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sang naiinip na buntong-hininga ang pinakawalan 
ni Feetee. Marahas niyang inangat ang kaliwang 
braso para sipatin ang oras sa kanyang wristwatch. 

Mag-a-alas-diez na ng umaga, pero hindi pa rin 
dumarating ang hinihintay niyang tao. Kumukulo 
na ang kanyang tiyan at hindi sumapat ang café latte 
regular na tanging laman ng sikmura sa pagmamadali 
niyang makarating sa airport nang maaga.

Ang sinabi sa kanya ni Mr. Conrado Zaldivar, 
ang kanyang boss, ay alas ocho ng umaga lalapag ang 
eroplanong sinasakyan ng nag-iisa at hindi pa nito 
nakikilalang anak.

She huffed. Dalawang oras na siyang naghihintay 
at lampas isandaang minuto na sa kamay niya ang 
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hawak na placard kung saan nakasulat ang pangalang 
‘Collin Rodrigazo.’

Itinaas niya pa nang kaunti ang placard at 
sinigurong madali iyong makikita ng pontio pilatong 
bigla na lamang sumulpot sa buhay ni Conrado at 
nagpakilalang anak nito sa babaeng nagngangalang 
Maria Leonora Rodrigazo.

Ang totoo niyan, hindi siya kumbinsido na anak 
nga ni Conrado si Collin. Hindi pa niya nakikita ang 
nagki-claim na anak ng kanyang boss dahil wala man 
lang itong ipinadalang litrato. Ano, huhulaan na lang 
nila kung ano ang posibleng kurba at kabuuang anyo 
ng hitsura nito? Iniisip pa niya kung ano ang totoong 
pakay nito sa boss niya. She had to protect Conrad 
at all costs. Bukod sa limang taon na niyang boss ang 
matanda ay mahigit isang dekada na rin niya itong 
kaibigan at itinuring na niya itong ama. 

Maliit pa lang si Feetee ay inabandona na siya ng 
kanyang mga magulang at kung hindi pa dumating 
ang isang Conrado, pihadong nabubuhay pa rin siya 
sa takot at hinagpis. Conrado saved her life, kaya 
nakahanda rin siyang ibigay ang kanyang buhay 
maprotektahan lang ito. She would catch a grenade 
for him.

Mayamaya pa ay nagsipagbabaan na ang mga 
pasaherong sakay ng kalalapag lang na eroplano.
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Itinuwid ng dalaga ang likod at inayos ang 
nagusot na mukha na tingin niya ay humaba dahil 
sa pagkabagot. “Ewan na lang talaga kung wala ka 
pa rito.” Bubulung-bulong siya habang isa-isang 
pinararaanan ng masusing tingin ang lahat ng taong 
naglalakad patungo sa direksyon niya. Nagkusa pa 
siyang lapitan ang iilang lalaking kawangis ng pinag-
isang Igor Strausman at Shaggy ng Scooby Doo, subalit 
iling ang tugon ng mga ito sa kanya.

Payat, matangkad, maputi, may makapal na 
salamin sa mata, makapal ang buhok na hindi naaayon 
sa uso ang estilo ng gupit, nakukuba ang posture, 
hindi makatingin nang derecho sa mata ng ibang tao, 
nahihiyang ngumiti, mababa ang self-esteem, disaster 
kung manamit, mukhang lumang tao, may kipkip na 
libro sa kanan at kaliwang kilikili…

That should be everything about him. Ganoon 
niya inilarawan sa utak si Collin Rodrigazo gamit ang 
kakaunting kaalaman niya sa pagkatao nito. 

Limang taong gulang lamang ito nang pumanaw 
ang inang si Maria Leonora Rodrigazo. Tatlong bitter 
at old maid na kapatid ng ina ang nag-aruga rito. He 
was most of the time confined within the four walls of 
the house. Nagpasya lang itong ipaalam ang existence 
nito kay Conrado nang mapasama sa nawawalang 
eroplano ang mga tiyahin at hindi na nakabalik pa. 
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Nitong huli lang ay napabalitang may isang piraso na 
naman ng eroplanong natagpuan malapit sa Dagat 
Pasipiko. 

Dalawa ang rason kung bakit sumulat ang lalaki 
sa ama: Una, ang magpakilala kay Conrado bilang 
anak. Pangalawa, ang humingi ng tulong na mahanap 
ang nawawalang mga tiyahin.

“Ang guwapo niya!” tili ng babaeng nakatayo 
limang hakbang mula sa kanya na pumutol sa 
paglalayag ng kanyang diwa.

Nasundan ni Feetee ng tingin ang lalaking tinilian 
ng babae. Napasinghap siya at napalunok nang wala sa 
oras. A towering 6’4” deliciously tanned man greeted 
her sight. Naliyo siya sa kaguwapuhang nakahantad 
ngayon sa kanyang harapan. 

Matangkad ang hombre, genuine black ang 
kulay ng buhok na kasingkulay rin ng mga mata 
nito. Mga matang matapang kung tumitig na tila 
maingat na inukit sa ilalim ng makakapal nitong kilay. 
Perpekto ang mukha nitong may matangos na ilong at 
maninipis na labi. His face reminded her of a famous 
Australian model slash DJ.

Nagtaka siya nang mapansing nakasunod sa 
kanya ang mga mata nito. Oh, wait. Sa akin ba siya 
nakatingin? Nakita niyang ilang ulit itong umiling sa 
mga babaeng lumalapit dito. Nagpalinga-linga siya sa 
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paligid. Siya na lang ang natitirang nakatayo roon na 
may hawak pa ring placard.

“No way…” Hindi puwedeng si Collin ang 
lalaking ito!

Nakagat niya ang dila nang humakbang ang 
binata patungo sa kinatatayuan niya. And there, she 
saw the sexy movement of his muscles. He wore a 
plain blue shirt, faded jeans, a pair of sneakers and a 
medium-size knapsack anchored to his left shoulder.

“Hi! You must be Feetee? I’m Collin, Collin 
Rodrigazo.”

Ingliserong palaka! Naibaba niya ang hawak na 
placard.

Nawindang ang kanyang sistema at hindi kaagad 
siya nakapagsalita. Natutunaw siya sa lalaking-lalaki 
at buong-buo nitong tinig. Ano na ang nangyari sa 
payat, matangkad, maputi, may makapal na salamin 
sa mata, makapal ang buhok na hindi naaayon sa 
uso ang estilo ng gupit, nakukuba ang posture, hindi 
makatingin nang derecho sa mata ng ibang tao, 
nahihiyang ngumiti, mababa ang self-esteem, disaster 
kung manamit, mukhang lumang tao, may kipkip na 
libro sa kanan at kaliwang kilikili?

Galing ba talagang probinsya ang lalaking ito? 
Hindi naman sa iniisip niyang ganoon ang mga tao 
sa probinsya, pero base sa personal profile ni Collin ay 
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nakabuo siya ng isang imaheng babagay rito. 

Matatandang dalaga ba talaga ang nagpalaki rito? 
The man was way too cool and way too hot! Kulang 
na lang ang tatak na ‘imported’ sa noo nito. Magaling 
din itong magsalita. Mas mukha itong galing sa ibang 
bansa.

Tumikhim ang binata. “Feetee, right? Magtititigan 
na lang ba tayo buong araw? Gustung-gusto ko nang 
makita ang ama ko. Let’s move?”

Tumikwas ang kilay niya. Natapos ang sandaling 
pagkawala niya sa sarili. Hindi niya nagustuhan ang 
tonong ginamit nito. Ito pa talaga ang may ganang 
madaliin siya ngayon gayung halos mag-amok na ang 
mga ugat niya sa binti sa kakahintay rito?

“Una sa lahat, two hours kang late sa napag-
usapang oras kaya kung nagmamadali ka ngayon, mas 
nagmamadali ako dahil sandamakmak na trabaho ang 
naiwan ko sa opisina at wala akong pakialam kung 
na-delay man nang dalawang oras ang flight mo. 
Problema mo na iyon. Pangalawa, wala akong planong 
titigan ka buong araw. Nakakaumay ang hitsura 
mo at mas mamarapatin ko pang makipagtitigan sa 
tsonggo.”

“Wow!” anang binata na halatang napantastikuhan 
sa kanya. Kaswal nitong pinaraanan ng hinlalaki ang 
baba. “Sayang pala at hindi ko naisama ang alaga kong 
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unggoy na si Feeteema.”
“Nananadya ka ba? Feeteema talaga ang 

pangalan?”
“Eight months na niyang pangalan ang Feeteema. 

Six months ago ko lang nakausap ang tatay ko, kaya 
kung iniisip mong isinunod ko sa pangalan mo ang 
pangalan ng unggoy ko, nagkakamali ka,” nakangisi 
nitong wika.

“I don’t ca...” Nakagat niya ang dila at hinamig 
ang sarili. “I think we should start acting like normal 
adults now, Mr. Rodrigazo.” Pinuno niya ng hangin 
ang baga at pilit na pinakalma ang sarili. Mahaba ang 
lubid ng pasensya niya at hindi basta-basta napipigtas. 
Bakit ganoon ang naging reaksyon niya kay Collin? 
She got irritated… bigtime. “If you will follow me, 
please.” Nagpatiuna na siya sa paglalakad palabas ng 
airport.

u
Habang lulan ng pulang kotseng minamaneho ni 

Feetee ay hindi mapalagay sa kinauupuan si Collin. 
Pasulyap-sulyap siya sa dalaga. Nakita na niya ito sa 
litratong in-attach ng ama sa email na pinadala sa 
kanya. The picture did not do her justice. Di-hamak 
na mas maganda ito sa personal. She owned a pair of 
killer legs, at killer din kung tumitig ang mga mata 
nito. Maitim ang maalon-alon at lampas-balikat 
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nitong buhok.

“Tititigan mo na lang ba ako buong araw?” 
pasitang tanong sa kanya ng katabi, hindi siya 
nilingon man lang. Nakatuon pa rin sa unahan ang 
mga mata nito.

He chuckled. Naaaliw siya sa personal assistant 
ng kanyang ama. Feisty! Parang tigress na nakawala 
sa hawla. Tuloy ay hindi niya napigilan ang sarili 
at naasar na kaagad niya ito kahit na hindi pa sila 
gaanong magkakilala. Gusto niyang makuha ang 
atensyon nito sa hindi niya maipaliwanag na dahilan.

“Hindi ako nakatitig sa iyo. Mas gugustuhin ko 
ring makipagtitigan sa tsonggo kaysa titigan ang 
nakakaumay mong mukha,” gagad niya rito, half-
grinning.

Tinapunan siya nito ng mabilis subalit matalim 
na tingin. “Kung hindi ka lang talaga hilaw na anak ni 
Conrado, kanina pa kita—”

“Kanina mo pa ako sinampal?”
“Sampal? Masyadong luma. Mas gusto kong 

tadyakan ka sa pechoroki!” sikmat nito, sabay tapon 
ng tingin sa bagay na nagbibigay ng kaligayahan sa 
pisikal niyang katawan.

Natawa si Collin at tinakpan ang bagay sa pagitan 
ng dalawa niyang mahahabang binti. “You will not 
do that. Hindi ko pa nga nagagamit ’to. Hintayin mo 
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naman munang ma-devirginize ako bago mo hatulan 
si bunso.” 

“What!”
Kamuntikan pa siyang masubsob sa dashboard sa 

biglaang pagpreno ni Feetee.
“Virgin ka pa?” pabulalas nitong tanong.
Napasimangot siya. “Sige, lakasan mo pa. Hindi 

ka pa dinig sa kabilang kanto.”
“The f*ck! Paano? I mean, bakit?”
“It’s a long story.”
“Mahaba pala, di paikliin mo.”
He chuckled. “Okay. Virgin pa ako dahil matayog 

pa sa Great Wall of China ang bakod na itinukod ng 
mga tiyahin ko para lang hindi ako ma-expose sa mga 
bagay na iyan. They’re old maids, so, that’s it.”

“Pero sa guwapo at hot mong iyan, walang 
nagtangkang puwersahin ka o akyatin ang Great Wall 
of—” Natutop ng kausap ang bibig. Huli na para 
bawiin nito ang mga nasabi. Para itong ibinabad sa 
pulang dye. Pulang-pula ang magkabila nitong pisngi.

He grinned. “Thank you, Feetee. I’m flattered.”
Tumirik ang mga mata nito. “Naniwala ka 

naman?”
“Nakikita kong nagsasabi ka nang totoo. No, 

seriously, you can try. Hindi ako sisigaw, promise. 
Magre-request pa ako ng pamiring sa mata. Pero 
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walang latigo, ha.”

“Ungas! Hindi kita type. Hindi rin ako fan ng 
BDSM.”

Kumislap ang mga mata ng binata dahil malayo 
na ang narating ng kanyang imahinasyon.

Sweet!
u

Huminto sa tapat ng napakalaking bahay ang 
kotse ni Feetee. Tatlong palapag, krema ang kulay 
ng pintura at may tig-apat na bintana kada palapag. 
Sa pinakagitna ng malawak na lawn ay nakatirik ang 
konkretong fountain na may estatwa ni Kerubin sa 
sentro.

“Sa tatay ko ang bahay na ’to?” manghang tanong 
ni Collin sa dalaga nang kakatok na ito sa malaking 
pinto.

“Oo, tama ka.”
“Dito ka rin ba nakatira?”
“Yes,” tipid nitong tugon.
“Bakit? Required bang magkasama sa iisang bahay 

ang boss at personal alalay?”
“Personal assistant,” madiin nitong pagtatama.
“Assistant, alalay, pareho lang ang kahulugan 

n’un.”
Ipinikit ng dalaga ang mga mata at huminga nang 

malalim bago ibinaba ang kamay na nakasuspinde sa 
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ere saka siya binalingan. “Kung dito man ako nakatira 
o hindi, hindi mo na problema iyon. It’s none of your 
business.” Inangat na uli nito ang kamay at sunud-
sunod ang ginawang pagkatok sa pinto. 

Wala pang limang minuto ay bumukas na iyon 
at iniluwa ang isang matabang ginang na singkit ang 
mga mata at may kalaparan ang ilong.

“Feetee! Nakauwi ka na pala, kasama mo na ba 
ang—”

Umisod pagilid si Feetee upang mabistahan siya 
ng ginang. Napasinghap ang huli bago lumawak ang 
pagkakangiti sa kanya.

“Collin?”
“Ako nga po,” magalang niyang pagtugon. Sa gilid 

ng mata niya ay kitang-kita niya ang pagtaas ng kilay 
ni Feetee.

“Sa wakas, nandito ka na!” Inisang hakbang 
lang nito ang pagitan nila upang mayapos siya nang 
mahigpit. “Ako si Minerva, ang punong tagapamahala 
sa buong kabahayan at mabuting kaibigan ng ama 
mo. Tiyak na matutuwa siya sa iyo. Sabik na siyang 
makilala at makita ka. Tuloy kayo at kanina pa 
naghihintay si Conrado.”

Pumasok sila sa isang napakalawak na sala. Halos 
malula ang binata sa taas ng kisame na ang disenyo ay 
pinag-isipan at hinubog ng isang magaling na iskultor 
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at arkitekto.

Naglakad sila sa malawak at mahabang pasilyo 
bago huminto si Minerva sa tapat ng malaking pinto 
na gawa sa oakwood. Kumatok ito nang dalawang 
beses bago pinihit ang seradura. “Pasok kayo.” 
Iminuwestra nitong tumuloy sila sa loob.

Naunang humakbang si Feetee. Nakasunod siya sa 
likuran nito. 

“Paps, nandito na si Collin,” anito sa matandang 
lalaking nakaharap sa salaming bintana. May kausap 
itong lalaking naglalaro sa cincuenta ang edad na 
kung pagbabasehan ang puting coat na ipinatong nito 
sa polo ay masasabing isa itong doktor.

“He’s here?” Humarap ito sa kanya. “Collin!” 
masiglang pagbati sa kanya ni Conrado.

Huminto ang pag-inog ng mundo nang bumaling 
ang matanda sa direksyon nila. Hindi magkatulad 
ang hugis ng kanilang mga mukha. Maliit ang mga 
mata nito at prominente ang nosebridge. Kahit saang 
anggulo niya sipatin ay hindi sila magkamukha ng 
ama.

“Oh, please, hijo, huwag mo akong tingnan 
nang ganyan!” natatawang bulalas ni Conrado. 
Nilapitan siya nito at niyakap. Ang klase ng yakap 
na kababakasan ng tukod-langit na pananabik. 
“Kamukhang-kamukha mo si Maria Leonora mula 
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ulo hanggang paa. Kasarian lang ang nakuha mo sa 
akin. Don’t you ever doubt, not even for a second, 
that I am your father. Anak kita,” anito, sabay tapik sa 
balikat niya.

Pinagkalooban niya ng magalang na ngiti ang 
kanyang ama. “Naniniwala ho ako.”

Doble ang pag-aliwalas ng mukha ni Conrado. 
“Kung gan’un, tayo na sa ibaba at marami akong 
ipinahandang masasarap na pagkain sa pagdating ng 
aking nag-iisang anak! Tara na!”

z


