
Once and Again - Veronica Jose

Maingat na inilapag ni Andrea ang tray ng pagkain sa lamesa. 
Naroon siya sa canteen nang madaling-araw na iyon. Hinilot-hilot 
niya rin ang nangalay nang batok.

Graveyard ang shift niya sa St. Dominic Hospital sa Bacoor, 
Cavite bilang isang nurse. Kahit nakakapagod ay masaya naman 
siya sa pinili niyang propesyon. Bata pa lang ay pangarap na 
niyang maging doktor, pero dahil hindi naman siya ipinanganak 
na mayaman ay hindi kaya ng mga magulang niyang pag-aralin 
siya ng Medisina. Kaya nakontento na lang siya sa pagkuha ng 
kursong Nursing. Ang mahalaga sa kanya ay ang makatulong sa 
mga taong may-sakit.

Naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone. 
Kinuha niya ang aparato mula sa bulsa ng kanyang uniporme.

“Mag-online ka.” Iyon ang mensaheng nabasa ni Andrea sa 
ipinadalang text ng best friend niya. 

“Bakit?” reply niya rito.

“Basta.” May sad face pang kasama sa dulo ng text nito.

“Hoy, Fernando Buenaventura Jr.! Hindi ako mag-o-online 
hangga’t hindi mo sinasabi sa akin kung bakit.” 

Nakini-kinita na niya ang magiging reaksyon nito sa 
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pagtawag niya sa buong pangalan nito. High school pa lang sila 
ay ‘Fiona’ na ang pangalang ginagamit nito. Nakakatawang isipin 
dahil naturingan pa naman itong junior ng tatay nito, pero mas 
pinili nitong maging prinsesa sa pamilya.

“Andrea Abad, it’s Fiona, remember? Basta mag-online ka, 
naka-online ako ngayon.”

Graveyard shift din itong tulad niya. Sa Alabang naman ito 
nagtatrabaho as a team leader of a call center company. Kaya 
hindi na siya magtataka kung bakit kahit alanganing oras ay 
nagagawa nitong mag-online.

“Mamaya na pag-uwi ko ng bahay,” muling reply niya.

Sa pagkakataong iyon ay tumawag na sa kanya si Fiona. 

“Bakit mamaya pa? Importanteng makita mo na ito ngayon.” 
Nailayo ni Andrea ang cellphone sa tainga niya. Hindi pa man 
siya nakakapag-hello ay narinig na niya ang matinis nitong boses 
sa kabilang linya.

“Hindi ako kagaya mong computer ang kaharap, okay? 
Paano naman ako makakapag-online, eh, thermometer at 
stethoscope lang ang palaging hawak ko?”

“Bakit ba kasi hindi mo na lang dalhin ang laptop mo para 
kapag gusto mong mag-online ay makakapag-online ka?” inis na 
turan nito.

Umirap siya sa sinabi nito. Si Fiona lang yata ang nag-iisang 
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taong kilala niyang hindi mabubuhay nang wala ang laptop sa 
tabi nito. Kahit na computer na ang kaharap nito sa trabaho, 
hanggang sa pag-uwi ay ang laptop pa rin ang inaatupag nito.

“Alangan namang habang kinukuhanan ko ng vital signs 
ang mga pasyente ay may hawak pa akong laptop,” sarkastikong 
sagot niya.

“So, paano ngayon ’yan, importante pa naman ang ipapakita 
ko sa ’yo?”

Sa loob ng labing-apat na taong pagiging best friends nila, 
alam niyang minsan ay may pagka-OA talaga ito.

“It can wait.” 

“No, it can’t! Wala bang computer d’yan sa ospital na ’yan 
na p’wede mong gamitin? Ang mahal-mahal ng singil n’yo ’tapos 
walang computer. Ano ba naman ’yan?”

Kung gugustuhin ni Andrea ay maaari naman siyang 
makigamit ng computer sa front desk. Pero wala siyang balak 
na gawin iyon. Puwede naman siyang mag-online pag-uwi niya 
ng bahay. 

Wala na ring nagawa si Fiona nang sabihin niyang hindi 
talaga siya makakapag-online. Nang tanungin niya ito kung 
tungkol saan ba ang napakaimportanteng gusto nitong makita 
niya ay ayaw naman nitong sabihin.

“It’s for you to find out,” pa-suspense pang sagot nito.
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Napapailing na lang siya habang ipinagpapatuloy ang 

pagkain.

—————

“Nasa bahay ka na ba?” another text message from Fiona.

“Byahe pa lang. Traffic pa.”

Antok na antok na si Andrea. Mag-a-alas-siete na ng umaga 
nang siya ay nakaalis ng ospital. Kailangan pa kasi niyang mag-
endorse sa nurse na papalit sa kanya.

“Okay, bilisan mo ’tapos mag-online ka agad.”

Frustrated na tumingin siya sa labas ng bintana. Naririndi 
na siya sa ingay ng sabay-sabay na busina ng mga sasakyan. 

Isang ‘K’ lang ang nagawa niyang ipadala sa kaibigan para 
tumigil na ito sa pangungulit. 

Sa wakas ay nakarating ang dalaga sa kanyang tinutuluyan. 
Hindi pa man nag-iinit ang puwet niya sa upuan ay binulabog na 
siya ng sunod-sunod na katok sa pinto. Napabuntong-hiningang 
tumayo siya upang pagbuksan ang panauhin. Si Fiona iyon.
Mukhang kagagaling lang nito sa trabaho.

“Kanina ka pa ba?” Dire-diretso itong nagtungo sa kusina 
upang magtimpla ng kape.

“Make that two. Hindi pa rin ako nag-aalmusal.” Itinaas 
niya ang mga binti sa sofa. “Hindi ka pa ba umuuwi sa kabila?” 
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tukoy niya sa bahay ni Fiona. 

Nang magpasya siyang tapusin na ang pangungupahan niya 
at tuluyang kumuha ng sariling bahay ay nakisabay na rin ito sa 
kanya. Kaya ang siste, naging magkapitbahay sila sa subdibisyong 
iyon. Wala naman siyang reklamo pagkat ang kaibigan na ang 
itinuring niyang kapamilya. Nasa probinsya ang mga magulang ni 
Andrea at may kani-kanya na ring asawa ang mga kapatid niya. 

Inilapag nito ang kape sa center table. May kasama na ring 
pandesal at strawberry jam.

“Hindi pa. Sinadya ko talagang puntahan ka muna para 
masiguro kong mag-o-online ka na.”

Sinimulan nitong lagyan ng palaman ang pandesal at 
ibinigay sa kanya. Palagi silang ganoon, kapag libre lang din 
naman ang oras ni Fiona ay lumilipat ito sa bahay niya at sabay 
silang kakain. Doon na rin ito nakikiligo at may pagkakataong 
nakikitulog pa. 

Minsan niya itong inalok na tumira na lang sa bahay niya 
at paupahan  ang bahay nito, pero hindi pumayag ang lalaki. 

“Paano pa ako makakapag-uwi ng maraming fafa kung may 
kasama na ako sa bahay?” Iyon ang naging rason nito. 

May punto naman ito dahil madalas nga ay iba-ibang 
boyfriends ang tini-take home ng kaibigan.

“Naku-curious na tuloy ako sa sinasabi mo.”
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Kinuha ni Fiona ang laptop mula sa bag nito saka 

nagsimulang magpipindot sa keyboard. Mayamaya pa ay iniharap 
nito sa kanya ang screen ng monitor. 

“Look at this.”

Mukhang nahawa na rin si Andrea sa excitement nito, kaya 
mabilis niyang tiningnan ang itinuturo ng lalaki.

Come Join Us, Come Have Fun, Come Home

Grand Alumni Homecoming Batch 2006

Iyon ang nabasa niyang nakasulat sa wall ng group nila 
noong high school.

“’Yan ang kanina ko pa gustong ipakita sa ’yo. Si Lorie 
Francisco ang nag-organize n’yan kasi siya ang president ng 
section one ng batch natin. ’Yung ibang president naman ng ibang 
section ay nakikipag-cooperate na rin. Here, read this.” Ini-scroll 
down ni Fiona ang page.

Nakita niyang naka-highlight ang pangalan niya sa 
panawagan ni Lorie na magparamdam siya at i-gather niya ang 
buong section three bilang president ng nasabing section.

Marami na sa batchmates nila ang nag-comment sa nasabing 
reunion. Ten years na nga pala mula nang magtapos sila ng high 
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school. Ang bilis ng panahon! Parang kailan lang ay nagkukulitan 
pa sila sa campus ng Las Piñas National High School, at ngayon 
ay may kani-kanya na silang buhay.

Marami na ang nag-commit na pupunta sa reunion. Ang 
ibang nasa ibang bansa naman ay pipilitin di-umanong makauwi 
para hindi ma-miss ang naturang event. 

Mukhang excited lahat ang buong batch sa nalalapit na 
pagkikita-kita.

“So what can you say?” 

Nakapangalumbabang tumingin si Andrea sa kaibigan.

“A grand reunion?” Hindi niya naitago ang pag-aalangan 
sa kanyang tinig.

Tumango ito. “Dapat maging active ka na sa pag-participate 
sa reunion na ’yan. Syempre ikaw ang aasahan ng section natin 
na magdadala sa amin dahil ikaw ang president. Hindi naman 
p’wedeng pabayaan mo na lang kami. Minsan lang dumating 
ang ganyan, kaya hindi natin p’wedeng ma-miss.” Hindi pa rin 
nawawala ang excitement sa boses ng kaibigan. 

No wonder atat na atat itong mag-online siya dahil matagal 
na nitong gusto ang ideyang mag-reunion sila. At ngayon ngang 
dumating na ang sandaling hinihintay ni Fiona, syempre pa hindi 
nito palalampasin iyon.

“Pero—”
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“Kung ang inaalala mo lang ay ang pressure sa pag-contact 

ng iba nating mga kaklase, ’wag mo nang problemahin ’yun at 
tutulungan kita. Actually, nakausap ko na nga ang ilan sa kanila 
at willing naman silang pumunta. Kailangan mo na lang makipag-
usap kay Lorie at sa iba pang president ng bawat section para 
maayos n’yo na ang iba pang detalye.”

—————

Kanina pa nakaalis si Fiona, pero hindi pa rin dalawin ng 
antok ang dalaga. Ramdam niya ang pagod ng kanyang katawan 
mula sa magdamag na duty sa ospital. Maging ang mga mata 
niya ay pagod, pero hindi naman siya makatulog. 

Hindi mawaglit sa isip ni Andrea ang pinag-usapan nila ng 
kaibigan.

A grand reunion of their batch. Sounds exciting. Sino ba 
ang hindi ma-e-excite kung after ten years ay magkikita-kita ulit 
sila ng mga dating kaklase at kamag-aral.

 Pero bakit hindi siya makaramdam ng excitement? Dala lang 
ba ng pagod kaya tila hindi siya pabor sa nalalapit na reunion? 
Dapat magsaya siya dahil marami siyang kaibigan noon na 
makikita niyang muli matapos ng isang dekada.

Naging napakakulay ng kanyang high school life. Marami 
siyang first na karanasan nang mga panahong iyon. 

Doon siya unang natutong mag-cutting classes. Doon din 
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siya unang napatawag sa guidance office. And how could she 
forget that during high school she had her first kiss? Her first 
boyfriend. Her first love. And her first heartbreak.

Oh, yes, at the age of fifteen. Someone broke her heart. 
Someone crushed her heart into tiny pieces.

Napakatagal na panahon na pala ang lumipas, pero kabisado 
pa rin ng puso ni Andrea ang sakit na naramdaman niya twelve 
years ago.


