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inunasan ni Vincent Sih ng basahan ang mga kamay 
na marumi dahil sa grasa. Tumulong siya sa pagche-

check ng SUV na nakaangat sa hydraulic lift.
Hindi niya kailangang gawin iyon pero minsan 

talaga gusto niyang narurumihan ang kanyang mga 
kamay. Makabubuti rin iyon para hindi siya nahuhuli 
pagdating sa kaalaman sa pagkumpuni ng mga mas 
bagong sasakyan. 

“Okay na ’yan, Boss,” sabi ni Roger na isa sa mga 
mekaniko. “Ipa-check ko na lang bukas kay Luke. 
Kukunin ’yan bukas ng hapon ni Mr. de Leon.”

“Sige,” sagot niya. “Umuwi ka na, Roger. Baka 
hanapin ka na naman ni Mely.”

Tumawa ang lalaki. “Hindi na, Sir! Good boy na ako.”
Ngumiti siya at kinawayan ang lalaki bago 

bumalik sa convenience store sa loob ng compound ng 
gasolinahan. 

“Kumusta naman ang benta, Rose?” tanong niya.
“Okay lang, Sir,” sagot ng babae na nagpupunas ng 

counter. “Hindi ka pa ba uuwi? Gabi na, ah.” 
“Titingnan ko lang ang records saglit,” aniya bago 

sumenyas sa opisina. 

P

Prologue
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“Sige, Sir. Gusto mo ba ng kape?” 
“No, thank you. Sandali na lang ako.” 
Isinara ni Vincent ang pinto sa kanyang likuran 

at nagtungo sa banyo para maghugas ng kamay. Nang 
matapos, nilapitan niya ang lumang computer sa isang 
mesa sa isang maliit na opisinang karatig ng stock room. 

Maaari naman niyang tingnan ang mga files sa 
bahay pero nagpasya siyang bawasan na ang oras ng 
trabaho lalo na kung nakauwi na siya. Napansin kasi 
niyang parang wala na siyang buhay maliban sa negosyo.

May-ari si Vincent ng tatlong franchise ng isa sa 
pinakamalalaking gas stations sa bansa. Co-owner din 
siya ng isang malaking talyer. Sa isang casual observer, 
hindi nakakagulat iyon. Kilalang mayamang Chinese-
Filipino family ang mga Sih at mahilig siya sa mga kotse. 
Pero hindi naging madali ang pagkamit ng binata ng 
mga pangarap. Sa katunayan, kung hindi niya naranasan 
ang pinakamasaya at pinakamasakit na parte ng 
kanyang buhay, baka hindi siya ganito ngayon. 

Umiling si Vincent at pinagtuunan ng pansin 
ang lumang computer. Mabagal iyon at hindi lang 
may dalawang beses yatang nag-hang nang subukan 
niyang buksan ang Excel file ng accounting records ng 
convenience store. Pinukpok niya ng palad ang gilid ng 
monitor pero nanatiling umiikot lamang ang cursor sa 
screen.

Bumuntong-hininga siya at pinatay ang computer 
nang hindi nagsha-shutdown. Bukas, bibili siya ng 
bagong desktop para sa tindahan. Baka senyales na rin 
iyon mula sa universe na umuwi na siya at matulog.
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Tumayo ang binata at lumabas ng silid. Nagpaalam 
siya kay Rose at hinila ang susi ng kanyang Volvo mula 
sa bulsa niya. Papalapit siya sa kanyang kotse nang 
makitang may kausap na isang babae si Roger.

Mula sa likod, petite ang babae pero maganda 
ang hubog ng katawan. Nakasuot ito ng itim na 
palda, puting blusa at sapatos na mataas ang takong. 
Tumatango si Roger habang may itinuturo ang babae sa 
kalye.

Lumapit si Vincent. Ano kaya ang problema nito?
“Can I help you?” tanong niya at binalingan siya ng 

babae. Kung binuhusan siya ng gas at sinilaban sa gitna 
ng sarili niyang gas station, pareho lang ang magiging 
pakiramdam niya habang nakatingin sa maganda at 
maamong mukha ni Margaret Soledad. 

Ang babaeng nang-iwan sa kanya apat na taon 
na ang nakalipas... ang babaeng dapat sana ay ina ng 
kanyang anak.

E
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our years ago... 
Tumalbog sa rim ang basketball na hinagis ng 

isa sa mga teammates ni Vincent. Nakita niya iyon. 
Last three seconds na lang ng game at lamang ng isa 
ang kalaban nilang kolehiyo. Pumihit siya at iniwan ang 
lalaking nagbabantay sa kanya. Lumundag siya, sinalo 
ang bolang nag-rebound bago halos tinapik lamang iyon 
papasok ng ring para sa two points na magpapanalo sa 
kanilang eskuwela ng championship ring ng UAAP.

Halos nayanig ang arena sa lakas ng mga sigaw 
ng kanyang mga schoolmates. Hindi pa tumutunog 
ang final buzzer, nadaganan na siya ng teammates 
na sumisigaw at nagse-celebrate na ng kanilang 
pagkapanalo. Tumatawa na rin si Vincent nang iangat 
siya ng mga teammates sa kanilang mga balikat.

Nang pormal nang ianunsyo na ang kanilang 
kolehiyo ang champions ng men’s basketball ng taon 
na iyon, mas lalo pang dumagundong ang palakpakan 
at hiyawan ng kanilang mga fans. At nang ianunsyo na 
siya ang MVP ng season na iyon ng UAAP, halos hindi 
na magkamayaw ang mga kababaihan—at ilang mga 
kalalakihan—sa pagtawag ng kanyang pangalan.

F

Chapter One



Desire 7Premium

At bakit hindi? Kahit siguro hindi siya MVP ng 
Ateneo Blue Eagles, heartthrob pa rin siya dahil sa 
pagiging guwapo at mayaman niya.

Nasa locker rooms na sila, hindi pa rin natatapos 
ang celebration, at nang matapos ang interviews at ang 
mahabang linya ng mga nagko-congratulate sa kanila, 
nakaligo at nakabihis na rin sa wakas si Vince bago 
lumabas muli ng locker room at sinalubong ng isang 
matangkad at magandang babaeng naglambitin sa 
kanyang leeg bago siya mapusok na hinalikan sa mga 
labi.

“Congratulations! I’m so proud of you!” tili ng 
kanyang flavor of the month na si Colleen. Fil-Am ito 
at kaklase niya sa isang subject; maganda, mayaman, 
liberated. Tulad niya, hindi ito naghahanap ng long-
term relationship. Ang gusto lang nito ay isang lalaking 
makaka-date na magaling sa kama.

“Thanks, Babe,” nakangisi niyang saad nang sa 
wakas ay pakawalan siya nito sa gitna ng tawanan at 
panunukso ng mga nakapanood sa paghahalikan nila.

Nagtungo sila sa bahay ng kanilang coach na 
nangako ng isang malaking victory party kapag manalo 
ang kanilang team. Doon ay kumain at nakipag-inuman 
sila, at pagkatapos noon, umuwi si Vince sa condo ni 
Colleen para sa isa namang pribadong victory party.

Alas tres na nang madaling araw nang bumangon 
siya sa kama ng nahihimbing na babae para umuwi sa 
sariling condo. He disliked sleeping over at a woman’s 
place. Masyadong maraming ipinapahiwatig iyon. He 
liked to be young, wild and free. Hinalikan niya ang 
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nobya sa noo bago tuluyang umalis. 
All in all, naisip ni Vincent habang pabalik sa 

kanyang kotse, it was an awesome day.
1

Nang sumunod na Sabado, hindi pa lumulubog 
ang araw, marami nang tao sa tapat ng Grade School 
grounds ng Ateneo kung saan idadaos ang celebratory 
bonfire ng kolehiyo. At nang tuluyan nang magdilim, 
parang isang napakalaking street party ang naganap 
kung saan halos lahat ng mga dumalo ay nakasuot ng 
kulay asul o puting t-shirt.

Pinarangalan ang lahat ng mga Ateneo teams 
na nagwagi sa season na iyon ng UAAP at malakas 
ang sigawan nang umakyat sa entablado ang men’s 
basketball varsity. Kumaway si Vincent sa mga taong 
pumapalakpak para sa kanila bago muling bumaba para 
kumuha ng maiinom sa isa sa mga coolers na nakahilera 
sa mga booths.

Inabutan siya ni Colleen ng isang lata ng San 
Mig Light at hinalikan niya ito bilang pasasalamat 
bago hinapit ang nobya sa baywang at giniya palapit 
sa bonfire kung saan naroon ang ilan nilang mga 
kabarkada. Nanonood na ng mga nagko-concert ang 
karamihan sa mga naroon kaya hindi na ganoon karami 
ang nakapalibot sa bonfire. Naupo siya sa damuhan. 
Naupo si Colleen sa kanyang kandungan at agad niya 
itong sinimulang halikan sa gilid ng leeg. Bumungisngis 
ang dalaga.

“Next year,” sabi ng teammate niyang si Brian, 
“kailangang tayo ulit ang manalo.”
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“Dapat,” sabi ng isa pa nilang teammate. “Kaya lang, 
wala na kayo. Graduate na kayo.”

“Next year na kaagad?” tanong ng isang babae na ka-
date ng isa sa kanyang mga teammates. “I-enjoy muna 
natin this year.” 

Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang mga kaibigan 
niya pero nabo-bore na si Vince. May iba na siyang 
gustong gawin. Napuna iyon ni Colleen.

“You want to go somewhere?” bulong nito sa 
kanyang tainga. 

Mabagal siyang ngumisi. Ito ang isa sa gusto niya 
sa babae. Lagi itong game. Napaka-compatible nila 
sexually, na hindi na nila kailangang mag-usap kung 
gusto ba nilang dalawa ng kama. Nagkakaintindihan na 
sila tingin pa lang.

“Yeah,” sabi ni Vincent.
Naging mainit ang mga mata ng babae. Mabagal 

itong ngumiti sa kanya, licked her lips and traced his jaw 
with a finger. 

“Give me five minutes,” bulong nito. “Then, meet 
me in the car.” Hinalikan siya nito bago tumayo at 
nagpaalam na magpupunta raw ng CR.

Iniunat ni Vince ang mahahabang binti at itinukod 
ang mga siko sa damuhan nang sumandal siya. Sa tabi 
niya, tumawa si Brian.

“Ampota, para kayong kuneho,” sabi nito bago 
inangat ang inumin sa mga labi.

“Inggit ka naman,” biro niya.
Tumawa ang kaibigan. “Hindi rin, Dude. Hindi ko 

kayang maging tulad mong serial dater. Napapagod ako.”
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Nagkibit-balikat siya at sinulyapan ang relo sa 
pupulsuhan. Ilang beses na nilang napag-usapan ito 
ng kaibigan. Ito ang unang-una niyang nakilala sa 
unang araw niya sa Ateneo. Tatlong taon na sila nitong 
magkaibigan. Kabaliktaran sila ng isa’t isa maliban sa 
hilig at galing nila sa basketball at iyon ang naging glue 
sa pagkakaibigan nila.

“Kapag nagsawa na sa ’yo si Sharon, sabihin mo sa 
’kin para maranasan ko na rin ang maging long-term 
boyfriend.”

Bago naging sila ng girlfriend nito, si Vince ang 
unang pumorma kay Sharon. Nabasted lang siya dahil 
una, kaibigan lamang ang tingin sa kanya ng babae, 
at ikalawa, si Brian ang totoo nitong gusto. Isa pa, si 
Sharon iyong klase ng babaeng pinapakasalan, hindi 
pang-fling. Sinusubukan ni Vince na umiwas sa mga 
ganoong klaseng babae.

“Gago,” nakangising saad ng kaibigan. 
Tumawa siya at tumayo. “I’ll see you at school on 

Monday.”
Tumango si Brian at tumatawa siyang pinalayas.
Habang patungo sa kanyang kotse, marami siyang 

nakasalubong na bumati sa kanya. Halatang gusto 
pa siyang makakuwentuhan ng ilan sa mga ito kaya 
patalikod siyang naglakad habang nakikipag-usap, 
hudyat na nagmamadali siyang makaalis. Hindi naman 
kabastusan, pero may gagawin lang talaga siya. Isang 
napakaimportanteng bagay para sa isang sexually active 
na nilalang na tulad niya.

“Thank you!” tawa ng binata nang i-congratulate siya 
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ng isang babae. 
Kumaway siya rito at pumihit paharap. Hindi 

sinasadyang nabangga niya ang isang babaeng may 
hawak na dalawang paper cups ng softdrink. Naipit ang 
mga paper cups sa pagitan nila nang yakapin ni Vince 
ang babae bago ito matumba sa damuhan. 

“Shit!” mura niya nang maramdaman ang malamig 
na inumin sa kanyang t-shirt. 

“Shit?” mataray na tanong ng nabangga niya. “Shit? 
Kung nakatingin ka sa dinaraanan mo, hindi mo ako 
mababangga.”

Nag-angat siya ng mga mata mula sa mantsa sa 
damit niya para tingnan ang isang petite na babaeng 
nakakunot ang noo at puno ng pagkainis ang bilugang 
mga mata. Naka-ponytail ang mahabang unat nitong 
buhok, at nakasuot ito ng baby tee na puti, jeans at 
flat shoes. Tulad niya, basa sa softdrink ang harapan 
ng damit nito, making the thin fabric cling to high, full 
breasts that were currently pressed against his chest. 
Tumaas ang mga kilay ni Vince sa interes.

Siguro napuna iyon ng babae dahil marahas siya 
nitong itinulak at ikinrus ang mga braso sa dibdib. 
“Hindi ka man lang ba magso-sorry?”

Kumurap siya at hinila palayo sa dibdib ang basang 
damit. “Ah, ako ba ang may kasalanan dito?” 

Napasinghap ang babae. “Ikaw ’yung naglalakad 
nang patalikod.”

“Nakatingin ka pala, eh. Ba’t di ka umiwas?” 
“For your information, umiwas na ako. Kasalanan 

ko ba kung kasing-laki ka ng barko?”
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Pilyo at mapang-inis na napangiti si Vince. 
“Wouldn’t you love to prove that?”

Nagsimulang gumalaw ang kamay ng babae at alam 
niyang gusto siya nitong sampalin. Napigilan lang nito 
ang sarili at nagkuyom ng palad. “You’re a jerk, Mr. 
MVP.” 

Tinalikuran siya nito at parang maliit na storm 
cloud na nagdabog palayo. Sinundan ni Vince ng tingin 
ang likod ng babae. Maganda ang hubog ng katawan 
nito; big boobs, small waist. He could easily hold her 
against the wall while he made love to her if he wanted 
to.

Tumawa sa Vince nang maalala ang sinabi ni Brian 
na para siyang kuneho. Kasalanan ba niya? Growing boy 
siya. 

E
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m really sorry, Mr. Sih,” sabi ng kanyang professor 
sa Hum 145. “The thing is, you’re going to need to 

submit a final paper and take the final exams for you to 
get at least a passing grade in this course. Sinabi ko na 
sa ’yo ’yun before. I also suggested that you get a tutor 
to help you.”

Kinusot ni Vince ang noo. Masakit ang ulo niya 
dahil sa puyat at sa hangover matapos magpakalasing na 
naman nang nakaraang gabi. Sa mga panahong ganito, 
naiisip niyang sana ay nakinig siya kay Brian na lagi 
siyang sinasabihan na huwag maglasing kung may pasok 
kinabukasan.

Ngayon tuloy, wala siyang enerhiya para gamitan ng 
charm ang maganda at bata pang teacher. At kahit pa 
meron, malamang hindi iyon uubra. Dalawang linggo na 
lang, finals na at kailangan niyang... ano nga raw ulit? 
Final paper at final exams. Utang na loob.

“What can I do?” tanong niya sa professor. 
Mapungay ang mga mata sa antok, pilit niyang pinigilan 
ang mahikab kahit pa magluha na ang mga mata niya. 
Alam niyang kabastusan iyon.

“I’m going to recommend that you get help from a 

“I’

Chapter Two
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tutor. I asked her to meet us here para masimulan na 
n’yo kaagad ang review. You have a lot of things you 
need to accomplish in two weeks, Mr. Sih.”

“Hindi ko po ba puwedeng i-drop ’tong subject na 
’to?” 

“The deadline for dropping was last week.”
Napabuntong-hininga si Vince at tumango, bago 

nahihiyang nginitian ang propesora. “I’m really sorry 
about this, Ma’am.”

“I hope this serves as a reminder na hindi 
nakasentro sa basketball ang buhay mo sa college, Mr. 
Sih.”

May kumatok sa pinto ng silid at napatingin si Vince 
doon. Biglang nanlaki ang mapupungay niyang singkit 
na mga mata nang makita ang babaeng pumasok.

Si Miss Supladang Sexy na nakabangga niya noong 
bonfire ang sumilip sa classroom at ngumiti sa kanyang 
teacher. 

“I’m sorry, Ma’am. Galing po ako sa class ni...” 
Nawala ang ngiti nito at namilog din ang mga mata. 
“Ikaw?” 

“Ako nga,” nakangising tugon ni Vince. Nawawala na 
yata ang hangover niya.

“Come in, Meg,” aya ng kanilang guro. “Meg, nasabi 
ko na kay Mr. Sih na kailangan niyang gumawa ng 
final paper. I’m hoping you could guide him. Tulungan 
mo lang siyang mamili ng gagawan ng report. I’m 
also hoping na okay kayong maging study partners?” 
Binalingan siya ng guro. “Meg here is actually exempted 
from the finals in my class kaya matututukan ka niya.”
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Kumurap siya. “Magkaklase tayo?” 
Bahagyang naningkit ang mga mata ni Meg at 

natawa naman ang kanilang guro. “Hindi ba kayo 
magkakilala?”

“Kilala ko siya,” sabi ni Meg na nagngangalit ang 
ngipin. “Mahirap pong ma-miss si Mr. MVP.”

Dinig ni Vince ang sarkasmo sa tinig ng dalaga, na 
para bang walang halaga ang pagiging MVP niya o na 
halos magpakamatay siya sa court para lang makamit 
ang championship para sa Ateneo. 

Hindi lahat ng estudyante mahilig sa sports pero 
at least, karamihan sa kanila ay supportive sa kanilang 
mga atleta. Apparently, hindi kabilang doon itong si 
Meg.

“I’m sorry,” may anghang na rin sa tono ni Vince. 
“Hindi lang talaga kita napapansin sa klase. Sa likuran 
ka ba lagi nakaupo?”

“Well!” masayang sabi ng kanilang teacher. Kulang 
na lang ay pumalakpak pa ito. “Why don’t you two get to 
know each other and work on your schedules and lesson 
plans. I’ll see you both in class tomorrow.”

Naunang tumayo si Meg at mabilis na lumabas ng 
silid. Kahit mahilo-hilo, humabol si Vince sa dalaga. 
Kahit para itong cactus kasama, wala siyang choice. Ito 
lang ang pag-asa niyang makapasa sa lintik na Hum 145 
na, ironically, ay elective lang niya. 

“Damn it, sandali lang!” tawag niya sa babae at 
hinawakan ang braso nito.

Hinawi ng dalaga ang kanyang kamay at marahas 
siyang hinarap. “Look, halata namang ayaw natin sa 
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isa’t isa kaya kahit ano’ng gawin natin, wala tayong 
mapapala. I’m sure wala kang matututunan sa ’kin.”

“So paano? Hindi mo ako tuturuan?” sikmat ni 
Vince. “May I remind you na sinabihan ka ni Prof. 
Tanjuatco na i-tutor ako? O gusto mo bang magreklamo 
ako sa kanya at sa dean na hindi effective ang mga peer 
tutors nila?”

“The tutor is also only as effective as the person 
they’re tutoring.” Tinalikuran siyang muli ni Meg at muli 
niyang hinawakan ang braso nito. Muli iyong hinila ng 
dalaga at pumalatak ito. “Will you stop grabbing me?”

“Will you stop turning your back on me?” Muli 
siyang napapikit dahil may parang kidlat na sumiklab sa 
likuran ng kanyang mga mata. Muli niyang kinusot ang 
noo. “Kailangan ko ng tubig.”

“Lasing ka ba?” malakas na tanong ni Meg at in-
amplify ng kanyang utak ang tunog niyon. 

Napangiwi siya. “I’m not drunk. May hangover ako.”
Mapait na tumawa ang dalaga. “That’s just great.” 
Muli itong tumalikod at walang nagawa si Vince 

kundi sundan ito. Dito nakasalalay ang kinabukasan 
niya. “Saan ka pupunta?”

“Ihahanap kita ng bagong tutor.”
1

“Anong walang ibang available?”
Napapikit muli si Vince sa lakas ng boses ni Meg 

habang nakaupo siya sa sofa. At least, may tubig na siya 
ngayon. Idinikit niya ang malamig na plastic bottle sa 
sariling noo bago uminom. Sa loob ng opisina, dinig pa 
rin niya ang tinig ni Meg at ng isa pang babae. 



Desire 17Premium

“Hindi ko siya puwedeng turuan!”
“Meg, forte mo ang Humanities. Isa pa, ikaw na lang 

ang available na peer tutor this week.”
“Hindi ko siya puwedeng turuan,” ulit nito.
“Hindi mo siya puwedeng tanggihan.”
God, kung puwede lang ding tanggihan ang babae. 

Parang hedgehog sa tinik ang personalidad ni Meg pero 
hindi niya itatanggi na masarap ito sa mga mata. Hindi 
niya alam kung saan siya mas mahihirapan kung ito ang 
tutor niya—na masungit ito o dahil maganda ito. 

The fact is, kung hindi magpapa-tutor si Vince, hindi 
siya makakapasa sa subject na iyon. At kung hindi siya 
makapasa, hihilahin niyon pababa ang medyo mababa 
nang average ng binata sa semestre. At kung mangyari 
iyon, lagot siya sa nanay niya.

No, hindi siya pagagalitan ni Kimberly Sih, pero 
dadaanin nito sa pera ang kanyang parusa. Wala siyang 
allowance, gas money, credit cards at kung anu-ano 
pa hangga’t hindi ito naniniwalang natuto na siya ng 
leksyon. Nahihiya mang aminin ni Vince, kontrolado pa 
rin siya ng kanyang ina. At least hanggang sa magtapos 
siya at makuha ang natitirang bahagi ng kanyang trust 
fund. 

Bakit ba kasi niya na-miss ang deadline para mag-
drop ng subject?

Nagmulat siya ng mga mata nang mapansing 
matagal nang tahimik sa loob ng opisina. Hindi 
nagtagal, muling lumabas si Meg. Mukhang hindi ito 
masaya. 

“Anong oras ka libre araw-araw?” tanong nito na 



The Best Of Romances18

nagngangalit na muli ng ngipin. By the time na matapos 
ang tutoring nila at makapasa siya sa finals, bungal na 
ang dalaga dahil naupod na ang lahat ng mga ngipin 
nito.

“Every day ng five p.m. onwards.”
“Fine,” sabi ni Meg. “Magkita tayo sa library nang 

five p.m. sa study hall mamayang hapon.”
Tumayo ito at iniwan siya sa silid. Nagkibit-balikat 

si Vince. Alas dos pa lang naman. Walang pasok nang 
araw na iyon ang nag-iisa niyang subject sa hapon ng 
Mondays. Puwede pa siyang matulog. 

Kaya umuwi muna ng condo si Vince, nagbukas ng 
air con at nawalan ng malay sa kanyang malambot na 
kama. Nang magmulat siya, alas seis na ng gabi. 

1
Kung nakamamatay ang tingin, naabo na siya sa 

laser beams na lumabas mula sa mga mata ni Meg nang 
mag-angat ito ng ulo para tingnan kung sino iyong 
humahangos papunta sa mesa nito sa isa sa mga group 
discussion areas ng library. Matapos ang tingin na iyon, 
muli nitong ibinaba ang ulo para tingnan ang binabasa 
nitong libro. 

“I’m so sorry,” hingal ni Vince nang maibaba niya 
ang dalang MacBook sa mesa. Agad din siyang naupo sa 
tapat ni Meg. “I overslept.”

Hindi ito sumagot. Sa halip, nagpatuloy ang babae 
sa pagbabasa ng isang makapal na libro.

“Ano ’yan?” tanong niya na sinilip ang pahinang 
binabasa ng dalaga. “Is that... Shakespeare?” Sinimulan 
niyang abutin ang libro pero muling nag-angat ng ulo si 
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Meg at matalim ang mga mata nito. 
“Alam mo ba kung anong oras na?” Kung gaano 

kainit ang mga mata ng babae, ganoon kalamig ang tinig 
nito.

“Ah, 6:30?”
“It’s 6:47. Di ba ang usapan, five p.m.?”
Napalunok si Vince na parang batang pinapagalitan. 

“Nakatulog ako.”
“Sinabi mo nga,” pigil na saad ni Meg. “Kung ganito 

ka pagdating sa pag-aaral, no wonder kailangan mo ng 
tutor.”

Parang nasindihan si Vince. “Look, hindi mo ako 
kilala para husgahan mo ang mga ginagawa ko. Ako, may 
buhay sa labas ng classroom. I’m going to bet na ikaw, 
the closest thing you have to a life is whatever it is you 
read from a book.”

“School ang buhay ko ngayon,” gigil na sagot ng 
babae. “Saka na ako magkakabuhay kapag sigurado 
na akong kaya kong suportahan ang sarili ko. Eh, 
ikaw? Puro ka basketball, alak at babae. Sige, ngayon 
ka mabuhay”—naglagay pa ito ng air quotations sa 
kataga—“hanggang maburo ka sa buhay na ’yan dahil 
wala kang alam tungkol sa adult responsibilities.”

“Adult responsibilities? Ano’ng alam mo sa adult 
responsibilities?” sikmat niya. “Puro school ang buhay 
mo. Adult responsibilities include relationships, nagka-
relationship ka na ba? Malamang wala ka pang nagiging 
boyfriend dahil frigid ka.”

Alam ni Vince na sumobra na siya nang mapaatras 
ang dalaga na para bang sinampal niya ito. Nalaglag 
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ang panga ni Meg at kumislap ang mga mata dahil sa 
hapding dulot ng mga sinabi niya.

Agad na pinagsisihan ng binata ang mga nabanggit. 
“Meg, I’m– ”

“Huwag,” awat nito bago kinuha ang dalang bag. 
“I’m sure you’re not sorry and that you mean every 
word. No need to apologize for saying exactly what you 
feel.”

“But–”
Pero bago pa siya makapagsalita, muli na siyang 

iniwan ng babae. 
Napahilamos si Vince sa frustration at inis sa sarili. 

He knew better. Hindi siya dapat nagpapadala sa sariling 
damdamin, lalo na’t alam niyang siya ang nagkamali. 
Siya ang na-late. Siya ang hindi tumupad sa usapan. Siya 
ang pumasok sa school nang may hangover at siya ang 
hindi nagseryoso sa pag-aaral kaya siya nasa ganitong 
posisyon.

At ano pa ang ginawa niya? He had been a total 
asshole to Meg. Again. Kasalanan din niya ang una 
nilang pagkikita at hindi rin siya nag-sorry noon.

Hinila niya palapit ang librong binabasa ng dalaga 
kanina. ‘Odyssey,’  sabi sa title page. Wala siyang hilig 
sa pagbabasa kaya noong high school, hindi niya binasa 
ang librong hawak kahit pa naging required reading 
iyon. 

Ang alam lang niya, tungkol iyon sa paglalakbay ni 
Odysseus, isang mandirigma na lumaban noong Trojan 
War. At alam niya iyon hindi dahil nagbasa siya tungkol 
sa Trojan War kundi dahil napanood niya ang Troy ni 
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Brad Pitt.
Binuklat niya ang libro sa unang pahina at 

naramdaman ang pagbabalik ng sakit ng kanyang ulo. 
At kailangan niyang gumawa ng final paper at mag-aral 
para sa final exams sa loob ng dalawang linggo?

 He was doomed. 

E
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inabukasan, hindi nakausap ni Vince sa klase si 
Meg. Late itong pumasok ng classroom at naupo 

malapit sa pinto. Nang matapos naman ang lecture, para 
itong ninja na naglaho bago pa malapitan ng binata. 

Hindi siya mapakali dahil hindi siya pinatulog ng 
konsyensya niya nang nakaraang gabi. Tuwing pipikit 
siya, naaalala niya ang mga mata ni Meg at ang sakit na 
naroon dahil sa sinabi niya.

Nang ayain siya ni Colleen na lumabas dahil pareho 
na silang walang klase, tumanggi si Vince at sinabing 
may tutoring session siya, pero lumabas siya ng campus 
para magpunta sa pinakamalapit na convenience store 
kung saan bumili siya ng isang kahon ng Ferrero Rocher. 
Wala pa siyang nakikilalang babae na hindi mahilig o at 
least, hindi napapaamo ng chocolates. 

Pagkatapos ay bumalik siya sa campus at nagtungo 
sa library para abangan si Meg. Hula lang naman niya 
na pupunta ito roon nang alas cinco. Mukha kasi itong 
responsableng tao kaya kahit wala silang pormal na 
usapan, sigurado siyang darating ito nang ganoong oras 
dahil sinabi nito na ganoong oras sila magkikita araw-
araw. Kahit pa hindi sumipot si Vince.

K

Chapter Three
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Gayunpaman, para siyang nabunutan ng tinik nang 
makita ang dalagang papasok ng study hall. Alam kasi 
niyang posibleng darating ito pero hindi niya alam kung 
tama siya.

Parang si Meg pa ang nagulat nang makita siyang 
tumayo mula sa mesa kung saan siya nito iniwan nang 
nakaraang gabi. Nag-alangan itong lumapit at nakita 
niyang huminga pa ito nang malalim bago nagsimulang 
naglakad patungo sa kanya. 

“Akala ko hindi ka na darating,” sabi ni Vince.
“Akala ko rin ikaw ang hindi pupunta.”
Ibinaba ni Meg ang dalang netbook sa ibabaw ng 

mesa at naupo sila sa magkatapat na upuan. Itinulak ni 
Vince ang tsokolate palapit sa dalaga. Bumaba roon ang 
mga mata ng dalaga pero hindi nito inabot ang kahon. 

“Apology ’yan,” sabi ng binata. “Alam ko, kulang na 
kulang pa ’yan pero at least, it’s a start.”

“Apology para sa alin?” tanong ni Meg na walang 
ekspresyon ang mukha.

Napangiti si Vince. “Ilan na ba ang kasalanan ko sa 
’yo?”

Itinaas nito ang kamay at binilang sa daliri ang mga 
pagkakamali niya. “Binangga mo ako n’ung bonfire.”

“Nabangga. Hindi ko ’yun sinasadya.”
“Pagkatapos, hindi ka nag-sorry.”
Napangiwi si Vince. “’Yun na nga. I’m sorry. Unahin 

na natin ’yung nabangga kita sa bonfire. Para doon na 
lang ’yang chocolates. D’un sa hindi ako nag-sorry, saka 
d’un sa sinabi ko kahapon, siguro kailangan ng grand 
gesture para d’un. But for what it’s worth, I’d like to 
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apologize. Nainis ako na nagko-comment ka sa personal 
kong buhay kahit hindi mo ako kilala pero ganoon din 
ang ginawa ko sa ’yo. Medyo hypocritical lang.”

Nagkibit-balikat si Meg at kinuha ang netbook para 
buhayin. “Sabi ko nga, you probably meant what you 
said.”

“I don’t have the right to mean them. Or to say 
them.”

“Huwag mo nang isipin ’yun,” sabi ng dalaga. “Mas 
gusto ko nang hindi siya pag-usapan kaya huwag na 
lang.”

Itinulak muli ni Vince palapit dito ang chocolates at 
natawa ang babae bago inabot ang kahon. “Thank you.”

“You’re welcome.” Ngumiti siya kay Meg bago inabot 
ang kanyang iPad. “Anyway, ano ba’ng plano mo para sa 
’kin? May dalawang linggo tayo para sagipin ang buhay 
ko sa semester na ito.”

“May isang linggo tayo para sa final paper, ’tapos 
isang linggo para mag-review para sa finals mo. Habang 
gumagawa ka naman ng paper, makaka-review ka na rin 
kaya walang oras na masasayang. May idea ka ba kung 
ano’ng gusto mong gawan ng paper?”

“Kagabi ko pa pinag-iisipan ’yan,” sabi ni Vince. 
“’Yung binabasa mo kagabi, ’yung Odyssey. Parang gusto 
ko siyang gawan ng paper.”

Nag-angat ng paningin ang dalaga mula sa netbook 
nito. “Nabasa mo na ba ’yun?” 

Nahihiya siyang umiling. “Hindi pa, pero puwede ko 
namang simulan.” Nang makita ng binata ang tingin ng 
kaharap na puno ng pag-aalinlangan, kumunot ang noo 
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niya. “Mukha bang hindi ko kakayanin?” 
“Mahaba kasi ang Odyssey,” anito. “Unless, gusto 

mong mag-focus sa isa sa mga nangyari d’un sa voyages 
ni Odysseus. Bawat pangyayari naman kasi may sariling 
theme. Mamili ka ng isa.”

“Anu-ano’ng examples ng mga pangyayari? I’m 
sorry, talagang hindi ako nagbabasa, eh.”

Huminga ito nang malalim na tila ba pinag-iisipan 
ang sasabihin. “Marami kasi, eh. May cyclops, may lotus-
eaters, ’yung nakilala niya si Circe, ’yung mga sirens.” 
Natawa si Meg sa blangkong ekspresyon ni Vince. 
“Ihahanap kita ng short versions ng mga kuwento. 
Mamili ka ng isa sa mga adventures ni Odysseus, read 
the long version of that part of the poem, and then, 
write your thoughts down. Idi-discuss natin bukas para 
masimulan mo na ang paper mo.”

“Kahit ako na’ng maghanap n’ung synopsis ng book. 
May iba ka bang gagawin ngayon?” 

“May assignment ako sa isang major subject,” 
sagot ng dalaga. “Hindi mo na ako kailangang hintayin. 
Puwede ka namang mag-download sa bahay ng copy 
n’ung poem.”

Umiling siya at binuhay ang sariling iPad. “Puwede 
ko rin namang i-download ’yun dito. I’ll stay with you. 
Kapag umuwi ako, sigurado ’kong makakatulog ako. At 
least dito, mababantayan mo ako.”

Mahinang tumawa si Meg bago tumango at muling 
tumungo sa netbook. Patago itong pinanood ni Vince. 
Naka-ponytail na naman ang buhok ng babae at walang 
makeup. Pero parang may kakaibang ganda ito, ’yung 
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galing sa loob at hindi galing sa mga kolorete. Hindi 
ito mestiza pero hindi naman ito maitim. Makinis ang 
mukha ng babae at parang ang lambot ng balat. 

Napakasimple rin lang ng dalaga. Naka-blouse ito 
ngayon, black slacks, at flat shoes. Hindi tulad ni Colleen 
na laging nakaporma.

Napatungo si Vince sa tablet niya. Kapag 
nagsisimula na siyang maghambing ng isang babae 
sa kasalukuyan niyang girlfriend, ibig sabihin niyon, 
nagsasawa na siya sa kanyang current flavor of the 
month. At nakakatakot dahil si Meg ang ikinukumpara 
niya kay Colleen.

1
Alas nueve na nang matapos nilang i-discuss ni 

Meg ang top three picks niya sa mga adventures ni 
Pareng Odysseus. Naglalakad na sila pababa ng library, 
nagdedebate pa rin silang dalawa. 

“Pero isipin mo, unfair talaga,” sabi ni Meg nang 
pagbuksan niya ito ng pinto palabas ng gusali. “Naging 
faithful si Penelope kay Odysseus pero kung sinu-sino 
ang naging babae niya. At huwag mong sabihin na 
prerogative iyon ni Odysseus dahil lalaki siya. Double 
standards ’yun.”

Tumawa si Vince. “Wala akong sinasabing gan’un! 
I think chick boy nga ’yang si Odysseus. Hindi ko 
sinasabing tama siya ha, pero naiintindihan ko kung 
bakit. Ilang taon ka ba namang tigang ’tapos malayo sa 
misis mo?”

“Pero may misis ka pa rin.”
Tumawa si Vince at nginitian siya ng kausap. Doon 
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niya na-realize na ayaw pa niyang umuwi. Gusto pa 
niyang pag-usapan si Odysseus at si Penelope. Gusto pa 
niyang makipagdebate sa dalaga. Gusto pa niya itong 
makasama. Inisip na lang ni Vince na dahil wala siyang 
makausap nang ganito sa mga kaibigan niya. Kung hindi 
kasi babae, basketball ang paksa ng barkada niya at 
nagsasawa na siya. Si Colleen naman... well, hindi sila 
nag-uusap ng girlfriend niya. 

“Nagugutom ako,” bigla niyang sabi. “Sasamahan mo 
muna akong mag-dinner, di ba?”

Hindi niya inaya ang kasama. Sa halip, sinabihan 
na niya ito. Ayaw niya itong bigyan ng pagkakataong 
tumanggi. Gayunpaman, mukhang nagdadalawang-isip 
pa rin si Meg kaya nagpursige si Vince. 

“Ikaw na’ng bahala kung gusto mo ito bilang apology 
sa mga kasalanan ko, o thank you dahil tinulungan mo 
ako sa paper ko. Basta samahan mo na akong kumain 
kasi nagugutom na talaga ako. Saka hindi ka pa rin 
nagdi-dinner.”

Matagal na mula noong huli siyang kabahan habang 
inaayang lumabas ang isang babae. Pakiramdam ng 
binata, lalabas ang kanyang puso sa dibdib niya at 
kulang na lang ay pagpawisan siya nang malapot.

Ngumiti si Meg. “I think,” anito, “mas mabuti kung 
hindi na lang. Peer tutor mo ako. Mas gusto ko na ’yun 
lang ang relasyon natin.”

Bago pa man siya makaisip ng isasagot sa dalaga, 
pinara na nito ang taxi na huminto sa harapan nila at 
hinintay na bumaba ang sakay niyon bago siya muling 
nginitian. 
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“See you tomorrow,” paalam lang nito bago sumakay 
at isinara ang pinto.

Nakapamulsang pinanood ni Vince ang paglayo 
ng sasakyan. Nananakit ang sikmura niya sa 
disappointment at parang natulala na lang siya sa 
kinatatayuan. Sa kauna-unahang beses sa buhay niya, 
na-reject siya ng kauna-unahang babaeng gusto talaga 
niyang makasama.

E


