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“A-Ate, I’m sorry sa pagsusungit ko. Nagtatampo ka ba?” 
nababahala na sabi ni Kristal dahil natahimik ang kanyang kapatid 
matapos niyang marahas na tutulan ang mungkahi nito na i-date 
niya ang pinsan ng isang kaibigan nito.

Narinig niyang bumuntong-hininga si Ate Nadine sa kabilang 
linya. “Mahigit two years nang wala si Jakob,” malumanay 
nitong paalala sa kanya. “Hanggang kailan ka magiging ganyan? 
Hindi pa ba ito ang tamang panahon para subukan mo nang 
makapag-move on? Ano ba ang masama kung mag-hang out ka 
at makipagkilala—”

“A-Ate, maski ano magagawa ko para sa iyo. Huwag lang 
’yan. Ayoko ’yan. Hindi ko kayang pagtaksilan si Jakob—”

“Dammit, Kristal!” Napikon na ang ate niya; na-imagine 
niya ang rumehistrong galit sa mukha nito. “Paano ka naman 
magtataksil sa isang taong sumakabilang-buhay na? Wala na si 
Jakob, at hindi na siya magbabalik pa! Hindi na, Kristal!” 

Halos mabitiwan niya ang kanyang cellphone. In the blink 
of an eye, bumalong ang luha mula sa mga mata niya.

Nakilala ni Kristal si Jakob Aragon limang taon na ang 
nagdaan. At sa una pa lang na pagkikita nila, umusbong ang 
isang espesyal na pagtingin sa puso niya para rito. She’s twenty 
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years old then. 

Nagsimula sa pagkakaibigan ang samahan nila. Two months 
after nang maging ‘sila.’ Si Jakob ang unang naging boyfriend niya, 
ang unang lalaking kanyang minahal nang higit pa sa kanyang 
sarili. Nang mag-propose ito two and a half years ago, agad-agad 
siyang um-oo rito. Wala siyang anumang pag-aalinlangan na ito 
na ang lalaki para sa kanya.

Pero paglalaruan lamang pala ng tadhana ang kanilang 
relasyon. Just a week before their wedding, Jakob died in a car 
crash. At sa biglaang pagpanaw nito, para na ring namatay si 
Kristal. Gumuho ang mga pangarap niya. Nawasak nang pira-
piraso ang puso niya.

Two months ago ang second death anniversary nito. 
Bagaman ganoon na ang panahong lumipas, buo pa rin ang 
kanyang desisyong magiging old maid siya. Hindi niya makita 
ang sarili na muling iibig na katulad ng naramdaman niya para 
kay Jakob. Hindi niya ma-imagine ang sarili na ikakasal sa ibang 
lalaki, magkakaanak, at tatandang may ibang kasama. 

Naipangako na niya kay Jakob ang lahat ng iyon. Kahit 
ang kamatayan nito ay di makasasagabal sa pagtupad niya sa 
promises niya. Lalo pa at balang araw, pag oras na, magkikita 
rin naman sila muli.

“Yes, Ate, Jakob’s gone,” halos paanas na saad niya rito, 
puno ng emosyon. “Pero sa isip at puso ko, nandirito pa siya, 
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hindi siya nawala. Nananatiling buhay ang mga alaala ni Jakob, 
mula noon hanggang ngayon. At anuman ang mangyari, hindi 
na ito magbabago pa, Ate. Maniwala ka sa ’kin...” Kristal’s voice 
broke, namamalisbis ang luha sa kanyang mga pisngi.

“No, please, huwag kang umiyak. Hindi ko naman sinasabi 
sa iyong kalimutan mo na siya, eh. I just want you to...” Tumigil 
ito, tila nagduda kung itutuloy pa ang pagpapaliwanag.

“Ate, alam mong ayokong-ayokong i-disappoint kita, na 
ma-frustrate kita. Mahal kita, Ate,” sabi pa niya, wiping her tears 
away with her free hand. “Pero sana sa bagay na ito, hayaan mo 
na ’ko... Ibalato mo na ’to sa ’kin. Tanggapin mo na lang na ito 
ang buhay na pinili ko. Okay naman ako, eh. Nandiyan ka, si 
Nanay Sanya, at saka si Liam... Kayong tatlo na pamilya ko, at 
mga kaibigan. Sapat na ito para sa akin.”

Muling naumid ang kanyang kapatid, humihikbi sa kabilang 
linya.

“Ate, please...” samo pa niya rito.

Ate Nadine sighed. “O sige. Hindi na ako mag-i-insist kung 
ayaw mong makipagkita kay Bill. And I’m sorry, too, na na-offend 
kita, na napaiyak kita. From this day on, hindi na kita irereto sa 
iba.”

Nasiyahan si Kristal. “Thanks, Ate.”

“But it doesn’t mean na naniniwala na akong magiging old 
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maid ka. Napaka-charming naman ng kapatid ko para maluma 
na lang nang ganoon.” Bumalik ang sigla sa tinig nito.

“A-Ate...”

“You’re just twenty-five,” patuloy nito, iniignora ang 
pagsingit niya. “Marami pang maaaring mangyari sa buhay mo. 
Puwede ka pang magka-change of heart.”

Tila nakikita niya ang matamis na ngiti sa mga labi nito. 
“Nakakandado na itong puso ko.”

“Darating din ’yung taong may hawak ng susi niyan. Kung 
mangyari na iyon, lagot ka na, sis.”

“At sino’ng nagsabing may duplicate key ang kandado nito?” 
ganting-biro niya. “Nag-iisa lang ang susi nito at maingat kong 
itinatago lagi.”

“But he’s going to steal it, makapasok lang sa puso mo.”

“So klepto, gan’on?” 

Sa pagbunghalit nito ng tawa, napangiti si Kristal. At 
ibinaling niya na sa ibang bagay, partikular sa anak nito, ang 
kanilang paksa.

Ganoon naman sila ng ate niya; bagaman nagkakasagutan 
paminsan-minsan, madali rin silang nagkakaayos. Close sila sa 
isa’t isa mula pa sa pagkabata nila. Nag-iisa niyang kapatid ito, 
at limang taon ang age gap nila.
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Maaga silang nawalan ng ina ni Ate Nadine. Pumanaw ito 

sa komplikasyong idinulot ng pagsilang sa kanya. Hindi na nag-
asawa ulit ang papa nila. 

Hindi man naging marangya ang buhay ng pamilya nila 
at simple lamang, masuwerte sila ng ate niya na napakabait ng 
kanilang ama. Bukod sa pagiging tatay nito, naging kaibigan ito 
sa kanila. Kaya napakasakit sa kanilang magkapatid nang yumao 
ito dahil sa cardiac arrest eight years ago.

Nang ganap na silang maulila, ang Ate Nadine niya 
ang numero unong umalalay kay Kristal. Inako nito ang mga 
responsibilidad na naiwan ng papa nila. Nagsikap ito na 
mapagtapos siya ng pag-aaral, at matugunan ang iba pang 
pangangailangan niya, bukod sa pagdamay ng ibang taong 
nagmamalasakit sa kanila. Marami itong isinakripisyo para sa 
kanya. Sinuklian niya iyon ng pag-aaral nang mabuti at hindi 
pagbibigay ng disappointments dito.

Apat na taon na ang nakalilipas nang magsimulang 
magtrabaho ang Ate Nadine niya bilang assistant manager sa 
isang restaurant sa Manila. Pag-aari iyon ng mag-asawang Gavin 
at Julia Romero. Noong panahong iyon ay kalilipat lamang nilang 
mag-ate sa Maynila mula sa mahigit dalawang dekadang pagtira 
sa Tarlac.

Isang umaga pagkaraan ng ilang buwan, ginulat siya ng 
pagsulpot ni Julia Romero sa bahay na inuupahan nila, at galit na 
sinugod nito ang ate niya. Nalaman niyang querida pala ng asawa 
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nito ang kanyang kapatid. Sigurado si Julia dahil ito mismo ang 
nakahuli sa dalawa na intimate sa isa’t isa sa isa sa mga bahay 
ng mag-asawa. Hindi naman iyon pinabulaanan ng ate niya.

Ilang araw niyang hindi pinansin ang kapatid sa 
disappointment niya sa pagpatol nito sa lalaking may-asawa. 
Paulit-ulit naman itong humingi ng patawad, kasama ng 
pangakong hindi na muling makikipagkita kay Gavin Romero sa 
kabila ng pagmamahal nito sa lalaki. After all, nanaig pa rin ang 
kanyang concern kay Ate Nadine; isang umaga, nang walang 
anumang sali-salita, kapwa madamdaming niyapos na lang nila 
ang isa’t isa.

Makaraang ang ilang linggo, pareho silang nagimbal sa 
nalaman nila. Buntis ito!

It was her sister’s choice na huwag ipaalam kay Gavin 
ang kalagayan nito. Tutol itong makagulo pa sa pagsasama ng 
mag-asawang Romero. Ayaw rin nitong makita muli ang dating 
kalaguyo. Hindi nito gustong kumalat ang balitang naging kabit 
ito ni Gavin, at magkakaroon ng illegitimate child ang mga ito. 
Iniwasan nito ang posibleng mangyaring pangungutya rito ng 
ibang mga tao. Bilang proteksyon na rin iyon sa pamilya nila, 
lalo na sa anak nito. 

May pangamba si Ate Nadine noong panahong iyon 
sa maaaring gawin ni Julia Romero kung malaman nitong 
nagkaroon ng bunga ang bawal na relasyon ng sariling asawa 
sa kanyang kapatid. Pihado na mas lalalim pa ang pagkamuhi 
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nito kay Ate Nadine. Nanggaling si Julia sa isang mayaman at 
maimpluwensiyang angkan. Kaya kung sakaling nanaisin nito, 
kayang-kaya silang bulabugin nito makaganti lamang sa ate niya.

Kaya naman lumipat na muna ang ate niya sa Laguna, sa 
poder ni Nanay Sanya na kapatid ng kanilang ama. Sa loob ng 
compound na pag-aari nito, sa tabi lamang ng bahay nito, ay 
may isang bakanteng bahay na anytime ay maaaring tirahan ng 
kanyang kapatid. Parati ring welcome na tumira si Kristal doon, 
pero mas pinili niyang mag-stay sa Manila noon. Dahil bukod sa 
may maayos na siyang trabaho roon, malapit pa siya sa tinitirahan 
ng nobyong si Jakob.

Maski lumaki sila ng ate niya sa Tarlac, at sa Laguna naman 
nagkapamilya ang auntie nila, nabuo ang matatag na closeness 
nila rito. Madalas kasi silang nagkikita-kita at nagko-communicate 
sa iba’t ibang posibleng paraan. Marami nang naitulong ang 
tiyahin sa kanila, higit na noong naulila sila. Three years ago nang 
yumao sa pancreatic cancer ang asawa nito. Isang kasambahay 
ang housemate nito. Taun-taon namang nagbabakasyon sa 
Pilipinas ang kaisa-isang anak nito, si Kuya Tony, na matagal 
nang nagtatrabaho bilang nurse sa isang ospital sa Switzerland.

Nasa ikaanim na buwan ng pagbubuntis si Ate Nadine nang 
makarating sa kanila ang isang malungkot at masakit na balita;  
pumanaw si Gavin sa plane crash. Labis na dinamdam nito ang 
pangyayaring iyon. Dahil mahal pa rin nito ang lalaki at ito ang 
ama ng bata na nasa sinapupunan kanyang kapatid.
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In time ay nagsilang si Ate Nadine ng malusog na sanggol na 

lalaki, at Liam ang ipinangalan nito. Dahil sa kanyang pamangkin 
ay mas sumaya ang kanilang mundo. Mas nabigyan ng kabuluhan 
ang buhay nila nang dahil sa bata.

Noong nakaraang taon ay hindi pinalampas ng kanyang 
kapatid ang oportunidad na makapagtrabaho sa isang restaurant 
sa California sa parehong posisyon na hinawakan nito sa eating 
place ng mga Romero, bunga ng ambisyon nito na ganap na 
maging komportable at maginhawa ang kanilang katayuan sa 
buhay.

Naiwan si Liam sa pangangalaga nila ni Nanay Sanya sa 
Laguna. Doon na rin tumira si Kristal ilang linggo matapos ng 
libing ng yumao niyang nobyo sa Manila. Nakumbinsi siya nina 
Ate Nadine at Nanay Sanya na magsimula ng panibagong buhay 
sa naturang lalawigan, sa piling ng mga ito.

“Si Kuya Dan, Ate, kumusta siya? Kumusta kayo?” tanong 
niya rito mayamaya.

“Well, ’ayun, hindi pa rin natatauhan ang loko’t in love pa 
rin sa beauty ko.”

Na-amuse si Kristal sa biro nito.

Bagong boyfriend ng Ate Nadine niya si Kuya Dan na isa ring 
Pinoy na nagtatrabaho sa California. Ngayon lang ulit nagkanobyo 
ito pagkatapos ng relasyon nito kay Gavin Romero. Maligaya 
siyang maligaya ito.
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Nagpatuloy pa ang kuwentuhan nila ni Ate Nadine sa 

telepono hanggang sa magpaalam na silang magkapatid sa isa’t 
isa. Bago natapos ang phone call na iyon, nagpalitan sila ng ‘I 
love you, sis.’

—————

Si Kristal ang tumatao nang oras na iyon sa grocery store ni 
Nanay Sanya na nasa harapan ng bahay nito. Bukod sa tindahan, 
mayroon ding ilang rental houses ang matanda. Day-off ngayon 
ni Ate Bing, ang kasambahay at helper sa tindahan ng auntie 
niya. May dinalaw naman na isang amiga si Nanay Sanya sa 
karatig-bayan kasama si Liam. Malapit lang iyon sa gusali ng 
isang marketing corporation kung saan employed si Kristal bilang 
lisensyadong pharmacist. Kapag pumapasok siya sa trabaho ay 
iniiwan niya si Liam sa tita niya. Mas gusto iyon ng tiya niya kaysa 
mag-hire pa sila ng nanny para sa bata. Katulad niya, mahal na 
mahal nito si Liam.

Lumipas pa ang mga sandali, at natanaw niya ang pagdating 
ng pulang kotse na minamaneho ng auntie niya. Dali-daling 
tumakbo si Kristal palabas ng tindahan upang buksan ang 
tarangkahan. 

Hindi nagtagal, pumarada sa garahe ang sasakyan. 
Mayamaya ay pangko na niya at pinupupog ng halik ang kanyang 
pamangkin. Na-miss niya ito.

A month ago nang ipagdiwang nila ang third birthday ni 
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Liam, at next school year ay ipapasok na nila ito sa nursery school. 

Habang lumilipas ang panahon, mas humahantad ang 
resemblances nito at ng ama nito.

“Ah, siyanga pala, hija...”

Muli siyang tumingin sa auntie niya. Napansin niyang may 
iba sa galak na nakapaskil sa mukha nito. “Yes, Nanay?”

“He’s here, Kristal,” sabi nito, at tumanaw sa dako ng gate.

Lumingon ang dalaga. Itim na auto with tinted windows 
ang humimpil sa tapat ng bakuran nila.

“Ansis is here... si Ansis Romero.”

Sa narinig na pangalang iyon, bumilis ang tibok ng puso niya. 
Napadilat siya, napaawang ang bibig. At higit pang natensyon si 
Kristal nang bumukas ang pinto sa tabi ng driver seat, iniluwa 
ang matangkad na bulto ng lalaki, at naghinang ang kanilang 
mga paningin.

Pansamantala, waring tumigil sa pag-inog ang kanyang 
mundo. Nabura ang lahat sa paligid niya, at tumuon ang buong 
atensyon sa lalaking nakikita. Sa presensya ni Ansis—ni Francisco 
Romero—maraming alaala ang mabilis na nanariwa sa isipan ni 
Kristal...


