
3The Man I Love

l-Barka, Basilan, four months ago...
Natatakpan ng naghalong camouflage paint, 

putik at pawis ang mukha ni 2nd Lieutenant Randall 
Manalo habang nakadapa siya sa ilalim ng netting na 
tinabunan nila ng mga dahon at lupa. Sa tabi niya, 
nakasilip sa dala nitong binoculars ang kanyang spotter 
na si Lt. Harry Velasco. 

Sa scope ng dala niyang rifle, kitang-kita ni Rand 
kahit pa pores sa butas-butas na mukha ng lider ng mga 
terorista habang nakatayo ang kumag at nagtatalumpati 
sa harapan ng isang pulutong ng mga tauhan nito. 
Nakaluhod sa harapan ng lider ng grupo ng mga rebelde 
ang apat na marinong nabihag sa ambush kaninang 
umaga. 

Nakatali ang mga kamay ng mga ito sa likuran at 
may saklob na sako ang mga ulo. Duguan at marurumi 
ang uniporme ng mga lalaki at higit sa isa ang may 
tama na ng bala. Suwerte na lamang ng apat at hindi 
sila kaagad pinatay ng mga terorista. Nakapamalagi 
pa silang buhay—sapat lang para magkaroon ng 
pagkakataon ang isang team ng mga pinaghalong 
sundalo at marino mula sa Philippine Army at Philippine 
Marine Corps na iligtas sila. 

“I have Diablo,” mahina niyang sabi sa dalang radyo. 
“Hold your fire, Lieutenant. I repeat, hold your fire,” 

sabi ng nasa kabilang linya at kinailangang kagatin ni 
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Randall ang loob ng kanyang pisngi. 

Siya ang kasalukuyang pinakamagaling na sniper sa 
buong Hukbong Kawal Pandagat ng Pilipinas pero wala 
siyang magawa kundi ang mag-hold ng tengene niyang 
fire dahil iyon ang utos ng CO niya. 

Hindi sapat na sabihing hindi sila magkasundo 
ng naatasang pinuno ng operasyong ito. Sa PMA 
pa lang, madalas na silang magkabangga ng lalaki. 
Upperclassman niya ito at huwag nang idagdag na 
kapitan na ito ngayon at mukhang malapit na namang 
ma-promote. Pero bigyan lang ng pagkakataon, 
pahahagingan ni Randall ng bala galing sa luma at 
malapit nang maging tetano-inducing sniper rifle ang 
aroganteng hinayupak na walang ibang alam gawin 
kundi magpapogi. 

“Sir, with all due respect, I could use some concrete 
orders.” Muli niyang tiningnan ang kampo ng mga 
kalaban gamit ang scope ng kanyang rifle. “I think 
they’re preparing to execute the captives.” 

“Ang sinabi ko, Manalo, hold. Your. Fire. Ano ba’ng 
mahirap intindihin d’un?”

Anak ng putakte. Ngayon pa ba sila magpapataasan 
ng ihi ng walanghiya? 

“Rand,” kahit kalmado, dinig ni Randall ang tension 
sa tinig ni Harry sa tabi niya. “Inaasinta na ’yung isang 
marino.”

Kasabay ng pagtaas ng baril ng isang terorista 
patungo sa likod ng ulo ng isang marino, narinig ni 
Randall ang hinihintay niyang hudyat, pero iyon hindi 
galing kay Captain Hinayupak Kalumpang mula sa base. 

Sa radio, narinig niya ang boses ni Captain Christian 
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Pascua, ang pinuno ng isang pulutong mula sa 1st Scout 
Ranger Regiment na naatasang magsagawa ng rescue 
mission para sa apat na nawawalang marino. 

“We’re in position,” dinig niyang saad ni Pascua.
“Hold your goddamned fire, Manalo,” muling utos ni 

Captain Hinayupak. 
“Rand,” mahinang babala ni Harry sa kanyang tabi.
Mula sa kanyang scope, nakita ni Randall na 

nagsimulang gumalaw ang trigger finger ng lider ng 
mga rebelde. Nasa posisyon naman na si Pascua. Kung 
babarilin ni Rand ang terorista, naroon na ang kapitan 
para i-follow-up ang tira niya. 

Halos kalahating segundo lang ang sinayang ni 
Randall sa pag-iisip. Nabuo ang kanyang desisyon. 
Tinanggal niya ang suot na earpiece. “I’m taking the 
shot.”

Nang kalabitin niya ang gatilyo ng hawak na rifle, 
alam na niyang ipinagpalit niya ang karera niya sa 
Marine Corps para sa buhay ng mga kasamahan. 

Kahit maulit pa ang pagkakataong ito at makita ni 
Randall ang sarili sa kaparehong sitwasyon, iyon pa rin 
ang gagawin niya. 

l
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he present...
“ID mo?” supladong tanong ni Randall sa 

humahangos na lalaki. 
Huminto si Jacob Villareal sa harapan niya at 

kinapa-kapa ang bulsa nito. “Potek. Naiwan ko yata sa 
bahay.” 

Pumalatak siya at umiling-iling. “Eh, hindi kita 
puwedeng papasukin, Sir.” 

Pinandilatan siya ng lalaki. “At bakit?” 
Itinuro ni Randall ang karatula sa tabi ng pinto 

gamit ang nguso ng hawak na M4A rifle. 
No ID, No Entry 
Iyon ang malinaw na saad ng karatula. 
Umikot ang eyeballs ni Jake. “Ang lupit mo naman!” 

reklamo nito bago inalis sa pagkakasukbit sa isang 
balikat ang dalang backpack. “Kilala mo naman ako,” 
patuloy nito habang hinahalungkat ang laman ng bag. 
“Para namang magnanakaw ako ng bala sa armory pag 
pinapasok mo ako nang walang ID.” 

“Eh, orders ni Boss Cam, Sir,” ani Randall na hindi 
pa rin natitinag sa tapat ng pinto ng opisina na para 
bang nakatayo siya sa tapat ng vault ng Bangko Sentral 
ng Pilipinas. “Magugulo ang records ni Ate Nina kapag 
pinapasok kita nang walang ID.” 

Pumalatak si Jacob bago hinila ang kulay asul na 
lanyard kung saan nakakabit ang ID nito at iniabot iyon 
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sa kanya. Masusing pinagmasdan ni Randall ang picture 
doon bago kinilatis ang mukha ni Jake na para bang 
posibleng peke ang I.D. nito. 

Kumurap ang lalaki. “Kahit peke ang ID ko, siguro 
naman hindi peke ang eyeball ko na kakailanganin ko 
para mabuksan ko ’yung pinto sa loob na may retinal 
scanner, ano?” 

Isinauli ni Randall kay Jake ang ID card. “Isuot n’yo 
’yan, Sir. Alam naman ninyong bawal ang walang ID 
dito. Ayaw naman kitang i-report kay Boss Cam.”

“’Namu,” sabi ni Jake bago idinikit ang ID sa sensor 
sa tabi ng pinto. 

Hindi na napigil ni Randall ang kumawalang tawa 
at kinutusan siya ni Jacob bago tuluyang pumasok ang 
lalaki. Masarap lang asarin ngayon si Jake. Lagi kasi 
itong puyat at balisa dahil walong buwang buntis ang 
asawa nito. 

Hinila ni Randall pasara ang pinto at sinigurong 
lumapat ang electronic lock niyon bago siya bumalik sa 
upuan. Sa trabaho niya, hindi pa siya nabo-bore. At alam 
niya ang pakiramdam ng bored. 

Dahil sa ginawa niya ilang buwan na ang 
nakakalipas, humarap siya sa isang review board na 
nagsiyasat kung tama bang parusahan siya sa pagsuway 
sa utos ng isang commanding officer. Malaking 
pagkakamali kasi iyon. Maaari siyang makulong kahit pa 
iniligtas niya ang buhay ng apat na miyembro ng Marine 
Corps. Handa naman siyang tanggapin ang parusa. 

Ang hindi niya inaasahan ay ang pagtestigo ni 
Captain Chris Pascua, ang pinuno ng Philippine Army 
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Rangers sa op na iyon, para sabihing ito ang nagbigay ng 
utos kay Randall para tirahin ang kalaban. Kung hindi 
iyon ginawa ng kapitan, malamang wala na si Rand sa 
AFP. 

Dahil hindi mapatunayan ni Captain Hinayupak 
Kalumpang na nagsinungaling si Captain Pascua at na 
sumuway nga talaga sa utos si Randall, at dahil na rin 
sa pagkakaligtas niya sa apat na buhay, nagdesisyon 
ang mga opisyal na kabilang sa review board na imbis 
na i-court martial si Rand, patawan na lamang siya ng 
kaukulang parusa. 

Isang taon siyang mahuhuli sa promotion at isang 
taon ding maninilbihan sa iba’t ibang base militar sa 
bansa bilang marine guard. Unang-una sa naging duty 
niya ay Honor Guard sa monumento ni Rizal sa Luneta 
samantalang bumabagyo. 

Hindi niya alam kung anong klaseng magic ang 
ginamit ng kapatid niya—kung gumamit ba ng magic 
ang kanyang Kuya Russel—para ma-assign siya bilang 
isa sa mga guwardiya ng compound ng opisina nito. 

Active duty Marine Scout Sniper siya at hindi 
basta-basta mapapayagang magtrabaho sa opisina ng 
mga sibilyan. Di na baleng halos kasing-laki na yata ng 
general headquarters ng Armed Forces of the Philippines 
ang pabiro nilang tinatawag na Camp General Joseph 
Herrera, ang Sentinels Base. 

Huminga nang malalim si Randall. Hindi naman 
sayang ang oras niya. Mababait na amo sina Boss 
Cam at kilala niya ang iba pang mga Sentinels dahil 
kasama siya at ang pamilya nila sa mga Christmas 
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parties ng kompanya. Isa pa, kung off duty na siya, 
napapahintulutan siyang sumama sa training ng mga ito. 

At susko, Lord! Noon lang siya nakahawak ng 
mga bagong baril at nakapagpaputok ng 300 rounds 
sa training! Mas marami pang ginagamit na bala ang 
Sentinels sa training kaysa sa balang maaaring gamitin 
ng isang sundalo sa buong karera nito sa Sandatahang 
Lakas! 

Inayos niya ang pagkakasukbit ng hawak niyang 
M4 carbine. Akalain mo naman? Mas pogi pa sa 
kanya ang baril niya. So yes, kahit mahuhuli siya sa 
promotion, okay lang sa kanya. Sa huli, siya pa rin ang 
panalo. Mas madalas pa siyang makapag-train dito sa 
base kaysa kung nasa Marine Corps siya. At lagi niyang 
ipagpapasalamat na nakatulong siyang makauwi ang 
apat na Marino sa kani-kanilang mga pamilya. Doon pa 
lang, hindi na pinagsisihan ni Randall ang pagsuway sa 
utos ni Kalumpang. 

Tumayo siyang muli nang may hindi kilalang 
sasakyang lumapit sa building mula sa gate ng base na 
tinatauhan naman ni Uncle Wilson. 

Isa itong retiradong sarhento at dating tauhan ni 
Tito Joe sa 1st Special Forces Regiment Airborne. Dahil 
loyalista sa heneral, nauna lamang itong nag-retire nang 
ilang buwan kay Gen. Herrera bago ito nagboluntaryong 
magtrabaho para sa pamilya. 

“Good morning, Sir!” masaya niyang bati sa lalaking 
nasa driver’s side nang bumaba ito ng Audi SUV. 
Nakasuot ito ng mamahaling aviator sunglasses at kulay 
itim na Lacoste na polo at maong. Sa pupulsuhan nito ay 



10 Sentinels   Book 13    Rogue Charminga
isang kulay gintong Rolex na mukhang mas mahal pa sa 
buhay ni Rand. Malamang sa alamang, pati gupit nito 
ay mamahalin. Sa sobrang mamahalin, baka puwede na 
iyong isangla.

Kumunot ang noo ng lalaki. “Rand?” sambit nito 
na tila ba tinitiyak na tama ang hula nito. “Randall 
Manalo?”

“Sir?” tanong niya bago tiningnan ang mental files 
ng mga taong nakilala niya sa buo niyang buhay. Inalis 
ng lalaki ang salamin at nanlaki ang mga mata ni Rand. 
“Kevin!” 

“Dude!” tawa ng lalaki. “Kumusta ka na? Ano’ng 
ginagawa mo rito? Ba’t security guard ka?” sunud-sunod 
na tanong ng lalaking kaklase ni Rand sa Ateneo noong 
high school habang pinagmamasdan siya mula sa maiksi 
niyang gupit na mumurahin, pababa sa combat boots 
niya na mumurahin din. 

Atenista rin si Randall pero dahil lamang pinag-aral 
siya roon ng tiyahin niya na isang senadora. Kung nanay 
at tatay lamang ni Rand, malamang sa public school siya 
nag-aral. 

Bagaman gusto ng binata ang naging edukasyon 
niya, ni minsan hindi niya naisip na tunay siyang parte 
ng mundo ng mga Atenista. Mahirap lang kasi ang 
branch niya ng Manalo at ni minsan, hindi siya nag-
ilusyon na makakasabay siya sa mayayamang kaklase. 

“Nasa Marine Corps ako,” nakangiti niyang saad 
kahit pa parang bigla niyang gustong magbihis sa mas 
poging formal dress uniform imbis na camouflage 
battle dress. “Temporary re-assignment lang ito. Ano’ng 
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ginagawa mo dito?” 

“May kailangan kaming ikonsultang kaso kay Mr. 
Herrera,” sagot ni Kevin na sinenyasan ang kasama 
nitong babae. “Baka makatulong sila.”

Binalingan ni Rand ang babaeng bumaba naman 
mula sa passenger seat. Sinalubong niya ito na may 
malaki at magalang na ngiti sa kanyang mukha. Pero 
bago pa niya ito mabati ng good morning, agad nang 
nanigas ang kanyang panga hanggang sa sumakit na 
ang kanyang mga pisngi dala ng pagngiti. Para siyang 
sinikmuraan nang makita ang mukha nito. 

“Girlfriend ko nga pala, si Cheska,” sabi ni Kevin.
Parang umugong ang mga tainga ni Randall. Para 

siyang nakatingin sa dulo ng isang tunnel at nag-focus 
sa maganda at maamong mukha ng babae ang kanyang 
paningin. Hindi na kailangang ipakilala ni Kevin si 
Blanca Francesca Prieto. 

Ito ang first and only love ni Randall mula pa noong 
high school. 

Ito rin ang kanyang first and only heartbreak. 
f

“Ex,” paalala ni Cheska kay Kevin. 
Limang taon na niyang boyfriend ang lalaki mula 

pa noong third year high school sila. Isang linggo na rin 
niya itong ex. Gayunpaman, dahil sa limang taon nilang 
pinagsamahan, nanatili silang magkaibigan. Well, para 
kay Cheska, magkaibigan pa rin sila. Sa parte ni Kevin, 
alam niyang umaasa pa rin itong magkakabalikan sila. 

Hinarap niya ang sundalong natulala sa kanya na 
para bang nakakita ito ng multo. “Hi,” bati ni Cheska 
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rito.

Kumurap ang lalaki bago tumikhim. “Hi,” piyok nito 
bago muling tumikhim. “Good morning, Ma’am.”

“May appointment kami kay Mr. Cameron Herrera,” 
aniya. Muling kumurap ang sundalo sa kanya at 
natatawa niya itong pinagmasdan. 

“Ah, sorry po. Dito po,” tila ba naguguluhan nitong 
saad bago sila iginiya sa glass doors sa harap ng opisina. 
Tiningnan nito ang babae sa reception desk bago sila 
pinagbuksan ng pinto. “Ate Joie, may appointment sila 
kay Boss Cam,” tawag nito. 

“Okay. Thanks, Rand,” sabi ng magandang babae na 
nasa reception. 

“Pasok po kayo,” sabi ng sundalo. 
“Salamat,” sagot niya. 
Pamilyar ang mukha ng lalaki pero hindi niya 

maalala kung saan niya ito nakita. Kung ikukumpara kay 
Kevin na maputi at singkitin, mukha itong… lalaki. 

Lalaking-lalaki. 
Medyo rugged ang features nito. Hindi ito 

tatawaging tipikal na guwapo dahil masyado itong 
masculine. 

Ni wala man lang bahid ng femininity, isip ni Cheska. 
Matangos ang ilong nito, sexy ang mga labing tila 

ba laging nakangiti kahit relaxed ang mukha nito. At 
nangangati ang kanyang kamay na sundan ang anggulo 
ng panga nito. Either sundan o haplusin. At kapag iyon 
ang ginawa ng dalaga, malamang mararamdaman niya 
ang kiliti ng stubbles nito sa palad niya. 

Imagination lang niya iyon dahil malinis ang 
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pagkakaahit ng lalaki, pero masarap mag-imagine. 

Matangkad ito, malapad ang mga balikat at halata 
naman sa suot nitong uniporme na matipuno ang dibdib 
nito. Never nagkaroon ng interes si Cheska sa mga 
machong maskuladong sundalo. 

She liked her boys cute, hindi iyong tulad nitong 
si Sir na mukhang ni minsan sa buhay nito ay hindi 
natawag na cute. Parang kahit two years old pa lamang 
ito, guwapo na ito. 

Pero iyon na nga iyon, di ba? She liked her boys 
cute… Itong si Sir kasi, mukha itong man. All man.

Baka panahon na para magkaroon naman siya ng 
man at hindi boy. 

 “Upo po muna kayo. Itatawag ko lang kay Boss 
Cam,” sabi ng nakangiting receptionist. 

Naupo sila sa sofa sa opisina. Ang Sentinel Securities, 
Inc. ay ang pinakapremyadong security and investigative 
agency sa bansa na pagmamay-ari ng dating kapitan 
sa Special Forces at pinapatakbo ng mga dating nasa 
military. Ito ang ginagamit na security agency ng mga 
importanteng tao tulad ng politicians at businessmen. 
At ayon sa mga bali-balita at feedback ng mga kliyente, 
wala pang nadi-disappoint sa ahensya. 

Kailangan niya ng tulong ng mga ito ngayon. 
Nag-angat siya ng paningin nang bumukas ang isa 

pang glass door at lumabas ang isang matangkad na 
lalaki. Kung akala niya rugged si Sir Guard sa pinto, 
parang binuhusan ng testosterone ang lalaking lumabas. 

Matangkad din ito, at kahit hindi ito type ni 
Cheska, hindi niya maikakaila na ubod din ito ng 
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guwapo. Nakasuot ng itim na T-shirt at maong ang 
lalaki, at nakatali ang buhok nito na kung tatantiyahin 
ay hanggang balikat siguro kung nakalugay. Para ring 
nakalimutan nitong mag-ahit nang umagang iyon pero 
imbis na maging mukhang marumi, mas lalo lang itong 
naging sexy. He stood straight and tall, and had the 
bearing of a soldier. 

Tsk. Mukhang naa-appreciate ko na ang 
kaguwapuhan ng mga sundalo, ah. 

“Mr. Dela Fuente?” tanong nito kay Kevin. 
“Yes. Mr. Herrera?” 
Nagkamay ang dalawa. “Cam Herrera. A pleasure to 

meet you,” sabi ng lalaki. 
“This is Cheska Prieto. She’s the one who needs your 

help.”
Iniabot ng dalaga ang kamay at tinanggap iyon ni 

Mr. Herrera. 
“Good morning, Ma’am. Please, dito po tayo sa 

meeting room. Do you want coffee? May tea, juice and 
softdrinks din kung mas gusto ninyo.” 

“Coffee’s fine,” sabi ni Kevin.
“I’d take Coke, if you have it.”
Binalingan ni Cam ang receptionist. “Joie?”
“Dadalhin ko na lang po sa meeting room 3, Sir,” 

sabi ng babae. 
Hindi bumalik sa loob ng opisina ang lalaki pero 

iginiya sila sa isa sa mga silid sa isang banda lamang 
ng reception area. Ibinaba nito ang dalang laptop at file 
folders sa ibabaw ng mesa at pinaupo silang dalawa. 

“Kailan pa nagsimulang magtrabaho sa inyo si Rand 
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Manalo?” tanong ni Kevin sa lalaki. 

Nag-angat ng paningin si Cam mula sa laptop na 
kabubukas pa lamang nito. “Saan n’yo nakilala si Rand?” 

“Classmate ko siya sa Ateneo,” sabi ng lalaki. 
Napasulyap si Cheska sa katabi. Nakilala niya si 

Kevin sa isang soirée nang magpunta ang klase nito sa 
St. Paul College kung saan siya nag-high school. Kung 
kaklase nito si Rand, malamang nakilala na nga niya ang 
binata. 

Rand… Rand… parang may naaalala nga siyang 
Rand. 

“This month lang,” sagot ni Cam. “Pinahiram lang 
siya sa ’min ng Philippine Marine Corps.” 

“Hindi namin naisip na magpi-PMA siya,” patuloy ni 
Kevin. “’Kala namin gusto niyang maging businessman. 
Anyway…” Isinenyas nito ang laptop. 

“You said you needed a consultation?” tanong ni Mr. 
Herrera. “Why don’t you tell me what the problem is?”

Si Cheska ang sumagot. “Nawawala po ang pinsan 
ko at ang anak ng longtime yaya ko,” simula niya. “A 
month ago, nag-apply na domestic helper sa Hong Kong 
si Dorothy, anak ng yaya ko. Three days ago, hinatid 
siya sa airport ng pinsan kong si Ava. Nag-text po si Ava 
sa ’min na papunta raw muna sila sa agency kasi may 
kailangan yatang kunin si Dorothy bago sila dumerecho 
sa airport. ’Tapos nawala na lang po sila.

“Hindi na po umuwi si Ava n’ung gabing ’yun at 
hindi namin siya ma-contact. Kinontak na namin ’yung 
agency ni Dorothy. They assured us na nakaalis siya ng 
Pilipinas pero tinawagan namin ’yung employer niya 
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dapat at sinabi nila sa ’min na hindi siya nakarating.” 
Huminga nang malalim si Cheska. “We want to know 
what happened and where they are. At gusto naming 
makabalik sila.” 

Dumating muli ang receptionist, dala ang kanilang 
mga inumin at nagpatuloy ang konsultasyon kung saan 
na-interview sila ni Cam. Nanghingi ito ng mga detalye 
tungkol sa recruitment agency, family background, 
flight details, at iba pang impormasyong maibibigay ni 
Cheska na makakatulong sa paghahanap nila kina Ava at 
Dorothy. 

Binigyan niya ng file folder ang lalaki na naglalaman 
ng lahat ng mga dokumentong may kinalaman sa 
pagpasok ni Dorothy bilang OFW. May listahan din siya 
ng mga impormasyon tungkol sa schedule, habits, at 
possible whereabouts ng pinsang si Ava.

Binuklat ni Cam ang folder. “Pag-aaralan namin ito, 
Miss Prieto. I’ll get in touch with you within twenty-four 
hours. I’m going to assign a security specialist. Siya ang 
bahalang mag-imbestiga para sa inyo.”

“Gaano po kabilis sa tingin n’yo bago maayos ang 
kasong ito?” 

“I know this is a time-sensitive issue, Miss Prieto, 
pero depende ’yun sa maraming factors.”

Tumango si Cheska. Mahinahon siya, composed, 
pero sa loob-loob niya ay nanginginig siya sa takot at 
pag-aalala. It had been three days. Maraming maaaring 
mangyari sa isang tao, lalo na sa isang babae, sa loob ng 
tatlong araw. 

“I’d appreciate it if you prioritize this, Sir,” sabi niya 
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sa lalaki. “Hindi po magiging problema ang pera. Gusto 
ko lang pong maibalik sila sa ’min.”

Tumaas ang isang sulok ng mga labi ng lalaki. “You 
should know na hindi rin mahalaga ang pera sa ’min, 
Miss Prieto. Lalo na kung buhay ang nakataya. I’m 
going to get in touch with you as soon as I can assign a 
security specialist to the case.” 

Gusto pa niyang kulitin ang lalaki pero tumango 
na lang siya. Ito ang boss ng mga security specialists na 
sinasabi nito. Alam nito ang ginagawa. She just wanted 
Ava and Dorothy back as soon as possible. 

“Thank you, Sir. I really appreciate your help.” 
“You’re welcome.”

l
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indi maka-concentrate si Rand sa tinatapos niyang 
Sudoku puzzle habang naka-duty. Expert siya roon 

at halos nakatatlong booklets na mula nang magsimula 
siyang maging sekyu sa base. Kadalasan, ine-enjoy niya 
ang puzzles at mabilis iyong natatapos. Ngayon, halos 
mabutas na ang papel sa kabubura niya, pero wala pa 
rin siyang nabubuo ni isa. 

At alam niya ang dahilan: si Cheska Prieto. 
High school pa lang siya, kinalimutan na niya ang 

dalaga dahil alam niyang hindi niya ito maaabot. Hindi 
man siya dukha, hindi rin sila mayaman. Kung hindi 
nga lang naging Sentinel ang Kuya Russ niya, hindi sila 
makakaangat at makakaranas ng ginhawang tinatamasa 
nila ngayon. 

Kaya pinakawalan niya ang dalaga—tulad ng 
pagpapakawala niya sa crush niyang artista noong 
high school—at naghanap ng babaeng normal. Iyong 
hindi ipinagmamaneho ng driver sa Mercedes Benz at 
iyong kumakain sa McDo at hindi nag-e-expect na sa 
mamahaling restaurant niya ito ide-date dahil magkano 
lang naman ang allowance niya noon.

Pero ngayon… 
Ngayon, ganoon pa rin, Manalo, natatawa niyang 

isip. Hindi na siya nagpapalibre sa mga kaibigan at hindi 
na siya namamalimos ng tigpipiso sa mga kaklase kapag 
recess para makabili ng Coke. Pero hindi pa rin niya abot 
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si Cheska. 

Eh, ba’t si Kuya Russ? Kapal nga ng mukha, anak ng 
Vice President ng Pilipinas ang pinatos. Gan’un yata kapag 
Manalo. Mahilig mangarap.

Kumunot ang noo niya at mabagal siyang napatingin 
sa kisame habang namumuo ang pag-asa sa kanyang 
puso. Pero umiling siya at binalikan ang Sudoku. Magpa-
puzzle na lang siya. Gayunpaman, hindi siya pinatahimik 
ng pesteng pag-asa sa kanyang puso. 

Nag-mature na kayo pareho. May disente kang 
trabaho. Kumikita ka naman na. Kung pera ang habol 
niya sa lalaki, di siya karapat-dapat sa isang guwapo at 
marangal na marinong katulad mo… 

Naitirik niya ang mga mata. Pakshet. 
Pero dahil hindi siya patatahimikin ng ideyang 

umusbong na, ibinaba ni Rand ang Sudoku at inabot ang 
radyo sa mesa. “FG, this is FD. Uncle Wilson?”

“Copy, FD. Ano’ng balita?” 
“Papasok lang po ako. Okay lang kayo mag-isa dito 

sa labas?” 
Narinig niyang tumawa ang matanda. “Hijo, hindi 

ka pa ipinapanganak, mag-isa na ’kong lumulusob sa 
kampo ng mga rebelde sa Mindanao. Ito pa kaya?”

Natawa na rin siya. “Sabi ko nga. Ten minutes lang 
po.”

“Copy.”
Ibinaba niya ang radyo at tumayo para magtungo sa 

pinto. Itinaas niya ang ID sa scanner para bumukas ang 
lock at ngumiti siya kay Joie nang tingalain siya nito. 

“Ate Joie,” aniya habang ipinapatong ang mga braso 
sa mataas na reception desk. “May naka-schedule ba si 
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Boss Cam na meeting ngayon?” 

“Wala naman,” sabi ng babae na hindi tinitingnan 
ang office calendar. Nakakatakot ang pagiging efficient 
nito. Para bang alam nito kung nasaan ang lahat 
ng Sentinels sa bawat minuto ng bawat araw. “May 
kailangan ka sa kanya?” 

“Gusto ko sana siyang makausap, eh.”
“Tingnan natin kung may ginagawa. Itatawag ko 

lang.”
Nakatayo siyang naghintay habang kausap ng babae 

ang kanilang boss. Imbis na maginhawaan nang madinig 
na pinapapasok siya nito, mas lalo yatang namilipit ang 
intestines niya sa kaba. 

“Derecho ka na lang daw sa opisina niya,” sabi ni 
Joie matapos nitong itutok ang isang mata sa retinal 
scanner sa tabi ng security doors para pagbuksan siya ng 
pinto. 

May maikling pasilyo bago bumukas sa mismong 
office floor ng gusali ang daanan. Naroon ang mga 
cubicles, may kanya-kanyang puwesto ang mga security 
specialists. May mga kunot ang noong tumitipa ng 
reports mula sa mga huli nilang misyon. 

May mga nagkukuwentuhan at nagtatawanan sa 
bandang likuran. May mga naka-headphones habang 
busy sa kung anong ginagawa sa mga work stations. 
Agad niyang nakita ang kanyang kuya. Nakatayo ito sa 
bandang likod, nakikipaghuntahan kay Baste. 

“’Tol, s’an ka pupunta?” tawag nito. 
“Kay Boss Cam.”
Tumango lang si Russ at lumapit si Rand sa pinto ng 

opisina ng boss, huminga nang malalim bago kumatok. 
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“Pasok,” tawag ng boses ng lalaki at binuksan ni 

Rand ang pinto. Nasa mesa nito si Cam, nakakunot ang 
noo sa hawak na cell phone. “Lintek na ’to. Sabi na kasi 
kay Mackenzie na okay na ako sa Nokia, eh.”

Nanatili si Rand sa makalampas ng pinto, nakatayo 
nang tuwid na para bang opisyal pa rin si Boss Cam 
imbis na sibilyan na. Hindi naman kasi mawawala ang 
respeto ng isang sundalo sa mga opisyal nila, manatili 
man ang mga ito sa AFP o hindi. Tiningala siya ng lalaki. 

“Marunong kang gumamit ng touchscreen na 
telepono?” 

“Sir?” Oo naman, Sir? Ano ’to, 1980?
Pumalatak ito. Umiling na lamang si Rand at 

napangiwi nang ihagis ni Cam ang telepono sa isang 
drawer na para bang ke-mura-mura niyon bago 
pabalyang isinara ang drawer. 

“Ano’ng problema?” tanong nito at itinuro ang 
upuan sa harapan ng mesa. 

Lumapit si Rand at naupo roon. “Sir, naisip ko lang 
kasi na isang buwan na akong nagbabantay sa gate,” 
simula niya. Napalunok siya nang hindi nagbago ang 
hitsura sa mukha ni Boss Cam. “Gusto ko po sana, kung 
puwede lang naman, na minsan sumama ako sa isang 
op.” 

“Hindi kasama sa orders mo ’yan,” paalala ni Cam.
Pakiramdam kaagad ni Rand ay napagalitan 

siya. Kahit yata gustong magtunog mabait ng boss, 
tunog suplado pa rin ito. Parang gusto na niya itong 
pangunahan; dadapa na siya sa sahig para mag-twenty 
push ups kahit wala pa itong sinasabi. 

“Alam ko, Sir, pero naisip ko lang kasi, Marine Corps 
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ako. Sniper ako. Sayang naman ang abilidad ko kung 
tagabantay lang ako ng gate, lalo pa’t alam ko namang 
mas makakatulong ako sa inyo sa field. May training 
naman ako. May experience ako sa recon.”

Humalukipkip si Boss Cam. 
Okay, so forty push ups. 
“Bored ka na ba sa trabaho?” 
“Naku, hindi, Sir!” At totoo iyon. “Noong dumating 

ako dito, sinabi ko na ako ang magiging pinakamasayang 
tagabukas ng pinto sa lahat ng mga tagabukas ng pinto 
sa Pilipinas. Naiisip ko lang kasi na sayang naman kung 
hindi ninyo ako ma-utilize kung kailangan ninyo rin lang 
ako.” 

“Rand, alam mo kung ano’ng ginawa mo four 
months ago,” paalala nito at nanlumo siya. 

“Inutos po ni Capt. Pascua—”
Cam interrupted him. “Alam mo na alam ko kung 

ano ang inutos o hindi iniutos ni Capt. Pascua.”
Huminto siya. Oo nga, alam nila pareho na walang 

iniutos si Capt. Pascua. 
Sa kadahilanang ang kapitan lang ang may alam, 

sinalo nito si Randall. Nailigtas nga niya ang apat na 
buhay, pero sinuway pa rin niya ang commanding officer 
niya. Sa isang pangkat kung saan nakasalalay ang buhay 
ng bawat isa sa istriktong pagsunod sa mga pinuno 
nito, mortal na kasalanan ang ginawa niya. Wala siyang 
excuse na maibibigay… 

At kahit mayroon, takot na lang niyang kontrahin si 
Boss Cam. Baka pompyangin siya nito. 

“Ginawa ko lang kung ano’ng inutos ng konsyensya 
ko, Sir,” paliwanag niya. “Wala po akong pinagsisisihan.”
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Napatungo siya. Nakatingin lang siya sa kintab ng 

combat boots niya, hinihintay ang sentensya ni Boss 
Cam. Lumipad patungo rito ang paningin niya nang 
magsalita ang lalaki. 

“Tarantado talaga si Kalumpang, ano?” 
“Sir?” 
Hindi na inulit ng boss ang sinabi kaya naisip ni 

Rand na napanaginipan lang niya na sinabi talaga iyon 
ng kaharap. Kinuha nito ang handset ng telepono at 
pumindot ng apat na numero. 

“Manalo, punta ka sa opisina ko. Ngayon na.” 
Sandali lamang matapos ibaba ni Cam ang telepono, 

may kumatok sa pinto ng opisina nito at sumilip ang 
kanyang Kuya Russ. 

“Boss?” tawag nito. 
Itinuro siya ni Boss Cam. “Bago mong partner,” anito 

na ibig sabihin ay si Rand. “Alagaan mo, baka mabaril. 
Ibabalik pa natin sa AFP ’yan.” 

f
Huminto ang kotseng sinasakyan ni Cheska sa 

harapan ng gate ng Sentinels Base. Nagpakilala siya 
sa manong guard doon at pinapasok naman nito ang 
sasakyan. 

Tinawagan siya kanina ni Cameron Herrera at 
tinanong kung kailan siya maaaring makipagkita rito 
para makilala niya ang security specialist na naka-assign 
sa kaso niya. Dahil may mga kailangan siyang lakarin 
nang araw na iyon, sinabi niyang siya na lang ang 
pupunta sa base para sa meeting. 

Nang iparada ng driver niyang si Kuya Romy ang 
sasakyan sa isa sa mga parking spaces, agad na nakita ni 
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Cheska na iba ang security guard na nakaupo sa mesa sa 
labas ng opisina at hindi ang guwapong sundalo noong 
nakaraan. Hindi niya alam kung bakit nakadama siya ng 
disappointment. 

Guwapo rin ang lalaking naroon, matangkad, at 
may kamukhang Japanese-Brazilian model na hindi niya 
maalala ang pangalan. Nakasuot ito ng kulay itim na 
polo shirt at jeans. Tumayo ito at ngumiti sa kanya nang 
bumaba siya ng sasakyan. 

“Good afternoon, Ma’am,” bati nito. 
“Good afternoon, Sir,” sagot niya. “May meeting po 

ako kay Mr. Herrera.”
“Ano po’ng pangalan ninyo, Ma’am?”
“Prieto, Cheska Prieto po.”
Tumango ang lalaki at lumapit sa security panel sa 

tabi ng pinto. Idinikit nito ang isang ID badge doon at 
nadinig niyang nag-click ang pinto. Pinagbuksan siya 
nito at nagpasalamat siya bago tuluyang pumasok. 
Sinalubong siya ni Joie, ang receptionist, at iginiya siya 
nito sa isang meeting room. 

Habang naghihintay, muli niyang naisip ang lalaking 
parang napakapamilyar: si Randall. Magaan ang loob 
niya rito, actually. Sino ba naman ang hindi, eh, ang 
guwapo nito? At kung Atenista ito, ibig sabihin… 

Mahinang natawa si Cheska dahil parang ang 
yabang at ang snobbish ng naisip niya. Kung Atenista ito, 
sigurado niyang hindi security guard ang babagsakan ng 
binata. 

Bakit? Ano ang masama sa pagiging security guard? 
kutya ng isip niya. 

Marangal na trabaho iyon. Delikado pa nga. At hindi 
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lang delikado para kay Randall. Doble peligro dahil 
miyembro raw ito ng Philippine Marine Corps, hindi ba?

Lumingon siya nang bumukas ang pinto at ngumiti 
kay Cameron nang pumasok ang lalaki. Hindi lang niya 
naitago ang gulat nang makita ang dalawang lalaki na 
sumunod dito papasok ng meeting room. Si Randall, at 
isa pang lalaki na parang pinagpilasan lang ng mukha 
nito. Naka-camouflage uniform si Randall at naka-T-
shirt, maong at rubber shoes naman ang carbon copy 
nito. 

“Miss Prieto,” sabi ni Cam at tumayo siya para 
iabot ang kamay rito. Tinanggap iyon ng binata bago 
bumaling sa dalawang kasunod nito. “I’d like you to 
meet the specialists assigned to your case. This is Russel 
Manalo. He’s a former officer in the Philippine Marine 
Corps. You’ve also met his brother, Lt. Randall Manalo.”

“Yes, Sir,” awtomatiko niyang sabi habang iniaabot 
ang kamay sa dalawa. “It’s a pleasure to meet you,” 
nakangiti niyang bati kay Russel. “And it’s a pleasure to 
meet you again,” tawa niya kay Randall. 

“Likewise, Ma’am,” sabi nito. 
Oh, my gosh. Nag-blush ba ito? 
Pinaupo siya ni Cameron at naupo rin ang dalawang 

lalaki sa mga silyang nakapalibot sa bilog na mesa. 
Saglit silang nag-briefing, kung saan inulit ni Cam ang 
mga alam na nila tungkol sa kaso. Tinanong din nito 
si Russel kung ano ang plano nito, kung paano nito 
gustong lutasin ang kaso, at iba pa. 

Nakinig si Cheska. Nakinig siya talaga dahil 
mahalaga ang pinag-uusapan nila rito. Buhay at 
kaligtasan iyon ng dalawa sa pinakamatatalik niyang 
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mga kaibigan. Pero parang hindi siya makapag-
concentrate dahil panay ang sulyap niya sa lalaking nasa 
kanyang kaliwa. 

Seryoso ang mukha ni Randall. Siguro ganoon din 
ang intensity nito sa tuwing may bago itong haharaping 
misyon sa Marine Corps. Bukod sa pagkurap, hindi ito 
gumagalaw. Nakaupo lamang ito nang tuwid, nakatingin 
sa kung sino mang nagsasalita. Pakiramdam tuloy ni 
Cheska, bird of prey ito na bigla na lang mandadagit 
kapag nakita na nito ang susunod nitong bibiktimahin. 

It was kinda sexy, actually. Iyong air of danger na 
nakapalibot dito. 

“Is that okay with you, Miss Prieto?” 
Muntik na siyang mapapitlag. “I’m sorry,” napahiya 

niyang sabi kay Russel. “Ano po ’yun ulit?” 
Alam niyang gusto nitong mangiti. Nakikita niya sa 

kislap sa mga mata ni Russel na alam nito kung bakit 
siya nalingat pero inulit lang nito ang katanungan. 

“Na-interview po namin ni Randall ang mga huling 
nakausap at nakasama nina Miss Jacinto bago sila 
nawala. Kung puwede po sana kayo bukas ng hapon.” 

Tumango siya. Please, huwag kang mamula. Huwag 
kang mamula!

“Okay po. Sasabihan ko po sina Kuya Romy at Yaya 
Cora. Dito po ba?”

Umiling si Russel at sinulyapan ang dala nitong iPad 
bago siya muling tinunghayan. 

“Kami na lang po ang pupunta kung saan kayo 
puwedeng makipagtagpo. Pupunta po kasi kami ni Rand 
sa opisina ng recruitment agency bukas ng umaga.” 

Tumango muli si Cheska. “Sa bahay na lang po ng 



27The Man I Love
parents ko. Sa Acropolis. Sasabihan ko po sila. Kung 
gusto po ninyong mag-meet muna para sabay-sabay na 
tayong magpunta doon.”

“Mas mabuti po, Ma’am,” sabi ni Russ. “Susunduin 
na lang po namin kayo sa condo n’yo pagkagaling d’un 
sa agency.”

Mayamaya pa ay tapos na rin ang meeting. Inihatid 
siya ng mga ito sa pinto pero pagdating doon ay 
nagpaalam sina Cam at Russel na babalik na sa opisina.

Sinamahan naman siya ni Randall hanggang sa 
labas. 

“Kuya Edward, okay na,” sabi nito sa lalaking nasa 
dating upuan nito sa labas. Tumayo ang lalaki, pabirong 
sumaludo bago sila iniwan. 

“I’ll see you tomorrow?” sabi ni Cheska nang ihatid 
siya ni Rand sa kotse. 

“Yes, Ma’am.”
Ikiniling ni Cheska ang ulo sa isang banda at pinag-

aralan si Randall. “I’m sorry,” lakas-loob niyang simula. 
“Pamilyar ka kasi talaga. Saan ba tayo unang nag-meet?” 

Ngumiti ito. “Noong high school, Ma’am. Sa soirée. 
Room One kayo sa St. Paul, 4A ako sa Ateneo.”

Biglang bumalik sa kanya ang mga alaala ng isang 
matangkad at may pagkapayat na lalaki. 

Nang matapos ang soirée, hindi siya kaagad 
nasundo ng kanilang driver at naiwan sana siyang mag-
isa sa venue kung hindi nagmagandang-loob si Randall 
na samahan siya sa paghihintay. Matagal sila nitong 
nagkuwentuhan hanggang sa dumating na ang kanyang 
sundo.

Lumipad sa bibig niya ang kanyang kamay. “Oh, my 
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God!” masaya niyang bulalas. “Oh, my God, ikaw ’yun!” 

Tumango ito, may mahiyaing ngiting naglalaro sa 
mga labi. “Opo. Ako ’yung hinatid ninyo sa sakayan ng 
bus sa EDSA.”

Masayang tumawa si Cheska. “Tingnan mo nga 
naman! Hindi kita nakilala kasi ang payat mo noon!” 

Matapos ang deklarasyon na iyon, hindi niya napigil 
ang pagbaba ng mga mata sa matipunong dibdib ng 
lalaki, bago siya namula at muling tumingala sa mukha 
nito. Nakangiti rin si Randall at doon, naalala na niya 
nang buong-buo ang masayang hapon na halos lumipad 
lamang kahit pa tatlong oras siyang naghintay sa 
kanyang sundo. 

Ang mga alaala ring iyon ang nag-udyok kay Cheska 
na ulitin ang imbitasyong ibinigay niya sa binata noong 
high school pa lang silang dalawa. 

“Do you want to go out for coffee later?” 
Nakita niya sa mga mata ni Randall na naalala rin 

nito ang imbitasyon niya na iyon five years ago pero 
alam niya na pareho pa rin ang isasagot nito. 

“Pasensya na po, Ma’am. Naka-duty pa po ako, eh.” 
Pero bago pa niya maramdaman ulit ang rejection na 
nadama niya noong teenager pa siya, nagpatuloy na sa 
pagsasalita si Randall. “Pero kung bukas po, hindi pa 
nagbabago ang isip n’yo, puwede naman pong magkape 
tayo pagkatapos ng meeting.” 

“Oo naman.” Tumawa si Cheska at sana lang hindi 
halata na para siyang nabunutan ng tinik dahil hindi ito 
tumanggi. At para hindi halatang gusto niya itong i-date, 
nagpalusot siya. “Kung okay pa sa inyo ng kuya mo, I’d 
like to take you out to lunch or dinner sometime.”
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“Okay, Ma’am.”
Muling tumawa si Cheska. “Please. Hindi naman kita 

tatawaging Sir, eh. Cheska na lang. Kung okay lang na 
Randall na lang ang itawag ko sa ’yo.”

“Okay na okay,” nakangiting saad nito. Ipinagbukas 
siya nito ng pinto at sumakay na siya ng kotse. 

“See you tomorrow!”
“See you.” 

l


