
3The Man I Love

indi na nagpanggap si Jericho Villareal nang biglang 
bumukas ang kanyang bibig para magpakawala ng 

isang matinding hikab. Kasalukuyan siyang nakasakay 
sa kotse ng kanyang Kuya Jake habang palabas ng isang 
exclusive subdivision sa Pasig kung saan ginanap ang 
bachelor’s party ng isa sa mga pinsan nila.

Hindi sila mahilig uminom ng kuya niya kaya 
nilantakan lang nila ang handang hapunan at 
nakipagkuwentuhan habang pasimpleng inuubos ang 
pulutan ng mga pinsan. Iyon din ang dahilan kung bakit 
inaantok na si Jay: busog na busog siya. 

“Akalain mong mag-aasawa na si Goryo,” sabi ni 
Jake. “Isa-isa nang bumabagsak ang mga Villareal, ah.”

“Sinimulan mo, eh. ’Ayan, nainggit tuloy ang mga 
macho.” 

Sa magpipinsang Villareal na pawang mga barako, 
problema ng kanilang mga magulang ang kagustuhan 
yata ng mga anak na maging binata habambuhay. Kaya 
nang magsabi si Jake noon na magpapakasal na ito, 
kulang na lang ay magpa-fiesta ang kanilang ama para 
magpasalamat sa Poong Maykapal na una, hindi bakla 
ang panganay nito, at ikalawa, wala pala talaga itong 
balak na tumandang binata. 

“Ikaw, kailan?” tanong ni Jake sa kalagitnaan ng 
hikab ni Jay kaya siya nabilaukan at nagsimulang umubo 
nang umubo. Sinulyapan siya ng nakatatandang kapatid. 
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“O, bakit? Wala ka bang balak mag-asawa?” 

Saglit na pinisil ni Jay ang ilong. “Meron, pero 
matagal pa ’yun. Ang bata ko pa kaya. Saka masarap ang 
buhay binata.”

Suminghal si Jake. “Sabihin mo, torpe ka lang at 
hindi ka marunong manligaw.”

“Oy, sobra ka naman!” bulalas ni Jay, kahit pa 
aminado siyang may pagkatotoo ang sinabi ng kapatid. 
“Para namang hindi pa ako nagkaka-girlfriend.”

“Girlfriend na ipinagpalit ka sa jail warden.”
Pumalatak si Jay. “Hindi siya jail warden. Pulis din 

siya. Nagkakilala lang sila sa event na sponsored ng 
BJMP.”

Napag-usapan na nila ito ni Jake, ilang beses na, 
mula pa noong nakipag-break sa kanya ang first and 
only girlfriend niya dahil na-in love ito sa kapwa pulis. 

Ano ba ang dapat na sinabi ni Jay roon sa babae? 
‘Huwag mo ’kong iwan?’ 

Eh, ipinagpalit na nga siya nito, di ba? 
Isa pa, hindi rin siya masyadong na-heart broken 

nang mangyari iyon. Mas nasaktan ang pride niya kaysa 
sa puso. 

Ngayon, isa na lang ang babae sa buhay niya, ang 
nanay niya. 

Well, dalawa. Dahil nandoon ang bagong super 
crush niya na si Rosalie, isa sa mga veterinary assistants 
sa clinic ng kaibigan ng kanyang Kuya Jake. At hinding-
hindi niya malilimutan kung ano ang nangyari noong 
unang beses na makita niya ito.
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Parang alam ni Ares, ang alaga niyang German 

Shepherd, na papaineksyunan ito ni Jay. Kulang na lang 
ay kaladkarin niya ang alaga papasok sa clinic ni Doc 
Lily. Kinailangan pa niya itong gamitan ng dahas bago 
ito bumaba ng kotse. At bago sila makaakyat ng hagdan 
patungo sa pinto, ilang beses nagbanta ang aso na iihi sa 
daan. 

“Ares, gagawin kitang Ares-caldo pag nag-inarte 
ka pa,” sabi niya habang hinihila ang aso paakyat sa 
hagdanan. “At kapag nagpakarga ka, ifa-fireman’s carry 
kita at isu-supplex sa mesa ni Doc Lily, sige ka!”

Kulang na lang maupo ang aso, pero dahil mas 
mapilit si Jay, walang nagawa si Ares kundi ang sumunod. 

Itinulak pabukas ng binata ang pinto ng clinic at 
nagbukas siya ng bibig para batiin si Doc Lily nang 
malunok yata niya ang laway niya. Dahil hindi si Doc Lily 
ang naroon sa reception kundi isang babaeng hindi niya 
kilala. Isang magandang babaeng nakasuot ng uniform ng 
veterinary assistant ng clinic at may ngiting nagpaliwanag 
sa buhay ni Jay. 

“Hi!” masayang bati ng babae at hindi kaagad 
rumehistro kay Jay na siya ang kausap nito. 

Nanatili siyang nakatingin lang dito. Wala talaga 
siyang ibang napansin o narinig bukod sa mabilis na 
pagtibok ng puso niya at sa pagragasa ng dugo sa 
kanyang tainga. 

“Sir?” tawag ng babae habang nag-aalalang 
nagmamasid. “Sir?” 

Napatungo siya nang madamang siya na ang 
hinihila ni Ares palapit sa reception area. Doon lang niya 
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napunang nakatingin na pala sa kanya ang ibang mga 
naroon sa clinic, both humans and pets, at ilan sa kanila 
ay natatawa. Namula si Jay at nagpakaladkad sa kanyang 
aso palapit sa babae. 

“Hi,” bati niya na hindi makatingin nang derecho rito. 
“May appointment po kami kay Doc Lily.” 

“Ano po ang pangalan?” 
“Ares.” 
Tumungo ang babae sa computer. “Pasensya na, 

Sir Ares. May emergency po kasi si Doc Lily ngayon. 
Nagpapaanak po siya ng Corgi. Kung gusto po ninyo, kahit 
ako na lang po ang mag-check sa aso ninyo?” 

“Ah,” napailing si Jay. “Sorry. Siya si Ares. Ako si 
Jericho.”

Natawa ang babae. “Ay, pasensya na po. Akala ko 
kayo si Ares.” Binalingan nitong muli ang computer 
screen. “Ares… Ares. Ah, kayo po si Jay Villareal?” 

Tumango si Jay. Teka, siya nga ba si Jay?
“Ibinilin po kayo ni Doc Lily.” Tumayo ang babae at 

kumuha ng chart. “Ako na raw po muna ang mag-check. 
Booster shot lang naman daw po ang kailangan, ano po?”

Tumango ulit si Jay. Iyon nga ba ang kailangan? 
Pinapasok sila ng assistant sa isa sa mga exam rooms. 

Siguro dahil hiyang-hiya si Ares para sa kanya, kusa na 
itong umakyat ng mesa nang hindi inuutusan ni Jay. 

Alam niya kinakausap siya, o silang dalawa ni Ares, 
ng babae pero hindi niya alam kung ano’ng sasabihin. 
Isang tanong, isang sagot ang naging drama niya.

“Ilang taon na po ba si Ares?” 
“Five.”
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“Di po ba K9 siya sa BFP? Tuta pa lang po ba siya, 

kayo na ang nag-alaga sa kanya?” 
“Opo.”
“Sabi ni Doc Lily, parang bomb detection dog po siya, 

tama po ba?”
“Opo.” 
Habang tinitingnan nito si Ares, gusto niya itong 

kausapin. Gusto niyang itanong kung may boyfriend na ba 
ito at kung wala, kung gusto ba nitong sumama sa kanya 
mamaya na mag-dinner, kung pakakasalan ba siya nito at 
kung puwede bang ito ang maging ina ng mga anak niya. 
Pero wala, eh. Natameme talaga siya. 

Nagulat na lang si Jay nang magsalita itong muli. 
“Okay na po,” nakangiti nitong sabi. At lumundag pababa 
ng mesa si Ares. Tumungo ang babae at kinuskos ang ulo 
nito. “Good boy. Ang bait-bait mo naman. Mag-iingat ka 
sa trabaho, ha!”

At sana sa kanya na lang iyon sinabi ng babae. Kaya 
lang, malamang para rin siyang si Ares, hindi sasagot. 

Nagpasalamat siya rito at sabay silang lumabas ng 
exam room. Libre ang lahat ng serbisyo sa klinika ni Doc 
Lily para sa mga Sentinels at dahil walang aso ang Kuya 
Jake niya, sa kanya napunta ang pribilehiyong iyon. Ang 
pakonsuwelo lang niya kay Doc Lily ay ang sari-saring 
pagkain o regalong dinadala niya para rito. 

Huminto siya sa reception at bumalik sa upuan nito 
ang babae habang may kausap na kliyente ang isa pang 
veterinary assistant. 

Ito na, itanong mo na kung gusto niyang lumabas!
Pero nagbukas lang ng bibig si Jay at sinabing, 
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“Thank you, Miss.”

“You’re welcome, Sir,” nakangiti nitong sagot. 
Tumango siya, tumalikod at naglakad palabas. 

Nakasakay na sila ni Ares sa kotse bago pa niya ma-
realize na hindi man lang niya itinanong ang pangalan ng 
vet assistant. 

At ngayon, ilang buwan na ang nakakalipas, wala 
pa ring nangyayari sa kanya. At least alam na niya ang 
pangalan ni Rosalie.

“May mga pulis talagang siraulo,” ani Jake na may 
bitterness ang tono. At dahil kung saan-saan na napunta 
ang mga kaisipan ni Jay, kinailangan niyang balikan ang 
pinag-uusapan nilang magkapatid bago siya nakasagot. 

“Kung magsalita ka parang di ka pulis, ah.”
“Excuse me, matagal na ’kong hindi pulis,” 

balik nito. “Saka buti kung kami-kami lang ng mga 
kasamahan ko ang mga pulis. Eh, hindi. Ipinapain kami 
sa kung saan-saang mga misyong hindi pinagplanuhang 
maigi na para bang naglalaro lang sila ng video game at 
may extra lives kami. ’Tapos pag makabalik naman kami 
nang buhay, gagaguhin lang kami.”

Pinagmasdan ni Jay ang kuya niya. “Alam mo, mas 
makaka-relate ako kung sasabihin mo sa ’kin kung bakit 
ka ba kasi umalis ng PNP.”

Nagdilim ang mukha ng palabiro niyang kuya. 
Hindi ito sumagot. Sensitive kasi si Jake pagdating sa 
paggunita sa pagiging pulis nito. Naging masaya ito sa 
trabaho noong miyembro pa ng PNP Special Action Force. 
Pero nang ma-assign sa isang assignment na ni minsan 
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ay hindi nito ikinuwento sa kanila, nagbago ang opinyon 
ng kapatid niya sa mga nakatataas sa PNP hanggang sa 
tuluyan na itong umalis at naging Sentinel. 

Ayaw ring pag-usapan ni Jake ang trabaho nito sa 
ahensya pero hula ni Jay, government contractors ang 
mga ito at tumutulong sa military at kapulisan. 

Bumuntong-hininga siya at tumingin sa labas ng 
bintana, saka napansing hindi pamilyar sa kanya ang 
dinadaanan nila. Sigurado siyang hindi ang kalyeng 
nilikuan ng kapatid ang daan patungo sa gate ng 
subdivision. 

“Teka, di ba sa kabila ang exit?”
“Bakit ba? Gusto kong mag-sightseeing, eh.”
Mas naningkit pa ang singkit na niyang mga mata. 

“Nang alas onse ng gabi?”
“Shh.” 
Humalukipkip si Jay, pinagmasdan ang kasama sa 

sasakyan. “Nagtatrabaho ka ba?” 
Hindi ito ulit sumagot. Medyo binagalan nito ang 

takbo ng sasakyan nang dumaan sila sa isang mansion 
na may matataas na bakod at isang malaking gate. 

“Nagtatrabaho ka nga,” ulit niya nang mapansing 
sinulyapan nito ang bahay gamit ang mapanuring mga 
mata. 

“Tsk. Hindi.” Binilisan nitong muli ang pagpapatakbo 
ng sasakyan. 

“Oo na. Classified,” ani Jay na nagtaas pa ng 
dalawang kamay para lagyan ng air quotes ang huling 
salita. “Hindi ako kasama sa security—”

Hindi niya natapos ang sasabihin dahil diniinan ni 
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Jake ang preno at kinabig ang manibela. Kung hindi 
naka-seat belt si Jay, tumalsik siya sa kandungan nito. 
Gayunpaman, napatukod siya sa dashboard nang mag-
slide pahinto ang sasakyan. 

“Anyare?” bulalas niya.
“Tinamaan ko ba? Nasagasaan ko?” nag-aalalang 

tanong ni Jake na pabaling-baling sa upuan. 
“Ang alin?” 
“’Yung aso!” 
Inalis ni Jake ang pagkakakabit ng seat belt bago 

binuksan ang pinto at lumabas ng sasakyan. Sumunod 
si Jay. Nauna lang nang tatlong segundo ang murang 
kumawala mula sa bibig ng kuya niya bago iyon inulit ni 
Jay. Nagmamadali silang nagtungo sa asong nakahiga sa 
kalye, duguan ang bibig. 

“Nasagasaan mo ’yung aso!” di-makapaniwalang 
bulalas niya. 

Isa siyang K9 handler ng Bureau of Fire Protection na 
naka-assign sa isang Fire Sub-station sa Pasig. Bukod sa 
talent niyang mag-train ng mga aso, mahilig din talaga 
siya sa mga ito. 

“Hindi ko nasagasaan,” giit ni Jake, tila hindi alam 
ang gagawin, kung hahawakan ba ang aso o hindi. 
“Hindi ko naramdamang tinamaan ko.”

“O, eh, bakit nakahandusay sa kalye at duguan?” 
akusa ni Jay. 

“Hindi ko siya tinamaan,” giit ni Jake na nakatingin 
sa kalsada kung saan nila nakita sa ilaw ng sasakyan 
at ng street lights ang isang blood trail patungo sa 
direksyon ng mansion na nilampasan nila.
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Lumuhod sa tabi ng aso si Jay. Alam niyang hindi 

dapat hawakan ang mga asong nasaktan dahil baka bigla 
iyong mangagat. Pero parang wala namang malay ang 
aso. Medyo kakaiba ang hitsura nito, mukhang Labrador 
Retriever na may kulay at markings ng Siberian Husky. 
Halos tuta pa lang ito, siguro mga isa o dalawang taon 
pa lang. 

“Buhatin mo. Isakay mo sa likod,” utos ni Jake na 
hawak na sa isang tainga ang smartphone. “’Dward! May 
aso akong dadalhin kay Lily. Duguan ’yung bibig. Hindi 
ko alam kung internal injuries o ano… Hindi, hindi ko 
nasagasaan. Basta duguan siya… Oo, kung okay lang 
sana… Sige. Nasa Pasig kami. Derecho na lang kami sa 
clinic… Okay, salamat.” 

Binuhat ni Jay ang aso. Tumulo ang dugo mula sa 
bibig nito at pinilit niyang hindi mag-panic. Mabilis niya 
itong isinakay sa likod ng sasakyan bago bumalik sa 
passenger seat. Muling pinaandar ng kanyang kuya ang 
kotse at pinaharurot iyong palayo.

l



12 Sentinels   Book 15    Slow Burna

ita mo na? Hindi naman masakit!” sabi ni Rosalie 
sa eksenadorang Persian cat matapos niya itong 

ineksyunan. Mahilig siya sa lahat ng klase ng mga 
alagang hayop, sa aso, pusa, ibon, kuneho, white mice, 
at kung anu-ano pa pero may mga alaga lang na tulad 
nitong si Suri na kailangan ng special care. 

Alagang pusa ito ng isang sikat pero primadonnang 
aktres na bida sa kasalukuyang number one na teleserye 
sa TV. Manang-mana ito sa amo na akala mo ay dito 
umiikot ang mundo. 

Ibinalik niya sa pen ang pusa na supladitang 
ngumiyaw sa kanya bago siya tinalikuran at nagtungo sa 
higaan nito. Natawa na lang si Rosalie bago isinara ang 
pinto. 

Nagtungo siya sa isa pang pen sa tapat niyon para 
bigyan ng atensyon si Rambo na parang napagtripan 
lang ng amo nang bigyan ito ng pangalan. Para kasing 
pang-Rottweiler o Pit Bull ang pangalang Rambo at 
hindi para sa isang makulit at masayahing Shih Tzu. 
Nang matapos niyang bigyan ng mga gamot at vitamins 
ang aso, nag-alis na siya ng gloves at lumabas sa 
recovery room. 

Nagtatrabaho si Rosalie bilang veterinary assistant 
sa animal clinic at alam niyang ito na siguro ang best job 
in the world para sa kanya. 

Mabait ang mga vets na boss niya at masayang 
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kasama ang mga katrabaho, disente ang sweldo, 
maganda ang benefits, at gusto pa niya ang ginagawa. 
Kahit ang pangangailangang minsang mag-shifting 
sila na matulog sa opisina kapag may mga pasyenteng 
overnight na mananatili sa klinika tulad ngayon, okay 
lang kay Rosalie. It was so worth it.

Naghahanda na siyang mahiga sa folding bed 
sa opisina ni Doc Lily at magbasa ng baon niyang 
pocketbook nang marinig ang pagbukas ng pinto sa 
labas. Tumayo siya at sinalubong ang vet. Nakasuot ng 
scrubs si Doc Lily, walang makeup at naka-ponytail ang 
buhok. 

“O, Doc. May problema po?”
“Tumawag si Jake,” sagot nito. “May dadalhin daw 

silang aso rito. Duguan daw saka baka may internal 
injuries.”

Tumango si Rosalie. “Sige po. Prep ko na po ’yung 
OR.” 

“Sige, please. Saka sa X-Ray. Tingnan natin kung 
ano’ng problema.” 

Muling tumango si Rosalie at nagtungo sa OR para 
maghanda ng mga gamit. Hindi pa niya nailalabas ang 
mga basic na kakailanganin ng doktora, narinig na 
niya ang mga mga tinig mula sa harapan ng klinika. 
Nagmamadali siyang lumabas ng silid at lumukso ang 
puso niya. 

Nakita niyang humahangos papasok si Jay Villareal. 
Unang beses pa lang niya itong nakita, nagka-crush na 
siya rito. Ang cute kasi ng lalaki—matangkad, matipuno, 
singkit. And he had been so adorable, blushing while 
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standing at the door, looking at her. 

Pero mukhang nuknukan ng torpe. 
Akala nga niya ay may galit ito sa kanya dahil 

habang tinitingnan niya ang aso nitong si Ares, ni hindi 
man lang ito nagsasalita, at ni hindi siya tinitingnan. 
Sasagot lang kapag nagtanong siya, at maliban sa 
pabulong na, “Thank you,” umalis itong wala man lang 
smile nang matapos ang check up ng aso.

Nang sumunod na bumalik ito kasama ng Kuya Jake 
nito, ngumiti na ito sa kanya at nakipag-usap naman na. 
Masarap kausap ang binata, matalino at may sense of 
humor, lalo na kung may kasama silang iba. Pero wala 
ulit itong masabi kapag naiiwan na silang dalawa. 

Hay. Anyway, hindi niya maaaring pagtuunan iyon 
ngayon dahil buhat ng lalaki ang isang walang-malay na 
Labrador Retriever mix. Bata pa ang aso, hindi pa full 
grown at duguan ang balahibo nito.

“Ano’ng nangyari?” tanong ni Doc Lily sa lalaking 
kasunod nito. 

“Nasagasaan siya ni Kuya Jake,” sabi ni Jay habang 
ibinababa ang aso sa operating table. 

“Hindi nga sabi!” inis na giit ng kuya nito. “Nakita 
ko siya sa gilid ng kalsada, naglalakad. Natumba siya 
malapit sa gulong ko kaya ako nagpreno. Hindi ko 
siya nasagasaan, ungas,” anito sa kapatid bago muling 
binalingan si Doc Lily. “Isa pa, may blood trail siya. So 
bago siya humandusay sa tapat ng auto ko, duguan na 
siya.” 

Tumango ang vet na katatapos lamang maghugas ng 
kamay sa lababo. 



15The Man I Love
“Sino ang amo niya? Saan n’yo siya nakuha?” 

tanong nito habang sinusuotan na ito ng mga guwantes 
ni Rosalie. 

“Hindi ko alam, Doc,” sagot muli ni Jake. “Basta 
wala pang twenty minutes namin siyang kasama. Wala 
siyang malay.” 

“Okay, okay. Sa labas na muna kayo, please. 
Rosalie?”

Nagsuot ng sariling scrubs at mga guwantes si 
Rosalie bago dinaluhan ang vet. Nagkamalay ang aso 
pero kita sa mga mata nito—mga matang matingkad 
na asul—na nahihirapan ito. Patuloy ring dumudugo 
ang ilong at bibig nito. Tinulungan ni Rosalie si Doc Lily 
na i-check ito at nang i-X-ray nila ang aso, sabay silang 
napasinghap ng vet. 

“Prep for operating! Now!”
f

Kausap ni Jake ang asawa nitong si Sonia habang 
nakaupo silang magkapatid sa waiting area. At dahil 
wala namang ibang gagawin, walang pakundangan na 
lang siyang nakichismis sa usapan ng mag-asawa. 

“Hindi ako lasing, promise,” natatawang saad ni 
Jake sa telepono. “Hindi nga ako uminom, eh… Nasa 
clinic lang kami ni Doc Lily. May dinala kami ni Jay 
na aso rito—Hindi ko siya nasagasaan, ano ka ba! 
Hindi nga. Basta, mahabang kuwento. Pag-uwi ko na 
lang. O bukas na lang. Ba’t gising ka pa?” Saglit itong 
nakinig bago tumawa. “Ay, ’sus, na-miss raw ako. Eh, 
n’ung naglilihi siya ni ayaw akong makita…” Muli 
itong tumawa. “Joke lang. Opo, uuwi na kami ni Jay 
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pagkatapos namin dito. Opo na, sige na. Tulog ka na 
muna… I love you.” 

Tumirik ang mga mata ni Jay lalo na nang pahabain 
pa ng kapatid ang pagpapaalam sa misis. Medyo 
nakadama kasi siya ng kaunting inggit si Jay. 

Kaunti lang. 
Nami-miss din siguro niya iyong may kailangan 

siyang tawagan para sabihan kung nasaan na siya. 
Masarap din kasing maramdaman na may nag-aalala 
para sa iyo. 

Ngayon kasi, bukod sa nanay niya, ang maghahanap 
lang sa kanya kung mawala siya ay si Ares. 

Pero paano ba kung iyong gusto niyang makapalitan 
ng kakornihan ay nandoon sa loob ng OR, walang 
kaalam-alam na may gusto siya rito? O kung alam man 
nito, hindi naman niya alam kung gusto rin siya nito.

Pinutol ni Jake, sa wakas, ang tawag at muli silang 
natahimik habang naghihintay. Napatingin sila sa 
pintuan nang dumaan doon si Lily. 

Mas nakakatakot pa ang hitsura nito kaysa kay 
Incredible Hulk dahil sa naroong galit sa maganda nitong 
mukha. 

“Sino ang amo ng asong ’yun?” singhal nito at 
nanlaki ang mga mata nilang dalawa na para bang mga 
bata silang natatakot na mapalo. 

“Ah, hindi ko alam, Doc,” sagot ni Jake. “Basta 
nakuha lang namin siya sa gilid ng kalsada. Bakit?”

Humihingal ito sa galit. “Dahil gusto kong malaman 
kung sino ang may kagagawan nito para ako mismo ang 
pumatay sa kanya.”
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Tumayo na silang dalawang magkapatid.
“Bakit?” muling tanong ni Jake.
“This!” sigaw ng babae at galit na itinaas ang hawak 

na zip lock bag na may lamang maliliit na paketeng 
nirolyo para magmukhang mga payat na longganisa. 
“Ginamit nilang drug mule ’yung aso!” 

l



18 Sentinels   Book 15    Slow Burna

anginginig si Rosalie habang nakatayo siya sa 
lababo at naghuhugas ng mga kamay. Hindi pa 

rin nababawasan ang galit niya mula kanina nang 
muntik nang mamatay sa operating table ang kawawang 
Labrador Retriever/Siberian Husky mix. Nakahiga ito 
ngayon sa isang dog bed sa loob ng enclosed pen at 
mahimbing na natutulog.

“Sino ba kasi ang walang-pusong kayang gumawa ng 
gan’ung klaseng—”

Napahinto siya sa paglilitanya nang mapansing 
hindi siya nag-iisa sa silid. Nakatayo na pala sa pintuan 
si Jay. Nag-init ang mukha niya dahil nahuli siya nitong 
nakikipag-usap sa sarili. 

Pero ngumiti ito sa kanya. “’Yun din ang iniisip ko. 
Hindi ko rin alam kung sino ang may kayang gumawa 
ng gan’ung klaseng bagay sa mga walang kalaban-labang 
aso.” 

Nanumbalik ang madilim na mood ni Rosalie. “Oo 
nga,” sabi niya bago muling binalingan ang lababo para 
tapusin ang pagbabanlaw ng mga kamay. 

“Kumusta na siya? Ano ’yung extent ng injury?” 
tanong ng lalaki. Nagtungo ito sa tulugan ng aso at 
lumuhod sa harapan ng mababang enclosure.

“Muntik nang malason ang dugo niya.” Lumapit si 
Rosalie at lumuhod sa tabi ni Jay habang pinagmamasdan 
ang aso. “May labindalawang balot ng cocaine sa tiyan 

3
g

N



19The Man I Love
niya. Nagsimula nang mag-leak ’yung isa. Suwerte siya na 
nadala ninyo siya kaagad dito.”

“Aasikasuhin raw nila ito sa Sentinels.” Tumayo si Jay 
at inialok sa kanya ang kamay. 

Kumabog ang dibdib niya. Napakasimpleng kilos pero 
ganoon ang epekto sa kanya. Paano pa kaya kung bigla 
itong tumungo para halikan siya? Baka mangisay na lang 
siya bigla. Tinanggap niya ang palad nito at tinulungan 
siyang tumayo ng binata. Nang makatayo siya, agad din 
nitong binitawan ang kamay niya. 

Pinagmasdan nilang muli ang aso at nanumbalik ang 
galit ni Rosalie. 

“Ginamit nilang drug mule ’yung aso, Jay. 
Imposibleng siya lang ang aso d’un. Sigurado akong may 
iba pang mga asong nakakulong kung saan ninyo siya 
nakuha.”

“’Yun din ang naisip ko. Pero ’wag kang mag-alala. 
Aasikasuhin ’to nila Kuya Jake.”

“Sa tingin mo ba tama ’yung hindi natin i-report 
sa PDEA? O sa NBI? O kung saan natin ’to kailangang 
i-report?” Sinabihan kasi silang huwag na munang 
ipaalam sa kahit na sino ang bagay na ito. 

“Ang alam ko, humahawak talaga ng mga ganitong 
imbestigasyon ang Sentinels,” paliwanag ng binata. 
“Sila na ang bahala. Kapag ipinasa nila sa pulis ito, ang 
kailangan na lang gawin ng pulis ay hulihin ang mga 
suspect.”

Tumango si Rosalie. “Dapat lang. Hindi ko malubos 
maisip na may mga taong gumagawa ng ganyan.”

Tiningala niya ang binata at napansing nakatingin 
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ito sa kanya, pinagmamasdan siya. Iyon yata ang 
unang beses na hindi ito nag-iwas ng mga mata habang 
nakatingin siya rito. She smiled tentatively at him. 
Muntik na siyang mahimatay nang mabagal itong 
ngumiti sa kanya. 

“Huwag na muna nating isipin. ’Lika sa pantry,” aya 
nito. “Ipagtitimpla kita ng kape. Sigurado akong may 
cake na naman d’un.”

She grinned. “Yema cake. May nagdala kanina para 
kay Doc Lily.” 

Nagsimula silang maglakad palabas ng Recovery. 
Habang nasa tabi nito, naaamoy ni Rozz ang cologne ng 
binata. Ang bango-bango talaga nito. Hindi lang dahil 
sa cologne kundi dahil amoy malinis din si Jay. Gusto na 
lang niyang sumubsob sa leeg nito at singhot-singhutin 
ang balat ng lalaki. 

Nang makarating sila sa pantry ng opisina, pinaupo 
siya nito sa isa sa mga stools sa counter. 

“Ako na’ng maghahanda,” sabi nito. 
Nangalumbaba si Rosalie sa mesa at pinanood ang 

binata. Muntik na siyang mapakagat-labi. Alam niyang 
maasikaso ito. Pinapanood niya ito sa tuwing pupunta ito 
sa clinic. 

Ipinagbubukas nito ng pinto ang lahat ng mga babae 
at senior citizines na daraan sa pintuan na para bang ito 
ang guwardya roon. Tinutulungan din nitong magbuhat 
ng kung anu-ano ang mga babae sa ospital. At tuwing 
doon ito kumakain kapag inaaya ni Doc Lily, nakikipag-
unahan pa itong maghugas ng pinggan kahit ito ang 
bisita.
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Mabait din ito sa mga bata dahil nakita na niya 

kung paano ito kasama ng anak ni Doc Lily na si Eli. At 
alam din niya kung gaano ito kaalaga sa mga aso. Hello, 
K9 handler ito! Kaya hindi siya nagi-guilty tungkol sa 
umuusbong niyang love dito. 

Umuusbong na love? Puno na kaya. May bunga na nga 
o!

Perfect guy na yata ito ni Rosalie. Torpe nga lang.
“Ano’ng gusto mong kape?” tanong nito habang 

hawak ang mga pakete ng instant coffee na koleksyon 
nila sa clinic. 

“’Yung 3-in-1 lang na Nescafé Creamy White.” 
Tumango ito at kumuha ng isang pakete niyon at 

ng isang regular na 3-in-1. Nagpatuloy sa panonood si 
Rosalie habang nagtitimpla ito ng kape. Bubusugin na 
niya ang mga mata niya dahil paminsan-minsan lang ito. 

Ibinaba ni Jay ang mga mugs ng kape sa counter 
bago binalikan ang cake, kutsilyo, mga platito at mga 
tinidor. Ipinaghiwa siya nito ng isang slice bago kumuha 
ng para sa sarili. 

“Bakit pala nandito ka pa?” tanong nito nang 
magsimula silang kumain. “Madaling araw na.”

“Dito ako matutulog ngayon,” sagot ni Rosalie. “May 
mga overnight kasi kaming pasyente.”

“Ah. Hindi ka ba mahihirapan?” 
“Hindi naman,” sabi niya. “Dati kasi si Doc Lily ang 

bumaba-baba pa para tingnan ’yung mga pasyente. Eh, 
kawawa naman siya kasi may baby pa siya. Kaya ’eto, 
gumawa kami ng schedule.” 

“Pero wala kang kasama rito,” ani Jay. 
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Concerned? “Okay lang. May security naman kami. 

Saka wala naman sigurong magtatangkang manloob sa 
veterinary clinic,” natatawa niyang saad kahit pa touched 
siya.

Napangiti si Jay. “Aba, malay natin. Kung drug addict 
ako at desperado akong maka-hit, may mga drugs dito. 
Saka isa pa, hindi ba nilooban ni Kuya Edward ’yung 
clinic ni Doc Lily sa Palawan?”

Tumawa na si Rosalie. Classic story kasi iyon. 
Nakilala ni Doc Lily ang asawa nang makita ito ng babae 
na nakahandusay sa sahig ng klinika nito, duguan at 
walang malay. 

“Wish ko lang may guwapong manloob sa clinic na 
’to pero I doubt kung meron,” sabi niya. 

Mahina na ring tumawa si Jay at binalikan ang 
kinakaing cake. 

Gusto sana itong tuksuhin ni Rosalie na nakikipag-
usap na ito sa kanya ngayon, kaya lang baka mapahiya 
ito at manahimik na naman. Mas gusto niya itong 
madaldal na si Jay.

“Di ba K9 handler ka?” pagbubukas niya ng ibang 
topic. “Kuwentuhan mo naman ako tungkol sa trabaho 
mo.” 

Ngumuya si Jay, nag-isip. “Masaya naman ang 
trabaho,” sabi nito. “Mas mahal pa mag-train at mag-
alaga ng aso kaysa sa actual handler. Mas mahal pa 
i-maintain si Ares kaysa sa sweldo ko, eh.”

Natawa si Rosalie. “Pero aso mo naman talaga si 
Ares, di ba?” 

“Oo. Iniregalo siya sa ’kin n’ung isang Chinese 
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businessman na nasunugan. Tuta pa lang si Ares n’un. 
Ako ang nag-train sa kanya hanggang sa sabay na kaming 
pumasok sa BFP.”

“Teka, nasunugan na, nagregalo pa?” 
Medyo namula si Jay. “Ano, kasi, medyo… iniligtas ko 

’yung anak niya.”
Pinagmasdan niya ito. “O, ba’t parang nahihiya kang 

iniligtas mo siya?”
“Ginawa ko lang naman kasi ’yung trabaho ko. Hindi 

niya ko kailangang regaluhan. Kung hindi lang si Ares 
’yung regalo niya, hindi ko talaga tatanggapin.”

Kung hindi pa in love si Rosalie kay Jay nang mga 
sandaling iyon, baka iyon ang turning point ng feelings 
niya para rito. Ang mga taong ganito, mga bayani, 
kadalasan ay mayayabang. Paano, may ipagmamalaki 
naman talaga. 

Pero itong si Jericho Villareal, sumusugod sa gitna 
ng apoy, nagliligtas ng anak ng mga nasunugang Chinese 
businessmen, kulang na lang ay magsuot ng kapang may 
malaking S sa dibdib, at ayaw ng recognition?

Isinusumpa niya, kung hindi siya nito liligawan, siya 
na ang manliligaw!

“’Yan ba talaga ang gusto mo, ang magbumbero?” 
Tumango ito, may maliit at medyo mahiyaing ngiti sa 

mga labi. “Arsonista kasi ako n’ung bata ako.”
“Ano?” tawa niya.
“Nagsisindi ako ng kung anu-ano, ’tapos 

nagkukunwari akong bumbero at papatayin ko ’yung 
apoy. Minsan, naglalaro kami nina Kuya Jake at n’ung 
bunso namin, si Johan. Ako ’yung bumbero, si Kuya Jake 
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’yung pulis, ’tapos kasi siya ’yung bunso, si Johan ’yung 
biktimang ililigtas namin. Sinindihan ko ’yung basurahan 
sa kuwarto nina Tatay. Eh, nahuli kami bago ko napatay 
’yung apoy. ’Ayun, nabugbog ang puwit ko sa palo.” 

Malakas na tumawa si Rosalie kahit pa sa likod ng 
isip niya, na-imagine niya ang puwit ni Jay. At hindi iyong 
noong bata pa ito, ha, kundi iyong kasalukuyang nakaupo 
sa stool sa tapat niya, iyong firm at sexy na nitong puwit. 

Nakangiti na rin ang binata sa kanya, walang kaalam-
alam sa direksyon ng isip niya. “Doon mas naging klaro 
’yung kagustuhan kong maging bumbero. Gusto ko 
kasing maging arson investigator kasi tumatak sa isip ko 
noon na masama’ng magsimula ng apoy.”

“Mabuti naman,” biro niya. “Balak ko na kasing itago 
lahat ng lighter at posporo rito sa clinic.”

“Meron akong sarili.”
Muling tumawa si Rosalie.

f
Napangiti si Jay. Medyo kinakabahan pa rin siya pero 

at least alam na niya ngayong hindi nababagot si Rosalie 
sa kanya. Naaaliw naman ito. Iyon kasi ang ikinakatakot 
niya, na baka boring siya sa dalaga. 

Hindi ba isa iyon sa mga dahilan ng ex niyang si 
Wendy kung bakit ito nakipaghiwalay sa kanya? Hindi 
kasi siya kasing-kwela ng kanyang Kuya Jake o ng 
kapatid na si Johan. Medyo thinker kasi siya, saka mas 
tahimik. 

Muling binalingan ni Rosalie ang kinakain nito at 
nagkaroon ng pagkakataon si Jay na pagmasdan ang 
dalaga. Gandang-ganda talaga siya rito. Mabait din ito, 
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matalino, masipag, maalalahanin. He could go on and 
on dahil gustong-gusto talaga niya ito. Sana lang huwag 
siyang maunahan ng iba.

Dahil kung sakali, baka sindihan talaga ni Jay ang 
hayop na lalaking iyon. Marunong siyang magsimula 
ng sunog pagkatapos ay pagmumukhaing aksidente ang 
lahat.

Sabay silang lumingon nang pumasok si Jake at ang 
isa sa mga boss nito sa Sentinels. 

“Cake!” bulalas ni Jake bago naupo sa tabi niya at 
inagaw ang pinggan at tinidor mula sa kanya. 

“Gusto mo?” tanong niya kahit pa nilalantakan na ng 
kapatid ang cake.

“Cake, Kuya Mac?” alok ni Rosalie kay Commander 
John Mackenzie Herrera. 

Nakangiting umiling ang lalaki. “Hindi na, thank 
you.”

“Kausapin ka raw ni Boss Mac,” sabi ng kuya niya sa 
kanya. Akma siyang tatayo pero sinenyasan siya ni Mac 
na huwag nang mag-abala. 

“Itatanong ko lang kung may libre kang oras.” 
Lumukso ang puso ni Jay. Job offer ba ito? “Meron 

naman, Sir. Bakit po?” 
“May inuwi kasi akong aso, MWD siya,”—military 

working dog—“SEAL dog. He’s only four pero pinag-
retire na siya after the last mission kasi may possible 
PTSD. I adopted him and brought him home.” 

Mabagal na tumango si Jay. May posibilidad na 
delikado mag-alaga ng asong may PTSD lalo na kung 
mga asong tulad ng sinasabi ni Boss Mac na SEAL dog. 
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“Nangangagat po ba siya?” 
Umiling si Mac. “Hindi naman pero nerbyoso siya. 

Natatakot siya sa mga malalakas na tunog at minsan 
nagiging aggressive nang walang dahilan. And he’s 
obviously depressed. His last handler—” Huminto si Boss 
Mac at nakita ni Jay na may kung ano sa hazel green 
nitong mga mata, may lungkot. “Well, his last handler 
was KIA. Nandoon siya nang mangyari iyon. Nag-aalala 
lang akong baka lumala ang aggression niya kung hindi 
ko aagapan. 

“This dog is military-trained, Jay. He can and will 
kill. Hindi naman siguro niya gagawin iyon nang walang 
direct command but if he does something… Well, I don’t 
want to have to put him down.” 

Muling tumango si Jay. “Opo naman. Anong klaseng 
training po ang mayroon siya?” 

“Detection, primarily. Explosives, scout. Pero gusto 
kong mabuhay siya na parang ordinaryong aso na lang.” 

“Sayang ang training niya, Sir, kung di natin ire-
reinforce. Ayaw ba talaga ninyong ipagpatuloy ang 
pagiging MWD niya? Mahal ang training ng mga military 
working dogs. Sayang kung hindi natin gagamitin.” 

“Mas makakabuti ba sa kanya ang ganoon?”
“He’s only four, Sir. Puwedeng ipagpatuloy ang 

training niya. Pero puwede rin namang i-transition na 
natin siya. Ipapagpatuloy natin ang nakasanayan niyang 
activities para lang hindi siya ma-bore kasi maninibago 
siya kung bigla na lang na wala na siyang trabaho.” 

Tumango si Mac. “Whatever’s best for him. He 
deserves it. Can you work with him?”
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“Opo, Sir.” Of course. Matatanggihan ba naman niya 

ito? 
“Okay ka lang bang magpunta sa base para gawin 

’yun?” tanong ni Mac.
“Sige po. Pero kung hindi po pagkatapos ng trabaho, 

sa day off ko po.” 
“Okay lang ’yun,” sabi ni Boss Mac na may ngiti na 

sa mga labi. “Salamat, Jay. Expect an e-mail from Joie. 
Kailangan mo ng mga clearances para makapasok ng 
base, saka ’yung job offer.”

“Job offer po?” Kunwari nagtataka siya. Ayaw niyang 
ipahalatang excited siyang maging Sentinel, kahit part-
time trainer lang ng Sentinel dog.

“Of course. Trabaho ito,” sabi ni Boss Mac. “Kelan ang 
day off mo?” 

“Bukas po actually.”
“O, di hindi ko na pala ipapa-e-mail. Magpunta ka na 

lang sa opisina bukas. Doon ka na pumirma. Saka para 
makilala mo na rin si Odin.” 

“Sige, Sir. No problem.”
Tinapik nito ang balikat niya. “Thanks, Jay. Uuwi na 

’ko. Kayo ba?”
“Sabay na po kami ni Kuya Jake,” sagot niya. 
“Ikaw, Rosalie?” tanong ulit ni Mac. 
“May mga pasyente po kami sa Recovery, Kuya,” sabi 

ng dalaga. “Dito po ako matutulog.”
“Wala kang kasama?” kunot-nong tanong ni Mac. 
“Wala po. Nasa taas lang naman po si Doc Lily at si 

Kuya Edward.” 
Parang may bumbilyang sumindi sa tuktok ng ulo ni 
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Jay. 

“Alam mo, puwede kitang samahan dito,” bigla 
niyang sabi kay Rosalie. Sa tabi niya, nabilaukan si Jake 
sa kinakain nitong cake. Nilingon niya ito, nagkikibit-
balikat. “Mahirap kasi ’yung mag-isa lang siya rito. 
Wala pa namang guard. Doon na lang ako sa reception 
matutulog.”

“Ano ka ba,” sabi ni Rosalie. “Okay lang ako. 
Maaabala ka pa.”

“Okay lang talaga,” giit niya. 
Pinag-aralan siya ni Boss Mac bago ito tumango 

at tumingin sa babae. “Mas mabuti na nga ’yung may 
kasama ka dito. Lalo na pagkatapos ng nangyari kanina.”

Muli siyang binalingan ni Rosalie bago ito mabagal 
na tumango. 

“Good,” sabi ni Boss Mac. “O, paano? Mauna na ’kong 
umuwi. Tumawag lang kayo kung may kailangan kayo o 
kung may problema. Jake?” Sinenyasan nito si Jake na 
samahan ito sa labas. 

Pinandilatan siya ng Kuya Jake niya na parang 
sinasabing mag-uusap sila nito mamaya. Pagkatapos ay 
tumayo na ito at inihatid ang boss sa labas. Malamang 
may super secret mission pang pag-uusapan ang mga ito. 

Muli siyang hinarap ni Rosalie. “Uy, sigurado ka? 
Okay lang talaga kung hindi.”

“Oo. Hindi rin naman ako matatahimik sa bahay 
kung mag-isa ka lang dito.” 

Ngumiti ang dalaga at tumango. “Okay. Thank you.”
“Wala ’yun,” sabi niya. Sa totoo lang, pabor pa iyon 

sa kanya. Pabor na pabor. 


