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“Lola,” humihikbing tawag ni Patricia nang makita ang abuela 
nang hapong iyon pagkagaling sa eskwela. Lumapit siya sa 
matanda na nakaupo sa rocking chair nito sa kanilang veranda.

“Bakit, apo? Ano na naman ang nangyari?” kunot ang noo 
pero malumanay na tanong ni Lola Agapita. Inihinto nito ang 
paggalaw ng inuupuan at umupo nang tuwid para aluin siya.

“Nakakainis sila, Lola. Nakakainis sila,” nguyngoy ng 
dalagita sabay yakap sa matanda at pagkaraan ay umupo sa 
armchair habang nakahilig ang ulo sa balikat nito. 

Marahan siyang niyakap ng abuela at hinimas-himas ang 
kanyang likod. “Sino ang nang-iinis sa ’yo, apo?”

Bahagya siyang tumingin dito. “Nakakainis sila, Lola. Bakit 
sila gan’un? Lagi nila akong inaasar at pinagtatawanan.”

Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Lola Agapita. “Sino? 
Ang mga kaklase mo na naman?” May himig na galit sa boses nito. 

Marahan siyang tumango.

“Apo,” anito na itinaas ang kanyang baba, “anuman ang 
sabihin nila, ikaw ang pinakamaganda kong apo. Huwag mong 
pansinin anuman ang sabihin nila. Tandaan mo, pahalagahan mo 
ang sarili mo at huwag kang papayag na lait-laitin ka nila. Isa pa, 
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kinse ka pa lang. Ibig sabihin, gaganda ka pa. Tandaan mo, ang 
kagandahang panlabas ay napaparam, ngunit ang kagandahang-
loob at asal ay mananatili. You will have lots of friends if you 
possess a good character and attitude. Tingnan mo, you’re the best 
student in town. Ang dami mong achievements sa school. At iyon 
ang mahalaga, Patricia. Sigurado akong ikaw ang valedictorian 
sa klase n’yo pag-graduate mo. Do not live by the standards of 
this world, but of what is good,” mahabang salaysay nito.

Bumuntong-hininga siya. Sabagay, tama ang kanyang 
abuela. Bata pa siya at marami pang puwedeng magbago sa 
kanya.

Madalas kasi siyang maging tampulan ng tukso dahil sa 
kanyang weight at clumsiness. Katulad kanina, halos masubsob 
si Patricia sa loob ng klase habang kinokolekta ang mga papel ng 
kanyang mga kaklase dahil laging siya ang naaatasang kumolekta 
ng mga iyon kapag mayroong exam. Matalino siya kaya ganoon 
na lamang ang tiwala ng kanyang mga guro sa kanya. Minsan pa 
nga, ipinapauwi ng mga ito ang mga test papers ng mga kaklase 
para siya ang mag-check. At siyempre, masaya siya kapag ganoon.

Kaya lang kanina ay pinagtawanan si Patricia ng mga 
kaklase. May narinig pa siyang isang nagkomento, “Ang taba-taba 
kasi kaya hindi mabuhat ang sarili!” 

Pati teacher nila ay nahagip ng kanyang tingin ang pigil 
na pagbungisngis. Paano ba naman kasi, may isang bag na 
nakaharang sa may gilid kung saan siya napadako na naging 
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sanhi ng pagkapatid niya. Ang resulta, halos masubsob siya. 
At ang hawak-hawak niyang mga papel ay naglipana sa kung 
saan-saang direksyon. Lalo pa siyang naging kahiya-hiya dahil 
pilit niyang gustong habulin ang mga papel na lumipad mula sa 
kanyang mga kamay.

Gusto niyang maiyak kanina sa loob ng classroom. Pinilit 
lang ni Patricia na hindi maluha habang hindi mapigilan ang 
paghagikhikan ng kanyang mga kaklase. Wala man lang naglakas-
loob na tulungan siya. Kaya pakiramdam niya ay aping-api siya.

Ah, mayroon palang tumulong sa kanya sa pagpulot ng 
mga papel, pero pinagagalitan naman siya nito habang ginagawa 
iyon: Si Reynolds, ang best friend ng kanyang matinding crush 
na si Edgar.

Ang lalaki ang tumulong na pulutin ang nagkalat na mga 
papel habang siya ay natulala sa pagkapahiya.

“Clumsy,” mahinang pagalit pa nito kanina nang iabot sa 
kanya ang mga papel na pinulot.

Ano na lang ang sasabihin ni Edgar? Tiyak na wala nang 
pag-asa ang beauty niya rito dahil kitang-kita niyang ito halos 
ang may pinakamalakas na tawa sa loob ng klase. 

Bakit nga ba siya nagka-crush sa lalaking iyon?

Kung sabagay, ang guwapo-guwapo nito. Halos lahat yata 
ng mga kaklase niya at schoolmate ay may gusto rito. Crush ng 
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bayan ang magkaibigang Edgar at Reynolds. 

Pero kung tutuusin, mas malakas ang dating ng huli kaysa 
sa crush niya. At para sa majority ng mga kakilala ni Patricia ay 
mas panalo talaga si Reynolds. Marami ang turn off kay Edgar 
dahil sobra itong bilib sa sarili.

Na nagustuhan naman ni Patricia dahil kabaligtaran iyon 
ng kanyang personality na sobrang inferior ang pakiramdam. 
Si Reynolds ay tahimik lang pero palakaibigan kahit may 
pagkasuplado minsan.

“Thanks, ’La.”

“Oh, mag-merienda ka muna d’on at nagpaluto ako kay 
Diding ng paborito mong ginatan,” anang matanda sabay tapik 
sa kanya.

Biglang umaliwalas ang kanyang mukha nang marinig ang 
paborito niyang merienda kaya mabilis na siyang nagpaalam sa 
kanyang lola.

Dumerecho muna si Patricia sa kanyang kuwarto para 
magbihis. Naalala niya, marami pa pala siyang gagawin dahil 
iche-check pa niya ang mga papel ng kanyang mga kaklase. Sa 
klase ring iyon siya nagkaroon ng eksena; kung kailan sa sobrang 
kahihiyan ay ginusto niyang bumuka na lang ang lupa at kainin 
siya niyon.

Nagbihis siya ng damit pambahay na isang maluwag na 



Insecure Love - Cher Reyes
printed white t-shirt. Malaki iyon pero para pa rin siyang suman 
tingnan dahil sa sikip niyon sa kanya. Tinernuhan niya iyon ng 
pambahay na shorts saka lumapit sa salamin para sipatin ang 
sarili.

Lalo lang nainis si Patricia sa sarili dahil tama naman talaga 
ang mga nang-aasar sa kanya. Bilog na bilog ang kanyang mukha. 
Ang kanyang mga pisngi ay sobrang taba. Ang kanyang mga braso 
at hita ay malalaki kumpara sa mga kaklase niya. 

Eh, sa masarap talaga ang kumain, eh.

She weighed 176 lbs and stood 5’4” in height. Sa simpleng 
salita, mataba siya. Obese! At hindi lang iyon, bihira din siyang 
ngumiti dahil ang kanyang pang-ibabang mga ngipin ay halos 
sungki lahat. Sa pang-ibabaw naman niyang ngipin, parehong 
nakausli ang kanyang canine teeth. 

Mabuti na lang kahit papaano ay biniyayaan siya ng makinis 
at maputing balat, kasi kung nagkataon mas lalo siyang maiinis 
sa sarili.

Sinabi ng lola niya at ng mga kaibigan nitong matatanda, 
maganda naman daw si Patricia, kaya lang ay natabunan ng 
kanyang katabaan. Pero ayaw niyang maniwala, dahil para sa 
kanya, ang pangit-pangit niya. Lagi siyang pinagtatawanan, at 
kung hindi siguro siya naging matalino sa klase, baka lalo siyang 
nilait ng mga kakilala at kaklase. 

Lumaki siya na maraming insecurities. Una na ang kanyang 
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size. Pangalawa, ang kanyang mga sungking ngipin. Pangatlo, sa 
kanyang nakababatang kapatid na si Elizabeth. Isang taon lang 
ang tanda niya rito. Fourth year high school siya at ito naman ay 
third year. Mas maganda ito sa kanya kaya laging nakukuhang 
muse at nananalo sa mga beauty pageants sa school at sa bayan 
nila. 

Namana ng babae ang lahat ng magagandang features ng 
kanilang ina na pang-beauty queen, samantalang siya ay mas 
kamukha ng kanyang ama. Ito rin ang mas paborito ng mama 
niya sa kanilang magkapatid. Ito ang laging pinapansin, pinupuri, 
ipinapasyal. Samantalang si Patricia ay kulang na lang itakwil 
ng ina.

Pagdating naman sa kanyang lola, siya ang laging 
kinakampihan nito. Pero sa daddy niya, pantay ang pagtingin nito 
sa kanilang magkapatid. Kaya lang, bihira niya itong makasama 
dahil nasa Canada ang ama. Isang beses isang taon lang ito 
umuwi at kung magbakasyon man ay laging isang buwan lang 
ang itinatagal sa piling nila.

Kasalukuyang nakapetisyon ang kanilang mga papeles 
papuntang Canada dahil kinukuha silang buong pamilya papunta 
roon. Siyempre excited si Patricia dahil siguradong mababago ang 
buhay niya sa pagbabagong iyon ng kanyang paligid. Ganoon pa 
man, iniisip niya ang kanyang Lola Agapita dahil malalayo na 
siya sa kanyang dakilang tagapagtanggol. 

She wondered how life would be kung magkakasama-sama 
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silang buong pamilya sa Canada.

She sighed. Baka nainip na ang kanyang ginatan. 

—————

Nasa kalagitnaan si Patricia ng kanyang masarap na 
merienda nang dumating si Reynolds. At siyempre masayang 
inanunsyo ni Lola Agapita ang pagdating ng kanyang panauhin.

“Patricia, may bisita ka,” nakangiting sabi ng abuela.

Napatingin siya papalapit na matanda at sa kabuntot nitong 
si Reynolds.

“Hi, Patty,” malapad ang ngiting bati ng binatilyo na 
kumaway pa sa kanya.

Napairap siya rito sa halip na ngumiti. Naiinis si Patricia 
kapag tinatawag siya nitong ‘Patty’ kasi kulang na lang ay sabihin 
nitong fatty. 

Naalala niya tuloy ang unang pagkakataon na tinawag siya 
nito sa ganoong pangalan. Nasa third year sila noon at bagong 
salta lamang si Reynolds. Sa kanilang bayan ipinanganak ang 
kaklase, pero noong nag-seven years old ito, kinuha ang lalaki 
ng mga magulang na nag-migrate sa U.S. Doon ito nag-aral ng 
elementary at high school. 

Kaya lang, nang nagbakasyon ito noong taong iyon ay 
nagustuhan nito ang kanilang bayan. Nawili si Reynolds sa mga 
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liga ng basketball at siyempre, naging sikat sa kanilang bayan 
palibhasa ay guwapo, matangkad, magaling na basketbolista at 
English speaking pa. Kaya naka-click nito agad si Edgar at naging 
katropa. Nagdesisyon ang binatilyo na rito na lang sa Pilipinas  
tatapusin ang high school saka babalik ng Amerika para doon 
tuluyang magtapos ng pag-aaral.

Siyempre sa unang araw ng klase ay ini-introduce nila ang 
kanilang mga sarili at nagkataon ngang naging kaklase niya ito. 
At dahil si Patricia lagi ang nangunguna sa klase, siya ang laging 
tinatanungan ng mga assignments na hindi kaagad makuha ng 
kanyang mga kaklase na hindi nakikinig sa teacher. At noong 
araw na iyon ay tinawag siya ni Reynolds.

“Patty!” 

Of course hindi siya lumingon dahil hindi naman iyon ang 
pangalan niya. At kailan man ay walang tumawag sa kanya nang 
ganoon.

“Hey, Patty,” habol ni Reynolds na tinapik pa ang kanyang 
balikat.

Mabuti na lang at wala ang mga kaklase niyang mahilig 
mang-alaska kaya hindi narinig ng mga ito ang sinabi ng lalaki. 
Kasi kung hindi, siguradong ang kasunod niyon ay nabansagan na 
siyang ‘Fatty.’ Ganoon ang kanyang mga kaklase.

“I am not Patty,” matigas niyang tugon pagkalingon dito. Ang 
kanyang mukha ay sobrang namumula sa pagkapahiya. Ano ang 
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tingin nito sa kanya, patty burger?

“But you are Patty. Iyon ang nickname for Patricia, right?” 
seryoso nitong sabi.

“Hindi ako patty—”

“I didn’t say you are a patty. I said you’re Patty, short for 
Patricia.”

“I am not Patty,” matigas pa rin niyang tanggi. “And it’s not 
even my nickname. Kung may kailangan ka, ‘Patricia’ ang itawag 
mo sa akin,” nanggigigil na aniya.

“Okay, fine,” nakataas ang mga kamay na sagot ni Reynolds, 
na tila nawi-weirdo-han sa kanya. “I just wanna ask about the 
Chemistry thing our teacher was discussing about before the class 
ended. I didn’t hear the whole thing especially the one that has to 
do with our homework. I hope you don’t mind relating to me.”

“Hindi kasi nakikinig,” bulong niya. Nakita niya ito kanina 
habang nagdi-discuss ang kanilang teacher tungkol sa gagawin nila, 
nakikipagharutan ito sa mga kasama nito sa mesa.

“Are you saying something?” kunot-noong tanong nito.

Pinaikot niya ang bilog ng mga mata at pinaliwanag rito ang 
tungkol sa assignment nila.

At natuto naman ito pagkatapos niyon. Kapag nasa public 
sila, ‘Patricia’ ang tawag ni Reynolds sa kanya, pero kapag silang 



Insecure Love - Cher Reyes
dalawa lang at may hinihingi itong pabor ay si ‘Patty’ na siya. At 
siyempre naaasar siya dahil ayaw nga niyang may nakakarinig 
na mapagkamalang ‘fatty’ ang sinasabi nito sa kanya. That’s how 
insecure she was.

“Diding,” tawag ng abuela sa katiwala nila na nasa kusina 
at naghahanda para magluto ng kanilang hapunan. 

“Po?” sagot naman ng tinawag na lumabas mula sa kusina 
patungong komedor.

“Sandukan mo muna itong si Reynolds ng ginatan para 
makapag-merienda din.”

“Okay po. Saglit lang po,” anitong agad na tumalima.

“You will love ginatan,” nakangiting sabi ni Lola Agapita.

“Yeah, it’s one of my favorite meriendas,” sagot ni Reynolds.

“O siya, grab a seat. I’ll leave you here with Patricia,” anang 
matanda bago sila iniwan.

Marunong naman talagang makaunawa ng Tagalog si 
Reynolds, pati magsalita. Hindi nga lang ito masyadong tuwid 
magsalita ng Tagalog kaya madalas na English ang salita nito o 
kaya Taglish kahit mahigit isang taon na itong namamalagi sa 
Pilipinas.

“Napasyal ka,” walang ganang puna ni Patricia. Sariwa pa 
rin sa kanya ang mga nangyari kanina sa classroom bago sila 
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nag-uwian.

“Don’t tell me you have forgotten that we are supposed to 
meet after class for our Journalism project?”

Ay, oo nga at nakalimutan niya. Mayroon pala silang group 
project sa kanilang English subject para sa Journalism kung saan 
gagawa sila ng interview at news casting report na naka-VTR. 
Iyon ang final requirements nila bago sila magtapos. Ang alam 
ni Patricia ay apat sila sa isang grupo pero bakit mag-isa lang 
ito na pumunta? Sa inis niya kasi kanina, nagmadali na siyang 
naunang umuwi.

“Heto na ang masarap na ginatan,” ani Diding dala ang 
mangkok na may lamang ginatan at ipinatong iyon sa mesa sa 
harap ni Reynolds.

“Thank you po, Aling Diding,” anang lalaki.

“Ah, you’re welcome,” tila kinikilig pang sagot ng katiwala 
na mas lalong ikinairita ni Patricia. Iniwan din sila nito kaagad.

“Mmm, ’love it,” ani Reynolds nang umpisahang lantakan 
ang merienda. “No wonder you gain so much weight. Every time 
I drop by here, there’s always masarap na merienda. I think I 
should come here often after school. I’m sure Lola Agapita will 
be delighted to see me here more often.”

“Ang yabang nito. Bakit naman matutuwa si Lola sa ’yo, eh 
wala namang nakakatuwa sa ’yo?”
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“Akala mo lang ’yon,” nang-iinis na sagot nito.

Hindi sumagot si Patricia dahil halatang natutuwa ang Lola 
Agapita niya rito. Kilala ang pamilya ng binatilyo sa kanilang 
bayan. At naging kaibigan ng kanyang abuela ang pamilya ni 
Reynolds.

“You just left us behind all of a sudden. Our groupmates 
were asking about our supposed meeting. So I volunteered to 
see you and ask you about the plan. Inform ko na lang sila for 
whatever plan that we can come up with.”

“Eh, nakakainis kasi kayo.” Hindi niya maiwasang ibulalas 
ang kanyang nararamdaman na kinikimkim niya simula pa 
kanina.

“Lagi ka ’ka mong pikon. Why is that?”

“Nagtanong ka pa?” asik ni Patricia. At kung hindi siya 
makakapagpigil ay babatukan na niya ito. “Wala na kayong 
ginawa kundi asarin ako. Tandaan mo, Reynolds, paglaki ko, 
magpapaganda ako. Ipapamukha ko sa inyo that I can be beautiful 
and sexy at pagkakaguluhan ninyo ako.”

“Ahh,” pigil ang tawa na sambit ng kaklase. “But you are 
beautiful! Sexy? Nah!” Umiling ito. “But we’ll see. Things can 
change, who knows?” Nagkibit-balikat ito.

Sa inis niya, bigla siyang tumayo dahil tapos naman na 
siyang kumain. At bago siya lumabas ng komedor ay hindi na 
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niya ito napigilang hambalusin sa likod.

“Ouch! It hurts, Patty. That’s bad.” 

Hindi siya lumingon. 

“Hey, I’m just kidding.”

Nagtuloy-tuloy si Patricia sa labas at hindi pinansin si 
Reynolds.

“Pikon!” sigaw nito.


