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ota Kinabalu, Sabah, Malaysia…
Sakay ng shuttle van ay ihahatid ni Siti ang 

mga bisita ng Najihah Perdana Resort mula 
downtown Kota Kinabalu hanggang Mount Kinabalu 
Park na isang UNESCO site. 

Hindi siya professional tour guide, pero 
gagampanan niya ang trabahong iyon ngayon dahil 
kinulang sa tauhan ang resort. All-around kasi ang 
designation niya, kaya wala siyang choice. Pagdating 
naman sa mismong park ay may mga available 
professional guide na magsisilbing giya ng mga 
turistang papanhik sa misteryosong bundok na siyang 
third highest peak sa Southeast Asia.

Dalawang oras bago nila narating ang 
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pinakabungad ng nasabing park, ang Timpohon 
gate, kung saan mag-uumpisa ang pag-akyat. Bungad 
pa lang pero ramdam na agad ang pagbabago ng 
temperatura nang nasa mas mataas na altitude 
na sila—tumindi ang lamig. Habang nagsusuot 
ng mountaineering outfit at inihahanda ang mga 
equipment ay nakikipagkuwentuhan sa mga turista si 
Siti.

Pulos Asyano ang sampu nilang bisita at tatlo roon 
ay mga Filipino… pero hindi niya sinasabing Filipino 
rin siya.

“What is the meaning of Kota Kinabalu?” tanong 
ng isang Koreana.

“In literal translation, it’s City of Kinabalu. Would 
you like to know what the word kinabalu means to the 
natives?” 

“Yes, please.” May kasama pang tango ang sagot 
nito.

Inihanda ni Siti ang sarili sa mahaba-habang 
storytelling session.

“There were two possible origins of the word. One 
is from akinabalu which means ‘sacred place of the 
dead’. The other one is less popular because it was just 
based on folklore. Accordingly, the word was derived 
from kina which means China and balu which means 
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widow…” 

Noong unang panahon daw ay may isang babaeng 
umibig sa Chinese prince na dumayo sa lugar. 
Pansamantalang kinailangang bumalik ng prinsipe sa 
China, kaya pinangakuan nito ang babae na babalikan. 
Matiyagang naghintay ang babae sa ituktok ng bundok 
para tanawin ang karagatan kung may paparating 
na sasakyang-pandagat. Pero hindi na natupad ang 
pangakong pagbabalik. 

“…thus, the girl was called Chinese Widow and 
so as this mountain where she patiently awaits for her 
beloved.”

“A very sad tale from City of Kinabalu.”
“Oh, that was so heartbreaking.”
“And extremely tragic…” Nagpatuloy siya, “The 

girl, while waiting on the mountain, was struck by 
lightning and turned into stone. And you know what? 
Her tears were said to be the lines of white quartz in 
the granite slab of the mountain.”

“Really? Oh, come on, guys, we should see the 
evidence. Let’s go now!” excited na pahayag ng isa.

Nakangiting sinundan ng tingin ni Siti ang mga 
turista na halatang sabik maakyat at makita ang 
apex ng bundok. Ang totoo kahit wala ang alamat 
na iyon ay nakakaengganyong akyatin ang summit 
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ng Kinabalu dahil sa di-pangkaraniwang tanawin na 
makikita roon—the breathtaking view of Sabah in all 
direction!

Sinadya niyang hindi kaagad sumunod dahil 
ayaw niyang makasabay ang driver ng shuttle van—si 
Zakir, ang buwisit na kapatid ng may-ari ng resort. 
Lahat ng empleyado ng Najihah Perdana ay ilag 
at naaalibadbaran sa mayabang na lalaki. Katulad 
ng mapamerhuwisyong peste ang tingin nila rito. 
Dalawang manager na ang nag-resign dahil hindi 
makasundo ang ugali nito.

“Hindi ba natin susundan ang mga alaga mo?”
Napalingon siya sa nagsalita sa kanyang likuran, si 

Jared. Agad sumasaya ang kalooban ng dalaga makita 
lang ang presensya nito. Eksaktong isang linggo na 
ngayon mula nang maging nobyo niya ito. Doon 
mismo sa summit ng Mount Kinabalu ay sinagot niya 
ang iniluhog nitong pag-ibig.

He tenderly embraced her from behind and she 
leaned her head on his broad shoulder. Makapal 
ang suot niyang jacket at sapat naman ang init na 
naibibigay niyon, pero mas naging komportable 
siya nang maramdaman ang init na nagmumula sa 
matipunong mga bisig ng nobyo.

“Huwag na lang kaya? May mga guide na naman 
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sila.”

“Akyat tayo,” lambing nito at saka hinigpitan lalo 
ang pagkayakap sa kanya. “Mami-miss ko kayo ng 
bundok na ’yan.”

Sa makalawa ay babalik na sa Pilipinas si Jared. 
Maiiwan siya sa bahaging ito ng bansang Malaysia at 
hihintayin ang muling pagbabalik ng nobyo. 

Hindi kasi puwedeng basta-basta siya umalis ng 
bansa dahil ilegal ang pagpasok niya rito. Fishing 
vessel lang ang sinakyan ni Siti mula Brooke’s Point, 
Palawan hanggang Kota Kinabalu Port. Blessing na 
medyo tunog Malay ang nickname at apelyido niya, 
kaya iyon na ang ginamit niyang full name—Siti 
Ayam. 

“Babalikan mo ba talaga ako?” Kahit nakatalikod 
ay umakyat ang kamay niya sa pisngi nito at masuyo 
iyong hinaplos ng palad. Ramdam niyang mahal siya 
ng nobyo, kung hindi ay babalik-balikan pa ba naman 
siya nito? Pero hindi pa rin niya maiwasang mag-alala 
na baka hindi na ito bumalik.

“Oo naman. Kung puwede nga lang, isasama na 
kita pag-alis ko. Natatakot kasi akong iwan ka baka 
maagaw ka pa ng iba.”

“’Sus! Kailangan mo pa ba akong bolahin, 
girlfriend mo na nga ako?”
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“Hindi ako nambobola…” Idinikit nito ang 

mukha sa kanyang kaliwang pisngi at saka masuyong 
hinagkan. Hindi na niya kailangang akyatin ang 
Mount Kinabalu para maramdamang malapit siya 
sa langit. Jared was enough for her to feel there was 
heaven. “Teka nga pala, sa ilang linggo kong pagsama-
sama sa iyo, kanina ko lang narinig ’yung folklore na 
ikinuwento mo.”

“Dahil kanina lang may nagkainteres na 
magtanong. May isang version pa nga iyon kaso mas 
interesado na silang makita iyong white quartz. Gusto 
mong marinig?”

“Sure, sweetheart.” Ipinihit siya nito paharap, pero 
nanatili silang magkayakap. 

Siti rested her cheek on his chest while inhaling his 
distinct masculine scent, his chin was on the top of her 
head. She would inscribe in her memory the warmth 
of his body, his smell and the wonderful feeling of 
being held by him.

“Ang s’abi, nagkaanak daw ’yung babae at ’yung 
prinsipe. Kaya—”

“Hey, Siti!” kumakaway na sigaw ng Koreana. 
“Aren’t you coming with us?”

Napilitan silang maglayo at sumunod sa mga 
turista. Magkahawak-kamay silang naglakad na 
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humabol sa grupo habang ikinukuwento niya ang isa 
pang bersyon ng alamat. 

Isang bahagi ng isip niya ay may agam-agam na 
baka matulad siya sa babaeng binabanggit sa kuwento 
na naghintay lang sa wala. Subalit ang sinasabi naman 
ng kanyang puso ay magtiwala siya sa kasintahan. At 
iyon ang kanyang susundin.

Malayu-layo na ang kanilang nalakad nang 
bumagal ang paghakbang ni Jared. 

“Siti?” untag nito sa kanya.
“Hmm?”
“Magtiwala ka sa akin, babalik ako. Wait for me, 

okay?”
“Maghihintay ako, Jared.”
Tuluyan silang huminto sa paghakbang. As if to 

seal their agreement, Jared kissed Siti passionately. So 
passionate and adoring as if they knew that this could 
be their last time together.

x
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anila, Philippines…
“Jared, sige na, sumama ka na sa amin ni 

Lian. Wala ka nang poproblemahin dahil sagot 
ko ang lahat ng gastos.”

“Hindi ako puwede, Mack. Marami akong 
nakapilang task na dapat ma-accomplish. Alam mo 
namang magiging busy na ako sa mga susunod na 
buwan,” sagot ni Jared na hindi man lang tiningnan 
ang kausap. Nanatiling nakatutok sa computer screen 
ang mga mata niya.

Pinsan at best friend niya si Mack, inaaya siya 
nitong mag-travel. Ang kaso ay wala siya sa mood na 
bumiyahe nang malayo para lang maglakwatsa. 

Distributor sila ng mga imported at locally made 

M

o

Chapter

One
V

o



11Desire
furniture sa buong bansa. Kasosyo niya sa negosyo ang 
ilan pang pinsan. Naka-assign siya sa marketing.

“Bro, nakalimutan mo na ba ang isang universal 
rule of thumb?” Nilapitan siya ni Mack at bahagyang 
kinatok ng daliri ang ibabaw ng mesa.

“Rule about what?”
“About decision-making. Ang sabi, before making 

an important decision in your life, make sure you did 
something relaxing first. Loosen up before deciding. 
Kaya nga ikaw ang napili kong isabit sa lakad namin ni 
Lian.”

“I’ve already made my decision, matagal na.”
Ang desisyon niyang pakasalan ang kasintahang 

si Therese ang kanyang tinutukoy. Ang totoo ay sa 
babae nagmula ang initiative na magpakasal na sila at 
sinang-ayunan na lang niya. Sa susunod na buwan ay 
balak nilang gawing formal ang engagement kapag na-
settle na nila ang isyung pinagtatalunan.

“Di nga? So, what’s your decision? Saan kayo titira 
ni Therese? Sa Pilipinas o sa Hong Kong?”

Hindi nakaimik si Jared. Wala pang linaw—ayaw 
niyang tumira sa ibang bansa at ayaw rin namang 
iwan ni Therese ang trabaho. Pupuwede kayang long-
distance relationship pa rin sila kahit mag-asawa na? 
Sa isang banda, pumayag siyang magpakasal dahil si 
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Therese lang naman ang seryoso niyang nakarelasyon. 
Since Siti. 

Napabuntung-hininga siya sa pangalang 
biglang sumagi sa isip. Hindi masyadong nagtagal 
ang relasyong namagitan sa kanila ni Siti, pero 
masasabi niyang minahal niya nang buong puso ang 
dating kasintahan. Dinamdam niya ang kanilang 
paghihiwalay na anupa’t nawalan na siya ng ganang 
makipagrelasyon sa kahit kaninong babae.

Mabuti at pinagtiyagaan siya ni Therese, kaya 
naman pinag-aralan na rin niyang mahalin ang 
kasintahan.

“There, decided ka na nga,” sarkastikong saad 
ni Mack pagkaraan ng mahabang sandaling hindi 
siya nakapagsalita. “Parang gusto ko tuloy isipin na 
nabibigla ka lang sa pasya mo. Umamin ka sa akin, 
Jared Serafin, wala pa sa loob mong magpakasal, di 
ba?”

“Doon rin naman ang punta niyon,” aniyang 
nagkibit-balikat. Besides, it won’t make any difference 
kahit sino pang babae ang pakasalan ko. “Anyway, 
ano’ng meron at pinipilit mo akong isama?”

“Eh, ano kasi…” Napakamot ito ng ulo. “Hindi 
papayagan si Lian kapag walang chaperone.”

Bahagya siyang natawa sa kalokohan ng pinsan. 
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“’Yun ang sabihin mo. May nalalaman ka pang rule of 
thumb, huh?” Stepsister ng binata si Lian. Medyo may 
kahigpitan sa anak ang kanyang stepmother. “Saang 
lupalop mo ba kasi balak dalhin?”

“Somewhere outside the country. May binanggit 
na siya sa akin na gusto niyang puntahan, hindi ko 
lang matandaan… Please, Jared, sumama ka na.”

“I’ll think about it,” sagot niya para lang lumabas 
na sa opisina niya ang pinsan. Naiistorbo siya sa 
pagtatrabaho. “What else?” aniya nang hindi pa rin 
tuminag si Mack.

“Hinihintay ko ang sagot mo.” Parang nakakaloko 
itong ngumisi. “Bro, importanteng matuloy kami ng 
girlfriend ko. Balak ko nang mag-propose.”

“Kailangan ba talagang lumabas pa kayo ng bansa 
para lang sa proposal? That’s impractical, Mack. 
Puwede namang mag-dinner na lang kayo sa isang—”

“Pinsan, para mas dramatic ay kailangan kakaiba. 
Para surefire na positive ang isasagot niya sa akin. 
Gets mo?” Tumango siya dahil sang-ayon din siya 
sa opinyon nito. Hindi ba’t minsan sa buhay niya ay 
ginawa na rin niya ang ganitong romantic nonsense 
para lang matuwa ang babaeng nililigawan? “Actually, 
may idea na ako dati. Aayain ko sana siya sa Mount 
Apo at pagkatapos magpo-propose ako doon sa 
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summit. What do you think, bro?”

Parang napanood ko na iyan… at parang ginawa ko 
na rin. “Nice. But why the change of plan?”

“Eh, ayaw niya sa Davao. Out of the country 
ang gusto…” Mayamaya pa ay kinokonsyensya na 
siya. “Kapag hindi kami nagkatuluyan ni Lian dahil 
ayaw mo akong tulungan, hindi ka patatahimikin ng 
budhi mo…” Nanatili siyang walang kibo. “Sige, tutal 
dinamayan lang naman kita noong mga panahong 
brokenhearted ka at gusto mo nang magpakamatay. 
Natatandaan ko pa nga, beer-in-can lang ang mayroon 
sa ref mo ’tapos ibinili na lang kita ng alak. Black Label 
’yun, bro.”

Pabiro niya itong binato ng nilamukos na papel. 
“Ganyan ba ang ginagawa mong approach sa rebuttal 
ng mga kliyente, ipapaalala mo kung magkano at ilang 
tasang kape na ang naipainom mo sa kanila?” Totoo 
ang sinabi ni Mack, dinamayan siya nito noon. “Sige 
na nga, sasamahan na kita. Baka mamaya isisi mo pa 
sa hindi ko pagsama ang lahat ng kamalasang darating 
sa iyo.”

“Yes! Yahoo! Best man ka sa kasal namin ni Lian, 
bro,” tuwang-tuwang pahayag ng pinsan. 

“Hey, Macky Boy… ’yung pangako mong sagot mo 
ang lahat, baka nakakalimutan mo.”
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“Don’t worry, Jared. Sit back and relax, iaabot ko 

na lang sa ’yo ang plane ticket. Ako na’ng bahala sa 
hotel reservation, et cetera. Thanks, bro!”

Nagmadali na itong lumayas matapos makuha 
ang gusto. Binalikan niya ang binabasang marketing 
strategy proposal kanina. 

Sa halip na makapag-concentrate sa ginagawa 
dahil wala nang istorbo ay nahulog pa sa malalim na 
pag-iisip ang binata. Naalala na naman niya si Siti. 
Tiyak na muli siyang mahihirapan na alisin ito sa isip 
niya. Ngayon pa nga lang ay kusa nang lumalabas sa 
kanyang balintataw ang magandang mukha ng dating 
kasintahan.

Kumusta na kaya siya? Siguro may mga anak 
na. Umantak ang puso niya sa isiping iyon. Siti was 
mine. Kung sana’y nakapaghintay siya, kami sana ang 
nagkatuluyan. Sana…

Magpahanggang ngayon ay may kimkim pa 
rin siyang sama ng loob sa dating nobya dahil sa 
pakiramdam na pinaasa lang siya nito. Pinangakuan 
siyang hihintayin pero hindi naman tinupad. Nasayang 
lang ang pagmamahal na iniukol niya para rito.

Wala sa loob na dinampot niya ang telepono sa 
cradle nang mag-ring. Direct line niya iyon, pero 
ginamit pa rin niya ang kanilang standard spiel sa 
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pagsagot.

“Avant-Garde Furniture, good afternoon,” 
“Babe, it’s me,” ani Therese. Isinara niya ang laptop 

dahil siguradong mahaba-habang pag-uusap ito. 
Last week pa sila huling nagkausap at marami silang 
‘unfinished business’. “I’ve been calling your mobile, it 
was unattended.”

“Hi, babe…” Naka-off ang kanyang gadget dahil 
may dinaluhan siyang meeting. “Nakapag-decide ka na 
ba?”

Narinig pa niya sa linya ang paghinga nito nang 
malalim bago sumagot, “Yes.”

“Uh-uh, and what is it?” 
“Uhm… Jared, I can’t leave my job yet. Sayang 

ang opportunity na paparating. Makikipag-tie-up ang 
company namin sa isang Italian-based clothing line at 
isa ako sa mga designers na ipapadala doon.”

“That’s great…” Hindi alam ni Jared kung alin 
ang tinutukoy niyang ‘great’—ang career growth ba ni 
Therese o ang pagkaantala ng kanilang engagement? 
“Congratulations, babe.”

“Hindi ka galit? Sa akin nag-originate ang idea na 
magpakasal na tayo ’tapos ako rin ang magsasabing 
huwag na muna nating ituloy.”

He raised his shoulders. Women’s innate 



17Desire
characteristic, fickle-minded, naiiling niyang naisip. 

“Siyempre, hindi. Anything that will make you 
happy is fine with me.” That was somehow true.

“Aww, Jared, you’re so considerate. Hindi na ako 
makakahanap ng katulad mo. I love you.”

“I love you—”
“Oh, wait… Babe, hold on, please.”
Narinig niyang may kumakausap kay Therese. 

Inipit niya sa balikat ang phone receiver at saka 
hinalungkat ang drawer ng kanyang office table. Nang 
makita ang pakay ay kinuha iyon at saka matamang 
pinagmasdan. Pagkalipas ng ilang sandali ay binuksan 
niya at kinuha ang laman.

Isa iyong kahita na engagement ring ang laman. 
Ipon niya mula sa dibidendo at kita sa negosyo ang 
ipinambili sa solitary diamond ring na iyon kaya 
naman talagang espesyal. Nakalulungkot lang na 
hindi niya maisuot sa daliri ng babaeng itinatangi ang 
singsing.

Sayang ka, ang mahal mo pa naman… He 
played the ring between his thumb and forefinger. 
Magkakaroon ka pa kaya ng silbi? Mas mabuti siguro 
kung ibenta na lang kita. Sayang ang investment ko sa 
iyo. Sinilip niya ang loob na bahagi ng band at binasa 
ang nakasulat doon—I love you, Caroline Therese. 
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“Jared, still there?” untag ni Therese mula sa 

kabilang linya.
“Yes, babe.” Ibinalik niya sa lalagyan ang singsing 

at saka ipinamulsa. Kokonsulta siya sa tiyahing 
alahera kung ano ang mas magandang gawin para 
pakinabangan ang pagkamahal na alahas. “Ano na nga 
ba ang pinag-uusapan natin kanina?”

“’Yung paglipat ko sa Italy. Ang plano ko, uuwi 
muna ako diyan sa Pilipinas bago pumunta doon para 
magkasama naman tayo. It’s been four months since 
your last visit.”

Hindi filthy rich si Jared para ma-afford na 
palaging bisitahin sa Hong Kong ang nobya, pero 
nagagawa naman niyang paminsan-minsan ay dalawin 
ito. 

Ang suhestyon ni Therese sa long-distance 
relationship nila ay siya na lang daw ang lumipat 
sa Hong Kong. Tutal ay maraming opportunity 
roon para sa katulad niyang businessman. Whereas 
kung si Therese ang uuwi rito sa Pilipinas ay walang 
masyadong oportunidad ang katulad nitong fashion 
designer. At hindi siya sang-ayon sa idea nito.

“Maganda ’yan. Tamang-tama baka masabay pa sa 
binabalak ni Mack na vacation trip.”

“Not a good idea, Jared. Kailangan ko ring mag-



19Desire
spend ng quality time sa pamilya ko, kay Nico.” 
The latter was her eight-year-old son. “I hope you 
understand.”

“Of course I do,” aniyang napahimas na lang 
sa sintido. “See you then when you get here.” Muli 
niyang binuksan ang laptop. Tanggap niya si Nico na 
malaking bahagi ng buhay ng nobya. In fact, napalapit 
na nang husto sa puso niya ang bata. 

“Excited na akong makasama ka uli…” malambing 
na wika nito.

x


