
Make Me a Memory - Adrienne Rowland

Gitla si Prisya sa ibinalita sa kanya ni Cacay, ang best friend niya, 
sa telepono. Pakiramdam niya ay biglang niyanig ng killer quake 
ang kinauupuan niya at tumilapon siya nang napakalayo.

“S-sigurado ka?”

“Oo naman. My eyes won’t deceive me. Si Carl mismo ang 
nakita ko sa Wacky’s. Kasama niyang nag-iinuman ang pinsan at 
mga kabarkada. Nag-hi pa nga kami sa isa’t isa kaso dyahe ako, 
kaya hindi na kami nakapagchika nang matagal.”

“A-ano’ng hitsura niya?”

“Alam mo, ang pogi-pogi na niya!” 

“Dati na siyang pogi.” Makakalimutan ba niya ang mukha 
ng asawa niya? Carlo had the most handsome face she’d set her 
eyes on. “Ang ibig kong sabihin, kumusta na siya?”

Lumitaw ang imahe ni Carlo sa kanyang isipan. Curly hair, 
brown eyes at makakapal na kilay. Nagmumukhang mestizo ito 
kahit hindi naman dahil sa mga mata. Nagiging light brown ang 
mga mata nito kapag natatamaan ng araw. Matangos ang ilong 
ng lalaki at para sa kanya ay perpekto ang hugis niyon pati na 
rin ang maninipis na labi.

Iyon nga lang, likas na payat ang pangangatawan ng 
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asawa. Kahit anong sipag nitong mag-gym at mag-exercise para 
magkalaman ay wa epek pa rin. 

“Ang ganda ng katawan niya, hindi na payatot tulad ng 
dati. ’Tsaka rosy cheeks na ang dyowa mo! Iba talaga pag nag-a-
abroad, ano? Mukha na talaga siyang papable! Siguro fresh lahat 
ang kinakain at iniinom niya roon.”

“Excuse me, ex ko na siya! Puno ng steroid ’ika mo. Malay 
mo may nag-aalaga sa kanya sa States kaya ganoon,” casual na 
sabi niya. 

“Oy, selos siya.”

Tumawa si Prisya. “Ngayon pa ba ako magseselos? Dapat 
sana noon pa.” Si Carlo mismo ang maysabing hindi siya ang 
jealous type kahit maraming babae ang umaaligid sa asawa niya. 
Bakit ba, kung secure naman siya sa pagmamahal nito?

At in fairness, hindi rin ito malandi. 

Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Mukhang mapapa-
nostalgic pa yata siya. Wala na siyang balita rito simula nang 
maghiwalay silang dalawa. 

Si Carlo Agbayari, na ‘Carl’ ang palayaw, ay galing sa 
isang buena familia ng bayan ng Tugos. Pagmamay-ari ng mga 
magulang nito ang labinlimang sangay ng isang bangko.

Carlo’s father was an only heir and his mother was a noted 
businesswoman. Panganay sa dalawang anak si Carlo at si Charm 
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ang bunso nitong kapatid. Tatlong taon ang agwat ng dalawa. 

Si Charm ang katulong ng inang si Doña Serafina sa 
pangangasiwa ng mga bangko samantalang nagsarili naman ng 
negosyo ang asawa niya.

He’s a freelance photographer at mayroon itong sariling 
studio sa mismong bayan ng Tugos. Ngunit isinara nito iyon nang 
umalis ito patungong America four years ago.

 “K-kailan pa siya dumating?” naalalang itanong ni Prisya 
sa kaibigan. 

“Kahapon lang daw.”

“Kahapon?” May nadama siyang kaunting lungkot. Kahapon 
pa pala ito dumating. Bakit hindi man lang ipinaalam sa kanya? 

Pero ano ba ang dapat niyang asahan kay Carlo? Hiwalay 
na sila at siya mismo ang nakipaghiwalay rito dahil hindi na niya 
kinaya ang pambu-bully na ginawa ng matapobre nitong ina sa 
kanya.

Kung umuwi man ito ngayon ay hindi na siya dapat umasa 
pang makikipagbalikan ito sa kanya. Sigurado siyang nakapag-
move on na ito sa tagal ng pagkakahiwalay nilang dalawa.

Good for him. 

Kahit naman siya ay nakapag-move on na rin. Panahon na 
para ilibing nila sa limot kung anuman ang namagitan sa kanila 
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noon.

Siyempre nagulat lang siya sa balita ni Cacay. Ang tagal nang 
wala siyang balita kay Carlo simula nang umalis ito patungong US.

Umalis ito nang walang paalam sa kanya. Simula noon ay 
naputol na ang komunikasyon nilang dalawa.

“Mahal mo pa ba siya, Prisya?”

Napaurong siya sa sinabi nito. “Anong klaseng tanong iyan? 
Siyempre hindi na!”

“Sigurado ka?”

“Tigilan mo ako, Cacay, ha? Nang-iintriga ka ba?”

“Hindi. Pero nanghihinayang lang kasi ako sa inyong dalawa. 
Puwede pa kayong magkabalikan, hindi ba?”

Muli siyang napabuntong-hininga. “Wala na iyon. Matagal 
na kaming tapos. Baka nga kaya siya umuwi para ipa-annul na 
ang kasal namin.”

Whirlwind romance ang nangyari kina Prisya at Carlo. 
Dalawang buwan lang silang naging magnobyo at pagkatapos ay 
nagtanan na. At pitong buwan lang ang itinagal ng pagsasama 
nila bilang mag-asawa.

Hindi na inabot ng first anniversary ang kasal nila. Pero kahit 
ganoon pa man, sigurado siya mula sa kaibuturan ng kanyang 
puso na tunay na pag-ibig ang naramdaman niya para sa lalaki.
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Buong akala niya ay sila na nga habambuhay. Ngunit mali 

pala siya. Ang hirap pakibagayan ng ina nito. Dumating na sa 
sukdulan ang pasensya at pagtitiyaga ni Prisya kaya sumuko na 
siya.

Pakiramdam niya kasi ay binalewala lang ni Carlo ang 
damdamin niya lalo na kapag tungkol sa iringan nila ng ina nito 
ang pinag-uusapan nila.

Hindi man lang niya naramdaman na kahit minsan ay 
kinampihan siya nito. It would always be an uphill struggle for 
her. Wala siyang panalo kahit kailan, kaya minabuti na niya ang 
sumuko habang maaga pa.

Siyempre masakit ang ginawa niya pero kinaya niya. 

Hinarap ni Prisya ang kanyang kabiguan at tinanggap ang 
hamon na makabangon mula sa pagkakalugmok. 

Ngayon ay okay na siya. 

Nakapag-move on na rin.

“Ayaw mo na bang magkabalikan kayo?”

Pinagtawanan niya ang tanong ng kaibigan. “Lukaret ka 
ba? Kaya ko nga siya hiniwalayan dahil ayoko na ’tapos ngayon 
ay makikipagbalikan pa ako?”

Narinig niya ang pagbuntong-hininga ni Cacay sa kabilang 
linya. Obvious na nalungkot ito sa sinabi niya. At naiintindihan 
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niya kung bakit. Best friend nila ito ni Carlo at saksi ang babae 
sa pagmamahalan nila noong mga araw na masasaya pa ang 
samahan nila. 

“Don’t be sad. Makakahanap ulit ako ng bagong papa. Iyong 
talagang mamahalin ako nang bonggang-bongga.” 

“You mean, may pag-asa si Kiko sa iyo?” Masugid na 
manliligaw niya sa ngayon ang pamangkin ng mayor nila.

Nagkibit-balikat siya. “No comment.”

“’Sus, pa-suspense ka pa!”

“Basta, malalaman mo na lang.”

“Sayang,” muling bumuntong-hininga si Cacay sa kabilang 
linya, “tinanong ka pa naman sa akin ni Carl.”

—————

Matagal nang natapos ang pag-uusap nila ni Cacay sa 
telepono, pero hindi pa rin maka-recover si Prisya mula sa impact 
ng napag-usapan nila.

Dumating na si Carlo!

Ano ang ginagawa ng lalaking ito dito? Wala na itong 
karapatang bumalik pa ng Tugos! 

Gusto niyang sampalin ang sarili, ano ba ang pakialam niya? 

Medyo napraning lang siya kaya kung anu-ano na ang naisip 
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niya. Of course, Carlo had the right to come back to his hometown. 

Kagaya niya, lehitimong taga-Tugos din ito. Kung gusto man 
nitong bumalik at manatili sa lugar na ito ay labas na siya roon.

Naalala ni Prisya, nagkakilala sila sa studio nito nang 
sinamahan niya si Cacay para sa photo shoot ng mga kandidata 
ng Reyna Elena sa Santacruzan ng Tugos. 

Kandidata ng purok nila ang kaibigan at ito mismo ang 
nanalong Reyna Elena ng buong parokya. 

Napagkamalan din siyang kandidata ni Carlo at nagtaka 
kung bakit hindi pa siya nakaayos para sa pictorial. 

Inulan ito ng tudyo ng mga kasama sa studio. Style lang daw 
iyon nito upang makilala siya. Siyempre kinilig naman si Prisya. 
Imagine, ang kagaya nito ay magkakainteres sa kagaya niya? 

At iyon na ang simula ng pagiging magkaibigan nila 
hanggang sa nagka-develop-an na sila at nagpakasal sa bandang 
huli.

Sa totoo lang ay napasuwerte niya kay Carlo. Mayaman 
man ang pamilya nito, napakasimpleng tao ng asawa niya. Kahit 
kailan ay hindi niya ito naringgan na nagmayabang sa angking 
kayamanan. 

Hindi kagaya ng ina nitong nagkasanga-sanga na ang 
kayabangang tumubo sa buong katawan. 
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Simula kasi nang makasal sila ay inaraw-araw na siyang 

alipustahin ni Mrs. Serafina Agbayari. Hindi raw siya nababagay 
sa anak nitong may dugong maharlika dahil isa siyang hampas-
lupa at patay-gutom na tao lamang.

Sa kabila ng pag-aalipusta nito sa pagkatao niya ay pinili 
ni Prisya ang manahimik. Pero naging malayo ang kanyang loob 
sa biyenan niya.

Kung umasta ang Serafina ay parang bughaw nga ang dugong 
nananalaytay sa mga ugat nito. Kung hindi pa alam ng buong 
baryo na dati ring dukha ang bruhang ito. Dating kasambahay ng 
mga Agbayari ang ina ni Carlo nang mapangasawa ni Don Juan.

Pero na-in love dito si Don Juan Agbayari. Maganda kasi 
kahit pinulot lang mula sa pusali. At marunong sa pera. Dahil 
siguro tindera ng mani at balut ang mga magulang kaya bata pa 
ay marunong na sa negosyo.

Samantalang si Don Juan ay walang alam sa paghahanapbuhay. 
Sugapa sa stock market ang mga magulang nito, kaya kahit hindi 
magtrabaho ang anak ay hindi magugutom. 

Malakas ang tsismis sa baryo nila na halos itakwil si Don 
Juan ng sariling mga magulang nang itanan nito si Serafina.

Kaso nalusaw ang galit ng mag-asawang Agbayari nang 
dumating sa mundo si Carlo. Her ex was the eldest grandson in 
the family at nataong lalaki pa. 
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Siyempre nga naman malaking karangalan iyon para sa 

pamilya Agbayari, kaya walang nagawa ang lahat kundi ang 
ipakasal sina Don Juan at Doña Serafina. 

Nang sa wakas ay naging legal na Agbayari na si Serafina, 
roon na lumabas ang pagiging maldita nito. Naging mapagmataas 
na ito at nagka-amnesia na rin. 

Hindi na nito maalala ang maputik at mabahong pusaling 
pinanggalingan. 

Hindi na rin ito nakakakilala at nakikihalubilo sa mga dating 
kaibigan. Mayayaman na ang mga kilala at mga kaibigan nito. 

Etsapwera na nito ang maliliit na tao sa Tugos. Ni minsan 
ay hindi maalala ni Prisya na inimbitahan silang mga kababaryo 
sa birthday party ng mga anak nito.

Piling-pili lang ang mga imbitado. Iyong may-kaya ring 
kagaya ng mga ito. Nakahilera sa tabi ng mataas na pader ng 
bahay nito ang mga sasakyan ng mga bisita at punong-puno ng 
ilaw ang compound. 

Dinig din sa labas ang malakas na tugtog sa party. Halatang 
pinapainggit silang mahihirap. 

Lalong naging mayabang si Serafina nang mamatay ang 
mga magulang ni Don Juan at naging solong tagapagmana ng 
lahat ng kayamanan ang asawa nito. 

Hindi na kasi maawat ang tuloy-tuloy na pag-angat ng 
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kabuhayan nito kumpara sa mga kababaryo nila na umangat man 
ang kabuhayan ay hindi pa rin ma-reach ang level ng mga ito.

Kagaya nila. Napabuntong-hininga si Prisya. 

Hindi niya sinisisi ang tatay niya kung bakit hindi sila 
yumaman kahit na nag-abroad din ito bilang oil rigger.

Malaki rin sana ang kinikita ng tatay niya, sobrang one 
hundred thousand a month din. Kaso tatlong buwan lang ang 
inilagi ng kanyang ama sa America dahil nagkasakit ito sa baga 
bunga na rin sa exposure sa chemicals. 

Pati atay nito ay naapektuhan. Kaya hayun, napaaga ang 
uwi nito ng bansa para magpagamot at magpahinga.

Binayaran din ng kompanya ang kanyang ama, pero hindi 
na muli pang nakabalik ng trabaho. Hindi na kasi pinayagan ng 
nanay niya na muling mag-abroad at baka magkasakit lang ulit.

Ginamit na lang ng mga magulang niya ang natitirang pera 
sa pagnenegosyo. Magaling na mananahi ang kanyang ina. Dito 
na lang itinuon ng mga ito ang paghahanapbuhay. Tinuruan ng 
nanay niya ang kanyang ama kung paano maglilip ng damit at 
maging master cutter para ito na mismo ang maging katulong 
ng ginang sa shop.

Nakuha rin ang lahat sa pagtitiyaga at pagsusumikap. 
Ngayon ay sampu na ang sewing machine nila, lahat ay heavy 
duty. Mayroon din silang labing-pitong empleyado. Sampung 
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mananahi, limang manlililip at dalawang master cutter. 

Hindi na nananahi ang nanay niya maliban na lang 
kung personal choice ng kanilang kliyente at hindi maaaring 
paghindian. Ang tatay naman niya ay naka-assign na sa quality 
control.

At si Prisya bilang bunso sa tatlong magkakapatid ay 
kapalaran na ang maging tagapagmana ng negosyo ng mga 
magulang niya.

Siya lang kasi ang lumaking mahilig sa ginagawa ng mag-
asawa. Sa katunayan ay nagtapos siya ng Fashion Technology sa 
kolehiyo. 

Siya ang fashion designer ng boutique nila. At hindi lang 
sila kilala sa Tugos. Pati ang mga karatig-bayan ay dumarayo para 
magpadisenyo at magpatahi ng damit sa kanilang shop.

Binabalak nilang mag-anak na mag-expand ng kanilang 
business balang-araw. Magbubukas sila ng boutique sa Maynila 
upang lalong lumawak at lumago ang kanilang negosyo.

Ang dalawang ate niya ay parehong nasa abroad. Si Ate 
Rosie ay nurse sa Oklahoma at nasa Turkey naman ang Ate Tess 
niya at nagtatrabaho sa isang hotel bilang masseur.

 Nakapag-asawa ng isang Muslim ang kanyang Ate Tess at 
may dalawa nang anak ito. Mabait ang bayaw niya at kasundo 
nila. Medyo may pagka-liberated na rin ang ugali dahil siguro sa 
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States ito lumaki at nagkaedad.

Bumalik lang ng Turkey ang lalaki nang madestino sa 
trabaho. Engineer ang bayaw niya.

In general, okay naman ang buhay nila. Nakakaalwa rin 
kahit papaano. Iyon nga lang, milya-milya pa rin ang agwat ng 
estado ng buhay ng mga Agbayari kung ikukumpara sa kanila.

Kumbaga, kakain pa rin sila ng sandamakmak na alikabok 
bago siguro sila maging ka-level ng mga ito.


