isang babaeng petite 
ang naabutan nila sa opisina ng head administrator ng ampunan. 
Parehong mestisuhin at mukhang hindi Pinoy ang mga ito.

“G-good afternoon,” bati niya sa mga ito na pilit itinago 
ang kaba. 

“Magandang hapon,” matatas na bati ng babae. Ngumiti ito 
sa kanya at nag-alok ng kamay. “Ako si Jennifer. Filipina ako.” 
Ipinakilala nito ang asawa na isang Amerikano. “Nakakaintindi 
siya ng Tagalog.”
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Medyo nakahinga siya dahil parang friendly naman ang 

mag-asawa. Sana lang sapat ang kabaitan ng mga ito para 
ipaubaya na sa kanya si Bodyok. 

“Kumusta po kayo? Ako po si Faith Salvador. Volunteer po 
ako dito.” 

Matapos hayaang iwan sila nina Sister Cristal at Bodyok, 
sinimulan niyang ipaliwanag sa mag-asawa ang sitwasyon niya 
at ng bata. Puno ng pagpapakumbaba ang tono niya at bagaman 
pinipigilan niya ang sariling emosyon, bahagyang kuminig ang 
boses niya sa ilang bahagi lalo na iyong tungkol sa kaibigang si 
Gellie.

“I really hope mapagbibigyan ninyo po ako,” mahinahong 
pagtatapos niya.

Malungkot ang mukha ng babae. “Alam mo kasi, we married 
late,” anito. “We had a son pero namatay siya sa isang skiing 
accident sa Amerika. We chose Bodyok because Jerry was of the 
same age when he died. At may slight resemblance din kasi sila.”

Napalunok siya. Ibig sabihin ba niyon, hindi siya 
mapagbibigyan ng mga ito?

Akmang may sasabihin pa ang babae nang may kumatok. 
Napalingon silang lahat sa direksyon ng pinto.

Huminto yata ang tibok ng puso niya nang makilala ang 
sumilip na mukha. “I’ll be in the library. Tawagin ninyo na lang 
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ako pag aalis n—”

“Dave?” manghang sambit niya.

Natigilan din ang lalaki. Tuluyan itong pumasok sa silid at 
nilapitan siya. “Faith…”


