
Two Weddings & A Proposal - Leira Carlos

Why can’t just everything go smoothly as I planned? 

Iritadong tiningnan ni Tricia ang relo niya. Kasal ng matalik 
niyang kaibigang si Alex noong araw na iyon. Isa siyang sikat na 
events coordinator kaya given nang siya ang mag-o-organize ng 
wedding ng best friend niya. Everything was going according to 
plan except for the fact na wala pa ang best man at isang ninong.

“Hay, naku! Matutuyo ang dugo ko diyan sa best friend ni 
Brent na iyan! Pareho silang sakit ng ulo ko, ha! Kahit hindi ko 
pa siya nakikita, I dislike him already,” reklamo niya kay Alex. 
Naupo na siya sa tabi nito sa loob ng bridal car. 

Pinagmasdan siya ni Alex, na siya ring maid of honor nito. 
Sa tingin ng bride, para siyang isang Greek goddess sa suot na 
Grecian gown na ice blue ang kulay. The fabric of the smooth 
silk was fastened on her left shoulder with a fancy sapphire 
brooch. Naka-expose ang makinis na kanang balikat niya. Ang 
leeg niya na parang sa isang ballerina ay lalong na-emphasize sa 
pagkakapusod ng buhok na may bulaklak na maliliit.

“Will you calm down, Trish!” anito. “Alam mo, tatanda ka 
niyan agad. You’ve been in this business for five years already, 
haven’t you learned anything from Filipinos? We tend to show 
up late kahit anong okasyon pa iyan,” natatawang sabi ng bride.
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“Calm down? How can I possibly calm down, eh, sinabi na 

ng pari sa akin na we’ll start in five minutes whether kompleto 
o hindi ang entourage.”

“Tricia, ’andito na ang best man at iyong isang ninong,” 
humahangos na sabi ng maliit na babae na isa sa mga tauhan 
niya. Mabilis na binuksan ni Tricia ang pinto ng sasakyan at 
nagmamadaling pumunta sa tapat ng pintuan ng simbahan, she 
instantly gave orders to the other coordinators.

“Well, well, well, if it isn’t the late Austin Vasquez,” nakataas 
ang kilay na sabi niya sa matangkad na lalaki na kararating lang 
at isinusuot pa lang ang coat na itim.

Awtomatikong inayos ni Tricia ang kuwelyo ng coat nito na 
nakataas pa. In-adjust din niya ang necktie nito.

Nagulat si Austin sa tinuran ng babae at sa intimate na 
ginagawa nitong pag-aayos ng kasuotan niya. 

Pinili niyang i-address muna ang remark nito. “I’m very 
much alive, Miss.”

“You wouldn’t be, if you arrived a minute later. Don’t you 
have respect for other people’s time? Aware ka ba na ikaw na lang 
ang hinihintay? You almost messed up my unblemished record 
sa pag-aayos ng perfect weddings,” she snapped.

With a trace of amusement, Austin glanced at his watch. 
“Miss, I’m only seven minutes and twenty-six seconds late. That 
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hardly puts me in a death row. Besides, I heard kararating lang 
din ng isang ninong, so bakit ako lang ang pinag-iinitan mo?”

A smile slowly formed on the man’s sensual lips. Under 
a different circumstance, she would have sighed dreamily sa 
kaguwapuhan ng lalaking ito. But not when he caused a delay, 
kahit pa slight lang iyon. Tricia hated it when things deviate from 
her plan. 

The guy had a point. Hindi niya kasi puwedeng bungangaan 
ang isang ninong kaya ito ang napag-initan niya.

“Ah, you must be Tricia, Alex’s best friend and Brent’s worst 
nightmare,” nang-iinis na sabi nito.

Her perfectly arched eyebrows shot up indignantly. “Did he 
actually tell you that?”

“Hindi naman. Base lang sa kuwento sa akin ni Brent, I 
figured out for myself that’s what he probably thinks of you.”

Bago kasi ikasal sina Alex at Brent ay maraming pinagdaanan 
ang mga ito. Dahil sa isang hindi pagkakaintindihan ay 
nagkahiwalay ang dalawa habang ipinagbubuntis ng kaibigan 
ang anak nito sa nobyo. Alam ni Tricia ang hirap na pinagdaanan 
ng best friend niya noong nagkasira ito at ang lalaki, kaya 
nang hanapin siya ng huli sa kanya ay nagmatigas siyang hindi 
magbigay ng impormasyon. Eventually ay natunton ni Brent sa 
America ang mag-ina kaya humantong din ang mga ito sa kasalan.
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I knew I’m going to hate this man at first sight. She managed 

to bite back the remark that would just cause further delay. She 
settled with giving him a look that could easily freeze melted ice 
cream.

Napangisi si Brent sa nasaksihang unang pagkikita ng 
matalik na kaibigan at ni Tricia. Tinapik nito ang balikat ni Austin.

“Austin! Pare! I see you two are getting along well.”

Tiningnan ni Tricia ang groom na parang wala ito sa 
katinuan. “That is so far from the truth. Aren’t you even upset 
na late siya?”

Nagkibit-balikat lang ang lalaki. “Why should I? The 
wedding can actually push through pa rin naman kahit wala siya. 
As long as nand’yan ang pari, ako at si Alex, we’re good to go.”

Tricia threw her hands up in frustration. “Men! Why do I 
even bother! O sige na, Worst Man, you’ll go first.”

Brent and Austin exchanged looks and burst out laughing.

Habang nakatayo malapit sa altar ay pinagmasdan ni Austin 
ang papalapit na si Tricia. Noon lang niya ito natitigan nang husto. 
Kahit maliit lang at sa tingin niya ay hindi lalagpas ng 5’1” ang 
height, maganda pa rin ito; maputi, makinis ang balat at maamo 
ang mukha. Huwag lang magkakamaling ma-late, kung hindi ay 
makikita si Miss Hyde. 

Napatingin naman si Tricia sa kinatatayuan ni Brent. Nakita 



Two Weddings & A Proposal - Leira Carlos
niya sa mga mata nito kung gaano ito kasabik maghintay sa bride, 
kahit na sa pagpaplano ng kasal ay parang wala itong pakialam. 
Saksi siya sa pagbabago ng binata, bumawi ito nang husto sa 
matagal na pagkakahiwalay nito sa kaibigan niya. Napapahiya 
siya sa sarili kapag naaalala niya kung paano niya ito hinusgahan 
at muntik nang magkahiwalay ang dalawang taong tunay na 
nagmamahalan dahil sa inaakala niyang tamang ginawa niya. 

Hay, when will I plan a wedding na ako ang inaabangan ng 
groom with so much anticipation? 

Napatingin siya sa hindi kalayuan kay Brent. Napasinghap 
siya nang kindatan siya ng lalaking katabi ng groom. The guy 
could only be described as tall, dark and handsome.

Kapal nito, ah. Iyon ang hirap sa mga lalaking alam na 
guwapo sila. Kamuntikan na niya itong belatan, but at the last 
minute she was able to control the urge. She rolled her eyes at 
him instead.

Pagdating sa reception, naging abala si Tricia sa pagtulong 
sa mga tauhan niya para siguruhing maayos ang lahat. 

 She was moving like a whirlwind. One minute she was 
standing at the bar making sure they had ample supply of alcoholic 
beverage. Next, she was speaking with the waiters, then chatting 
with the children in a special table where there were several art 
supplies meant to keep them busy while waiting for their food.

Malaki na rin ang business niya which started out really 
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small. Dadalawa lang sila noon ng kauna-unahang tauhan niya. 
Ngayon, labindalawa na ang mga tauhan niya na ang trabaho 
ay mag-emcee, mauna sa church at reception to oversee the 
preparations made by vendors na kinontrata nila for every event 
na ino-organize nila. They could even organize and host two 
events taking place on the same day dahil isa sa mga tauhan niya 
ay na-train na rin niya nang husto kaya ito na ang namamahala 
sa isang team ng organizers habang siya ay nasa kabila.

After the sumptuous dinner was served and while the 
couple waited for their guests to approach their table to have 
their pictures taken, Tricia was busy hopping from one table to 
another. Abala siya sa pagpapapirma ng signature frame para sa 
bagong kasal. 

Narating na niya ang table na kinauupuan ni Austin and 
he was looking at her with unabashed admiration. Nakangiti ito 
na para bang tuwang-tuwang makita siya, she tried to hold on 
to her composure. Whatever game this guy was playing, she did 
not want any part of it. 

Kilala niya ang mga ganitong uri ng tao. Granted na 
attractive ito but that did not mean she was willing to play with 
fire. But then again, when a man found the right woman, they 
tend to become the best man they could be. 

Yeah, right… 

Napakunot ang noo niya. Bakit ba niya naisip na magbabago 
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itong lalaking ito dahil sa kanya? At bakit naman niya gugustuhin 
iyon? Twenty-five pa lang siya, hindi siya ganoon kadesperada 
to settle for just any man.

“Is there a problem?” tanong nito sa kanya. 

Yeah, you and your captivating smile!

Blangko ang tinging ibinaling niya rito. “Oh, nothing. I just 
remembered I was supposed to do something else after this.”

 “Are you always this busy?” He looked genuinely interested 
kaya kahit balak niya na maikling sagot lang ang ibigay ay 
natagpuan niya ang sarili na nakikipagkuwentuhan dito habang 
hinihintay ang ibang nasa hapag na matapos sumulat sa signature 
frame.

“Yes. It’s all part of the job.” She had a wistful smile on her 
lips. “But this time, it’s not just about the job. Alex is like a sister 
to me so I want to make sure that her wedding is going to be 
an event she won’t forget. She deserves nothing but the best.” 
Sinulyapan niya ang bagong kasal. “They look good together, 
don’t they?” she surprised herself by asking him.

Sinundan ng binata ang tingin niya. “Yeah, they do. But I 
guess not all couples are as lucky as they are. It’s not that easy to 
find that person who’d turn you into the best version of yourself 
without you noticing it. And even if you did, there’s no guarantee 
that you’ll end up spending the rest of your life with that person,” 
tugon nito. 
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Nagulat siya sa sagot nito, wala kasi sa tipo nito ang maging 

deep at sensitive. 

Ganoon din naman si Brent noong una, hindi ba? But look 
at him now, who would have thought he would turn out to be a 
doting husband? giit ng utak niya.

“I guess not,” pagsang-ayon niya. Gusto na niyang umalis sa 
kinatatayuan, pero tila nananadya ang mga tao na napakabagal 
magsulat. The guy’s smile was starting to have its effect on her. 
Mas maganda pa noong una na iritable siya rito pero ngayon na 
nakita niya ang isang side nito, sa tingin niya ay nanganganib 
siyang ma-attract dito. 

Iniba na lang niya ang usapan. “What do you do when you’re 
not attending weddings and giving philosophical insights?”

“Well, I count other people’s money and watch them 
get rich,” pagpapatawang sagot ni Austin. Natutuwa siyang 
kausap ang dalaga at nagkaroon pa siya ng pagkakataon para 
mapagmasdan ang kagandahan nito.

Kaagad na nakuha ni Tricia kung ano ang linya ng trabaho 
niya. “Oh, so you’re working in a bank.” She seemed smart, too.

“Yeah, I’m just an old boring banker.”

Sa unang pagkakataon ay narinig niya ang tawa nito, and 
he liked the sound of it.

“Oh, don’t worry, you’re not that boring.”
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“Just old, huh?” nakataas ang isang kilay na tanong niya.

“Hey, ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako.”

Wala sigurong masama kung gustuhin niyang maka-date 
ito. “I’m just a year older than Brent, and your friend over there 
doesn’t seem to think he’s way too old for her. Why don’t you 
give the old but not-so-boring banker a chance to take you out to 
dinner, say Friday night? That is, if you’re not too busy making 
sure some couple’s wedding is perfect.”

Very smooth! She could not help but admire the way he 
casually asked her to go on a date with him. The people waiting 
for their turn to sign a while ago, who were engaged in private 
conversations among themselves seemed to stop talking. Nag-
angat si Tricia ng ulo at tiningnan ang mga tao sa mesa, the 
chatter began again.

Kahit na sa labas ay cool na cool lang si Austin, sa loob ay 
kinakabahan ito, he really wanted to satisfy his curiosity about 
this woman. 

Muling ibinaling ni Tricia ang tingin sa binata, it had been 
a while since she last went out on a date. Why not?

“Uh, yeah, sure. As long as you promise not to talk about 
interest rates and inflation.”

He was breathing a sigh of relief sa pagpayag nito pero 
nang idugtong pa nito ang huling sinabi ay natawa rin at the 
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same time, kaya parang nasamid ang kinalabasan ng tawa niya. 
Kaagad naman siyang tinapik ng babae sa likod. Pero hindi pa 
rin humupa ang pag-ubo niya.

“Please don’t force me to do a Heimlich maneuver. You’re 
so much bigger than me and I might end up being squashed like 
a bug instead.” 

And that made him choke even more.
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Lalabas na sana si Winter ng rest room cubicle nang marinig niya 
ang usapan ng dalawa niyang kliyente. Hindi siya nagtataka na 
marami sa mga nagpupunta sa kanyang dress shop ang nagtatagal 
sa bahaging iyon ng kanyang tanggapan. Malamig doon, mabango 
at presko, kompleto sa amenities—toilet paper, hand soap, anti-
bacterial gel. May hand drier bukod sa napakalaki at napakalinaw 
na salamin. Tatlo ang available na rest room cubicles at tatlo rin 
ang lavatories. Sagana sa tubig at maganda ang ventilation. Hindi 
niya ipinagdaramot ang bahaging iyon ng kanyang malaking 
patahian. 

Hindi niya alam kung bakit nag-aalangan siyang lumabas. 
Kahit kilala niya sina Aimee at Sylvia, hindi pa rin niya makuhang 
maging malapit sa mga ito. Hihilahin na sana niya ang handle ng 
pinto para maunang umalis sa dalawa nang biglang bitiwan ni 
Aimee ang kanyang pangalan. Para siyang itinulos sa kinatatayuan.

Three years ago ay ikinasal si Aimee. Siya ang nag-design 
at pangunahing nagtahi ng wedding gown nito. May-kaya ang 
pamilya nito, pero mas naging prominente dahil nakapangasawa 
ang babae ng isang drummer ng isang bagong sumisikat na banda. 

“Akala mo kung sinong santa ang babaeng iyan, ano?” Tinig 
iyon ni Aimee.
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“Si Winter?”

Nalipat ang puso ni Winter sa kanyang bibig. Ano kaya ang 
kasalanan niya sa babae? Bakit ito nagsasalita ng ganoon tungkol 
sa kanya?

“Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya. Winter 
Chillingworth. Hindi ako nagtataka na hindi rin pinanagutan ng 
British niyang tatay ang nanay niya,” patuloy ng babae.

Napasandal siya sa dingding ng cubicle.

“Kaya pala gan’un ang apelyido. Foreigner pala ang tatay 
niya. Akala ko divorcee siya or something.” 

“Half-British iyong tatay niyang totoo. Pinay iyong mama 
n’ung lalaki.”

“Naiinggit ako sa balat niya, alam mo ba? Ang kinis at 
ang puti, parang gatas. Her face is perfect. You mean, wala pa 
siyang asawa?” Nabosesan niya kaagad si Sylvia kanina. Mahirap 
ipagkamali ang tono nito. Hindi siya kilala ng babae kaya wala 
siguro itong anumang ibig sabihin. 

Kanina ay sinukatan ng dalawa sa mga assistants niya ang 
magkaibigan. Nagpapatahi ang mga ito ng gown bilang matron of 
honor at bridesmaid. Medyo naiinis nga siya at late na nagpunta 
ang mga ito. Ira-rush tuloy ang gowns ng mga ito.

“Wala pa. Muntik na siyang ikasal dati. Pero umurong iyong 
lalaki,” sagot ni Aimee. “Siguro kasi kasing-lamig niya iyong 



Almost A Bride - Carolyn Weber
pangalan niya. Natakot siguro. Isipin mo nga, wintry na, chilly 
pa.” Tumawa ang babae. “I don’t think she understands what sex 
life means.”

“Pero di ba may boyfriend siya, iyong guwapo… si—”

“Kunwari ka pa di mo kilala. If I know, you’re fishing kanina 
pa. Akala mo hindi ko nahalata? Oo, iyong crush mo, si Dane 
Benitez. Iyon ang managing director ng kompanya ng papa niya.”

“Akala ko ba walang asawa ang mama niya?” naguguluhang 
tanong ni Sylvia.

“Nakapag-asawa rin. Bale, stepfather niya. Wala na nga 
lang…”

Literal na tinakpan ni Winter ang kanyang mga tainga. Bakit 
ba kailangan niyang marinig ang usapan ng mga ito? Kahit anong 
pilit niya, nagsisiksik pa rin ang tinig ni Aimee sa tainga niya.

“So you’re telling me na hindi ganoon kalalim ang relasyon 
nila ni Dane? They don’t go to bed?” Hopeful ang tono ni Sylvia.

Parang pumait ang bibig ni Winter. Parang biglang naging 
hungkag ang kanyang sikmura. Ibinaba niya ang kanyang mga 
kamay dahil naririnig pa rin niya ang malakas na usapan ng 
dalawa kahit ano ang gawin niya.

“Ano ka ba? Sa panahon ngayon? Asa ka pa na ganoon 
ang sitwasyon. And with a man that sexy? Hah! Ang ibig kong 
sabihin, parang hindi sila magnobyo kung kumilos. Parang wala 
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lang. Kaya nga sabi ko, akala mo kung sinong santa. She even 
manages to look virginal. Ang babaeng ganyang kaganda ang 
katawan at mukha? Ipapaputol ko ang lahat kong daliri kung 
walang alam iyan sa…”

Natagpuan ni Winter ang sarili na nanginginig na sa galit. 

“Eh, iyong lalaking dapat pakakasalan niya? Nasaan na 
iyon?” ani Sylvia.

“Nang ma-cancel ang kasal nila, umalis iyong lalaki at 
lumipad papuntang Amerika. Old friends ang pamilya ng mga 
iyan. Hindi naman nagkasira n’ung di matuloy ang kasal, hindi 
na nga lang bumalik dito iyong pamilya n’ung lalaki. Sumunod 
iyong mga magulang sa abroad.”

“Bakit hindi natuloy? May third party ba?” usisa nito.

“Siguro. Ewan ko. Naku, kung nakilala mo lang iyong 
napangasawa dapat niyang si Winter. Naipon na yata ang lahat ng 
magagandang katangian sa lalaking iyon. Kung may nagkulang, 
sigurado akong nasa parte talaga ng babae.”

Kanina ay itinuturing pa niyang kaibigan si Aimee. Ngayon 
ay kliyente na lamang ang tingin niya rito. At tila hindi na aabot 
sa pagiging magkaibigan ang relasyon nila ni Sylvia.

“Mas guwapo pa kay Dane?”

“Anong mas guwapo? Wala pa akong nakitang kasing-
gandang lalaki ni Marko. The man is practically oozing with 
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sex appeal. Sex on legs, as they say. Mas mayaman pa. As in. 
Matangkad, maganda ang pangangatawan…  iyong tipong hindi 
sunud-sunuran sa kahit kaninong babae. Naging mag-on sila ng 
best friend kong si Tanya bago na-set iyong kasal ni Marko kay 
Winter. Halos magbigti iyong kaibigan ko n’ung makipaghiwalay 
si Marko. 

“Ang ginawa niya, sinagot niya iyong lalaking laging 
nakasunod sa kanya. Lakas ng tawa niya nang hindi matuloy ang 
kasal. Pero hindi na sila nagkabalikan ni Marko. Kung naririnig 
mo lang ang boses ni Tanya kapag nagkukuwento siya hanggang 
ngayon, ibang klase raw si Marko sa kama.” 

“Ibang klase?”

“A genius, she said. At walang kapaguran,” malisyosang 
pahayag ni Aimee, ninanamnam ang bawat pantig.

“Kung si Marko na lang kaya ang sundan-sundan ko?” 
Humagikgik si Sylvia.

“Gusto mong patayin ka ni Tanya?” 

Nagtawanan ang dalawa.

Pinagsikipan ng dibdib si Winter. Ibinalik ng mga sinabi ni 
Aimee ang isang kahapon na buong akala niya ay nakalimutan na 
niya. Biglang sumakit ang ulo niya. Naramdaman niyang bumukas 
ang mabigat na pinto ng comfort room. Wala na ang dalawa. 

Malabo pa rin ang dahilan kung bakit nagsalita nang ganoon 
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ang kliyente tungkol sa kanya. Napakaayos makipag-usap ng 
babae kapag magkaharap sila. Dahil kaya best friend nito si Tanya 
at nakikisimpatya ito sa kaibigan? Pero kahit na. Hindi rin naman 
naging maganda ang ending niya. At kahit pa nagkatuluyan sila 
ni Marko, wala itong karapatan na pag-isipan siya ng masama o 
magsalita ng ganoon tungkol sa kanya.

Batid niyang hindi alam ng dalawa na narinig niya ang pag-
uusap ng mga ito. Tama si Aimee. Malapit na magkaibigan ang 
kanilang mga pamilya. Nakilala niya si Marko noong fourteenth 
birthday niya. Naging nobyo niya ito noong seventeen siya at 
itinakda ang kanilang kasal bago siya mag-nineteen. 

Hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya kung ano ba ang 
nakita sa kanya ni Marko at nakipagrelasyon ito sa kanya noon. 
Siguro dahil inosente siya kumpara sa mga babaeng nakikilala 
nito. 

Taliwas sa iniisip ng karamihan, hindi niya kasintahan si 
Dane. Pero dahil pareho silang hindi kumikibo tungkol sa usapin, 
ipinagpapalagay ng mga tao na ganoon ang kanilang relasyon. 
Para kay Winter, malaki ang naitutulong niyon sa kanya para 
itaboy ang mga nagsusubok manligaw na hindi nadadala ng 
malamig at disinteresado niyang tingin. 

Tiningnan niya ang sarili sa parihabang salamin sa loob ng 
comfort room. Kinuha niya ang crushed coral-colored lip gloss sa 
dalang pouch at nagpahid nang kaunti sa mga labi. Nakatulong 
iyon upang bumalik ang kanyang kulay. Isinunod niyang kunin 
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ang bilog na blusher at nag-apply niyon sa pisngi. Bagay na bagay 
ang glittery pearl bronze shade ng makeup sa kanyang maputing 
mukha. Bahagyang bumalik ang hinahon niya. Pero hindi nawala 
ang lungkot na inihatid ng pagkarinig niya sa pangalan ni Marko. 

Hanggang ngayon, naiisip pa rin niya ang init na dulot ng 
simpleng halik nito, kahit ng yakap nito na hindi naman ganoon 
kahigpit. Sa loob ng nakalipas na pitong taon, hindi pa rin nga 
ba niya nakakalimutan si Marko?

Naalala niya ang galit sa mukha nito isang linggo bago ang 
kasal. Natuklasan niya na napilitan lang itong pakasalan siya—
dahil may nangyari sa kanila. It was a shotgun wedding. Pero 
ang bagay na iyon ay ipinagtapat lamang ng stepfather niyang 
si Charlie.

Ang ikinagagalit ni Marko, hiningan ng Papa Charlie niya 
ng three hundred million pesos ang mga magulang nito dahil 
nalulugi umano noon ang kanilang negosyo. Pag-aari nila ang 
isa sa pinakamalaking pamilihan sa kanilang probinsya. Walang 
kaso sa mga magulang ni Marko, pero napahiya ang binata. 

“Mga magulang ko ang may pera, hindi ako. Sabihin mo iyan 
sa papa mo,” mabigat na pahayag nito.

“Marko, maniwala ka, wala akong alam dito.”

“For all I know, ginamit mo lang ako para mapanagutan ng 
pamilya namin ang nalulugi ninyong negosyo.”
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Ni hindi siya makaiyak, hindi niya makuhang makapagsalita. 

He could think that of her? He thought that of her?

“Kung talagang ako ang pakakasalan mo, sabihin mo sa 
stepfather mo na ibalik niya ang pera. Kapag kaya ko na kayong 
suportahan, hindi ako magdadamot. O sana man lang sa akin muna 
kayo lumapit at ako ang hinayaan n’yong magsabi sa papa ko.”

Hindi niya nakumbinsi ang tanging nakilala niyang ama 
na ibalik ang hiniram umano nitong pera. Hindi raw iyon hingi 
kundi hiram, ayon dito.

Nanlumo siya nang doon na lamang natapos ang halos 
dalawang taon din nilang pagsasama ni Marko bilang magnobyo. 
Tinanggap na lamang niyang hindi siya nito ganoon kamahal. 
Maaaring may pagtingin ito sa kanya pero hindi kasing-lalim ng 
pagmamahal niya. 

Dahilan lang ng lalaki na napahiya ito. Pera. Ano lang ba 
iyon? Kaya iyong kitain. Kung talagang mahal siya nito, kung 
talagang minahal siya nito, bale-wala rito kahit inutang ng Papa 
Charlie niya ang buong kabuhayan ng mga Recuerdo.

Of course she was being unreasonable. Alam niya iyon. Hindi 
birong halaga ang nakuha ng kanyang ama. May karapatan si 
Marko na magdamdam. Pero nasaktan din siya. Sobra. Nawala 
yata ang lahat ng tiwala niya sa sarili. 

“Bakit mo ba talaga ako pakakasalan, Marko?” tanong niya 
nang pumunta ito. Para kasing hindi na niya kayang baguhin ang 
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isip nito. Paano kapag hindi isinauli ng papa niya ang pera?

“Kailangan pa bang itanong mo iyan? Alam mo ang dahilan 
kung bakit tayo magpapakasal. Ang pinag-uusapan natin ngayon 
ay ang tungkol sa perang hiniram ng Papa Charlie mo.”

Parang ama mo na rin siya, gusto niyang isagot. Pero alam 
niyang hindi iyon magugustuhan ng binata. Both men didn’t see 
eye to eye.

“Sige, kakausapin ko siya. Pag hindi naisoli sa inyo ang pera 
tatlong araw bago ang kasal, malaya kang gawin ang gusto mo,” 
malinaw na saad niya, pinipilit na patatagin ang loob at tinig.

Isang araw bago ang kanilang kasal, umalis si Marko 
patungong Amerika. Mga magulang nito ang naghatid ng 
malungkot na balita. It was a good thing na ang magkabilang 
partido lamang ang imbitado sa kasal at kakaunti ang kailangan 
niyang isa-isahing tawagan para sabihin na hindi iyon matutuloy. 

Her mom offered to do the task, pero tumanggi siya. Ginawa 
niyang therapy ang pagtatawag sa mga inimbita nila. Inako niya 
ang lahat ng responsibilidad. Isinauli niya nang personal ang mga 
regalong maagang ipinaabot. Hindi karamihan ang kailangang 
tawagan at intindihin, and the guests were too polite to ask 
kung ano ang nangyari. Naisip niya tuloy, hindi na rin siguro sila 
nagtataka. 

Isang tulad ni Marko, iibig sa kagaya niya? Mabuti na rin 
at maaga siyang nagising sa panaginip niya.
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Dreaming was good. Pero may katapusan ang bawat 

panaginip. Dahil kailangan ng tao na mabuhay. 

Gusto niyang magalit sa mama niya. Hindi man lamang nito 
makontrol ang asawa sa panghihiram ng pera. Pero nanahimik 
siya. Baka hindi talaga sila ni Marko ang para sa isa’t isa. Ang 
babaw kasi ng dahilan ng pinagkagalitan nila. Kinausap niya nang 
bukod ang kanyang Papa Charlie.

“Paano iyong pera, Pa? Ngayong hindi na tuloy ang kasal—”

“Ano ngayon, Hija? Hindi ko naman hiniram iyon dahil 
magpapakasal ka.”

Alam niyang nagsisinungaling ang matanda. Hindi ito 
magkakaroon ng lakas ng loob na lumapit sa mga magulang ng 
binata kung hindi nagkamali si Marko.

Para kasi sa stepfather niya, kailangang pagbayaran ng 
dating nobyo ang pagsaling nito sa kanya. Kaya nga hiyang-hiya 
siya. Dahil pakiramdam niya, kabaligtaran ang nangyari. Mabilis. 
Magulo. Parang siya ang nang-akit kay Marko. Kasabihan nga, 
palay ang lumapit.

Tinitigan niya ang matanda. 

“Sige na, sige na. Aminado ako, ginipit ko sila. Napahiya sila 
sa pasaring ko. Sinabi ko na hindi kita ipapakasal kay Marko kung 
hindi nila ako kayang pahiramin ng pera. Ano ba ang ipinag-aalala 
mo, Hija? Bilyonaryo ang mga Recuerdo. Barya lang sa kanila ang 
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hiningi ko.”

“Papa!” Punung-puno ng hinanakit ang kanyang mga mata.

“Utang iyon. Hinihintay ko lang ang perang hinihiram ko 
galing sa bangko. Ibabalik ko rin kaagad.”

“Kung ganoon bakit nanghiram pa kayo sa kanila? Sana 
hinintay n’yo na lang ang perang galing sa bangko kung may 
makukuha rin naman pala kayo. Sinabi ni Marko na alam ko ang 
lahat ng tungkol dito. Nag-usap ba kayo? Iyon ba ang sinabi n’yo 
sa kanya?”

Hindi makatingin sa kanya ang matanda. Ibinaling nito ang 
mga mata sa telebisyon na nasa kanilang unahan. 

“Sinabi ninyo sa kanila na kailangan kayong bigyan ng 
tatlong daang milyon bago ako pumayag pakasal. Paano n’yo 
nagawa iyon sa akin, Papa?” Biglang tumulo ang luha niya. Gusto 
niyang magwala, magbasag ng kasangkapan.... kahit ano kaysa 
umupo malapit sa lalaking itinuring niyang ama simula nang 
magkaisip siya. Alam niyang tinakasan ng kulay ang natural na 
kulay rosas niyang mga pisngi.

Bumaling itong muli sa kanya. “Winter, Hija, huwag mong 
gawin ito sa sarili mo. Hindi mo ba naisip na nakabuti rin ang 
nangyari? Napakabata mo pa para mag-asawa. I think he’s too 
old for you. Walong taon ang agwat ng edad ninyo. Hindi kayo 
magkakasundo. Pasalamat na lang tayo at hindi ka nabuntis. 
Makakalimutan mo rin siya. Lilinawin ko na rin na wala akong 
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sinabing may alam ka sa kondisyones ko sa partido nila.” 

Tahimik siyang bumalik at nagmukmok sa kuwarto niya 
nang gabing iyon. All these years pala, umaasa pa rin siya na 
babalik si Marko. Babalikan siya. Malalaman nito buhat sa 
mga magulang nito na wala siyang anumang kinalaman sa 
panghihiram ng kanyang stepfather. Darating ang pera galing 
sa bangko at mababayaran ang mga Recuerdo. Babalik ito at 
sasabihin sa kanya na nagkamali ito. Kung mahal siya nito ay 
gagawin nito iyon. 

Apparently, Marko never loved her. Dahil hindi ito bumalik. 
She had been waiting for five years now, umaasa pa rin pala siya. 
Dapat na siyang tumigil. Panahon na para kalimutan ito. Lalo 
na at wala pa ring asawa si Tanya. Kung babalik man si Marko, 
sigurado siyang ang huli ang pipiliin nito.

Alam ng dating nobyo na hindi niya magagawang maibalik 
ang pera kaya kunwari ay binigyan pa siya ng pagkakataon. 
Pakakasalan umano siya kung maisasauli ang inutang mula sa 
pamilya nito. Hah!

Sino ang niloko nito? Natikman na siya nito She was not 
frigid, she knew. Baka nga iyon ang dahilan kaya nawalan ng 
gana sa kanya si Marko. She was pure, all right, but she was so 
hot for him. She could not help herself. Hindi niya mapigilan ang 
sarili sa pagtugon dito. Maybe he wanted someone who was not 
as forthcoming as her when it came to making love.
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Tatanggi na rin lang, hindi pa sinabi sa kanya ang totoong 

dahilan. 

Dahil sa nangyari, natutunan niyang itago ang emosyon. 
Truth to tell, hindi niya iyon kinailangang gawin. Because after 
Marko, hindi na siya nakaramdam ng ganoon kahit para kanino. 
Siguro nga, nakabuti rin ang lahat. Hindi naman tuluyang nasira 
ang buhay niya. Totoo yatang pag unlucky in love, sinusuwerte 
sa negosyo.

Pagkaalis ni Marko, tinapos niya ang pag-aaral. Then, 
she trained to be a fashion designer under her aunt. Hindi siya 
nahirapan dahil hilig niya talaga ang pananahi at pagbuburda. 
Ang totoo, tuwing bakasyon simula noong walong taong gulang 
siya ay tumutulong na siya sa dress shop ng kanyang Auntie 
Lara. Lima ang anak nitong babae, lahat ay marunong manahi 
at magburda. They specialized in wedding gowns and curtains. 
First cousin ito ng mama niya. Pag-aari nito ang House of Raine 
na siya ang nagma-manage ngayon. Nasa Canada na kasi ang 
auntie niya at ang mga anak nito. They had different jobs there, 
pero nananahi pa rin kapag may panahon at pagawa. 

Last year lang, namatay ang stepfather niya. Napatawad na 
niya ito. Hindi niya mababayaran ang pagmamahal na kusang-loob 
na inilaan nito sa kanya kahit hindi sila magkadugo. Everybody 
had their weaknesses. Pera ang kahinaan nito. Managing and 
saving money, among other things. 

Ang mama niya ang namamahala ng negosyo ngayon. Hindi 
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siya nakikialam, bagay na ipinaghihinanakit ng ina. Katuwiran 
niya sa sarili, ayaw na niyang magkaroon ng sama ng loob. Tuwing 
tatapak siya sa loob ng opisina ng ina, maaalala niya na parang 
ipinagbili siya ng mga ito. Ipinagbili ang kaligayahan niya kapalit 
ng kanilang kabuhayan. Hindi niya alam. Magi-guilty rin siya 
kung nagpakasal siya at nalugi sila, hindi ba? Magiging masaya 
ba siya kung ganoon ang nangyari?

Tiningnan niya ang relo. May kalahating oras na siya sa rest 
room. Gusto niyang umuwi nang maaga ngayon. Masakit ang 
ulo niya. Dali-dali siyang lumabas. Dahil nakatungo, hindi niya 
napansin ang lalaking nakaabang sa labas ng CR. Bumunggo siya 
sa matipunong dibdib nito. 

Namilog ang kanyang mga mata nang tumingala siya. 

“Marko,” anas niya.


