
The Kissing Game - Mari Calingayan

Napahalukipkip lalo si Layna nang umihip ang panggabing hangin 
at sandali siyang napatigil sa paglalakad. Luminga siya sa paligid, 
pagkuwan ay muling nagsimulang humakbang. Kipkip niya ang 
laptop sa kanyang dibdib habang ang isang kamay naman ay 
hinihila ang de-gulong na maleta.

Hindi siya sanay na naglalakad sa dilim. At lalo namang 
hindi siya sanay sa daang tinatahak ngayon. Ang totoo niyan 
ay pangalawang beses pa lamang niyang magtungo sa lugar na 
ito. Unang pagkakataon ay tatlong taon ang nakakaraan nang 
mag-field trip sila rito sa La Union at nagkita sila ng kanyang ate. 
Iniuwi siya nito sa inuupahang bahay pero natulog lang siya roon 
at madaling-araw kinabukasan ay kaagad din silang umalis para 
habulin ang mga kasama niyang pabalik ng Maynila.

Ngayon, eto uli siya; mag-isa. Kung bakit ba naman kasi siya 
ginabi ng dating! Iyon ay dahil sa pagkakasira ng bus na sinakyan 
niya. At kani-kanina lang, ang taxi naman na sinakyan niya ang 
nasiraan sa daan habang hinahatid siya patungo rito.

Hindi pa mandin niya matantya kung malayo pa ba o 
malapit na ang bahay na pakay niya. Sa pagkakatanda niya, 
pulos nagtataasang mga punong-kahoy ang madadaanan sa 
paligid hanggang sa marating niya ang isang parte kung saan 
may mangilan-ngilang bahay. Tahimik siyang nagdasal na sana 
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ay may makita siyang ilaw mula sa isang bahay.

Balak sana niyang hintayin kanina na maayos ng driver ang 
taxi nito, kaso parang walang patutunguhan ang pagkalikot ng 
matanda sa makina. Nagdesisyon siyang maglakad na lang.

Mabuti na lamang at kabilugan ng buwan kaya hindi siya 
nahihirapang makita ang daan. Napatingala siya sa kalangitan; 
kay daming mga bituin. Hindi siya dapat matakot dahil hindi 
siya nag-iisa.

Tse! Inuuto mo pa ang sarili mo! aniya sa isipan. Ngumiti 
siya at muling natigilan.

True, hindi nga siya nag-iisa. Naramdaman niya ang mga 
hakbang na sumusunod sa kanya.

At kahit gustung-gusto niyang magtapang-tapangan, hindi 
niya magawa. Nanginig ang kanyang mga tuhod.

Damn, mas gusto pa niyang naglalakad mag-isa kaysa may 
kasabay nga, estranghero naman. Malay ba niya kung masamang 
tao ito o hindi.

 “Miss!”

Biglang hinarap ito ni Layna at nahugot niya ang hininga.

Gusto niyang sumigaw sa gulat pero nilabanan iyon.

Paanong hindi siya magugulat? Akalain ba niyang ala-
Dracula ang mamataan niya?
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Nakasuot ito ng itim na overcoat, itim na sombrerong tulad 

ng suot ng mga cowboys sa western movies. Tantya niya ay mga 
limang talampakan at sampung pulgada ang tangkad nito.

Nagpapasalamat siya at matangkad siya. With her 5’7” 
height, hindi siya masyadong na-i-intimidate sa tangkad nito.

 “Sino ka?” May false braveness sa kanyang boses nang 
magtanong.

“Rolfe, kung talagang interesado ka,” pakilala nito sa sarili. 
“Ikaw?” Pinagtiklop niya ang mga kamay sa dibdib.

Tinalikuran niya ito.

 “Bakit mo ako sinusundan?” Nagsimula siyang humakbang 
palayo rito. Noon lang niya naramdamang pagod na pala siya.

Sumunod ang lalaki. “Hindi kita sinusundan. Talaga lang na 
ito rin ang dadaanan ko pauwi. Nakita kita at naisip kong baka 
kailangan mo ng tulong.”

“No, thank you. Hindi naman ito mabigat. De-gulong naman 
itong maleta.”

“As you wish,” kibit-balikat na tugon nito.

Nagspatuloy sila sa paglalakad.

“Bakit nakasunod ka pa rin?” asik niya.

“Sabi ko naman, hindi kita sinusundan. Nagkataon lang 
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na pareho tayo ng direksyong pinupuntahan. At ayaw mo bang 
may kasabay ka?” Hindi niya matantya kung seryoso ang kausap 
o nang-aasar.

At may katuwiran ito. Alangan nga namang ipagdamot niya 
ang kalsada, wala talaga siyang magagawa.  

Nakinig siya sa kanyang instinct at umasa na hindi naman 
siguro ito masamang tao.

“Well, kung sasabay ka rin lang, pakikuha itong maleta ko. 
Kanina pa kasi nangangawit mga kamay ko, eh.” Tuluyan na 
siyang umamin. Wala naman kasing dahilan para pahirapan pa 
niya ang sarili.

He silently took it from her. Sa wakas ay nakapag-relax siya.

Sa likuran ay nakita nila ang headlights ng paparating na 
sasakyan.  At dahil one-way lang ang kalsada ay napahinto sila 
sa paglalakad at gumilid.

Isang may kalumaang kotse iyon na tumigil nang mapatapat 
sa kanila.

“Rolfe, nagtitipid ka ba at hindi mo na naman dala ang 
sasakyan mo? Pasok na kayo.”

May pakiramdam si Layna na ayaw sumakay ng lalaki, kaya 
siya na ang kaagad na pumasok sa likuran ng kotse. Wala itong 
nagawa kundi sumunod papasok.
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Dahil bukas ang ilaw ay nakita niya nang maayos ang mukha 

ng lalaking nakilala niya.

Gusto niyang mapasipol. Damn! Ang guwapo pala!

Kung kasama lang niya ang kaibigang si Valerie, marahil 
napudpod na niya ito ng kurot sa hita. Ganoon kasi ang ginagawa 
niya kapag hindi niya na-e-express ang kilig tuwing nakakakita 
ng guwapo.

“Kung hindi lang ako naaawa sa kasama mo ay hindi kita 
titigilan dito sa kalye,” sabi ng babaeng nagmamaneho.

It was only then na pumasok ang realisasyon kay Layna. 
Ang boses na kahit ilang taon niyang hindi narinig nang personal 
ay pamilyar na pamilyar sa kanya. “Ate Nadine!” bulalas niya na 
nakilala ang nakatatandang kapatid. Ito ang kanyang sadya.

Saglit ay binalot sila ng katahimikan. Na komo’y nalilito ang 
dalawang kasama niya sa loob ng kotseng iyon. 

Pagkuwan ay, “Layna?” sabi ng babae. “Ano’ng ginagawa 
mo dito? At bakit kasama mo ang lalaking iyan?” Muli nitong 
itinigil ang kotse.

“I came to see you. At nakasabay ko lang siya sa daan. He 
offered to help me dahil mabigat ang dala ko.”

Binalingan ni Nadine ang lalaki. “Labas. Maglakad ka!” 
utos nito.
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Halos malaglag ang kanyang panga sa narinig. At lalong 

nagulat nang walang salitang sumunod si Rolfe. 

“Ate, wala naman siyang ginagawang masama!”

“Hayaan mo iyan. Malaki na siya. Kaya na niya ang sarili 
niya.”

She looked at Rolfe who was standing outside the car. “Don’t 
worry about me. This is what I get for being a good citizen.” 
Nakakaloko ang ngiting ibinigay nito sa kanya.

Pinaandar ni Nadine ang sasakyan.

“Why did you have to be rude?” napapantastikuhang tanong 
niya sa kapatid. Look at her, parang walang anumang nagda-drive 
na lang.

“Hoy, huwag mo akong kuwestyunin! Eh, sa nagulat ako 
nang ma-realize ko na ikaw iyong kasama niya,” sagot nito. 
“Naku! Tutulungan ka lang niya baka mapunta pa sa ano. Mamaya 
hindi na pala kayo dito sa bahay dumerecho.”

“’Sus! Nagkasabay nga lang kami sa daan. Ano naman ang 
akala mo sa akin, kaladkarin? At kung magsalita ka naman ay 
parang Casanova ang dating niya.”

“I-de-deny mo ba na magandang lalaki siya?”

“Of course not! Ano’ng akala mo sa akin, bulag? An artist 
knows how to recognize art, and that man is a masterpiece.”
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“Kitam. Ilang sandali mo lang siyang nakasama, you’re 

under his spell na,” napapantastikuhang tugon nito. “Teka nga 
pala, bakit ka ba andito?”

“You could at least pretend that you’re happy to see me.”

“Uutusan mo pa akong magsinungaling.”

Hindi na ito pinansin ni Layna. Sanay na siya kapatid. 
Magaling itong mangbara pero hindi naman seryoso. Manang-
mana siya rito.

Ilang sandali pa ay tumigil na ang kotse sa harapan ng 
inuupahang bahay ni Nadine. 

Isa itong maliit na bungalow sa tabi ng isang malaking 
bahay. Ang may-ari ng mansyon ang siya ring may-ari ng bahay 
na inuupahan ng ate niya.

Ang ibang kapitbahay nito ay nasa kabilang panig na ng 
kalsada.

“Ano ba’ng dahilan at bigla kang sumugod dito? Ang laki pa 
ng maleta mo. Lilipat ka ba sa bahay ko? Ni hindi ka man lang 
nag-text o tumawag. Nagtitipid ka ba o wala ka nang pera?” 
sunud-sunod na tanong ng nakatatandang kapatid.

“Biglaan ang desisyon ko kaninang umaga, eh. Tawag ako 
nang tawag pero unattended ang number mo. Akala ko nagpalit 
ka na ng number. After trying for several times at wala pa ring 
sagot mula sa ’yo ay naisip ko tuloy isorpresa na lang kita,” kaswal 
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na paliwanag niya.

“’Sus! Talagang unattended kapag ’andito ako sa bahay. 
Pamatay ang signal dito. Kapag nasa San Fernando lang ako saka 
ko lubos na napapakinabangan ang cellphone ko.” Tinutukoy nito 
ang siyudad na katabi nila.

“Well, I quit modelling. I was hoping na matulungan mo 
akong makapaghanap ng trabaho dito. Huwag kang mag-alala, 
kapag nakahanap na ako ng trabaho ay maghahanap na rin ako 
ng sarili kong boarding house.”

Umikot ang eyeballs ni Nadine. “Hasus! At ano’ng trabaho 
naman ang mapapasukan mo rito, eh, mula noong magtapos ka 
ng college ay sa pag-mo-model ka nag-concentrate! Iyan kasi 
ang sinasabi ko, wala kang mahihita sa modeling. Kung alam ko 
lang na diyan ka sasabak pagka-graduate mo, hindi na sana kita 
pinag-aral!”

“Naman, wala pang thirty minutes akong naririto, 
sinesermunan mo na ako,” reklamo niya. “Nasubukan ko rin 
namang maging call center agent noong panahong nabakante ako. 
I heard may mga call centers na rin sa San Fernando, susubukan 
kong mag-apply.”

“Kunin mo iyang diyaryo diyan at kutuhan mo na ang 
classified ads.”

“Thank you, Ate,” makahulugang sabi niya at kinuha sa 
mesa ang tinutukoy na diyaryo. “Hindi mo pa ako pinapakain, 
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gusto mo na akong palayasin.” 

“Hayun ang kusina, tapos na akong kumain. Magluto ka ng 
kakainin mo. I’m really tired. Gamitin mo iyang isang kuwarto.” 
Naupo ito sa sofa at tinanggal ang heels. “Bakit ka ba kasi 
nagdesisyong tumigil sa pag-mo-model? Huwag mong sabihing 
nauntog ang ulo mo at natauhan ka. Hindi ako naniniwala, tiyak 
na may dahilan.”

It was just so like Nadine to guess that kind of thing. Kilala 
nga naman siya nito. 

“Nagtatanong ka ba dahil interesado ka o para lang may 
mapag-usapan tayo?” taas-kilay na tanong niya.

“Para lang may mapag-usapan tayo siyempre,” irap nito. 
“Batukan kita diyan, eh! Siyempre gusto kong malaman. May 
kapalpakan ka bang nagawa?”

“Well, if you really want to know, I quit dahil gusto kong 
mapanatili ang self-respect ko.”

Pinagtiklop nito ang mga braso sa dibdib at tumingin sa 
kanya. She wanted her to go on with her story.

“My new manager who happens to be the exact look- alike 
of…“ binanggit niya ang pangalan ng isang sikat na aktor ng 
ABS-CBN, “eh, nanligaw sa akin. I decided to quit.”

“Wow! Nababaliw ka na ba? Pinakawalan mo iyon? Hindi 
ba’t noon mo pa pinapangarap na may makilalang Prince 
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Charming? And a look-alike of that actor is a good catch,” tugon 
ng kapatid.

“Actually, attracted talaga ako sa kanya from the beginning. 
Harmless naman dahil alam ko ang limitasyon ko. Ang kaso, 
nagsimulang manuyo, aba’y naramdaman kong malapit na akong 
bumigay. But the thing is, he happens to be married with three 
kids. Despite that ay notorious sa kababaihan ang lalaking ’yon. 
Gusto mong mapabilang ako sa mga trophies niya?”

Nagkibit-balikat lang ito.

“Well, since you’re here,” anito nang tumayo, “maglinis ka 
na rin dito sa bahay bukas, ha. Wala akong oras na gawin ang 
mga gawaing-bahay. Halos sa ospital na ako nakatira!” himutok 
nito. Naglakad na ito patungo sa silid.

Nurse si Nadine sa isang pribadong ospital sa lungsod.

“Maaga akong aalis bukas, baka hindi mo na ako makita 
pag nagising ka. Maglinis ka pero huwag mong pakikialaman 
itong kuwarto ko.”

“Good night. Nice seeing you too,” aniya nang maisara na 
nito ang pinto ng kuwarto.
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Tama ang sinabi ni Nadine, hindi na nga niya ito nakita nang 
gumising siya kinaumagahan. Wala na ang kotse nito nang 
lumabas siya.

She was starting to get used to her new environment. 
Pakiramdam niya ay mag-e-enjoy siya rito. First time niyang 
umalis ng Maynila. Doon kasi sila ipinanganak at lumaki ng 
kanyang Ate Nadine. Maaga silang naulila at kinupkop sila ng 
tiyahing si Ruth na kapatid ng kanyang ina. May sarili rin itong 
pamilya. Nang makapagtapos ng high school ang kaisa-isa niyang 
kapatid, nag-working student ito hanggang sa makapagtapos ng 
kursong Nursing. Pinalad itong makahanap ng trabaho sa siyudad 
ng San Fernando at mula nang mapadpad sa lungsod ay dito na 
namalagi. Mahigit sampung taon na itong nakatira roon. Ito ang 
nagpaaral sa kanya hanggang sa makapagtapos siya sa kursong 
Architecture.

Dahil sa maagang pagiging independent ni Nadine 
kaya nag-mature ito kaagad. Tuloy ngayon, isip-matanda na. 
Napakaseryoso. Parang walang kakulay-kulay ang buhay. Katulad 
ng bahay nito.

Napailing si Layna. Hindi niya maiwasang ikumpara ang 
iniwan na apartment sa Maynila. Nang siya ang magkaroon ng 
sariling tirahan, nagmistulang modelo sa magazine ang loob 
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niyon.

Kahit pulos mumurahin ang mga gamit, she managed to 
blend them together.

Samantalang ito, nakakabagot tingnan. Ni walang picture 
o painting na nakakabit sa dingding. Ang mga kurtina ay asul at 
napaka–plain, walang design. 

Nagka-boyfriend man lang kaya si Ate? tanong niya sa isipan 
at nagsimulang linisin  ang sala. 

Nang matapos siya sa paglilinis ay saka lamang niya 
naalalang hindi pa nga pala siya nag-aalmusal. Ang kaso ay 
nalipasan na siya ng gutom kaya nagtimpla na lang siya ng kape 
at lumabas ng bahay para ma-appreciate ang kanyang bagong 
paligid.

No wonder nagtitiis ang ate niya sa lugar na ito kahit na 
malayo sa pinagtatrabahuhan. Napakaganda, presko ang hangin 
at relaxing sa pakiramdam.

Napansin niya ang katabing malaking bahay. Noong 
magtungo siya rito noon ay nasa States daw ang may-ari at 
nagbabakasyon. Pero sa tingin niya ay nakabalik na ito. May sign 
of life na kasi sa bahay. May magarang Mitsubishi Pajero pa nga 
na nakaparada sa labas.

Nabanggit noon ni Nadine na may ilog daw sa likod ng 
malaking bahay. Naisip niyang pasyalan ito. Wala namang 
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masama. Hindi naman siya magnanakaw.

Maraming puno sa paligid. Nagpatuloy siya sa paglalakad 
hanggang sa matagpuan ang hinahanap.

Tama ang kanyang kapatid. May ilog nga.

At sa gitna ng ilog na iyon ay may isang lalaking lumalangoy.

Hindi niya napigilan ang sarili. Nagkubli siya sa isang 
malaking puno at ipinagpatuloy mula roon ang panonood.

Dibdib pataas ang kanyang nakikita. Parang pamilyar ang 
lalaki sa kanya. She squinted her eyes.

Damn, it’s Rolfe!

Nakita niyang nagsimula itong umahon. At unti-unti niyang 
nakita ang bawat bahagi ng katawan nitong nalalantad sa kanyang 
paningin—dibdib… balakang… at itim na swimming trunks.

Naku po!

Natutop niya ang bibig habang nanlalaki ang mga mata.

Wow! Sa klase ng trabaho niya ay sanay siyang nakakakita 
ng mga lalaking halos hubad na, but this one was different.

Ang isang ito ay walang kamalay-malay.

Tuluyan na siyang nagkubli at napabungisngis.

Sira-ulo iyon! Ni hindi inisip na baka may ibang makakita 
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rito.

Sabagay, hindi iyon lugar na mukhang pasyalan. Wala 
sigurong basta-basta magagawi roon.

Natatawa pa rin siya nang magdesisyong tumayo at bumalik 
na sa bahay bago pa siya mahuling namboboso.

Pumihit siya upang lisanin ang lugar na iyon. At halos 
mapatili siya sa gulat nang mamataan ang lalaki sa kanya 
mismong harapan.

“Enjoyed the show?”

 Damn, he looked good. Really good! Ang lakas ng dating 
nito habang nakatayo roon at nakatapis ng tuwalya.

“Anong enjoyed the show ka diyan! I was just walking 
around.”

“Come on. Maglolokohan pa ba tayo?”

“Don’t be absurd! I didn’t look, okay?” Nagngalit ang mga 
ngipin niya nang marinig na tumawa lang ito. “At kung nakita ko 
man, kasalanan ko ba? Wala namang nakalagay dito na sign na 
nagsasabing hindi ako puwedeng magpunta sa ilog at may tao! 
Umalis ka nga diyan sa dadaanan ko!” She tried to walk past him.

“Not so fast!”

Napatigil naman siya.
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“What? Pagmumultahin mo ba ako?”

Napailing ang lalaki. “Tumawag ang ate mo. Ipinasabi 
niyang hindi siya makakauwi ngayong gabi.”

“Tumawag?”

“Tumawag sa landline sa bahay.” Iminuwestra nito ang 
mansyon.

Laglag ang panga ni Layna.

“Bahay mo ’yan?” turo niya ito sa structure sa harapan nila.

“Yup,” pasimpleng sabi nito at naunang maglakad.

“Ikaw ang may-ari ng inuupahan niyang bahay,” patuloy niya 
na parang sarili lang ang kinakausap. “At ni hindi ka na-offend 
nang palabasin ka niya sa kotse kagabi?”

“Kung sineseryoso ko lahat ng ginagawa ng ate mo, baka 
pumuti na lahat ang buhok ko.”

Wala siyang magawa kundi ang sumang-ayon, kahit sa isipan 
man lang. May pagka-weirdo naman talaga  si Nadine.

Tahimik na sumunod na lamang siya sa lalaki. Hindi niya 
napigilang mapatingin sa ‘behind’ nito na natatakpan ng tuwalya.

Napaka-confident nito at hindi man lang na-conscious. 
Araw-araw ba itong nag-mo-model ng puwet sa kababaihan?

“Are you looking at my butt?”
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Good thing na hindi na ito lumingon kaya hindi nakita ang 

pamumula ng kanyang mukha.

“Bumalik ka kaya sa ilog at magpalunod!” inis na suhestyon 
niya at nilampasan ito para maunang makarating sa tinutuluyang 
bahay.

Hindi niya nakita pero alam niyang tumatawa ito habang 
pinapanood siya.

Nagdesisyon siyang magkulong na lang sa loob ng bahay 
matapos ang insidenteng iyon. Kung maaari, ayaw na niyang 
makaharap uli si Rolfe. Ito ang dapat nako-conscious sa naging 
sitwasyon, subalit ito pa ang may ganang mang-asar.

Kinuha niya ang kanyang laptop dahil naisip niyang mas 
maiging simulan na niya ang paggawa ng kanyang resumé para 
nakahanda na iyon kapag mag-a-apply na siya ng trabaho matapos 
ang dalawang linggong pamamahinga.

Pangalan pa lang niya ang naita-type nang bigla ay 
mablangko ang screen. Sinubukan niyang i-restart ang laptop 
ngunit walang nangyari. 

“Great!” inis na sabi niya. “Ngayon mo ako abandonahin! 
Inaalagaan kita nang maayos ’tapos hindi ka marunong 
makisama!” parang tangang kinakausap niya ang gamit.

Narinig niya ang sunud-sunod na mga katok sa pinto.

Tumingin siya sa orasan; mag-a-alas-seis ng hapon. Aba’y 
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nagdesisyon din yatang umuwi ang kanyang ate. Pero bakit wala 
siyang narinig na tunog ng kotse nito? Was she very engrossed 
with her laptop at hindi ito narinig?

Hindi si Nadine ang nasa labas ng pinto kundi ang guwapo 
nitong landlord.

Gustong ibalibag ni Layna pasara ang pinto nang makita 
ito. Paano, nagulat na nga siya dahil mali ang inaasahan niya, 
idagdag pa ang kasuotan ng lalaki. Nakasuot muli ito ng itim na 
overcoat at itim na sombrero.

“Akala mo ba guwapo ka sa suot mo? Para kang bampira!”

“Hey, watch out! Mahal ang outfit ko,” he said sarcastically.

“Who cares? Wala naman mag-a-appreciate niyan, eh! Sa 
pagkakaalam ko, noong panahon lang ni Dracula isinusuot ang 
mga ganyan! Teka nga, bakit ka ba ’andito?”

He leaned against the doorjamb and gave her a lazy 
smile. “Naisip ko lang, baka nalulungkot ka at kailangan mo ng 
kaibigan.”

Nagsalubong ang mga kilay niya. “Is there a moment in 
your day to day life na hindi ka mayabang?” tanong niya na 
namaywang pa.

He chuckled. Lalo siyang nainis.

“State your business and leave. I happen to be a single lady 
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with a reputation to look after. Hindi tamang ine-entertain kita.”

“My, my!” Napailing ito. “You do have a way with words.”

“I have lots of ways with words! Ano ba’ng kailangan mo? 
Hindi porque’t ikaw ang may-ari ng paupahang bahay na ito ay 
may ticket ka nang pumasok kung kelan mo gusto!”

“Actually, tumawag uli ang ate mo. Nakalimutan niyang 
pakainin si Bumblebee at inutusan akong pakainin ito.”

Napailing ang napapantastikuhang si Layna. “You think I 
am that naïve para maniwala sa ’yo? Hoy, hindi ako bulag! Kung 
may alaga mang aso o pusa ang ate ko, sana nakita ko na kagabi 
pa, ’noh! Umalis ka na nga!” She tried to close the door but he 
blocked it with his right foot.

“Kapag hindi mo siya nakita buong araw, baka nasa kuwarto 
ito ni Nadine. Doon kasi ang paborito nitong lugar. Kumuha ka ng 
chicken breast sa freezer at iyon ang ipakain mo.” Inalis nito ang 
paa na ipinagharang sa pinto kaya tuluyan niya iyong naisara.

Medyo napaisip ang babae.

Sa pagkakaalala niya, puno nga ang freezer ni Nadine, at 
nang tingnan niya ito kanina ay halos frozen chicken breast lahat 
ang laman niyon.

Ang sosyal naman ng alaga nito kung sakali at ganoon ang 
kinakain.
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Nagdesisyon siyang pumasok sa kuwarto ng kapatid para 

i-check kung may makikita nga siya roon. Hindi sa nakumbinsi 
nga siya ni Rolfe. Nag-iingat lang na hindi siya mapagalitan ng 
kapatid.

“Bumblebee?” mahinang tawag niya.

Wala siyang narinig ni anumang kaluskos mula sa alaga ni 
Nadine.

She checked under the bed. Wala rin. Tumingin siya sa closet. 
Alangan namang nandoon? Ano bang klaseng alaga mayroon ang 
kapatid niya? Sinilip pa rin niya ang closet; siyempre wala siyang 
nakita na anumang hayop doon.

Napansin niya ang isang kuwadradong plastic container sa 
gilid. It contained some rags.

So, hindi nagsisinungaling si Rolfe. May alaga nga ang ate 
niya.

“Hello, Bumblebee,” mahinang sabi niya at lumapit doon.  
Hinawakan niya ang tela at iniangat.

Nakita niya ang nakatulog doon. Nahugot niya ang hininga. 
She could almost feel her heart popping out of her eyes.

In an instant, tumili siya nang pagkalakas-lakas at kumaripas 
ng takbo!

—————
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Naroon si Rolfe sa front porch at nakaupo sa upuang yari sa 

rattan nang buksan ni Layna ang main door. It looked like he was 
waiting for her. As if he expected this to happen. May amusement 
sa mga mata nito nang magtama ang kanilang mga paningin.

“May ahas…” paos ang boses na sabi niya, “sa kuwarto ni 
Ate Nadine…”

“That’s Bumblebee.”

Pumikit siya nang mariing-mariin. When she opened her 
eyes, she still wanted to kill him. Hindi man lang nito sinabi kung 
anong uri ng hayop ang alaga ng kapatid niya.

“Ahas si Bumblebee?” she confirmed.

“Yup,” anitong tumangu-tango.

“Walanghiya ka!” Sinuntok niya ito sa dibdib. Di bale 
nang palayasin siya nito. Di bale nang ipapulis siya at kasuhan 
ng physical injury. She just had to hit him! Again and again. At 
ginawa niya.

Ang kaso, ang galing umilag ng lalaki. Nagmumukha tuloy 
siyang tanga sa kasusuntok sa hangin.

“Mahirap bang sabihin sa akin iyon? Paano na lang kung 
namatay ako? Hindi ka man lang ba nag-iisip?” asik niya.

“Considering the attitude you were showing me earlier, sa 
tingin mo gaganahan pa akong magpaliwanag sa iyo? Pinagsarhan 
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mo ako ng pinto, remember?” pahayag nito.

“Okay, I’m sorry!”

 “And you sound like you mean it too, huh!” he smirked.

“Hindi naman kasi tayo close, di ba? Kasalanan bang naturuan 
akong huwag masyadong magtiwala sa mga estranghero?”

“Then why didn’t you run like hell when you first saw me 
last night?” hamon nito.

“Hello, I was carrying a heavy luggage!” Pinaikot niya ang 
eyeballs.

“And how can you still consider me a stranger samantalang 
nakita mo na ang mga pinakatagu-tago ko?”

“Shut up! Go and feed the snake and while you’re at it, 
please let it bite you,” pakiusap niya.

Nakita niyang ngumiti si Rolfe ngunit hindi ito sumagot, 
sa halip ay tumalikod na patungo sa kusina. Mayamaya pa’y 
lumabas ito dala ang isang supot mula sa freezer at dumerecho 
sa kuwarto ng kanyang ate.

He was so casual, at hindi maiwasang magduda ni Layna sa 
totoong namamagitan sa ate niya at sa lalaking ito.

“Buhay pa ba iyan?” tanong niya mula sa pintuan.

“Tulog siya. Mabuti na lang para hindi ito magtampo kung 
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nakita sana ang reaksyon mo kanina.”

“Oh, please! Cut the crap!” Naupo na siya sa sofa at muling 
hinarap ang naglolokong laptop.

Lumabas ng silid ang binata makaraan ang ilang saglit.

“Iniwan ko na lang iyong pagkain niya, lalamon iyon pag 
nagising.”

“Ang mahal naman ng alagang iyan at manok pa ang 
ipinapakain,” komento niya.

“Nadine only feeds it twice a week, hindi naman gan’on 
kalaki ang gastos diyan.”

“You seem very familiar with my sister and her pet, ikaw ba 
ang nagbigay sa kanya niyan?” aniyang may suspicion sa tono.

Umiling ito. “Nope, hindi ako ang nagbigay sa kanya. Pero 
noong bata ako ay marami rin akong alagang mga ahas. I was 
born and raised in Africa. Snakes were my pets back then.”

Namilog ang kanyang mga mata. “Africa? Ba’t ka nakarating 
doon?”

“My dad worked there. Dinala niya ang buong pamilya.” 
Napakunot-noo ito nang makita ang laptop sa kanyang harapan. 
“What’s wrong with that?”

“Ewan ko ba dito! Basta na lang nagdesisyong huwag 
gumana. Para bang nananadya, eh, kailangan ko pa namang 
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gumawa ng resumé ko!”

“It seems magtatagal ka rito. Maghahanap ka ng trabaho?”

“Yup. Plano ko sanang makitira muna dito habang hindi pa 
nakakahanap ng trabaho, but after seeing that snake, I’m having 
second thoughts.”

Napatawa ang lalaki bago naupo sa kanyang tabi para 
tingnan ang laptop. “Bumblebee is harmless; isa itong boa 
constrictor. Sa tingin mo ba, aalagaan ito ng ate mo kung delikado 
ito?”

“Ewan ko. Parang hindi ko na nga alam ang takbo ng utak 
ng ate ko ngayon, eh. Ahas na nga ang alaga, ‘Bumblebee’ pa ang 
ipinangalan, eh, hindi naman bubuyog.”

“I think I can fix this,” tukoy nito sa nasirang laptop. 
“Kailangan ko nga lang iuwi.”

Hindi na siya nag-isip. “Libre, ha. Nagtitipid ako ngayon 
dahil wala akong trabaho.”

Iiling-iling na umalis si Rolfe habang bitbit ang laptop.

Naiwang nag-iisip si Layna.

Well, wala rin lang siyang gagamiting computer, manonood 
na lang siya ng TV.

Biglang naalala niya uli ang ahas sa loob ng kuwarto ng 
kanyang ate at napangiwi.
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On the other hand, matutulog na lang siya.


