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akati, 2010…

“Sigurado ba talaga kayo sa gagawin n’yo?” Halata 

ang kaba sa tinig ng nagsalita. Nakatayo ito sa harap ng apat na 

lalaking naghahanda ng mga gamit.

“Relax ka lang,” sagot ng isang nakatingin din sa apat. 

Magkatabi sila ng unang nagsalita. Pero taliwas sa kasama, ang 

huli ay cool na cool. Halatang sanay na sa ganoong gawain. 

“Alam ng tropa ko ang gagawin nila. Ilang beses ko nang na-

brief ang mga ’yan, okay?” Inakbayan pa nito ang katabi.

“Paano kung umalma ’yun at mag-iskandalo?”

“Mabilis kumilos ang mga tauhan ko. Sanay na sila sa 

ganitong trabaho.”

“Eh, paano kung mahuli sila?”

“Puwede ba naman ’yun? Siyempre hindi nila hahayaang 

basta-basta na lang sila mahuli. Malaki ang nakataya dito.” 

Pagkuwa’y lumapit ito sa apat na lalaki at nakiupo sa tabi ng 

mga iyon. “Magpapahuli ba kayo?” tanong nito.

Isang nakakalokong tawanan ang pinakawalan ng grupo.
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“Naku, matinding bakbakan muna bago kami mahuli!” 

anang pinakaeksperto sa apat, na sinang-ayunan naman ng iba.

“See?” nakangiting sabi ng lalaki. “Well-trained ang mga 

’yan kaya sisiw sa kanila ang gagawin nilang ito.” Tiningnan 

pa nito ang mga tinutukoy, na katatapos lang maglagay ng mga 

bala sa kani-kanilang mga baril.

“Sana nga hindi sila pumalpak. At sana hindi rin palpak 

itong plano mo,” seryosong pahayag ng kinausap. “This is 

my last card.” Saka niya sinundan iyon ng isang malalim na 

buntong-hininga.

“Actually, wala ka nang card. Naubos mo na lahat,” paalala 

ng kanyang kasama. “Lifeline na itong ginagawa natin. Nag-Dial-

A-Friend ka, kaya ako nandito. Hindi kasi uubra ang Ask The 

Audience!” Saka ito tumawa nang malakas.

“Hindi ako nakikipagbiruan!” Bahagyang tumaas ang tinig 

ng lalaki kaya tumigil sa pagtawa ang kanyang kasama. “Buhay 

ang pinag-uusapan dito, ’tapos game show ang isisingit mo. 

Ano ka ba naman!” sita pa nito.

“Gusto ko lang na ma-relax ka kaya kita pinatatatawa. 

Masyado ka naman kasing serious, eh, wala naman tayo sa 

ICU.” Tatawa sana uli ito kaso isang matalim na tingin ang 

ibinigay sa kanya ng lalaki kaya pumormal na. “Look, I know 
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kinakabahan ka dahil ngayon mo lang gagawin ’to. Pero ina-

assure ko na sa ’yo na hindi papalpak ang mga tauhan ko. Trust 

me.”

“May tiwala naman ako sa ’yo, eh, kaya nga ako nandito.” 

Napaupo ang lalaki at tila sasabunutan na ang sarili. “It’s just 

that… naguguluhan lang talaga ako.”

“Huwag ka nang maguluhan. Napag-usapan na natin ang 

buong plano. We discussed this several times. Just do your part 

and I will do mine. Believe me, bukas ng gabi ay masaya ka 

na.”

“Sana nga.” 

Bahala na…

✿♥‿♥✿

Walang kamalay-malay ang babaeng nagda-drive ng kotse 

na may nakaabang na pala sa labas ng kanilang subdivision. 

Pakanta-kanta pa ito.

Lihim na nagpasalamat ang babae nang makitang walang 

traffic sa labas ng White Plains. Ibig sabihin ay mabilis niyang 

mararating ang French Embassy na nasa Buendia Avenue. Sa 

isang araw na ang kanyang alis at kailangan niyang makuha ang 

kanyang visa.

Napatingin siya sa labas ng sasakyan at napangiti. Maganda 
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ang sikat ng araw at maaliwalas ang langit. Tila ang ganda ng 

paligid, lalo na sa parteng dinadaanan niya sa may Acropolis. 

Elevated kasi ang naturang lugar kaya nakikita niya ang 

ibabang bahagi ng lungsod na patungong Marikina.

What a beautiful day.

✿♥‿♥✿

“Lumabas na ang subject. Alert na kayo diyan. Dadaan na 

siya in two minutes.” 

Kabisado na ng nagsalita ang rutang ginagamit ng babae 

kapag lumalabas ito ng subdivision. Ilang araw din yata nilang 

sinubaybayan ito.

“Natatanaw na namin ang kotse,” sagot naman ng kasama 

nito sa radyo.

“Okay, then, execute Plan A now.”

“Plan A na po.” Iyon lang at nawala na sa ere ang nagsalita.

✿♥‿♥✿

Mabilis na tinapakan ng babae ang brake ng kotse nang 

makita ang biglang pagsulpot ng isang van sa harap niya.

“Shit!” napasigaw pa siya dahil akala niya ay sasalpok ang 

kanyang sasakyan. Nakahinga siya nang tumigil ang kanyang 

Honda Civic, pero halos gahibla lang ang distansya nila ng van.
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Oh, my God. Napasandal siya nang ma-realize na muntik na 

siyang madisgrasya.

“Baba!” Napakislot siya nang marinig ang sigaw. Nang 

mapatingin siya sa labas ng kotse ay isang pigurang naka-

bonnet ang naroroon. May baril ito na nakatutok sa kanya!

Kidnapper! Iyon ang agad na rumihestro sa utak niya. 

Nagpa-panic na inabot niya ang cellphone sa bulsa, pero bago 

pa niya makuha iyon ay nabuksan na ang kanyang sasakyan. Sa 

isang iglap ay hawak na siya nito sa may braso.

“Miss, huwag ka nang pumalag.” Mabilis siyang nahila ng 

lalaki palabas ng kanyang sariling kotse. Kahit nagpupumiglas 

ay wala siyang nagawa dahil higit itong malakas kaysa sa kanya. 

Sa isang iglap ay naipasok siya sa vannette.

“S-sino kayo? Ano’ng kasalanan ko?” sigaw niya sa dalawa 

pang naroroon sa loob ng sasakyan. Mabilis siyang napiringan 

sa mata kaya hindi na niya natingnan ang mga iyon. Pero dinig 

na dinig niya nang may magsalita.

“Pasensya na, trabaho lang ito.” Surprisingly ay mahinahon 

ang tinig.

“Trabaho n’yo ang mandukot ng tao?” lakas-loob niyang 

tanong. Pero wala na siyang narinig na sagot mula sa kanyang 

mga abductors.
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God, bakit ako pa ang na-kidnap? Hindi pa ba sapat ang mga 

dinaanan kong sama ng loob? Paano pag hindi ako natubos agad? 

Ano’ng mangyayari sa akin? Papatayin?

Naramdaman na lang niyang tumatakbo na ang sasakyan. 

Kung saan sila patungo, hindi niya alam. Mayamaya ay may 

naamoy siyang kung anong klaseng kemikal. Tila sadyang 

itinapat iyon sa may ilong niya kaya langhap na langhap 

niya ang nakakahilong amoy. Unti-unti siyang nahihilo’t 

nanghihina.

Lord, help me. 

Iyon lang at tuluyan na siyang nawalan ng malay.
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ernando Airbase, Lipa, Batangas, 2004.

Malayo pa si Rain ay nakita na niya ang sasakyang 

puti, obviously ay nasiraan. Mag-a-alas-seis na ng hapon at 

kagagaling lang ng binata sa pag-jo-jogging.

“Excuse me, pare, ano’ng problema?” aniya nang 

makalapit. 

Natural na sa kanya ang mag-offer ng tulong kapag nakita 

niyang kailangan. Palibhasa laking probinsya, hanggang ngayon 

ay dala-dala pa rin niya ang ugaling matulungin.

“Flat tire.” Lumingon ang sumagot mula sa pagkakayuko.

Nagulat si Rain nang makitang babae pala ang driver 

ng sasakyan. Naka-bonnet kasi ito at nakatalikod kaya hindi 

agad niya nalaman. Pero nang makita niya ang mukha nitong 

napakinis at mala-anghel ay agad siyang napalunok. Para 

niyang nakaharap si Natalie Portman. Bahagyang natigilan ang 

binata, hindi nga naman kasi araw-araw na na nabibigyan siya 

ng pagkakataong makakita ng ganoong klase ng kagandahan, 

iyong puno ng kainosentehan.
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“Hindi ako masyadong marunong magpalit ng gulong, eh,” 

narinig niyang pahayag ng babae.

“Ah, eh, tulungan na kita,” mabilis na sagot ni Rain. 

Ngumiti pa siya.

“Thank you ha.” Ngumiti rin ang estranghera, lumabas 

tuloy ang pantay-pantay nitong ngipin, animo model ng 

toothpaste. Saka na-realize ni Rain na napakabata pa ng babae, 

wala pa yatang disiotso anyos. Menor de edad, sa madaling 

salita.

“Taga-saan ka?” Hindi nakatiis na tanong ng binata habang 

nagpapalit ng gulong.

“Dito lang sa loob ng airbase,” sagot nito. “Ikaw, piloto ka 

ba?”

“Hindi pa,” ani Rain. “Hindi pa tapos ang training namin 

sa flying.”

“Oh. So magiging pilot ka eventually.” She smiled. 

Kumabog ang dibdib ni Rain dahil doon.

“Sana!” natatawang sagot ng binata.

Hindi nagtagal ay napalitan na ang gulong ng kotse. 

Bumakas ang matinding tuwa sa mukha ng babae, na ikinasiya 

naman ni Rain.

“Hey, thank you ha. Ano nga pala pangalan mo?” kaswal na 



B11
mydearwriter

tanong ng estranghera.

“Rain ang tawag sa ’kin ng mga kaibigan ko.” Inilahad ng 

binata ang kanyang kanang kamay, na agad namang tinanggap 

ng babae.

“I’m Ginny,” anito. “Halika, sakay na para maihatid kita. 

I’m sure malapit ka lang naman dito.”

“Oo, diyan lang ang barracks ko.” Itinuro niya ang 

direksyon ng tinutuluyan sa bagong kakilala. Agad naman 

nilang narating iyon.

“Malapit ka nga lang talaga sa amin,” komento ni Ginny 

nang makababa siya.

“Thank you ha,” ani Rain.

“Ako nga ang dapat mag-thank you dahil tinulungan mo 

ako.”

“Wala ’yun!” Ngumiti pa ang binata. “Sige.”

Nang makaalis na ang babae ay saka humakbang si Rain 

para pumasok sa barracks ng mga opisyal na nagti-training 

para maging piloto. Agad siyang sinalubong ni Toby na 

classmate niya.

“Bok, tamang-tama ang dating mo. May tawag ka sa 

military line, si Lilibeth!”
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Nagtaka siya bakit sa military line tumawag si Lilibeth, eh, 

puwede namang sa cellphone. Pero para na ring sinagot ang 

tanong niya nang muling magsalita si Toby.

“Nawala daw ang cellphone niya kagabi.”

Sa narinig ay mabilis na tinakbo ni Rain ang kinaroroonan 

ng nag-iisang military phone sa barracks nila.

“Salamat, bok,” pahabol niya pa sa kasamahan.

Dalawang taon na niyang girlfriend si Lilibeth. Nasa PMA 

pa si Rain nang makilala niya ang babae na noon naman ay 

isang nursing student sa St. Louis University sa Baguio City. 

Ngayon ay ganap na itong nurse at nagtatrabaho sa Baguio 

General Hospital. 

Hindi puwedeng bumaba si Lilibeth para puntahan siya sa 

Batangas kaya nagkakasya na lamang sila sa tawag at text. 

May fifteen minutes ding nag-usap ang magnobyo. As 

usual, nag-update lang sila ng mga pangyayari sa kanilang 

buhay. Matapos ang phone call ay pumasok na sa kanyang 

kuwarto si Rain upang mag-review. 

Ganoon na ang routine niya simula nang maging flying 

student. Kung walang lipad ay nagri-review ng mga notes o 

di kaya ay tumatakbo upang mapanatiling fit ang kanyang 

katawan. Adjusted na siya sa kanyang buhay sa airbase. Hindi 
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man ganoon ka-exciting, at least, hindi rin complicated. 

Kontento na si Rain na tahimik ang kanyang buhay.

Ang hindi niya alam, nakatakdang magbago ang inog ng 

kanyang mundo dahil sa simpleng pagtulong na ginawa niya 

nang hapong iyon.

✿♥‿♥✿

“Tupaz, may naghahanap sa ’yo!”

Nasa flight line si Rain at kasalukuyang nakikipag-usap 

sa mga kasamang flying students nang tawagin ng kanilang 

instructor pilot. Agad siyang tumayo upang tingnan kung sino 

ang naghahanap sa kanya.

“Ginny?” Hindi siya makapaniwalang naroroon sa may 

flight line ang kanyang nakilala noong isang araw. “Paano mo 

nalamang nandito ako?”

“Hi, Rain!” bati ng babae. “Maliit lang naman itong 

Fernando Airbase, madali lang maghanap ng tao,” walang 

anumang sagot nito.

Mabilis na sinipat ni Rain ang kaharap. Naka-leggings ito 

na printed at blouse na puti. Nakatirintas ang mahaba nitong 

buhok na lalong nagpabata sa itsura nito. Tingin niya ay kinse 

anyos lang yata ang babae.

“Para nga pala sa ’yo.” Iniabot ni Ginny ang isang 
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katamtamang-laking Tupperware.

“Ano ’to?” nagtatakang tanong niya. Pero obvious na 

pagkain ang laman ng naturang lalagyan.

“Baked macaroni ’yan, gawa ko. I hope kumakain ka niyan 

kasi masarap ’yan.” Ngumiti pa ito, inosente at neneng-nene 

ang dating.

Bagaman alanganin si Rain na tanggapin ang bigay ng 

babae, hindi naman niya maatim na tanggihan si Ginny dahil 

sinadya pa siya nitong puntahan. Gentleman pa naman siyang 

naturingan. Matapos magpasalamat ay nagpaalam na siyang 

kailangan na niyang bumalik sa loob dahil may lecture pa sila. 

Walang anumang umalis na rin si Ginny. 

Nang sundan niya ito ng tanaw ay napansin ni Rain na 

ibang kotse ang dala nito at hindi iyong gamit nito noong una 

silang magkita.

Rich girl, konklusyon niya.

✿♥‿♥✿

“Magkakilala pala kayo ni Ginny Adriano?”

Napalingon si Rain at nakita niyang si Capt. Samson ang 

nagsalita, isa sa mga instructor pilots nila sa Flying School.

“Yes, Sir.” Ngumiti siya.
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“Matagal na ba kayong magkaibigan?”

Umiling ang binata. “N’ung kailan lang po kami 

nagkakilala.”

“Ingat ka lang, mahal na mahal ’yan ng daddy niya,” ani 

Capt. Samson.

“Sir, acquaintance lang po ang status namin,” natatawang 

sagot niya. Pero out of curiosity ay bigla siyang naging 

interesado sa komentong iyon ng kanyang upperclass officer. 

“Bakit, Sir, sikat ho ba ang daddy ni Ginny?” kaswal na tanong 

niya.

“Eh, sino ba naman ang hindi nakakakilala kay General 

Adriano?” baling sa kanya ni Capt. Samson.

Napa-“oh,” si Rain sa narinig. Of course, kilala niya si 

General Marcial Adriano. Kadete pa lang siya sa PMA noon 

ay narinig na niya ang pangalan ng naturang opisyal. Isang 

matapang at magaling na piloto, kahanga-hanga ang mga 

exploits nito sa Mindanao. Kaya nga isa si General Adriano sa 

mga ‘sinasamba at idolo’ ng mga piloto sa Philippine Air Force.

“Kid,” inakbayan pa ni Capt. Samson si Rain, “kapag ang 

anak niya ang tinalo mo, tiyak na wala ka nang career bukas. 

Eh, pag nagalit pa siya, baka tuluyan ka nang mabura sa 

mundo!” paalala nito sa pabirong paraan.
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Bahagyang namutla siya sa narinig.

Anak ng pating, deadly pala ’tong si Ginny! 

Sa nalaman ay agad na ipinangako ni Rain sa sarili na 

iiwasan ang babae dahil ayaw niyang mabulabog ang kanyang 

mga plano sa buhay. Kahit ano ang mangyari, kailangang 

matupad ang kanyang ambisyon at hindi ang tulad ni Ginny 

ang sisira niyon.
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ata pa si Rainier Nolasco Tupaz ay pangarap na niyang 

maging piloto. Fascinated siya sa misteryo ng kalangitan at 

naaaliw siya sa mga ulap. Lumaki siya sa probinsya ng Capiz 

kung saan mayroon silang malapad na fishpond.

Tuwing summer ay ugali na niyang tumambay sa may 

palaisdaan at kapag walang ginagawa ay nakatingala lang 

siya sa langit. Inggit na inggit si Rain sa mga ibong malayang 

nakakalipad sa kalangitan at lagi siyang natitigilan kapag may 

napapadaang eroplano. Daig pa niya ang laging nakakakita ng 

aparisyon tuwing may dadaang sasakyang panghimpapawid. 

Dahil doon ay nagsimula siyang mangarap. At ipinangako niya 

sa sarili na balang-araw ay magpapalipad din siya ng eroplano.

Supportive naman ang pamilya ni Rain sa kanyang 

ambisyon. Parehong maunawain ang kanyang mga magulang 

na sina Reynerio at Olivia, maging ang kanyang mga kapatid 

na sina Belinda at Cecilia. Sila ang laging nagsasabi sa kanya na 

kaya niyang tuparin ang kanyang pangarap na maging piloto.

Pagkatapos ng high school sa St. Mary’s Academy sa Roxas 

City ay dumiretso si Rain sa UP Diliman. B.S. Chemistry ang 
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napasahan niyang kurso pero hanggang freshman lang siyang 

nag-aral doon. Kumuha siya ng exam sa PMA at pinalad 

na makapasa. Sa academy ay nag-aral siya nang husto para 

makaabot sa quota na karaniwang itinatakda para sa mga 

gustong mapabilang sa Philippine Air Force. Nagbunga naman 

ang mga paghihirap ni Rain dahil pagkatapos ng apat na taon 

ay agad siyang naging opisyal ng Hukbong Panghimpapawid, at 

ngayon nga ay nagti-training na siya para maging ganap na 

piloto.

Kaya naman kahit mahal nga ni Rain ang kanyang girlfriend 

na si Lilibeth ay hindi pa rin niya ito mayayang magpakasal. 

Matagal na nga siyang tinutukso ng mga kaibigan niya na 

pakasalan na ang babae tutal ay pareho na umano silang 

stable, pero para kay Rain ay hindi pa oras para mag-asawa 

siya. Marami pa siyang gustong maranasan sa kanyang military 

career at alam niyang hindi siya magiging ganoon ka-daring 

para mag-explore kapag may pamilya siyang iniisip.

Mabuti na lang at maging si Lilibeth ay nagpahiwatig na 

hindi pa din ito handang lumagay sa tahimik dahil may balak 

pa itong mag-abroad. Mas malaki daw kasi ang kikitain nito 

sa ibang bansa bilang nurse kaya mas doon naka-focus ang 

atensyon ng nobya. Sa katunayan ay nagpa-process na ito ng 

mga papeles, kaya halos hindi siya nito madalaw sa Batangas.
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Pero okay na nga lang din kay Rain ang ganoong set-

up dahil kailangan din niyang mag-concentrate sa kanyang 

trabaho. Hindi siya basta-bastang makakaalis ng Fernando 

Airbase dahil sa training at duty, kaya hindi rin niya nadadalaw 

sa Baguio si Lilibeth. Mabuti na lang at nagkakaintindihan 

silang dalawa kaya wala silang masyadong problema.

At ayaw niyang magkaroon ng dagdag na problema.

Kailangang iwasan ko ang bagets na ’yun, sumpa ni Rain sa 

sarili. 

Kinagabihan ay baked macaroni ang dinner niya. In 

fairness, talagang masarap ang pagkakagawa niyon.

✿♥‿♥✿

“Hello, Rain! S’abi na nga ba’t makikita kita dito.”

“G-Ginny.” Biglang nag-alarm ang mga warning bells sa 

katawan ng binata. Katatapos lang niyang um-attend ng misa 

at palabas na ng simbahan nang mabungaran ang babae.

Nagdasal naman ako nang taimtim, bakit pinadalhan agad ako ng 

temptasyon?

“O, bakit parang nakakita ka ng multo?” natatawang untag 

ni Ginny. Naka-slacks ito na dark blue at puting sleeveless 

blouse. 

Nakalugay ang buhok nitong umabot yata hanggang 
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baywang, straight at makintab na makintab.

Ito na ba ang tinatawag na devil in disguise? 

Ngumiti nang alanganin si Rain. “Hindi, nagulat lang ako,” 

tanggi niya. “Ano, magsisimba ka pa lang ba?”

“Oo. Ikaw, tapos ka nang magsimba?”

“Yeah.” Buti na lang, agad na naisip ng binata. “O pa’no, 

mauna na ako ha. Magri-review pa kasi ako.”

“Ay, ganu’n ba?” Halata ang panghihinayang sa boses ni 

Ginny. “Sige, see you around,” anito bago tuluyang pumasok 

sa simbahan na naroroon lang din sa loob ng airbase.

See you around? Saglit na natigilan siya sa narinig, tila ba 

nagbabadya ng panganib ang mga katagang iyon. 

Iyan na nga ang ayaw niyang mangyari! 

Nagmamadaling sumakay ng tricycle si Rain para 

makabalik sa barracks nito. Baka kasi kapag naglakad lang siya, 

madaanan pa siya ni Ginny. Wala mang direktang sinasabi 

sa kanya ang dalaga, naisip niya na mabuti na iyong siya na 

mismo ang lumalayo.

Better be safe than sorry.

✿♥‿♥✿

Next day. Kararating lang ni Rain sa kanilang barracks. 
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Buong araw siyang nasa klase kaya talagang pagod siya. Halos 

hilahin na nga niya ang sarili papuntang kuwarto.

Matutulog muna ako nang dalawang oras bago mag-review. Sana 

walang istorbo.

“Hi, Rain!”

Biglang natigil sa paglalakad ang binata nang marinig ang 

pamilyar na tinig. Parang isang pelikulang inilagay sa slow 

motion, dahan-dahang lumingon siya upang tingnan ang sanhi 

ng tila pagtigil ng hininga niya. At hindi siya nagkamali, si 

Ginny nga ang nagsalita.

Na naman? Gusto niyang madismaya nang makitang 

kampanteng nakaupo sa kanilang receiving area ang babae. 

Cool na cool pa ito, tila hindi man lamang nahiya na quarters 

ng mga lalaki ang kinaroroonan nito.

“A-ano’ng ginagawa mo dito? Mag-a-alas-seis na, ah.” Nasa 

himig ni Rain na hindi welcome ang kanyang kausap, pero sa 

malas ay tila hindi iyon nahalata ni Ginny.

“Hinintay kita,” walang-anumang sagot pa nito. “Gumawa 

kasi ako ng apple pie kaya naisipan kitang dalhan dito.” Saka 

nito iniabot ang bitbit.

“Ha? Nag-abala ka pa…” Kulang na lang ay matunaw si 

Rain sa hiya, lalo pa’t dinig ng ilan niyang kasama ang pinag-
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uusapan nila. Nandoon lang din kasi ang mga ito sa lobby at 

tumatambay lang. Ramdam na nga niya ang mga pailalim na 

tingin ng mga kasamahan.

“Sus, para apple pie lang, eh. Wala ’yan!” Hindi pa rin 

affected si Ginny. “Bukas nga gagawa naman ako ng home-

made pizza. Dadalhan uli kita dito.”

“Naku ’wag na!” mabilis na tanggi niya. “W-wala kasi ako 

dito. K-kuwan, may lipad kami bukas.” Wala naman talaga 

silang lipad, pero maghahanap siya ng dahilan para umalis ng 

barracks. 

“Eh, di sa gabi ko na lang dadalhin para siguradong nandito 

ka.”

“Ha?” Nataranta na siya at mabilis na nag-imbento ng 

dahilan para lang makaiwas. “Naku, m-may pupuntahan kami 

ng mga classmates ko sa Batangas City bukas nang gabi kaya 

wala ako dito.”

Shit, kailangan ko pa yatang magkulong sa kuwarto bukas! 

Naisip ni Rain na makipagsabwatan sa mga kaklase, 

pero baka sa ngalan ng masarap na pagkain ay bigla siyang 

ipagkanulo ng mga iyon! Ngayon pang tila lagi silang gutom sa 

hirap ng kanilang training sa pagpapalipad ng eroplano. Baka 

ang mga kasamahan pa ang magbugaw sa kanya!



B23
mydearwriter

“G-gan’un ba? Eh, di sige, next time na lang.”

Wala rin ako dito next time, gusto nang idugtong ng binata. 

Na-realize niyang tila hindi na biro ang mga ikinikilos ni 

Ginny. Hayagan na siyang dinadalhan ng pagkain gayung hindi 

naman sila talaga ganoon ka-close.

Baka naman masyado ka lang malisyoso, saway ni Rain sa sarili. 

Hindi pa rin naman kasi niya talaga kilala si Ginny Adriano 

eh, hinuhusgahan na niya. Baka talagang magiliw lang ito sa 

mga kaibigan—lalaki man o babae. O kaya ay naghahanap ng 

brother figure.

“Sige na, baka magri-review ka pa,” narinig niyang paalam 

ni Ginny. Kahit paano ay nakahinga siya nang maluwag dahil 

aalis na ito. Mukhang tatalikod na ang babae nang bigla itong 

mag-about face. “Ano nga pala ang mobile number mo?

“M-mobile number?” His mind was racing. 

Bakit ba kasi ganito ang babaeng ito? 

“Hindi ko memorize ang number ko,” dahilan ni Rain.

“It’s alright. Give me your phone and I’ll ring my number.”

Napalunok si Rain. Wala na siyang maisip na dahilan. 

Kinapa niya ang cellphone na nasa bulsa at ibinigay sa dalaga. 

“Hindi rin ako madalas gumamit niyan. Bawal kasi kapag 
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may klase or nasa training.”

Hindi agad sumagot si Ginny; busy ito sa pagta-type ng 

sariling number sa cellphone niya. “There! Nag-ring na ang 

number ko.” Nakangiting ibinalik sa kanya ng babae ang 

cellphone. “Okay lang na hindi mo madalas ginagamit ang 

cellphone mo—at least nasa akin na ang number mo.”

“O-okay.” Ano pa ba ang sasabihin niya? 

“Well... I’ll go ahead.” Ngumiti sa kanya si Ginny. 

Pagkatapos, bigla siyang ginawaran ng halik sa pisngi 

bago tuluyang lumabas ng quarters! Sabay-sabay tuloy na 

napatikhim ang mga taong nasa sala. Naiwan naman siyang 

nakatulala.

Mukhang hindi brother figure ang hanap ng babaeng iyan! 

Sa nangyari ay naisip ni Rain na may dahilan na talaga siya para 

kabahan!


