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Pinilit ni Bethany na pigilin ang pangangatal ng 
katawan at piniga ang mga kamay na nanginginig. 
Nasa opisina siya ngayon ng isa sa mga pinaka-
successful contractors sa bansa para sa final interview 
niya bilang sekretarya ng isa sa mga boss. Magre-retire 
na kasi si Mrs. Sylvia Garcia at magma-migrate sa 
Canada. Ngayong araw, mismong si Nathan Callanta, 
ang panganay na anak ng may-ari ng Callanta and 
Sons, Inc. ang magsasagawa ng panayam. 

Simple lamang ang hitsura ni Bethany Encina. 
Mahaba at makapal ang itim na itim niyang buhok 
na lagi niyang iniipit ng claw clip sa batok. Maputi 
siya ngunit pressed powder lamang at lipstick na 
isang shade ng rosas lamang ang nailagay niya sa 
mukha. Kung titingnan, mas mukha siyang librarian 
kaysa sekretarya. Nakasuot siya ng simpleng puting 
long-sleeved blouse na nakasara lahat ng butones at 
palda na lampas-tuhod ang haba. Simpleng itim na 
flat shoes ang itinerno niya roon. Nakasalamin pa 
siya dala ng kalabuan ng mga mata. 

Nininerbyos niyang hinila ang laylayan ng palda 
na bahagyang napataas sa tuhod. Kinakabahan talaga 
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siya. Sakit niya iyon—ang laging kabahan tuwing may 
job interview. Pineke na nga lang niya ang confidence 
nang ma-interview ni Mrs. Garcia kahapon at mabuti 
na lang ay nakapasa siya. Naging magiliw sa kanya 
ang ginang kaya siguro isa siya sa mga napili nito 
para ma-interview nang pormal ng boss nito. 

Bumukas ang pinto ng inner office at tumatawang 
lumabas ang babaeng nauna sa kanya. Matangkad 
ito at sexy. Nakalugay ang mahabang buhok at bright 
red ang suot na formal business suit. Napakagat-labi 
si Bethany. Hindi na niya makukuha ang trabaho 
at mukhang nagkaigihan na ang nauna sa kanya at 
ang boss. Nanghihinayang na nagbaba ng tingin ang 
dalaga.

“Expect a call from my secretary, Miss Santos,” 
sabi ng isang baritonong boses ng lalaki. 

“I will, Sir. Thank you,” humahagikgik pa ring 
turan ng magandang aplikante. 

Nang makalayo ito, hindi alam ni Bethany kung 
tatayo na rin at lalabas ng opisina. Akmang titindig 
na siya nang marinig ang pangalan niya mula sa 
lalaking nasa pinto. Tumayo siya at napatingin sa 
gawi ng inner office. Alam niyang nanlaki na ang 
kanyang mga mata at parang nanghina pa ang mga 
tuhod niya nang makita ang hitsura ng lalaki. 
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Nakatayo sa pintuan si Nathan Callanta na para 

bang anghel na naka-amerikana. May natural na 
tan ang balat nito, singkit ang mga mata sa likod 
ng manipis na salamin at bagsak ang unat na unat 
nitong buhok. Ang matangos na ilong ay binagayan 
ng makapal na labing mamula-mula. Matangkad ito, 
may kapayatan, pero malapad ang dibdib at halata 
sa kasuotan na matipuno rin naman. Mula sa hawak 
na clipboard, lumipat ang tingin nito sa kanya. 

Parang matutunaw siya sa pagkakatitig nito at 
pinilit niya ang sariling humakbang papalapit sa 
lalaki. Ngumiti ito. 

Oh, my God! saad niya sa sarili.

Inabot nito ang kamay sa kanya. “Hello, Miss 
Encina. I’m Nathan.”

“Good morning, Sir,” bati niya sabay abot ng 
kamay niyang nagyeyelo na yata sa lamig. Pinisil iyon 
ni Nathan bago binitiwan at tumabi nang bahagya 
para makapasok siya sa opisina nito. 

Maroon ang tema ng office. Sa maiksing panahon 
ay nagawa niyang pasadahan ng tingin ang maluwang 
at masinop na silid. 

“Have a seat, Miss Encina,” sabi nito na pinag-
ayos pa siya ng upuan bago magtungo sa sariling 
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swivel chair sa likod ng desk nito. Pinagpatuloy nito 
nang sandali ang pagbabasa ng kung anumang nasa 
clipboard kaya pasimple siyang humugot ng malalim 
na hininga at marahan iyong inilabas para kalmahin 
ang sarili. 

Kung bakit naman kasi sobrang guwapo nito, 
at mukhang gentleman pa. Nang ibaba nito ang 
clipboard at mataman siyang pinagmasdan, waring 
nanikip ang dibdib ni Bethany. 

“So,” saad nito na bahagyang nakangiti. 
“According to your resumé, you had few units in 
Creative Writing. Bakit hindi mo ipinagpatuloy ’yun?” 

Nagbukas siya ng bibig para sumagot, pero 
walang tunog na lumabas mula roon. She cleared 
her throat bago nagsimulang muli, “Hindi ko na po 
nakayang ipagpatuloy ang pag-aaral. May.…” Hindi 
niya alam kung ano ang sasabihin. Hanggang ngayon, 
masakit pa rin sa kanya ang nangyaring iyon sa buhay 
niya. “Personal reasons, Sir. I’m sorry.”

“Ah.” Sumandal sa backrest ng upuan si Nathan. 
“I’m sorry. Na-curious lang ako.”

“I understand, Sir,” tahimik niyang sagot.

Matagal silang natahimik. Tila napahiya yata ang 
lalaki na maling tanong kaagad ang opening nito. 
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Nang sumunod itong magtanong muli, tungkol na 
iyon sa mga professional experiences niya. Minsan pa 
siya nitong napatawa nang magkuwento ang lalaki 
tungkol sa mga kapatid na kasama nito sa negosyo. 
Mayamaya pa ay nagpasalamat na ito at tumayo 
silang dalawa. Lumapit ito sa kanya at kinamayan 
siya. 

Malungkot na ngumiti si Bethany at nagpasalamat. 
Alam niyang hindi niya nakuha ang trabaho. 

“Expect a call from my secretary, Miss Encina,” 
anito. “It was a pleasure speaking with you.”

“The pleasure was all mine, Sir,” matipid niyang 
turan. Inihatid siya nito sa pinto at hindi pa man siya 
nakakalabas ay alam na niyang nalimutan na siya 
nito. Ganoon siyang klase ng babae. Sanay na siya 
sa ganoon kaya hindi na niya iniinda. 

Paglabas ng opisina, may nakasalubong siyang 
lalaki. Guwapo rin ito, matangkad, tsinito rin at 
kamukhang-kamukha ni Mr. Nathan Callanta. 
Ngumiti ito sa kanya habang hawak ang pintuan 
upang makaraan siya. At naisip niya, lahat ba ng mga 
Callanta ay guwapo at gentleman?

“Thank you.” Nginitian niya ang lalaki. 

“You’re welcome,” sagot nito bago niya ito 
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tuluyang iwanan. Napabuntong-hininga na lamang 
siya nang makasakay sa elevator. Isa na namang 
trabaho ang hindi niya nakuha.

—————

“Kuya?” tawag ni Nicko mula sa nakaawang na 
pinto ng opisina. Sumilip muna ito at nang makitang 
nakatingin sa kawalan ang kapatid ay saka lang ito 
pumasok. 

“O, Nicko, ’andiyan ka na pala,” bati ni Nathan. 
Dumerecho siya ng pagkakaupo sa swivel chair. 
Nakahubad na ang jacket niya, nakatupi na sa 
maskuladong braso ang mga manggas ng polo at 
maluwag na ang pagkakatali ng necktie. 

Naghubad na rin ng amerikana si Nicko bago 
inabot sa kapatid ang isang Manila folder. Kagagaling 
lang nito sa isang client meeting kaya todo-gayak ito.

“Ayos na ang mga papeles sa Vergara project. 
Pirma mo na lang ang kulang,” anas nito habang 
niluluwagan ang necktie. “I hate these damned ties.” 

Natawa si Nathan. Sanay kasi si Nicko na naka-
shirt at jeans lang. Natutuwa siyang naisipan na ng 
kapatid na pagtrabahuhan ang parte nito sa negosyo 
ng pamilya, kaysa noon na mas gusto nitong magtayo 
ng sariling business. 
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“Ang sabihin mo, hindi ka lang sanay na mukha 

kang tao,” biro niya sabay abot sa dala nito. Binuklat 
niya iyon at binasa ang unang printed page. 

“Sino pala ’yung babaeng nakasalubong ko na 
palabas dito?” Sumandal si Nicko sa kinauupuan at 
itinaas ang mga paa sa katapat na upuan. Napatingin 
si Nathan dito na may pagtatanong. “’Yung mukhang 
librarian.”

“Sira,” saway niya. “Huwag mong pintasan ang 
bago kong secretary.”

“Secretary? Siya ang kinuha mong kapalit ni Tita 
Syl?” Nanlalaki ang mga mata nito. “Kuya naman. 
Pagkakataon mo nang makakuha ng secretary na 
maganda at sexy, si Miss Tapia pa ang kinuha mo.”

Tinapunan ni Nathan ng matalim na tingin ang 
kapatid na bumunghalit ng tawa. “Alam ba ng asawa 
mo ’yang pinagsasasabi mo?”

“Hindi. Kaya nga makakauwi pa ’ko mamayang 
gabi.”

Ngumiti siya. Halatang-halata ang hanggang 
langit na pagmamahal nito sa asawa, kaya hindi na 
niya ito tinukso. Isa pa, siya nga ay napamahal na 
rin sa hipag, at na-in love din siya sa anak ng mga 
ito na siya niyang inaanak. 
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“Kailangan ko ng sekretarya, hindi ng distraction,” 

paliwanag niya makalipas ang ilang sandali. “Isa pa, 
maganda ang credentials niya at ayon sa background 
check ni Tita Syl, masipag daw, mahiyain lang.”

—————

Kinabukasan, nanatili sa bahay na inuupahan si 
Bethany. Tila ba tamad na tamad siyang umalis. Isang 
buwan na siyang walang trabaho matapos umalis sa 
call center na pinapasukan. Ilang buwan lang din 
siya roon dahil nahirapan sa pang-gabing pasok. 
Nakaipon siya ng kaunti dahil totoo namang malaki 
ang suweldo, kaya lang hindi kinaya ng katawan niya 
ang palagiang pagpupuyat. May ipon pa naman siya 
kahit papaano. Sa tantya niya, tatagal pa iyon lalo 
na at matipid siya. May kaunting pera pa rin naman 
siya na minana nang maulila sa magulang. 

Second year college siya nang mamatay sa 
aksidente ang mga magulang niya. Iyon ang dahilan 
kung bakit hindi niya natapos ang kursong kinuha, 
na hindi niya masabi kay Mr. Callanta. Nakitira siya 
sa bahay ng tiyahing matandang dalaga, ngunit lahat 
ng kapaitang dinanas niya sa buong buhay niya ay 
roon niya naranasan. 

Araw-araw kung ipamukha ng tiyahin niya na 
utang-na-loob niya ang pagtira roon… na lahat ng 
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sinusubo niya sa bibig niya ay pinaghirapan nito. 
Dahil doon bumaba ang pagtingin niya sa sarili. 
Itinuring siya nitong parang katulong at ni minsan 
hindi pinagpakitaan ng pagmamahal. Kumuha siya 
ng kursong secretarial na natapos naman niya nang 
ilang buwan lang. Namasukan siya sa iba’t ibang 
maliliit na kompanya hanggang nga sa makuha niya 
ang mana mula sa mga magulang nang siya ay mag-
beinte uno. Pagkatapos, bumukod na siya sa tiyahin 
at namuhay nang mag-isa. 

Twenty-seven na siya ngayon. Hindi man niya 
masabing successful siya, hindi rin naman niya 
makuhang sabihin na naghihirap siya. At isa iyon sa 
ipinagpapasalamat niya sa Diyos. 

Nag-iisip siya ng makakain nang tumunog 
ang cellphone niya. Tiningnan niya ang numerong 
nakarehistro sa LCD. Sinagot niya ito sa pag-iisip 
na sana ay bagong schedule iyon ng job interview. 
“Hello?”

“Miss Bethany Encina?” Lalaki ang tinig na 
naringgan niya. 

“Yes? Speaking.” Napaupo siya sa kama nang 
wala sa loob. Pamilyar ang boses, pero ayaw niyang 
maniwala na iyon nga mismo ang kung sinumang 
iniisip niyang may-ari ng boses na iyon. 



Inosenteng Puso - Elise Estrella
“Hi, Bethany, this is Nathan Callanta. I hope it’s 

okay if I call you ’Bethany’.” 

Napatayo siyang muli nang kumpirmahin 
nito ang hinagap niya. Ito pa mismo ngayon ang 
magsasabing hindi siya natanggap? 

“Sir…” Iyon na lang ang nasabi niya. 

“Yes. I’d like to ask if you’d be able to report 
for work on Monday? Bukas na kasi ang alis ni Tita 
Sylvia and if you’re available, I’d like you to start on 
Monday.”

Hindi siya makapaniwala. Bumalik siya muli sa 
pagkakaupo sa kama.

“Hello? Bethany, are you still there?”

“H-hello? Yes. I mean, yes, I’m available. On 
Monday, I mean.” Napapikit siya sa pagkapahiya, lalo 
na nang marinig ang pagtawa ni Nathan. 

“I’m looking forward to working with you. 
Welcome to the company.”

“Thank you, Sir,” sagot niya. 

“I’ll see you on Monday. Be there by eight a.m.” 
Iyon lang at ibinaba na nito ang telepono. 

Matagal na siyang walang naririnig sa cellphone 
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ay hawak pa rin niya iyon at nakadikit sa kanyang 
tainga. 

Nakahiga na siya, nakatingin sa kisame at 
nakangiti nang maluwang. Mayamaya, tuwang-
tuwang tumayo siya at tinungo ang aparador. 
Magpupunta siya sa mall, at mamimili ng mga bagong 
damit pang-opisina. Iniisip niyang ngayong may 
bago na siyang trabaho, kailangan ay medyo mabago 
naman niya nang kaunti ang image niya. 

Ang hindi niya maamin sa sarili, ang guwapong 
bagong boss ang tunay na dahilan kaya niya gustong 
mag-ayos. 

—————

Seven-thirty pa lang yata ng umaga ay nasa 
elevator na paakyat ng building si Bethany. 
Nakaugalian na niya iyon—ang maging maaga sa 
lahat ng kailangan niyang puntahan.

Patago niyang hinila ang laylayan ng bagong 
biling palda. Lampas-tuhod man iyon, hindi niya 
napansing hapit na hapit pala ang itim na palda sa 
kanyang katawan. Bago lahat ang suot niya nang araw 
na iyon. Tinernuhan niya ng lavender na blouse ang 
palda at pinatungan ng itim na business jacket dahil 
tulad ng palda, hapit din iyon sa katawan. Hindi niya 
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maintindihan kung bakit ba naisipan niyang magsuot 
ng mga damit na hindi kasing-konserbatibo ng mga 
nakagawian niya, gayong unang araw niya iyon sa 
opisina at kailangan niyang maging komportable at 
propesyonal sa harap ng bagong boss. 

Itim na high-heeled sandals ang suot niya sa paa. 
Hiling niyang sana ay hindi niya ikadapa ang pagsuot 
niyon. Gumamit siya ng contact lenses sa halip na 
ang makapal na salamin, at nag-makeup din siya ng 
kaunti. 

Lord, sana po hindi ako mukhang circus clown sa 
makeup ko, tahimik niyang dasal. 

Nang dumating ang elevator sa thirty-second 
floor kung saan naroon ang mga opisinang inookupa 
ng Callanta and Sons, Inc. Wala pang tao sa reception 
area kaya kusang lumapit siya sa pinto at pinagbuksan 
ang sarili.

Dalawang lalaki na parehong naka-jeans at 
puting t-shirt ang naabutan niyang nagtatawanan 
sa loob ng opisina habang nag-aagawan sa isang 
Manila folder. Magkamukha ang dalawa, parehong 
matangkad at guwapo. Naagaw ng isa ang folder at 
malakas ang tawang iwinagayway ito sa ere bago pa 
iyon muling mabawi ng kasama. 
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Natigil lang ang dalawa nang mapansin ang gulat 

na dalaga sa pintuan.

Namukhaan niya ang isa sa mga lalaki. Iyon ang 
nakasalubong niya noong hapong na-interview siya ni 
Mr. Nathan Callanta. Ngumiti ito nang pilyo, inagaw 
muli ang folder mula sa kapatid at lumapit sa kanya. 

“I remember you,” bati nito, sabay lahad ng 
kamay. “I’m Nicko Callanta, bunso nila.”  

Lumapit din ang isa pang lalaki. “I’m Noah,” 
pakilala nito. “Nasabi nga ni Kuya na ngayon ka 
magsisimula.”

“Maaga pa, ah,” puna ng nakababatang lalaki. 
“Alas ocho pa ang pasok.”

Lumunok muna si Bethany bago nagsalita “I….”

“Gusto ko sa tao ’yung maaga, particularly sa 
mga katrabaho ko,” saad ng isang tinig mula sa 
pintuan ng isang silid sa di-kalayuan. Hindi gaya ng 
mga kapatid, naka-slacks at polong kulay puti with 
matching necktie si Nathan. “So I suggest na gayahin 
n’yo ang example ng bago kong secretary at umalis 
na din kayo para maaga kayo sa job site.”

Inagaw ni Noah ang folder mula kay Nicko 
at nginitian siya. Napagtanto niya sa kilos nito na 
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bagaman may kakulitan din, mas mahiyain ito kaysa 
sa bunsong kapatid. “Inggit lang si Kuya Nate kasi 
kami maglalakwatsa, ’tapos siya may client meeting 
kaya kailangang mag-necktie.”

“Hindi lang kayo sanay na guwapo,” sagot ng 
binata na ikinagulat ni Bethany. Ang buong akala niya 
ay wala sa character ng lalaki ang magbiro. 

Bumunghalit ng tawa ang dalawang mas batang 
Callanta bago nagtulakan palabas ng opisina. Nang 
maisara ang pinto, nanatili silang tahimik na para 
bang nagkakahiyaan. 

“Masyado po yata akong maaga,” anang dalaga 
nang sa wakas ay makapagsalita. 

“Hindi kita ire-require na pumasok ng ganitong 
oras araw-araw dahil alas ocho pa naman talaga ang 
pasok, but I appreciate it,” nakangiting turan nito. 
“Halika, I’ll show you to your desk.”

Sa maliit na silid na nakakonekta sa mismong 
opisina ni Nathan, isang L-shaped na mesa ang 
kanyang magiging desk. Sa isang banda ay mayroon 
itong desktop computer at printer, fax machine at 
dalawang telepono. Ang kabila naman ay bakante 
na maaari niyang lagyan ng mga personal na gamit. 

Sa isang dako ng silid ay may isang mahabang 
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sofa kung saan puwedeng maupo ang kung sinumang 
maghihintay sa kanyang boss. 

Ipinaliwanag ni Nathan briefly ang magiging 
trabaho niya. Iniikot din siya nito sa buong floor at 
ipinakita ang opisina ng ama nito. Ipinaliwanag din 
ng lalaki na sa magkakapatid, si Nicko lamang ang 
walang sariling opisina dahil nagsisimula pa lang ito 
sa industriya. At tulad ng dalawang nakatatandang 
lalaki, magsisimula muna ito sa ibaba bago mapo-
promote bilang isa sa mga VP’s ng kompanya. 

Nasa pantry na sila at siya pa ang ipinagtitimpla 
ng kape ng boss nang dumating ang isa sa mga 
estimators nila. 

“Good morning, Sir!” bati nito habang kumukuha 
ng pinggan mula sa cabinet. Tuwing Lunes kasi, may 
libreng pa-breakfast si Mrs. Helen Callanta sa mga 
empleyado ng asawa. 

“Good morning, Arnold,” ganti ni Nathan habang 
hinahalo ang kape sa tasang ibibigay sa kanya. 
“Bago kong secretary, si Bethany. Bethany, si Arnold, 
estimator namin.”

Ngumiti ang huli at naupo sa harap ng mesa. 
“Welcome to the company,” sabi nito. “Matutuwa ka 
dito. Magandang kompanya ito. Masaya pa, ’no, Sir?” 
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Kumindat ito sa amo. 

Tumawa si Nathan at inabot ang tasa kay 
Bethany. Nagkuwentuhan muna ang dalawang lalaki 
at mayamaya pa ay nagpaalam na si Bethany na 
tutungo sa opisina para maayos ang kailangan niyang 
gawin sa araw na iyon. 

Tumango naman si Nathan. Nagpatuloy sa 
kuwento si Arnold, pero parang walang naririnig ang 
binatang amo nito. Nasa isip niya ang pagbabagong-
anyo ng bagong sekretarya. Nang interview-hin niya 
ito, para itong librarian na may salamin, nakapusod 
ang buhok at parang manang ang damit. 

Ang nabungaran niya kaninang nakikipag-usap 
sa mga kapatid ay si Bethany pa rin naman, mas 
lumutang lang ang kagandahan. Nakalugay ang 
buhok nito ngayon na hanggang balikat at malayong-
malayo kay Miss Tapia ang suot na damit. Isa pa, 
maganda pala ang legs ng bago niyang sekretarya…

Napailing si Nathan na para bang gustong 
ipalis sa isip ang kung anu-anong napapansin niya 
sa babae. Masyado lang matagal na si Tita Syl ang 
sekretarya niya kaya parang naninibago siyang isang 
maganda, sexy at batang babae ang makakasama 
niya sa trabaho. 
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Nang mag-a-alas-siete na ng gabi, pinagbuksan ng 
guwardya ng pinto si Nathan. Tatlong meeting ang 
pinuntahan niya at nagpunta pa siya sa inspection ng 
isang job site sa Quezon City kung saan siya inabot ng 
sobra-sobrang traffic kahit pa sa C5 na siya nagdaan. 
Iniwan na niya sa kotse ang jacket at necktie at dinala 
na lamang ang briefcase. Dumerecho siya sa opisina 
at natigilan pa nang makita ang sekretarya. 

Nakaharap sa computer si Bethany at nagta-type 
habang pabaling-baling sa malaking appointment 
book na nasa tabi ng keyboard. Nahubad na nito 
ang jacket na suot kanina at nakatali ang mahabang 
buhok. 

“Bethany?”

Natigilan ang dalaga at gulat na napatayo. “Sir!” 
sabi nito. “Akala ko ay umuwi na kayo.”

“May trabaho pa ’kong tatapusin,” sagot ni 
Nathan. “Bakit hindi ka pa umuuwi?” Tumingin ito 
sa relo. “Seven-fifteen na.”

Pinamulahan ng mukha si Bethany. “Inililipat 
ko lang po sa Excel ang schedule ninyo, Sir. Para 
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mas madalian ako. Magre-record pa rin ako sa 
appointment book kaya lang mas komportable ako 
na nasa computer lahat.”

Ngumiti si Nathan. “Old-fashioned kasi si Tita 
Syl.” Lumapit siya sa sofa at doon ibinagsak ang 
pagod na katawan bago pumikit. “Ikaw na ang bahala 
mag-organize basta ba kung saan ka mas magiging 
efficient.”

“Gusto mo ng kape, Sir? Nagdala din po si Sir 
Noah ng cake kanina galing daw po sa kliyente. 
Ipaghihiwa ko kayo.” Tumayo na ito.

Idinilat ni Nathan ang mga mata saka pinanood 
ang sekretarya. Ngayong wala na itong jacket, muli 
niyang napansin ang magandang hubog ng katawan 
nito. 

May isang linggo nang nagtatrabaho roon ang 
dalaga at sa tingin niya, naka-adapt na ito roon. 
Madali nitong nakapalagayang-loob ang ibang mga 
empleyado… maging siya. Ultimo ang mga kapatid 
ay kabiruan na rin nito, lalo na si Nicko na siyang 
pinakamakulit sa kanilang tatlo.

At hindi niya alam kung bakit ba sa tingin niya 
ay lalo itong gumaganda araw-araw. 

Bigla, muling napailing si Nathan upang pigilin 
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ang mga di-magandang naiisip. Kinuha naman ni 
Bethany na hudyat iyon ng pag-ayaw ng lalaki sa 
inalok niya.

“Nagugutom kasi ako. Hindi ako mabubusog sa 
cake. May mga numero sa bulletin board sa labas, 
mamili ka na lang ng restaurant ’tapos mag-order ka 
ng puwede nating dinner.”

“Pero uuwi na din naman ako, Sir.”

“Nathan.”

“Ano po ’yun?”

“After office hours na, tawagin mo na lang akong 
Nathan. Isang linggo na tayong magkasama, gusto ko 
din namang maging kaibigan mo. Saka ’wag mo na 
’kong pinopo. Bata pa naman ako,” nakangiti nitong 
sabi bago tumayo. “Gusto ko ng beef. I-order mo ’ko 
ng kahit anong beef dish. Samahan mo ’kong kumain. 
Sandali lang naman. Ihahatid na kita sa bahay n’yo 
mamaya.”

“Pero, Sir—”

“Nathan.”

“N-Nathan,” simula ni Bethany na tila hindi 
sanay na tawagin ang boss niya sa pangalan nito. 
“Malapit na din naman akong matapos.”
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“Ako din,” anito. “Maglilipat lang ako ng files 

galing sa flash drive ’tapos kakain lang tayo. Then, 
ihahatid na kita.” Inabutan siya nito ng isang 
libong pisong bill na pambayad sa delivery bago ito 
tumalikod at nagtungo sa sariling opisina. 

Hindi na nakatutol si Bethany. At dahil hindi 
niya alam kung mababastos ito kapag hindi niya 
sinamahang kumain, um-order na rin siya ng para 
sa kanya.

Mayamaya nang matapos na niyang ilipat sa 
Excel ang lahat ng appointments ni Nathan, tumawag 
na ang guwardya para sabihing dumating na ang 
pina-deliver niyang pagkain.

Binayaran niya ang delivery boy bago hinanda 
ang pagkain sa mahabang mesa sa pantry. Japanese 
food ang in-order niya. Beef teriyaki para sa binata at 
California maki para sa sarili. Um-order na rin siya ng 
dalawang miso soup at extra sushi dahil binalaan na 
siya ng mga kasama sa trabaho na malakas kumain 
ang magkakapatid na Callanta. 

Nang maayos iyon, bumalik siya sa opisina 
at nag-warning knock bago binuksan ang pinto. 
Nakaupo sa swivel chair nito si Nathan, suot ang 
salamin sa mata, nakakunot ang noo at mukhang 
seryoso sa binabasa sa monitor. 
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“Sir…” mahina niyang tawag. “Nathan, kumain 

ka na muna.”

Nag-angat ito ng tingin at umaliwalas ang mukha 
nito. “Sige, magsa-shut down lang ako ng PC.” 

Tumango siya at nagbalik sa pantry. Nagsasalin 
siya ng iced tea sa dalawang baso nang pumasok si 
Nathan sa silid at bumuntong-hininga sa nakitang 
nakalatag na pagkain sa ibabaw ng mesa. 

“Ngayon ko lang naisip na gutom na gutom na 
pala ako,” sabi nito bago naupo. Inabot niya rito ang 
baso ng iced tea bago siya umupo sa tapat nito.

Napakunot ang noo ng lalaki nang makitang 
California maki lang ang pagkain niya. “Bakit hindi 
ka um-order ng kanin? Mabubusog ka ba d’yan?”

Tumango siya at gamit ang chopstick, isinawsaw 
ang isang pirasong maki sa sawsawang kasama niyon. 
“Hindi naman ako masyadong gutom, saka um-order 
din ako ng soup.”

Tumango si Nathan habang sumusubo. “So,” 
simula nito. “Tell me about yourself.” 

Napaangat siya ng tingin dito. Nakangiti si Nathan 
sa kanya at tinuro siya gamit ang chopsticks nito. 
“Gusto kong makilala ang mga taong nagtatrabaho 
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para sa ’kin.”

“Nasa resumé ko naman lahat ng kailangan 
n’yong malaman.” Naguguluhan siya sa talagang 
gusto nito.

Natigilan si Nathan bago ito tumawa nang malakas. 
“Pero wala d’un kung ilan kayong magkakapatid, o 
kung ano ang hobby mo, o ang paborito mong libro.”

“Hindi naman relevant sa ina-apply-an kong 
position ang mga bagay na ’yun,” muli niyang turan. 

Sa totoo lang, kinakabahan si Bethany. Hindi siya 
sanay na may kasamang lalaking kasing-guwapo ni 
Nathan sa pagkain. Lalo na, aaminin niya sa sariling 
attracted siya rito. 

“Humor me. Paglabas naman natin ng opisina, 
gusto ko namang maging magkaibigan tayo.”

“Okay.” Nagkibit-balikat siya. “Ano’ng gusto 
mong malaman?”

“Simulan na lang natin d’un sa mga tinanong ko 
na ilan kayong magkakapatid?”

“Only child ako,” sagot naman niya habang 
nilulunod ang maki sa sawsawan. Sa lahat ng bagay 
na puwede nito unang tanungin, pamilya pa niya 
kaagad ang naisipang busisiin. Hindi naman niya 
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ito masisi dahil kung mayroon mang mahalaga rito, 
alam niyang iyon ay ang pamilya nito. 

“Ah, talaga? ’Asan ang parents mo?”

“Sa palagay ko ay nasa langit. Pareho naman 
silang mabait na tao, eh.”

“Oh.” Nabigla si Nathan. “I’m sorry.”

“Matagal naman na ’yun; college pa ako. ’Yun ang 
dahilan kung bakit hindi ako nakatapos ng Creative 
Writing.” Mataman niya itong tiningnan at nginitian 
nang malungkot. “Siguro sasabihin ko din sa ’yo ’yung 
kuwento, pero kung puwede ’wag muna iyon ang 
pag-usapan natin.”

Hinawakan siya nito sa palad at pinisil iyon 
at nagulat siya dahil para bang nabawasan ang 
pangungulilang lagi niya nararamdaman kapag 
naaalala ang mga magulang. Nang bitiwan siya ni 
Nathan, bumaling siya sa miso soup para itago ang 
pamumula ng mukha. 

“Ano ulit ’yung isa ko pang tanong? Ah, hobby. 
Ano’ng hobby mo?”

Hindi niya kailangang mag-isip. “Magsulat,” 
mabilis niyang sagot. 

Matagal silang nagkuwentuhan habang kumakain 
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at hindi namalayan ang pagdaan ng oras hanggang sa 
makita ni Bethany ang relo ni Nathan at napansing 
mag-a-alas-nueve na. Magkatulong silang nagligpit 
ng pinagkainan at nag-lock ng opisina. Hindi na sana 
siya magpapahatid, pero hinawakan siya ng binatang 
amo sa siko bago makalabas ng elevator sa ground 
floor at isinama siya nito sa basement kung saan 
nakaparada ang bago nitong silver Honda Civic. 

“Malapit lang naman ako dito, Nathan,” pilit niya 
nang pagbuksan siya ng pinto ng sasakyan.

“O di, mabuti. Hindi ka out of the way,” nakangiti 
nitong giit habang marahan siyang itinutulak papasok 
ng kotse.

Napailing siya at tuluyan nang sumakay. Isinara 
nito ang pinto saka lumibot patungo naman sa driver 
side para sumakay. Nagbukas ito ng air con bago 
pinaandar ang kotse. 

“Ganyan ka ba talaga?” tanong ni Bethany nang 
tumingin sa likod si Nathan habang inaatras ang 
sasakyan palabas ng parking space.

“Alin?” tanong nito.

“You can’t take no for an answer.” 

Ngumiti ito sa kanya sa paraang parang 
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nakakatunaw ng buto. “Minsan,” sagot nito. 

Sa tantya niya, understatement ang sagot nitong 
iyon. Itinuro niya ang daan pauwi sa kanila at wala 
pang sampung minuto ay nasa harap na sila ng maliit 
na gate ng inuupahang apartment. Apat na pinto iyon 
at sa kanya ang pangalawa. 

“Thank you,” aniya nang harapin niya ang binata 
bago ito bumaba.

“You’re welcome,” anito. “I’ll see you on Monday.”

Pinagmasdan ni Nathan ang sekretarya habang 
binubuksan nito ang gate hanggang makatapat ito 
sa pinto ng bahay. Tinapunan siya nito ng isa pang 
ngiti at kumaway. Bumusina siya nang mahina at 
nang maisara ni Bethany ang pinto, saka lamang siya 
nagsimulang magmaneho papalayo. 

Sinabi niya noon kay Nicko na si Bethany ang 
kinuha niyang sekretarya dahil ayaw niyang ma-
distract ng isang babae ang pagtatrabaho. Ngayon 
niya naisip na mali siya sa desisyon. With Bethany’s 
shy smile etched on his mind, he decided, she was 
presenting a bigger trouble than the women he had 
met before. 

—————



Inosenteng Puso - Elise Estrella
Araw ng sabado kinabukasan at wala siyang 

pasok sa opisina. Dahil nainip sa bahay, nagpunta sa 
Market! Market! si Bethany. Nag-iikot-ikot lang siya 
hanggang sa makabili ng libro at ng kung anu-ano 
pang nakita niyang nakatutuwang bagay na alam 
niyang pagsisisihan niyang binili niya pagdating niya 
sa bahay.

Nang makakita ng fortune bamboo sa isang 
tindahan ng halaman sa bandang tiangge ng mall, 
naisip niya iyong bilhin at ilagay sa mesa niya sa 
opisina. 

Pauwi na siya nang mapagpasyahang magtungo 
muna sa opisina para iwanan na ang halaman doon 
bago tumuloy sa bahay. Hawak niya ang maliit na 
pasong puno ng puting pebbles nang isuot niya ang 
susi sa pinto ng opisina. May narinig siyang tunog 
galing doon at napakunot siya ng noo. 

Sino ang maaaring naroon sa araw na ito na 
sarado ang opisina? Multo ba iyon o magnanakaw? 
Sa simula ay kinabahan siya, pero marahan siyang 
lumapit sa pinanggalingan ng inggay. Nasa pantry 
iyon. Tila ba may taong nagbubukas ng mga cabinet 
na parang may hinahanap. Hinigpitan niya ang 
hawak sa dalang paso ng halaman. Pag magnanakaw 
ito, ipupukol na lang niya rito ang paso. Makakalayo 



Inosenteng Puso - Elise Estrella
naman siguro siya rito kaagad at makakahingi ng 
saklolo habang nakakakita pa ito ng mga lumilipad 
na bituin.  

Sumilip siya mula sa pintuan ng pantry at 
nakita ang isang lalaking nakatungo sa pintuan ng 
ref na tila ba may hinahanap. Nakilala niya kaagad 
si Nathan. Napangiti siya nang makitang hinila nito 
ang isang balot ng cookies mula sa bandang likuran 
ng ref at isang karton ng fresh milk. Tumuwid ito sa 
pagkakatayo saka humarap sa kanya. Ngunit sa gulat 
ng binata, naibato nito ang lahat ng hawak sa ere at 
napahakbang palayo kaya nauntog sa cabinet.

Mabilis niya itong nilapitan at tinangkang 
tulungan, pero nadulas siya sa natapong gatas at 
dumere-derecho siya sa dibdib ng amo. Nasalo siya 
ni Nathan ngunit naitulak niya ito kaya muli itong 
nauntog sa cabinet. Nanghihinang dumausdos pababa 
ang binata hanggang sa magkayakap silang napaupo 
sa sahig. Nakasandal sa pintuan ng ref ang binata at 
siya naman ay nakaupo sa pagitan ng mga hita nito 
at nakasandal ang tagiliran niya sa dibdib nito. 

Sobrang pinamulahan siya ng mukha nang 
magtama ang mga mata nila at halata sa mukha nito 
ang pagkagitla. 

Hindi niya napigilan ang sarili at napahagikgik 
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siya. Natawa rin si Nathan. Mayamaya pa ay 
namimilipit na silang dalawa sa katatawa. Una siyang 
nakatayo at inalalayan niya ito at pinaupo sa isang 
upuan sa harap ng mesa. 

“I’m sorry, I’m sorry,” sabi niya. Nag-alis ito ng 
salamin at kinusot ang tsinitong mga mata habang 
humihingal.

“Ginulat mo ’ko.”

“’Kala ko kasi magnanakaw,” aniya. 

Binuksan ni Bethany ang freezer at kumuha ng 
isang ice tray. Kumuha rin siya ng isang hand towel 
mula sa drawer at nagbalot ng ilang ice cubes doon. 
Lumapit siya sa binata at wala sa sariling idinaan ang 
mga daliri sa malambot nitong buhok para hanapin 
kung saan ito nauntog. Marahan niyang idinikit ang 
ice pack na ginawa niya sa isang bahagi sa likuran 
ng ulo nito na medyo namamaga na.

“Kung nagkataong magnanakaw nga ako, ano 
gagawin mo?” tanong nito. Sa totoo lang ay nagulat 
din si Nathan nang simulan itong asikasuhin ng 
babae. 

“Babatuhin kita ng paso,” sagot niya sabay turo 
sa fortune bamboo na nailapag muna niya sa mesa 
bago nilapitan si Nathan at nadulas.
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Nagtaas ng kilay ang binata. “Hindi ko alam 

kung epekto lang ’to ng bukol ko pero… babatuhin 
mo ’ko ng paso?”

Tumango si Bethany. “Nag-softball ako n’ung 
high school.”

Napangiti ito. “Ano nga pala’ng ginagawa mo 
dito?” tanong muli ni Nathan. Hinawakan siya nito 
sa magkabilang braso bago umikot para harapin siya. 

“Kasalanan din n’ung halaman na ’yun,” sagot 
niya habang sinasalo ng isang kamay ang tumutulong 
tubig mula sa hand towel. Ipinaliwanag niyang 
gusto niyang ayusin ang desk niya at ang una niyang 
ilalagay doon ay iyong fortune bamboo. 

Napailing si Nathan. “Mukhang hindi fortune ang 
dadalhin niyan sa ’yo,” biro nito. Kinuha ng binata 
ang hand towel at ito na mismo ang nagdala niyon 
sa lababo. “Ipasok mo na sa opisina ’yan at ako na 
ang maglilinis dito.”

“Ano ba kasi’ng ginagawa mo dito?”

“May nakalimutan akong file kahapon.” Piniga 
nito ang hand towel bago isinampay sa nakapatay 
nang gripo. “Tinapos ko lang kanina. Nagutom ako 
kaya ako lumabas. Teka, kumain ka na ba?”
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Umiling siya. Napangiti ulit ang lalaki. “Dahil 

binukolan mo ’ko, sasamahan mo ’kong kumain 
ngayon.”

Nasasanay na siya sa mga ngiti at biro nito kaya 
gumanti rin siya. “Libre mo?”

“Ako na nga ’tong may bukol, ako pa’ng 
manlilibre.”

“Eh di, ’wag na lang. Uuwi na lang ako.”

Tumawa si Nathan. “Sige na, libre ko na. Dalian 
mo diyan at tutulungan mo pa ’kong maglinis dito 
sa pantry.”

—————

Naging napakagaan ng loob ni Bethany sa boss. 

Matapos magtulungan sa pagliligpit ng kalat sa 
pantry, dinala siya nito sa Glorietta kung saan sila 
kumain sa isang Italian restaurant. Nagkuwentuhan 
sila na para bang matagal nang magkaibigan. 
Nalaman niyang bata pa ay hilig na nito ang mag-
drawing at nang maka-graduate noong kolehiyo, nag-
magna cum laude ito sa UST sa kursong Architecture. 

Naikuwento naman niya na pagsulat naman ang 
hilig niya at sinabihan siya nitong magpakita ng mga 
naisulat niya sa hipag na si Rebecca, na isang writer 



Inosenteng Puso - Elise Estrella
at editor sa isang women’s magazine. 

Matapos kumain, nagyaya si Nathan na samahan 
muna siya nito habang nag-iikot-ikot. Nilibot yata 
nila ang lahat ng mall na magkakalapit sa Makati. 
Nanood pa sila ng sine at nang papalubog na ang 
araw ay naupo sila sa isang tahimik na restaurant 
sa Greenbelt. Malaki pa rin ang ngiti ni Nathan kaya 
tinaasan niya ito ng kilay. 

“Wala lang. Masaya lang ako ngayon,” sabi nito 
bago pa muling tumungo para basahin ang menu na 
inabot ng waiter dito. 

Nilibot ni Bethany ang paningin sa mga 
kumakain at pakiramdam niya ay basura siya sa suot 
niyang maong, simpleng blue t-shirt at sneakers. 
Nang bumaling siya kay Nathan, napansin niyang 
pinagmamasdan siya ng binata. Naisip niyang kahit 
naka-maong at t-shirt lang din ang binata, hindi pa rin 
maitatago ang kaguwapuhan nito… o ang pagiging 
mayaman. 

“Ready to order?” tanong nito.

“Ikaw na lang ang bahala.” Tumango ito. 
Tumungo siya habang umo-order ito ng pagkaing 
hindi pamilyar sa kanya. Nang makalayo ang waiter, 
natahimik silang dalawa at nahihiya siyang nag-angat 
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ng paningin upang tingnan ang ginagawa ni Nathan. 
Pinanonood siya nito.

“What’s wrong?” untag ng lalaki.

Daglian siyang umiling. “Wala,” sabi niyang may 
matamis pang ngiti. “I’m just thinking that I’m having 
such a great time.”

Ngumiti si Nathan nang mapanukso. “Bakit? 
Hindi mo ba ini-expect na masarap akong kasama?”

Tumawa si Bethany. “Hindi naman. Kaya lang 
kasi… boss kita.”

Umiling ang binata at ginagap ang kamay niya. 
“Sa labas ng opisina, si Nathan lang ako. Di ba sinabi 
ko na sa ’yo na gusto ko din namang maging kaibigan 
mo? Sabado ngayon at wala tayo sa opisina.”

Kahit alam niyang pinamumulahan na naman 
siya ng mukha, ngumiti si Bethany at tumango. 
Hindi lingid sa kanya na hindi binibitawan ng lalaki 
ang kamay niya at hinayaan niya iyon hanggang sa 
dumating ang pagkain. 

Matapos kumain, tiningnan ni Nathan ang relo 
at nakitang pasado alas nueve na ng gabi. 

“Pagod ka na ba?” tanong nito nang muling 
gagapin ang kamay niya habang papalakad sila 
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pabalik ng parking lot. Umiling lamang ang dalaga. 
“May alam akong café malapit dito. Tahimik d’un. 
Puwede pa tayong magkuwentuhan… kung hindi ka 
pa sawa sa ’kin.”

Tumawa si Bethany at nahihiya man, pinisil niya 
ang palad nito. “Hindi pa naman. Pag nag-resign ako 
sa Monday, malamang sawa na nga ako.”

Marahan siyang pinitik sa ilong ng binata bago 
siya ipinagbukas ng pintuan ng kotse. 

—————

Dalawang umuusok na tasa ng kape ang nasa 
harapan nilang dalawa habang nakaupo sila sa 
mesa sa terrace ng coffee shop na itinuro ni Nathan. 
Malamig ang hangin at presko ang gabi, at sa 
talambuhay ni Bethany ay hindi siya nag-enjoy ng 
katulad ng ganoon sa lahat ng date na nadanas niya. 

“Tell me something about you that I don’t know,” 
bigla na lang ay saad ni Nathan. 

“Ilang oras na tayong nagkukuwentuhan, hindi 
mo pa ba alam ang lahat sa ’kin?” tukso niya.

“Siyempre marami pa ’kong hindi alam tungkol 
sa ’yo. Gusto kong malaman ang lahat ng p’wede 
kong malaman.”
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May smug itong ngiti sa mga labi na tila ba 

nangtsa-challenge. Gusto tuloy niya itong gulatin 
para lang mawala ang nakakaloko nitong ngisi. 

Kinuha niya ang tasa ng kape, hinipan iyon 
bago sumipsip. Marahan niya iyong ibinaba bago 
matamang tiningnan ang kaharap.

“Ayokong mag-asawa. Pero before I turn 
thirty, which is three years from now, gusto kong 
magkaanak.”


