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ye, Apollo!”
Ngumiti ako sa mga kasama ko sa duty at saka 

kumaway. Ang sabi nila sa akin kanina, magpupunta pa daw sila 
sa isang videoke bar. Gusto ko sanang sumama pero naalala ko 
si Nanay na walang kasama sa bahay kaya naisip kong umuwi na 
lang. Naglakad ako papunta sa paradahan ng jeep. Nang tingnan 
ko ang oras ay nakita kong mag-a-alas onse na pala ng gabi. 
Gising pa kaya si Nanay? Siguro ay hindi na, kahit kailan naman 
ay hindi ako hinintay noon kapag gabi na natatapos ang duty ko.

I sighed. Isa akong nurse sa isang mental institute sa Makati. 
Anim na taon na akong nagtatrabaho doon at palaging sinasabi ng 
kapatid ko na baka daw kaya ako topakin ay nahawa na ako sa mga 
pasyente namin. Alam kong hindi naman totoo iyon. Hindi naman 
ako baliw, magulo lang talaga ako.

Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nang malapit na ako sa sakayan 
ng jeep ay napansin ko ang isang matandang babaeng gusgusin na 
nakaupo sa sidewalk. Sira-sira ang damit nito, madungis ang balat, 
may kipkip na baston at nakalahad ang kamay. Nakadama ako ng 
awa sa kanya.

“Lola… okay ka ba diyan?” tanong ko sa kanya. Tumingin siya 
sa akin. Napangiwi ako, pati mukha niya ay madusing tingnan. 
Itinaas niya ang kanyang kamay at saka itinapat iyon sa bibig. 
Ibinuka niya ang bibig at umaktong sumusubo.

“Kain…” sabi niya sa akin. Napakamot ako ng ulo. Binuksan 
ko ang bag ko at saka kinuha ang wallet ko. Naisip kong bigyan 
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4Infatuation 2siya ng pera, pero naisip ko rin, paano kung gamitin niya ang 
ibibigay ko sa sugal?

“Lola, tara, ibibili kita ng pagkain.”
“Jollibee…” bulong pa nito. Tumaas ang kilay ko.
“Wow! Rich kid ang peg, Lola? Choosy ka pa!” Yumuko ako 

para alalayan siya. Inakay ko siya. Nakakapagtaka lang dahil kahit 
madusing siya ay wala siyang masangsang na amoy. Inakay ko si 
Lola hanggang sa pinakamalapit na karinderya.

“Ate, apat na kanin, isang giniling, isang isaw, dalawang 
galunggong saka dalawang Coke. Now na ha!” Iniupo ko si Lola sa 
silya at saka siya muling tiningnan. Umupo na rin ako.

“Ano’ng pangalan mo?” tanong ko sa kanya. Sanay na akong 
makakita ng mga kasing-edad ni Lola na namamalimos sa daan. 
Ang ilan sa kanila ay walang pamilya, iniwan ng anak o kaya ay 
inabandona na parang alagang pusa.

“Lukring,” mahinang wika nito.
“Nasaan ang pamilya mo?” tanong ko muli. Inilagay nito ang 

isang daliri sa leeg nito at saka gumawa ng “tsk” na sound. Agad ko 
naman iyong na-gets.

“Patay na? Wala kang anak?” tanong ko muli.
“Patay na.”
“Apo?”
“Luko-loko ang apo,” sabi pa niya sa akin.
“Ilan ang apo mo?” muling tanong ko. Tsismosa kasi talaga 

ako.
“Isa. Loko, mahilig sa inom.”
“Ah, dapat diyan pinapatay,” komento ko. Nahuli kong ngumiti 

si Lola, sakto naman at dumating ang order namin. Pinanood 
ko siyang kumain. Kahit paano ay magaan ang pakiramdam ko 



5 xxakanexx1na nakakatulong ako sa kanya. Hindi naman kasi madalas na 
nagagawa ko ito. Iyong iba kasi, gusto ko mang tulungan, parang 
nanloloko lang naman sila. Pero sa matandang ito, parang ayos 
naman siya. She looked harmless and innocent.

“Kain lang, Lola,” sabi ko sa kanya. “Pagkatapos natin, ihahatid 
kita pauwi.” 

Makalipas ang ilang sandali ay naubos na ni Lola ang pagkain 
niya, ako rin, busog na busog ako. Nagbayad lang ako sa babae at 
umalis na kami.

“Saan ka nakatira?” tanong ko sa kanya. Umiling siya.
“Bangketa,” sagot niya.
“Ganoon? Wala kang bahay?” Umiling ito. Napakamot ako ng 

ulo. Saglit ko siyang tinitigan. Naaawa ako sa kanya. Sira-sira na 
ang damit niya, gabi pa naman at malamig. Napabuntong-hininga 
ako.

“Sige, iuuwi kita sa bahay ko. Pero bukas na bukas, dadalhin 
kita sa home for the aged. Huwag kang tatakas doon,” sabi ko 
sa kanya. Pumara ako ng taxi. Pinauna ko siyang sumakay, tapos 
sumunod ako. Sa buong biyahe ay nakatingin lang sa akin si Lola, 
ngiting-ngiti, parang tuwang-tuwa siya. Kung sabagay, sino ba 
naman ang hindi matutuwa? May matutuluyan siya ngayong gabi. 

I sighed. 
Isa lang naman ang inisip ko. Ano kaya’ng magiging reaksyon 

ni Nanay kapag nakita niyang nag-uwi ako ng isang pulubi? Muli 
kong tiningnan ang matanda sa aking tabi.

“Mag-a-Anabelle Rama na naman si Ina.” Napailing na lang 
ako. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na ang taxi sa harap 
ng bahay namin. Nagbayad ako, napamahal pa nga. Inalalayan 
kong bumaba si Lola at saka pumasok na kami sa bahay. Tulad ng 
inaasahan ko, tulog na nga si Nanay. Inilapag ko lang ang gamit ko 



6Infatuation 2at saka binalingan si Lola.
“Tara, papaliguan kita. Nakakahiya naman sa flawless skin ko 

iyang germs mo.” Inalalayan ko siya papasok sa banyo. Pinaupo 
ko siya sa bowl at saka sinimulang paliguan. Hindi naman ako 
nangimi. Parte ng trabaho ko ang paliguan ang mga pasyente sa 
mental institute kapag kulang kami sa aid, at in fairness kay Lola, 
habang natatanggal ang itim-itim niya sa mukha at sa katawan, 
nakikita kong maputi siya, pantay ang kulay niya. Nang matapos 
ko siyang paliguan ay ipinasuot ko muna sa kanya ang lumang 
duster ni Nanay, sinuklayan ko ang kanyang ng buhok at nang 
tingnan ko siya, napanganga ako.

“Lola, ang ganda mo!” At hindi ako nagbibiro. Humagikgik 
siya sa akin.

“Tulog?” sabi niya sa akin.
“Dito kayo sa sala, huwag kayong maingay ha. Baka magising 

ang dragon este ang nanay ko.” Nginitian ko siya, naisip kong 
ikuha siya ng kumot para hindi naman siya masyadong malamigan 
pero noong bumalik ako, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng 
family picture namin.

“Hoy, ano iyan?” tanong ko sa kanya. Binalingan niya ako. 
Hawak na niya ang litrato naming pamilya. Itunuro niya ang 
mukha ni Alexis, ang ate ko. “Ate ko iyan, hindi na siya dito 
nakatira dahil… ewan ko doon. Magulo ang buhay noon at the 
moment.” Itinuro naman niya ang mukha ni Tatay. “Namatay si 
Tatay noong eleven years old ako. Sayang nga, kasi di niya na kami 
nakita ni Alexis na lumaki. Si Nanay naman, nandyan, tulog na. 
I’m sure nakanganga na iyon.”

Humagikgik si Lola. Hindi ko alam kung ano’ng meron sa 
matanda at parang magaan ang loob ko sa kanya. 

Inaya ko na siyang matulog pero bago siya tuluyang nahiga 



7 xxakanexx1ay muli siyang nakipagkuwentuhan sa akin. Kahit ako lang ang 
nagsasalita ay nararamdaman kong nakikinig siya. Sa huli, nakita 
ko na lang na tulog na tulog na siya. I sighed. 

Hinaplos ko ang hapis na mukha ni Lola. Naaawa talaga ako 
sa kanya, wala na siyang pamilya. Sana talaga bumuti ang buhay 
niya sa oras na dalhin ko siya sa home for the aged.
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X
renzy, smoke coming from those cigarettes and the warm 
kisses of my girlfriend—iyon lang ang nakikita ko habang 

nasa likod ako ng manibela. I was about to race again. Race, 
racing—that’s my life.

“Ready!”
I looked at my girl who was sitting on my lap, tinapakan ko 

ang brakes at saka hinapit siya lalo sa akin para kumuha ng lucky 
kiss, then, I looked at the opponent. I grinned at him. I wanted 
to tell him that tonight, he will eat my dirt. I will make sure that 
I’ll win this race. I need to win this race. I need to feel that I am 
actually good at something, na hindi lang ako isang good for 
nothing second choice. Tumingin ako sa harapan, I saw the woman 
flipped the flag and just like that, I stepped on the brakes and 
made my Bentley Continental GT3 fly. My girlfriend took my hand 
and I smiled at her.

“Will you marry me?” I said to her. It was just a spur-of-the-
moment thing. I don’t really love her and I was just dating her to 
spite my grandmother for making me feel like a good for nothing 
second choice. Sa lahat sa buhay ko, kahit kailan yata hindi pa 
ako naging first choice. It was always my brother, si Sancho ang 
magaling, si Sancho ang matalino. Habang si Lukas, si Lukas ang 
prodigal son, si Lukas ang matigas ang ulo, si Lukas ang malabo 
ang future.

I hated my family for judging me that way. Ni hindi nga nila 
alam kung ano talaga ang gusto ko. All my life, I’ve been told 

F
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9 xxakanexx1what to do. So when I had the chance to live outside my family’s 
shadow, I jumped. I lived for that moment. I don’t want to be 
known as Lukas Andres Consunji. I just wanna be Lukas. Just me. 
Pero kahit iyon ay parang napakahirap. My family, especially my 
grandmother hates the way I live my life at mas lalo niya akong 
kinamuhian nang mawala sa kanya ang paborito niyang apo, si 
Sancho.

Ngayon, wala na siyang ibang choice kundi ang gawin akong 
sole heir ng Consunji Empires. It’s been six months since Sancho’s 
disappearance pero hanggang ngayon, dama kong hindi pa rin 
ako napapatawad ng buong pamilya ko. The ever reliable Sancho 
Consunji was gone and they were left with the good-for-nothing 
Lukas Consunji. Sa tuwing maiisip ko iyon ay sobra-sobrang sakit 
ang nararamdaman ko. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? 
They are still my family.

“Yes!”
“Good! I’m marrying you after this—f*ck!” I said when I didn’t 

feel the brakes. Automatically, nawalan kami ng balanse and we 
hit that big tree at the street corner. I wanted to stay awake but I 
couldn’t…

j

“Kapag ako yumaman, who you ka sa akin!”
Pinanlakihan ko ng mata ang kapitbahay naming si Jun-Jun. 

Nakakainis kasi, namimili lang ako ng yelo, tinarayan na ako ng 
bakla! Akala yata niya, mas maganda siya sa akin. Hello? Ako kaya 
ang may matris sa aming dalawa.

“Ay wit ka yayaman, Apollo! Kasungit mong iyan!” bira niya pa 
sa akin. I made a face.

“Hoy, bakla! Kapag nag-init ang ulo ko, ibabato ko sa mukha 
mong tinadtad ng asteroid itong yelong binili ko sa inyo!” Kulang 



10Infatuation 2na lang ay lumabas ang litid sa leeg ko.
“Ay! Makinis ang mukha mo?!” sabi niya sa akin.
“Oo! Gumagamit ako ng I-White Korea at umiinom ako ng 

Myra-E, ikaw ano’ng gamit mong panghilamos? Iyong totoo, 
escoba ang gamit mo, ’noh!” Nalukot ang mukha ni Jun-Jun at saka 
inirapan ako. Napapalatak pa siya at saka tumalikod. Tatawa-tawa 
naman akong umalis. Akala yata niya porke mas bata siya sa akin 
hindi ko siya papatulan, di niya alam, mapagpatol ako. 

Umuwi ako sa bahay dala ang yelo at Nestea iced tea na binili 
ko. I was humming my favorite song nang mamataan ko ang isang 
kulay berdeng sasakyan na nakatapat sa bahay namin.

“Anak ng utak ng Katipunan,” sabi ko. Binilisan ko ang lakad 
at saka kinabog ang likod ng taong nakatayo sa harapan ng bahay 
namin.

“Aray naman, Apollo!” Napangiwi si Jacinto Emilio. I know 
ang bantot ng name niya. Wala sigurong creativity sa katawan ang 
tatay ng gunggong na ito.

“Umaano ka dito? Babasagin ko itong yelo sa mukha mo, 
walanghiya you!” Nakadama ako ng madaming galit sa kanya. 
Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa 
niya sa ate ko, kaya kahit ano’ng mangyari, naghihimagsik pa rin 
ang galit ko sa luko-lokong ito.

“Sabihin mo na sa akin kung saan nakatira si Lexy.”
“Ayoko! Mamatay ka muna, maybe then I’ll tell you.” 

Nginisihan ko siya.
“Loko! Hindi ako nagbibiro,” sabi niya sa akin. “Where is she? 

I need to talk to her.”
“Gusto mo sabihin ko sa ’yo?” Tumango siya. “Sige, sasabihin 

ko sa ’yo kung saan nakatira si Alexis, pero kailangang ma-kiss mo 
muna iyong siko mo. Kaya mo?”
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“Siyempre di ko kaya, kaya nga pinapagawa ko sa ’yo! Bobo! 

Nasaan ang logic mo?! Umuwi ka na nga baka ipalapa ko kay 
LeBron iyang precious genitals mo! Uwi at ’wag kang babalik dito! 
Bwisit ka! Magsulat ka na lang sa inyo ng Kartilya ng Katipunan! 
Mamatay ka sana sa himagsikan! Walanghiya you!”

Pinagmasdan ko si Jacinto habang pasakay siya sa kotse. 
Napailing ako, ang pangit niya talaga. Iyon lang ang masasabi ko. 
I hate that man so much I could actually kill him with my bare 
hands!

Tumalikod na ako at akmang papasok sa loob ng gate namin 
nang bigla na namang may pumaradang sasakyan. Isang itim na 
SUV iyon, at mula roon ay umibis ang tatlong lalaking naka-suit 
and tie na itim. Bigla ko tuloy naalala sina Will Smith at Tommy 
Lee Jones.

“Ay, Men in Black ang peg?” sabi ko habang nakatingin sa 
kanila. Binuksan ng isang lalaki ang passenger door at mula roon 
ay may lumabas pang isang lalaking medyo matanda na.

“Are you Miss Apollo Yvangeline Cai?” tanong niya sa akin. 
Napakunot ang noo ko. Bakit kilala niya ako?

“Sino ka?” tanong ko sa kanya. He just smiled at me, hindi ko 
alam kung bakit ako kinilabutan.

“Sumama ka sa amin,” sabi niya. Nanlaki ang mga mata ko.  
“Ayoko nga!” Muli ay tinangka kong isara ang gate pero nakita 

kong sinenyasan ng matandang lalaki ang dalawang lalaking 
kasinlaki ni Johnny Bravo ang katawan pero maliit naman ang 
mga ulo. Kung naiba nga lang ang sitwasyon, matatawa sana ako 
at lalaitin sila, pero hindi ko magawa dahil hinawakan nila ako sa 
magkabilang braso at naramdaman ko na lang na umangat ang paa 
ko sa lupa. Five feet, four inches lang ang height ko at maliit talaga 



12Infatuation 2ako para sa kanila, wala akong nagawa kundi ang sumigaw.
“Kidnap! Rape! Harassment! Ano ang isisigaw ko?! Tulungan 

ninyo ako! Tumawag kayo ng bumbero ay pulis pala!” Nalilito na 
ako dahil sa takot. Pero kahit anong sigaw ko ay walang nakarinig 
sa akin. Ipinasok nila ako sa sasakyan at saka pinalubutan.

“Home,” wika ng matandang katabi ko. Tiningnan niya ako at 
saka ngumiti sa akin. Napayakap ako bigla sa aking sarili.

“Manong, huwag po. Birhen pa ho ako!”
“Huwag kang mag-alala, hija. Walang mangyayari sa iyo, 

Mabait kami,” sabi niya. Kumunot ang noo ko. Mabait, kung 
mabait sila, bakit nila ako kinidnap?

j

Makalipas ang ilang sandali ay huminto ang sasakyan. 
Inalalayan akong bumaba ng isang lalaki, habang ang isa naman 
ay dinala ang plastic na naglalaman ng yelo at iced tea na binili 
ko sa tindahan kanina. Nang humarap ako ay ganoon na lang 
ang panlalaki ng mata ko. Nasa harapan ako ng isang malaking 
mansion. Mansion na, malaki pa. Sobrang ganda ng paligid, puno 
ng flowers ang garden at parang hindi sila naghihirap sa tubig dito 
dahil green ang Bermuda grass nila.

Bigla akong naalangan. Naka-shorts at T-shirt lang ako. Ni 
hindi pa nga ako naliligo, tapos nandito ako ngayon? Ano ba’ng 
nangyayari?

“Sumama ka sa akin, Miss Cai. Kanina ka pa hinihintay ng 
Madame,” wika niya sa akin. Nauna siyang maglakad. Sumunod 
ako sa kanya, dama kong pinagtitinginan ako ng mga tao sa aking 
paligid.

Maya-maya ay sumapit na kami sa isang napakalaking 
opisina. Napalunok ako, ang daming libro roon, pero ang pinaka-
nakatawag sa atensyon ko ay ang malaking chandelier sa kisame. I 
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mukha akong bruha. 

“Maupo ka muna, Miss Cai,” sabi ng lalaki. Hindi na ako 
makatiis.

“Sino ka ba?”
“Ako si Robert. Ako ang butler dito sa Adelaide Mansion.”
Tumaas ang kilay ko. Sosyal may pangalan ang bahay.
“Madame Adelina will be here in a moment. In the mean 

time, gusto mo ba ng iced tea?” As if on cue, biglang bumukas 
ang pinto at dumating ang dalawang katulong with matching 
uniforms—ang isa ay may dalang baso, ang isa naman ay dala ang 
pitsel ng iced tea. Parang gusto ko tuloy sumigaw ng, ‘Nasaan ang 
apple?’

They poured iced tea on a tall glass and gave it to me. Pero 
bago ko pa mainom iyon ay bumukas muli ang pinto at mula 
roon pumasok ang isang glamorosang babaeng namumutaktak sa 
diamante ang leeg. Napatayo ako. Kilala ko siya!

“Lukring!” I exclaimed. She smiled at me.
“Please sit down, Apollo. I’m so happy to see you,” ngiting-

ngiting wika niya.
“Anak ng Tetris sa Facebook!” Hindi ko talaga mapigilan. “Bakit 

mayaman ka?!”
“It’s a long story, pero pinatawag kita dito sa isang dahilan 

lang,” sabi niya sa akin. Kumunot ang noo ko. Lumapit siya sa 
akin. Kaya pala nang magising ako noong araw na iyon, wala na 
siya sa bahay namin. Akala ko pa nga magnanakaw siya. Akala ko 
pa, may kinuha siya sa amin. Pero wala. Iyon pala, napakayaman 
niya.

“Magpapakilala muna ako. Ako si Doña Adelina Santiago-
Consunji. Pasensya ka na kung hindi tayo nagkakilala nang maayos 
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“Teka, naguguluhan ako,” wika ko. “Mayaman ka, pero 

nagpanggap kang pulubi, sumama ka sa bahay ko, pinaliguan kita, 
natulog ka sa sofa ko pero ang totoo, mayaman ka? Ano iyon? Trip 
mo lang?”

Natawa siya sa akin. Lalo akong naguluhan.
“Let’s just make the long story short.” She sighed. “I was 

looking for an heir and I found you.”
Heir? Heir ba ang narinig ko o hair as in buhok?
“You see, Apollo, may apo ako pero kailangan ko ng 

tagapagmana—”
“Ibig ninyong sabihin, papakasalan ko ang apo ninyo?” 

Nanlalaki ang mga mata ko. Ano ba talaga’ng trip ng matandang 
ito?

“I’m not asking you to marry my grandchild. I’m just telling 
you na sa ’yo ko ipapamana ang lahat ng kayamanan ko.” Nakangiti 
siya sa akin. Nanlalaki pa rin ang mga mata ko. 

“Ano’ng tinira mo kanina, tanda?!” sigaw ko sa kanya. 
Ipapamana niya sa akin lahat ng kayamanan niya? Ano’ng kapalit? 
Bakit? At sa lahat ng tao sa buong Maynila, ako pa talaga ang 
napili niya. 

“Ikaw ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng Consunji 
Empires, Apollo Cai.” 

I looked at her for a while, I was trying to wait fot the punch 
line pero nang ma-realize ko na walang punch line at seryoso siya, 
lalo akong nagtaka. 

“Why me?” 
“’Cause you have a good heart.” 
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t saan ka nanggaling, magaling na babae?”

Napangiwi ako nang makapasok ako sa loob ng bahay. 
Alas seis na ng hapon at alam kong galit na galit na ang dragon, 
este ang nanay ko dahil ang tagal kong nawala.

“Pinabili lang kita ng yelo, inabot ka na nang siyam-siyam?!” 
Nanlalaki na naman ang mga mata niya. Napabuntong-hininga 
na lang ako. Gusto ko mang ipaliwanag kay Nanay ang nangyari 
sa akin ngayong araw na ito ay hindi ko rin kaya. Kung sa sarili ko 
nga hindi ko maipaliwanag, sa kanya pa kaya? Kung ako nga hindi 
naniniwala, siya pa kaya?

Umupo ako sa sofa at saka itinaas ang paa ko sa coffee table.
“Namuti na mga mata ko kakahintay sa ’yong bata ka!” 

Sinabunutan pa ako ni Nanay.
“Aray naman, ’Nay!” Napangiwi ako. “Masakit po!”
“Talagang masasaktan ka! Saan ka namili ng yelo at iced tea? 

Sa mall?!”
“Eh, ’Nay, traffic kasi,” wala sa loob na sagot ko. Nakatikim na 

naman ako ng batok kay Nanay.
“Traffic? Saan sa kanto?!” sigaw niya sa akin. Lalo akong 

napangiwi. Pinalo ako ni Nanay sa balikat, napadaing ako.
“’Nay naman, eh! Bente-sais anyos na ako pero kung paluin 

ninyo ako, para lang akong dose!” reklamo ko sabay tayo, wrong 
move nga lang kasi noong tumayo ako, kinurot naman ako ni 
Nanay sa singit. “’Nay!”

“Ikaw na bata ka! Kapag nalaman kong nakipag-date ka sa 

“A
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“’Nay naman, kadiri. Sa lahat ng lalaki, si Gene pa!” tukoy ko 

sa kaibigan ng kapatid ko.
“Eh ano’ng problema kay Gene? Mabait, magalang, may 

magandang trabaho,” paliwanag ni Nanay. Ngumisi ako.
“Asus, kung gusto ninyo kayo na lang ang magpakasal doon, 

crush ninyo pala... Aray!” Muli akong nakatikim ng sabunot mula 
sa kanya. “’Nay naman!”

“Ikaw na bata ka! Manang-mana ka sa ama mo! Matigas 
ang ulo! Naku, sinasabi ko sa ’yo! Hala sige, kumain ka na doon 
at paplantsahin mo pa ang uniporme mo!” sigaw niya. Okay lang 
sana, kaya lang sinigawan niya ako sa mismong tapat ng tainga ko. 
Medyo nakakabingi lang.

Umakyat ako sa aking silid at saka nahiga sa kama. 
Napangiwi ako nang maalala ko ang nangyari kanina. Hindi ako 
makapaniwala. Iniisip ko kung kailangan ko bang paniwalaan 
ang lahat ng sinabi ng babaeng nagpakilala bilang Doña Adelina. 
Pakiramdam ko kasi, pinagtitripan lang nila ako. Oo, sige, 
mayaman na siya pero sa yaman niyang iyon, matino ba siyang 
tatawagin kung basta na lang niyang ibibigay sa akin ang lahat ng 
kayamanan nila samantalang wala naman siyang basehan? Ang 
sabi niya, mabait daw kasi ako, I have a good heart, pero iyon 
lang ba talaga iyon? Iyon lang talaga? Hindi man lang ba dahil 
sa maganda ako? Mukhang model o kaya kamukha ni Angel 
Locsin—kahit man lang iyong nunal niya?

“’Cause I have a good heart…” Pilit kong iniintindi ang sinabi 
niya. Dahil lang doon? Ibibigay niya sa akin ang lahat dahil lang 
doon? Hindi ko kasi feel, pakiramdam ko, may hindi siya sinasabi 
sa akin. Kulang sa information at iyong hindi niya sinasabing iyon 
ay ang pinakamahalagang bagay.
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pa. I just sighed. Hindi na siguro sila magpapakita sa akin. Buti 
nga at inihatid pa ako ng mga kamag-anak ni Johnny Bravo eh, 
pasalamat na lang ako kasi hindi nila ako pinaglakad pero sana 
talaga, hindi na sila magpakita, guguluhin lang nila ang buhay ko. 
Hindi naman kasi ganoon kadaling maniwala sa mga bagay-bagay 
na sinabi nila sa akin.

Sole Heir…
Sole Heir…
Sole means talampakan.
Heir means buhok?
Hindi eh…
“Arghhh! Ayoko na silang isipin!”

j

“Hello, Grandma…”
I greeted my grandmother the moment I entered her office. 

Tulad noon ay mapustura pa rin siya. She was wearing a yellow 
dress with matching diamond earrings and necklace. Tiningnan 
niya ako mula ulo hanggang paa at hindi ko talaga maialis sa 
pakiramdam ko that every time she looks at me like that, she was 
actually judging me. I just sighed.

“Where is my girlfriend?” I asked her. Not that I really care 
about the woman but I just wanted to know what she did to make 
that woman leave me.

“I paid her to leave you alone, Lukas.”
“And why would you do that?” I dared her.
“Because if I don’t, you would make another mistake.” She 

sighed. “Kailan ka ba magkakainteres sa family business? You’re 
thirty years old—”



18Infatuation 2“Twenty-nine,” I corrected. She rolled her eyes. “At wala akong 
balak sa business mo, Lola. I mean you’re rich, kailan ba mauubos 
ang yaman mo? Kahit hindi magtrabaho ang kaapu-apuhan mo, 
mayaman pa rin ang pamilya.” Nginisihan ko siya. I know what 
she was thinking, that I am insensitive, impolite, ungrateful son of 
a bitch, but I don’t care.

Kalalabas ko lang ng ospital kanina at nang makauwi ako 
ay agad akong sinalubong ni Robert dahil ipinatatawag nga raw 
ako ni Lola. I know what will happen if we talk so I readied 
myself. Hindi ako basta papatalo sa kanya. I know that she is my 
grandmother but she never really loved me anyway. Good-for-
nothing second choice lang naman ako, so bakit kailangan ko pang 
magpakatino?

“Are you saying na wala kang pakialam sa negosyo at sa pera 
ng pamilya? Ikaw lang ang nag-iisa kong apo. I need you to be 
involved,” giit pa niya sa akin. I just smiled.

“Sorry, Grandmother, but I’m only here for the money. Play 
and play, no work, I hate working. I just want to spend all your 
money. Hindi ka naman mauubusan, di ba?” Our family came 
from the old Spaniards. Ayon sa kwento, dumating ang pinaka-
ninuno namin noong 1782 sa Pilipinas and from then, nagsimula 
na siyang magpayaman. Mula noon, unti-unti nang nakilala ang 
Consunji sa buong Pilipinas and we still managed to stand still 
after many decades so what’s the point of being good? I know that 
I am the sole heir. Tulad ng sinabi ni Lola, wala na siyang ibang 
apo, wala na siyang ibang tagapagmana. Sigurado ako na kapag 
dumating ang tamang panahon, ibibigay niya sa akin ang para sa 
akin. Easy money, just like that and I’ll be rich and I’ll be able to 
do anything I want.

“May sasabihin pa kayo, Lola?” I asked her. Kunot na kunot 
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“Wala… You can go now…”
“Thanks, Grandma.” I blew her a kiss and left.

j

 “Apollo, time na ng gamot ni Baby Boy.”
Tiningnan ko ang relo ko, 10:45 na nang umaga at tama 

si Tamara, time na ng gamot ni Baby Boy. Siya ay isa sa mga 
pasyenteng kinatutuwaan ko sa mental institute. Kahit kasi wala na 
siya sa sarili ay parang mas matino pa siyang kausap kaysa sa mga 
doktor sa institute. Kinuha ko ang syringe at ang gamot niya at 
saka tinahak ang daan papunta sa silid. Tulad ng lahat ng kuwarto 
doon, may grills ang pinto niya, pati ang mga bintana, walang 
kahit na anong makikita sa paligid kundi ang kama at isang 
lamesang plastic.

“Baby Boy, gamot na.” Pumasok ako sa silid niya. Nang makita 
niya ako ay agad siyang pumalakpak.

“Hello, Baby Boy…” I smiled at him. Nakatuwaan ko lang 
siyang tawaging ‘Baby Boy’ kasi baby faced siya. Hindi kasi namin 
alam ang tunay niyang pangalan, napulot lang siya three months 
ago sa kalye, puro sugat at pasa. Taong grasa siya, nawala siya sa 
sarili kaya dito siya dinala ng DSWD.

“Apple, apple, A a a…” Natawa ako. Tuwing nakikita niya ako 
ay kumakanta siya ng ganoon.

“Gamot na, ha? Bawal umiyak,” sabi ko sa kanya. Hinawakan 
ko ang braso niya at saka pinahiran ng alcohol, matapos iyon ay 
tinurukan ko siya ng gamot. Nang matapos kami ay tiningnan ko 
siya.

“Gusto mo bang yumaman, Baby Boy?” tanong ko sa kanya. 
Tiningnan niya ako.

“Yaman… Pangarap…” sabi niya sa akin. Napatitig ako sa 
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matutupad na ang lahat ng pangarap ko. Maibibigay ko pa kay 
Nanay at kay Alexis ang lahat ng gusto nila. I patted Baby Boy’s 
hair then I smiled at him.

“Good boy ka, ha? ’Bye…” Tumalikod ako at saka lumabas na 
ng silid na iyon. Napapaisip ako. Tama naman kasi iyon, kung para 
lang sa pamilya ko, kaya kong tanggapin ang alok ng doña, kung 
totoo nga ang sinasabi niya sa akin na handa niyang ibigay sa akin 
ang kanyang kayamanan. Pero natatakot ako sa hihingin niyang 
kapalit.

Isa pang nakikita kong mali ay iyong meron naman kasi siyang 
apo pero bakit ayaw niyang ipamana ang kayamanan niya sa taong 
iyon? I sighed again. Kailangan ko talagang malaman kung ano 
ang hindi niya sinasabi sa akin…

Pero ang mas malaking tanong?
Payag na ba ako?

j

“Miss Cai.”
Napahinto ako sa paglalakad nang marinig ko ang pangalan 

ko. Kalalabas ko lang ng ospital at pauwi na ako. Alas ocho pa 
lang ng gabi noon, balak ko pa ngang ibili ng pansit si Nanay 
pero mukhang hindi ko na yata magagawa iyon, kasi nakatayo na 
naman sa harap ko ang mga kapatid ni Johnny Bravo.

“Kayo na naman?” dismayadong sabi ko. “Ano na naman?” 
Napakamot pa ako ng ulo.

“Ipinatatawag ka ng Doña,” sabi nila sa akin. Napabuntong-
hininga ako.

“Sige, sasama ako. Gusto ko rin naman siyang makausap.” 
Pagkasabi niyon ay binuksan nila ang pinto para sa akin. Tahimik 
akong umupo. Tulad nang nauna kong biyahe ay tahimik pa rin 
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“Hoy!” Dinutdot ko ang braso ni Johnny Bravo Number One. 

“Bad breath ka, ’no? O baka bungal?” sabi ko. Hindi siya sumagot. 
Tiningnan ko naman ang nagda-drive. “I guess you won’t talk too?”

“Pasensya na, Miss Cai, pero wala kasing order na kausapin 
ka namin,” mahinahong wika ng isa. Nanlaki ang mga mata ko. 
Walang order? Ano ito, Jollibee?

Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na kami sa harap 
ng malaking bahay na iyon. Tulad ng dati ay in-escort-an nila 
ako papasok pero this time, hindi na kami tumuloy sa malaking 
opisina kundi sa dining area. Nalula ako. Ang haba ng mesa! At sa 
haba ng mesa na iyon, mag-isa lang si Doña Adelina na nakaupo 
at kumakain. Anim na katulong ang nakatayo sa kanyang gilid at 
tila nag-aabang sa utos niya. Nakita kong lumapit ang lalaking 
nagpakilalang Robert sa akin at binulungan ang doña, noon siya 
tumingin sa akin.

“Hello, Apollo Cai,” bati niya sa akin. I smiled. Sinenyasan 
niya akong lumapit sa kanya. Pinaupo ako sa kabilang dulo ng 
mesa. “Kamusta ka na?”

Napangiwi ako. Hindi ko siya masyadong marinig.
“Mawalang galang na po!” sigaw ko. “Pero hindi ko kayo 

marinig!” Nakita kong nagtawanan ang ibang katulong ng doña. 
Tumayo ako at saka lumapit sa kanya. Umupo ako sa kanan niya at 
saka ngumiti.

“Ayan, mas malapit mas maganda,” sabi ko. “Ano’ng kailangan 
ninyo sa akin?” tanong ko.

“Binigyan na kita ng isang araw para mag-isip. Payag ka na 
bang maging tagapagmana ko?”

“Tatanungin ko muna kung bakit. Hindi kasi ako solved sa I 
have a good heart chenes, eh,” sabi ko. She just smiled. “Lagi kang 
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siya.

“Ikaw lang ang kumakausap sa akin nang ganyan.”
“Eh, kung ako lang pala, malamang pati mga kasama mo dito, 

naka-shabu din. Kasi ganito iyan ha…” sabi ko. “Mayaman ka at 
sa tingin ko, maayos naman ang pag-iisip mo, why would you give 
your money to a stranger like me?” hindi makatiis na tanong ko. 
She smiled again.

“Ayokong mawala ang pinaghirapan ng pamilya ko. You see, 
hija, I’ve been pretending to be an old beggar, apat na gabi na 
akong nakaupo sa puwesto kung saan mo ako natagpuan nang 
gabing iyon, pero sa lahat ng nakakita sa akin, ikaw lang ang 
nagmagandang-loob. Iyong iba, pinagkakatuwaan ako, binato ako 
ng piso o ng kung anu-ano. Pero ikaw, you were different. Inuwi 
mo pa ako sa inyo and I saw how simple your life is. Matapos ang 
gabing iyon, pinaimbestigahan kita. I hope you don’t mind. I just 
needed to take a look at your background and I realized that you’re 
just the person I’m looking for.”

“Bakit ang apo mo?” tanong ko pa.
“Mahabang kuwento, but you have to realize that when you 

say yes, hindi mo siya kailangang isipin.”
“Pero paano iyon…”
Hinawakan niya ang kamay ko.
“Hija, ano’ng gusto mo sa buhay? Ano’ng pangarap mo?” 

tanong niya sa akin. “Isipin mo ang pangarap mo at isipin mo na 
pwedeng maging posible lahat ng pangarap mo sa oras na maging 
tagapagmana kita.”

Bigla akong natahimik. Naisip ko bigla si Nanay at si Alexis. 
Gusto ko silang mabigyan ng maluwag na buhay. Gusto kong 
maibigay kay Nanay ang lahat ng gusto niya, gusto kong iparanas 
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looked at the old woman. She was smiling at me.

“Is it a yes?”
I fell into a deep thought. Then, I took a deep breath.
“Oo. Payag na ako.”
Tinapik niya ang balikat ko.
“Good. First thing tomorrow morning, you’ll be quitting your 

job and you’ll be moving here with me.”
“Ha?! Pero paano ang nanay ko!” sabi ko sa kanya.
“I’ll take care of her. Kailangan malapit ka sa akin dahil igu-

groom kita to be a lady. Sa kilos mong iyan hija, mukha ka lang 
tambay sa kanto and that’s not a good thing for socialites like us. 
For now, you can go… See you tomorrow.” Dinismiss niya ako. 

Napanganga naman ako. Iniisip ko, titira ako sa bahay niya, 
paano si Nanay? Ano’ng idadahilan ko sa kanya? Argh! Bahala na 
nga si Batman.

j

“Nag-resign ka? Para maging personal nurse?”
Nakapamaywang sa harapan ko ang nakatatanda kong kapatid. 

Nag-eempake na ako nang umagang iyon dahil any moment from 
now, darating na ang sundo ko. Tiningnan ko si Alexis, napailing 
na lang ako dahil ang laki talaga ng pinagbago niya. Girl-girl na 
siya magdamit ngayon, kulay auburn na ang buhok at naka-bobcat 
pa siya.

“Di ba, ayaw mong maging personal nurse? Saka nasa 
government ka na, aalis ka pa doon?” tanong niya na nagtataka.

“Iyan din ang sinasabi ko sa kapatid mo. Katigas ng ulo, mana 
sa ’yo,” komento ni Nanay. Napanguso si Alexis.

“Mas malaki ang sahod doon. Saka ginagawa ko naman ito 
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“Sigurado ka ba dito, Apollo?” tanong niya sa akin.
“Oo nga… Don’t worry, hindi ako shunga, ’no,” sabi ko sa 

kanya. Alexis sighed.
“Basta alam mo ang ginagawa mo, ha?” Binalingan niya si 

Nanay. “Hangga’t wala si Apollo, ’Nay, sa akin ka muna tumira,” 
sabi nito. Lumabas si Nanay, sinundan naman ito ni Alexis, 
ipinagpatuloy ko naman ang pag-eempake. Nang matapos ako ay 
saka ko narinig ang busina ng sasakyan. Agad akong nag-ayos at 
saka bumaba. Nakaabang sa akin ang ate at ang nanay ko.

Marami pa silang sinabi. Sa huli ay niyakap ko na lang sila 
at saka hinagkan. Tumakbo ako pasakay sa kotse at tulad ng dati, 
pinalibutan na naman ako ng mga Johnny Bravo. The ride was 
silent, wala pa rin silang order na kausapin ako. Nang makarating 
kami sa mansion ay hinayaan na nila akong pumasok mag-isa. 
Iyon daw kasi ang utos ni Robert. Sasalubungin daw ako ng mga 
maids at dadalhin sa doña.

Habang naglalakad ay tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung 
gagawin ko ba talaga ito, pero nandito na ako, wala nang atrasan. I 
walked around the house at dahil hindi ko alam ang lugar ay hindi 
na nakapagtataka na naligaw ako. Ang laki kasi ng bahay na ito, 
parang mas malaki pa kaysa sa Mall of Asia.

Kumaliwa ako, pero mukhang mali. Hindi ko pa rin mahanap 
ang grand staircase kung saan ako umakyat noon para magpunta 
sa opisina ng doña. Pasaway naman kasi, sabi may maid daw na 
sasalubong sa akin, wala naman eh!

I found myself looking at the infinity pool in the garden. 
Nakakatuwa, ang laki-laki noon at ang ganda-ganda pa. Sa gilid ng 
pool ay kita ang overlooking chuchu of the metro, it was majestic. 
Lumakad ako papunta sa pool na iyon, dahil natutuwa ako sa view 
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akong tatapakan. Next thing I knew, nasa ilalim na ako ng tubig 
and I was fighting my way back to the top of the water. Hindi ako 
marunong lumangoy at nauubusan na ako ng hininga!

I kept thinking na dapat hindi ako malunod. Ayoko pang 
mamatay! Virgin pa ako! Ayokong mamatay nang virgin! Pero 
bago pa man ako mapapikit ay may mga braso na humapit sa 
baywang ko. Iniharap niya ako and just like that, itinapat niya sa 
bibig ko ang bibig niya. He blew into my mouth, it was as if he 
was giving me air so I can breathe. Unti-unti ay naramdaman kong 
umaangat kami.

Ramdam kong nasa ibabaw na kami ng tubig, ang ipinagtataka 
ko lang ay kung bakit hindi niya pa inaalis ang labi niya sa labi ko. 
Nakaramdam ako, buong lakas ko siyang itinulak at saka sinampal!

“Hey, watch it!” he hissed. Makakatikim siya sa akin. Nang 
tingnan ko siya ay ganoon na lang ang pagnganga ko. Ang gwapo 
niya! As in! He had the face of an angel but he had the grin of the 
devil. He had the eyes of a mystery man, a nose that every Filipino 
would die for and those dark red lips na kanina lang ay nasa labi 
ko. Ang gwapo niya!

Pero kahit gwapo siya, ninakawan pa rin niya ako ng halik!
“Ang kapal ng tinga mo!” sabi ko sa kanya. “Ninakawan mo 

ako ng halik! Ang kapal mo! Akala mo gwapo ka! Hindi porke 
gwapo ka, may karapatan ka nang magnakaw ng halik, ang kapal 
ng mukha mo!”

Pinagsasampal ko siya. Bigla niya akong hinawakan sa pulso 
at saka hinatak palapit sa kanya. Muli ay idinikit niya ang labi niya 
sa labi ko, this time, he totally nibbled my lower lip. Napasinghap 
ako.

“Shit!” sabi ko. Itinulak ko siya. “Bastos ka talaga, ’no!” 
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pool. Noon ko napansin si Robert na nakatingin sa amin.

“Miss Cai…” sabi niya, pero di ko siya pinansin. Hinubad ko 
ang sandals ko at saka ibinato iyon sa lalaking humalik sa akin 
sa pool. “Ang kapal ng mukha mo! Malasin ka sana sa buhay mo, 
nakakainis ka! Gunggong!”

“Miss Cai!” tawag sa akin ni Robert.
Hindi pa rin nagsasalita ang lalaki. Bigla ay umahon na rin 

siya. Muli akong napanganga. He was only wearing black trunks 
at dahil doon, kitang-kita ko ang eight-pack sexy abs niya. Shit! 
Suminghap ako, pinunasan ko pa ang bibig ko para masigurado na 
hindi tumulo ang laway ko.

“Who is this woman, Robert? Is she our new maid?”
Maid? Ako, mukhang maid? Eh kung hamunin ko kaya siya 

ng suntukan?
“She isn’t our new maid, Lukas…”
Tinig iyon ni Doña Adelina. Lumingon ako. Nakita ko siyang 

papalapit sa amin. Tulad ng dati, glamorosa pa rin ang dating niya. 
Muli ay tumingin ako sa lalaking wala nang itinago pa.

Inakbayan ako ng matanda.
“Lukas, I want you too meet, Apollo. She is the sole heiress of 

the Consunji Empires.”
Kitang-kita ko ang panlalaki ng mata ng lalaking walang 

damit—ay may trunks pala siya.
“What the f*ck, Grandma?!” he yelled.


