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Chapter One
aniel! Daniel! Daniel!” Nakisabay si Kimberly sa mga nag-

cha-chant ng pangalan ng ace player ng soccer team ng Trinity 

University kung saan siya second year college. 

“’Ayan na, ’ayan na…” 

Halos mamula ang braso niya sa higpit ng pagkakahawak sa 

kanya ni Tracey, ang kanyang best friend. 

“Makaka-goal siya, Kimmy!” bulalas nito. 

Nakita nga niyang na kay Daniel ang bola. Ang lakas ng 

kabog ng dibdib ni Kimberly sa excitement. Excitement na hindi 

niya mailabas sa sobrang tindi, ang mga mata niya ay nakatutok 

sa makisig na lalaking sumisipa sa bola habang tumatakbo sa 

field. Bawat hakbang nito ay sigurado pero napakabilis, wari pa 

niya ay sadyang umiiwas ang mga kalaban nitong manlalaro sa 

takot na mahagip nang humahagibis nitong katawan. 

Napakagat-labi siya, sa kanyang mga mata ay tila slow 

motion ang pagtalsikan ng pawis nito mula sa may kahabaang 

buhok na sinuotan nito ng manipis at yellow green headband. 

Ang mga mata ni Daniel ay tila walang ibang nakikita kundi ang 
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goal at ang goal keeper na matapang din na nakabantay sa tira 

nito. 

How perfect… anang isip niya habang pinagmamasdan ang 

matangos nitong ilong at ang mapupulang labi na nakaangat ang 

isang sulok, waring tinutudyo ang katunggali. 

Halos mabingi si Kimberly sa tilian ng mga manonood nang 

sipain na ng lalaki ang bola matapos iwasan ang mga sumubok 

na humarang. 

“Goal!” sabay-sabay na sigaw ng mga babaeng estudyante 

kabilang na si Tracey na sa wakas ay binitawan siya at 

nagtatatalon sa tuwa.

“’Yan ang bagay sa inyong mga maangas kayo!” sigaw pa ng 

kaibigan na tinutukoy ang katunggaling grupo.  

Siya naman ay tahimik na napakagat-labi. Tapos na ang laro. 

Tapos na ang championship. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni 

Tracey mag-iisang buwan na ang nakaraan. 

“Narinig ko, Kimmy! Sinabi ni Daniel sa ka-teammate niya na 

matagal ka na niyang balak ligawan. Kaya lang abala sila ngayon sa 

ongoing competition ng mga schools. Sinabi niyang pagkatapos ng 

championship ay makakabuwelo na siya ng panliligaw sa ’yo.”

“Pag ako, niloloko mo, Trace, humanda ka,” pigil ang excitement na 
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sikmat niya sa kabigan. 

Umikot ang mga mata nito. “Gaga! Ba’t naman ako magbibiro? 

Alam ko naman kung gaano ka ka-sensitive pagdating diyan sa Daniel na 

’yan.”

Tuluyan na siyang matinis na napatili. “Oh, my God! I can’t wait for 

it… sa wakas, after a year, matutupad na din ang pangarap ko.”

“Tama! So be sure na very supportive ka sa mga games nila. 

Attendance is required. Alam mo na,” siniko siya nito, “para hindi niya 

malimutan ang sinabi niya.”

Kagat-labing tumangu-tango si Kimmy. Alam na niya ang unang 

gagawin mamayang gabi pag-uwi sa bahay: Magre-research tungkol sa 

soccer. Napangisi siya. 

“Kim, tama ba itong nakikita ko?” 

Para siyang hinigop sa kasalukuyan sa sinabing iyon ng 

kaibigan. Nang sundan niya ang tingin nito ay parang naging 

soccer player din ang puso niya at sinipa ang kanyang dibdib 

nang pagkalakas-lakas. Umaakyat ngayon si Daniel sa mga 

benches at mukhang papalapit sa kinauupuan nila ni Tracey. 

“Shucks! Ano’ng ginagawa niya?” anas niya sa katabi na 

nanlalaki ang mga mata. 

Maging ang mga manonood na ang sentro ng atensyon ay 
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nasa lalaki ay natahimik din. Guwapung-guwapo na nakangiti 

sa kanya si Daniel habang humihingal pa rin na naglalakad sa 

kanilang kinaroroonan. 

Mas lalo niyang na-appreciate ang hitsura nito. Para sa edad 

na diez y nueve ay matangkad ang binata, mestiso at kulay kape 

ang mga mata. Mas lalo iyong na-emphasize sa maaliwas nitong 

mukha nang dahil sa suot na headband. Talaga ngang lalapitan 

siya nito. Pakiramdam ni Kimberly ay unti-unti na siyang 

natutunaw sa atensyon na nakukuha rin niya mula sa mga tao. 

And then Daniel was almost there, muli ay parang nag-

slow motion ang mga pangyayari. Nang ngumiti nang malawak 

ang lalaki at makita niya ang mapuputi at pantay-pantay nitong 

ngipin ay parang may nagsiliparang paru-paro sa paligid. Mas 

lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso.

She was definitely in love.

This time ay siya naman ang nangunyapit nang malakas sa 

braso ng kaibigan sa hindi mapigilang kaba, excitement at kilig.

“Umayos ka!” gigil sa kanya ni Tracey na malamang ay 

nakita ang nababatubalani niyang reaksyon. 

Sa wakas ay nagawa rin niyang ngumiti, ang pinakamatamis 

na ngiti na magagawa niya. Nangislap ang mga mata ng lalaki, 

pero bago pa man ito tuluyang makalapit ay nawala ang mukha 
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nito sa kanyang pananaw. Kasabay niyon ay ang pagsinghap ng 

mga tao. 

Napatayo si Kimberly nang wala sa oras upang hanapin si 

Daniel at natutop niya ang bibig. Nakahandusay ang binata sa 

isang bench na ngayon ay pinalilibutan na ng mga estudyante. 

Katabi nito ay isang gitarang basag ang tagiliran. Aksidenteng 

natapakan nito ang instrumento kaya ito natumba. 

Nagsimula nang magtawanan ang mga tao sa paligid 

at ramdam din niya ang pamumula ng mukha dahil sa 

pagkadismaya at pagkakapahiya ng binata. Mabilis niya itong 

nilapitan. 

“Daniel, ayos ka lang?” ani Kimmy nang makalapit at 

sinubukan itong itayo. 

Mabilis naman itong nagpahila, abot-tainga ang pamumula. 

“Y-yeah,” anitong napapakamot sa batok. 

Tiim-bagang na nilingon niya ang Gibson na tila walang 

balak kuhanin ng may-ari. “What is this doing here? Kanino ang 

gitarang ’to?” 

Nang lingain niya ang paligid ay nakita niyang nakatutok 

ang mga mata ng mga estudyante sa isang lalaking nakaupo di-

kalayuan sa gitara, may hawak na manipis na PSP at may suot na 

malalaking headphones. Tila wala itong ideya sa kung ano ang 
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nangyayari sa paligid, bago parang nakatunog na biglang inalis 

ang headphones. Clueless ang mga matang iginala nito ang 

paningin bago, “Bakit?” 

Tiim-bagang na inabot niya ang gitara na nagkaluray-luray 

na at inabot sa lalaki. “Sa ’yo ba ’to?” 

Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang instrumento. 

“What the hell! Ano’ng nangyari?”

“Iniwan mo ’yang pahara-hara dito kaya tuloy natumba si 

Daniel!”

“Ano!” bulalas pa rin nito at tila scientist na may microscope 

na sinuri ang sirang gitara. Pagkaraan ay ibinaling nito ang 

paningin sa natahimik na si Daniel. “Ikaw ang may gawa nito?”

Tumaas ang kilay niya sa tinuran ng lalaki at tinampal ito sa 

braso. “Hey! Kasalanan mo na nga kung bakit siya naaksidente, 

ikaw pa ang may ganang magalit? Ni hindi ka man lang mag-

sorry—”

“Hey,” awat ni Daniel. “It’s okay.” Hinarap nito ang 

binatang kunot na kunot pa rin ang noo. “Pasensya na, ’Tol, 

di ko napansin. Babayaran ko na lang ang magagastos mo sa 

pagpapaayos niyan.”

“Dapat lang,” busangot pa rin nitong sagot. 
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“What!” Siya naman ngayon ang di-makapaniwala. “Daniel, 

alam mo ba ang sinasabi mo? You’re an ace player here. Paano 

na ang team kung nabalian ka ng buto ay maaapektuhan ang 

paglalaro mo? Tapos ikaw pa ang nag-sorry?” Hinarap niya ang 

lalaking tila hindi matanggap ang kanyang sinasabi. “At ikaw—”

“Hey, ba’t ba parang ikaw ang mas malaki ang problema? 

Naano ka ba? Inapakan niya ang gitara ko, nasira, so malamang 

dapat niyang bayaran. Galing na rin mismo ’yan sa kanya. Ano 

ba’ng pinagsasasabi mo diyan?” 

Natigilan si Kimmy sa sinabi nito at nanlalaki ang mga 

matang hinanap si Tracey. Her friend would always know what 

to say, pero nakita niya itong nakabantay sa mga pauwing 

talunan at ngingisi-ngisi. Inipon na lang niya ang tapang at 

hinarap ang lalaki. 

“Ang sinasabi ko lang naman ay mag-ingat ka kung saan 

mo nilalagay ang mga gamit mo. Do you realize kung ano ang 

puwedeng nangyari kay Daniel dahil hindi mo inaayos ang 

gitarang ’yan? And besides, nandito ang mga tao para manood 

ng laro, not to play with their geeky gadgets! Kung alerto sana 

ang atensyon mo, naiiwas mo sana ang gitara mo!” mahaba 

niyang litanya. 

“Napakahaba ng sinabi mo. Let me make it simple. Kung 
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tumitingin si Daniel mo sa dinaraanan, hindi siya matutumba. 

Tapos!”

“Yeah, he’s right,” agad na sang-ayon ni Daniel. 

“Daniel,” hindi makapaniwala niyang tawag dito. 

“It’s totally my fault. Hindi ko lang talaga maalis ang tingin 

ko sa ’yo kanina…. You’re too pretty all flushed up and excited.”

Nalaglag ang panga ni Kimberly sa sinabi nito, siguradong 

pulang-pula din ang kanyang mukha. 

Nasaan na ba si Tracey?

“T-thank you,” tanging nasabi niya. Pakiramdam niya ay 

isa siyang prinsesa, lahat ng atensyon ay nakapako na sa kanya 

ngayon. She could hear the girls sighing from everywhere; limot 

na ang nakakahiyang pagkatumba ni Daniel kani-kanina lang. 

“I’ve been meaning to ask you out, pero masyado akong 

abala nitong mga nakaraan dahil sa laro. I didn’t want to divide 

my attention between you and the game ’cause I know you 

deserve every piece of my attention and more…”

Oh, my God. Gusto niya iyong itili nang pagkalakas-lakas, 

pero kahiya-hiya kung gawin niya iyon. “Ano ba’ng sinasabi 

mo?” pakiyeme niyang saad. 

“I’m saying, ngayong tapos na ang laro, and we won the 
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championships, I’ll be free. At ang una kong gustong gawin ay 

ang yayain kang lumabas mamaya… magkakaroon sigurado 

ng celebration but I’ll miss it for you if you say yes to my 

invitation…” Tutok na tutok ang mga mata ni Daniel sa kanya, 

tila wala nang ibang gustong tingnan. 

“S-saan tayo pupunta?” Engot! Malamang sa isang fancy 

restaurant, ano ka ba? mabilisan niyang sita sa sarili.

“It’s a surprise… a surprise I’m sure you’d love.”

Sana ay nakikita niya ang sarili ngayon, sana ay may replay 

para makita niya kung gaano kahaba ang kanyang buhok sa 

paningin ng mga nanonood sa kanila. I’m such a diva! Gusto na 

niyang mapangisi, pero mahiyain siyang tumango sa halip. 

“O-okay…” 

“Great! I’ll pick you up at six thirty sa bahay n’yo. Maaga 

sana para maipagpaalam pa kita sa parents mo. Is that okay?”

“That’s perfect!” Hindi halos marinig ni Kimberly ang sinabi 

sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. 

“Great!” Malapad na ngumiti si Daniel at natigilan siya nang 

umangat ang kamay nito, anyong hahawiin ang buhok niyang 

tumabing sa kanyang pisngi. Pero muli ay nabitin iyon nang may 

magsalita. 
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“Sandali, so babayaran mo ’yong pagpapaayos, di ba?” 

Pigil ang bayolenteng reaksyon na nilingon niya ang lalaking 

hindi pa pala natitinag sa tabi nila. Her lips curved in disgust 

nang makita ang nanlilimahid nitong itim na pantalon at 

Converse na sapatos. Ang suot nitong t-shirt na napapatungan 

ng hoody ay may mga mantsa pa ng kung anong pintura. 

Nagpasalamat si Kimberly at hindi ito masyadong nakadikit sa 

kanya kundi ay baka nahawa siya sa amoy nito na hindi man 

niya masamyo ay sigurado siyang hindi kaaya-aya. 

“Oo, ’Tol. Nasa field ako sa ganitong oras, sabihan mo na 

lang ako kung alam mo na kung magkano.”

“You can go now,” taas-kilay na pagtataboy rito ni Kimberly. 

Bahagya lang siya nitong nilingon at tinanguan si Daniel 

bago umalis. Muling napaangat ang kilay niya. Sanay na sanay 

siyang hindi basta maalis sa kanya ang atensyon ng lalaki sa 

oras na tingnan siya. Diyata’t ang walang pangalang lalaki ay ni 

hindi man lang siya gustong tingnan. Habang ang mga babae 

ay tila noon lang nakakita ng tao na nakasunod ang tingin sa 

papalayong estranghero. 

She rolled her eyes and then smiled again before facing 

Daniel. 

“Later, then?” 
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She smiled ever so sweetly. “Yeah. See you…” 

Bahagya nitong pinisil ang kanyang baba bago tumalikod at 

nakiumpok sa mga kagrupong masayang nagdadaganan sa field. 

Para ring nag-resume na ang cheering squad ng Trinity na tila 

binubuo na ng buong campus. 

Proud siyang ngumiti at iniisip na kung ano ang susuotin 

mamayang gabi.

“What happened?” humahangos na biglang sulpot ni Tracey. 

Iritadong nilingon niya ito. “Ano ba’ng ginawa mo?”

Tumaas din ang kilay nito bago parang traydor sa 

telenovelang ngumisi. “I’ve just given Gideon College a mouthful.”

Hindi niya maintindihan sa kaibigan kung bakit ganoon na 

lang ang galit nito sa kabilang campus. Ang tanging rason kung 

bakit ito obsessed sa soccer games ay dahil tuwang-tuwa ito 

tuwing natatalo ang kabilang koponan. 

“So, what’s cooking, average lookin’?”

Napangisi si Kimmy. “Ewan ko lang, ha? But I’m not sure 

if average-looking girls get asked out on a date by the most 

popular soccer player on campus.”

Nanlaki ang mga mata nito. “You mean…?”

She grinned. “You got it. He asked me out… in front of all 
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these people!”

Ang tili niyang pinigil kanina ay ito ang nagpakawala, kulang 

na lang ay takpan niya ang magkabilang tainga sa lakas niyon. “I 

am so happy for you, Kim! That is so great. Popularity runs in 

the blood talaga…”

Napangiti siya. Siya ang bunso sa apat na magkakapatid. 

Maayos ang pamumuhay nila bagaman hindi ganoon kayaman. 

Lahat ng mga kapatid niya ay nagsipagtapos sa parehong 

unibersidad at pare-pareho nang may asawa. All of them ended 

up marrying their college sweethearts. At lahat din ng mga 

kapatid niya ay nagmarka ang love story sa Trinity University. 

They were an intelligent family. Ang dalawa niyang ate ay 

cum laude at nag-summa cum laude naman ang Kuya Aldrin niya. 

Kasabay ng popularidad ng mga ito dahil sa talino, all of them 

were also very good-looking which added up to their popularity. 

Students had looked up to her siblings, inantabayanan ang love 

stories ng mga ito at hindi nabigo. And she wanted to be like 

them. Lalo na at nakikita niyang masasaya ang buhay ng mga ito 

kasama ang kani-kanilang pamilya. 

Bumalik ang isip niya kay Daniel. Galing ito sa maayos na 

pamilya. Mas mayaman pa nga ito sa kanila, actually. Pero wala 

itong ere sa katawan ang lalaki, hindi rin babaero. At una pa 
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lamang niya itong nakita ay talagang nadali na nito ang kanyang 

puso at atensyon. Corny na kung corny, but Daniel did sweep 

her off her feet. Hindi lang iyon, matalino rin ito, maayos ang 

mga grades at napakagaling pang atleta. Not to mention that 

girls would swoon whenever he was around, parang siya lang. 

Ang tanging kaibahan ay siya ang napagdesisyunan nitong pag-

ukulan ng atensyon. 

Not to preempt anything, but Kimberly had this feeling 

that just like her siblings, she’d found the person she wanted 

to spend the rest of her life with; her OTP as in ‘One True Pair’. 

Her first and final love story had already started. She was certain 

of it. Muli siyang napangiti. 


