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h, yes… yes, Damon,” she cried, her fingers 
clutching at the hair of the man passionately 
licking the length of her neck. 

Kagat-labing pinadulas ni Katrina ang suot na silk 
robe pahubad sa kanyang katawan hanggang mahulog 
iyon sa kamang kinauupuan niya. Naramdaman ng 
dalaga ang lamig ng air-con at agad nag-react ang 
tuktok ng kanyang hubad na mga dibdib.

She smiled seductively. Sinabi na nga ba niya, 
tama nga iyong desisyon niyang subukan ito. Mas 
nakakagana nga kapag ganitong halos nakahubad siya 
at kaiinom lang niya ng red wine. Nabasa kasi niya sa 
Internet na nakahubad si Victor Hugo noong sinulat 
nito ang mga masterpieces nito na The Hunchback of 
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4 Love and other Disasters
Notredame at The Count of Monte Cristo.

Ipinosisyon niya ang mga daliri at mabilis iyong 
gumalaw para i-type ang mga salitang nag-uunahan sa 
kanyang isip.

“He cupped her sex and she writhed at the warmth 
of his palm. She moaned aloud,” sambit niya habang 
sinusulat ang mga salita.

Lumapad ang ngiti niya. Ang galing talaga ng 
ideya. Mukhang effective nga talaga dahil ‘in the zone’ 
na ‘in the zone’ siya sa eksenang sinusulat niya ngayon 
dahil sa atmosphere na nilikha niya—mula sa subtle 
light sa loob ng kuwarto niya, sa suot niya, sa ininom 
niya, sa bedsheet ng kama. Perfect.

Ngayon ay halos limang oras na siyang dere-
derechong nagsusulat. Wala sa isip niya ang lakas ng 
ulan sa labas dahil nga nakatutok siya sa ginagawa. 
Wala ring masyadong laman ang kanyang tiyan 
at dalawang beses pa lang siyang nag-break para 
magbanyo. Sa tantya nga ni Katrina, kung magtutuluy-
tuloy ang momentum niya, baka matapos niya ang 
manuscript na ito mamayang gabi.

Pangwalong erotica na niya ito kung sakali.
Nagulat siya nang mamatay ang air-con, brownout 

pa yata. Pero dahil may baterya pa naman ang 
laptop, dinerecho niya lang ang trabaho. Mamaya 
na siya magtataka kung bakit walang kuryente kahit 
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kababayad niya lang ng electric bill. Sayang naman 
kasi ang momentum kung masisira pa.

Hindi niya alam kung paano siya nalinya sa 
pagsusulat ng erotica, considering na BEEd in Early 
Education ang tinapos niya, preschool teacher ang una 
niyang trabaho, madalas siya noong magsimba, at wala 
siyang sex life. Pero ganoon siguro talaga ang buhay, 
minsan may mga nangyayari kahit wala sa plano.

Anyway, masaya naman siya sa kanyang trabaho. 
Kumikita siya nang sapat, nacha-challenge siya. Ang 
problema niya lang, hindi niya masabi sa Nanay 
Yolanda niya kung anong klase ng kuwento ang 
sinusulat niya. Ang alam nito, harmless na nobela lang 
ang mga iyon.

Mabuti na lang, hindi niya kasama sa bahay ang 
dati niyang yaya, o ang kahit sino pa. Walang mag-iisip 
sa kanya nang masama kapag nakita siyang kinakausap 
ang sarili niya, o kung bigla siyang naghubad habang 
nakaharap sa laptop, o naglakad-lakad siya sa sala 
nang naka-panty at t-shirt lang. 

Hindi naman necessity na magbihis din siya nang 
sexy para makapagsulat ng sexy, napansin lang ni 
Katrina na nakakatulong iyon para mas mailarawan 
ang pakiramdam ng seda sa balat, ng maging medyo 
tipsy, nang matulog nang hubad, etcetera. At kailangan 
niya iyon dahil hello, wala naman siyang experience sa 
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sex! Malay ba niya sa lovemaking? Salamat na nga lang 
talaga sa Google at sa imahinasyon niya, nakapitong 
manuscript pa siya.

Naringgan niya ang pag-vibrate ng cellphone 
niyang nakapatong sa console sa tabi ng kama pero 
hindi niya iyon pansin. Siguradong si Nina lang 
naman iyon.

Nitong nakaraan, panay ang yakag sa kanya ng 
kaibigan na mag-bar. Ang suggestion kasi ng gaga, 
subukan daw niyang mag-bar at maghanap ng one-
night stand. Walang commitment, experience lang 
daw ang kukuhanin niya para nga sa kanyang mga 
nobela. Gaga talaga ang isang iyon. Masyadong ina-
underestimate ang imagination niya.

Pero sinabi rin nito na para rin iyon sa kanya. 
Naisip naman niya, kung gagawin niya iyon, bakit di 
pa niya lubusin at magpabuntis na rin? Sa edad kasi 
ni Katrina, napagod na siyang maghintay ng Prince 
Charming at gusto na lang niyang magka-baby. Ang 
anak ang makakasama niya sa kanyang happy ever 
after. Matagal na rin kasi siyang naiinggit sa mga 
kakilalang may anak. Gusto rin niyang magkaroon 
ng isang tao na mamahalin nang walang anumang 
kondisyon.

Pero hindi pa naman final decision iyon. Depende 
pa rin kung may mahahanap ba siyang matinong lalaki 
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na karapat-dapat maging tatay ng magiging baby niya. 
Kung mahirapan siya, baka hindi na lang din niya 
ituloy. Sa ngayon, magsusulat muna siya. Mag-iipon 
siya para pagdating ng panahong magdesisyon siyang 
mag-anak, mayroon naman siyang sapat na pera sa 
bangko para maibigay ang mga pangangailangan ng 
bata.

Patuloy ang pagri-ring ng telepono, pero hindi 
pa rin niya iyon pansin. Pagkatapos, bigla na iyong 
tumigil sa pag-iingay. Siguro naubusan na ng battery. 
Sa pagkatanda niya, noong isang araw pa niya iyon 
huling nai-charge.

Mayamaya pa, ibang tunog na ang naringgan ni 
Katrina. Parang may kumakatok sa kanyang bintana.

Wala sana siyang balak pansinin iyon hanggang 
sa ma-realize niyang nasa second floor ng bahay ang 
kuwarto niya! Paanong may kumakatok sa bintana? 
Wala namang puno malapit doon para akyatan.

Namimilog ang mga matang napatitig si Katrina 
sa salaming bintana at napatili siya nang makita ang 
isang lalaking nakatitig sa kanya. Sa pamimilog ng 
mga mata nito, mukhang napansin nitong nakahubad 
siya.

i
Sa tatlong taong pag-vo-volunteer ni Andrew sa 

Philippine Red Cross, isa na siguro ang bagyong ito 
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sa pinakamaraming binaha. Ang kakaiba sa Bagyong 
Iday, wala itong masyadong hangin, pulos ulan lang 
na dere-derecho at malakas. Ang dami tuloy lugar na 
dating di binabaha ang parang water world ngayon.

“Wala nang tao d’un sa ibang bahay. ’Yan na 
lang asul at iyong nasa dulo. Iilan na lang naman 
’yan, kayang-kaya n’yo na. Bahala na kayo, ihahatid 
na namin ito kasi buntis si Ate. Baka ma-aggravate 
masyado,” sabi ng isang kasamahan nila na nasa 
kabilang rubber boat. Ang tinutukoy nito ay iyong 
isang nasa mid-twenties na babaeng isa sa sakay nito.

“Okay. Kaya na namin,” ngiti ni Andrew. 
“Sige, ingat kayo, mga p’re.”
“Kayo din!” Nilingon niya ang kasama sa rubber 

boat na si Ondoy. “Ikaw na’ng maiwan dito sa bangka, 
ako na lang ang papasok sa bintana. Ilan daw ba ’yung 
nandito?”

“Isa lang daw na dalaga, sabi n’ung nag-report. Eh, 
hindi raw makontak kaya nag-aalala na ’yung kaibigan 
niya.”

Tumango si Andrew. Mabibilis ang kilos nila pero 
tantyado, inilapit nila ang bangka sa bintana ng bahay 
na mabuti na lang ay walang grills. At least, di na 
nila kailangang maglagare, magbabasag na lang kung 
sakali.

Pinunasan muna niya ng kamay ang nanlalabong 
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salamin bago idinikit ang mukha para sumilip. At 
namilog ang kanyang mga mata. Nauna munang nag-
alala si Andrew bago nainis at saka madaling ‘nanigas’ 
nang makita ang babaeng tanging laman ng bahay na 
malapit nang lamunin ng baha.

Nasa gitna ito ng malapad na kama at kung tama 
ang nakikita niya sa likod ng malabong salamin ng 
bintana at madilim na silid, parang wala itong suot 
habang nakaharap sa laptop na kandong nito at may 
earphones sa tainga. Mukhang wala itong kaalam-alam 
sa nangyayari sa labas dahil nakatutok ito sa tina-type 
at seryosong-seryoso ang expression. Ano kaya ang 
pinagkakaabalahan nito?

Malalakas na katok ang ginawa ni Andrew sa 
bintana at aktong babasagin na niya iyon nang 
magtaas ng tingin ang babae at pamilugan siya ng 
mata.

Bumuka ang bibig nito pero hindi niya narinig 
kung ano ang sinasabi. Isinenyas niya ang suot 
para malaman nito kung saang organisasyon siya 
nanggaling.

Mabilis itong nagsuot ng roba bago natatarantang 
lumapit sa bintanang kanyang kinaroroonan at hinila 
iyon papataas para buksan.

And good Lord! Alam niyang mali ang sitwasyon, 
pero hindi naman iyon naintindihan ng hormones 
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niya at ng toot toot niyang ilang buwan nang tigang, 
di ba? Sa kabila ng lamig ng hangin at ulan na 
pumapatak, bigla siyang nag-init pagkakita sa babae 
nang harapan.

Nakasuot ito ng maiksing sedang roba, kaya 
nakalantad ang makikinis at kulay pulot na mga hita 
nito. At sa pagkakalapat ng manipis na tela sa katawan 
nito, nakumpirma ni Andrew na wala nga itong pang-
itaas sa ilalim ng roba. At the very least, panties lang 
ang suot ng babae.    

Shit! Sapilitang itinaas niya ang tingin sa mukha 
nito, pero lalo lang yatang nanigas lahat ng puwedeng 
manigas sa kanya.

Gulu-gulo ang buhok nitong basta na lang itinaas 
gamit ang clamp. Ang magagandang mata nito ay 
nakatitig sa kanya; may kung anong emosyon doon na 
hindi niya masabi kung ano, pino ang linya ng ilong 
nito at panga, makinis ang mukha, mapupulang labing 
bahagyang nakaawang.

Goodness, she’s beautiful!
“Oh, my God! Ano’ng nangyari? Bakit baha?” 

Bilog na bilog ang mga mata nito sa pagtataka.
“Ma’am, limang oras na pong umuulan dahil sa 

bagyo at s’abi ng PAGASA¸ may possibility na hindi po 
’yun hihinto for the next three hours. Tumawag po sa 
amin ang kaibigan ninyo at hininging ialis na namin 
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kayo rito. Kailangan po ninyong iwan ang bahay na ito 
bago pa abutin itong second floor ninyo, na hindi po 
imposible sa dami ng ulan na bumabagsak ngayon.”

“Oh, my God! Ibig sabihin, nabaha sa first floor 
ko? Basa lahat ng gamit ko d’un?” tarantang anito. 

Tumango si Andrew at tuluy-tuloy na tumawid 
sa bintana papasok sa mismong silid ng babae. “May 
kasama po ba kayo dito?” 

Kung lover mo iyon, sorry na lang. Baka ‘aksidente’ 
ko siyang malunod sa baha.

Umiling ito. “I live alone.”
“Ma’am, pakikuha na po ’yung mahahalaga 

ninyong gamit, ilang damit, ’tapos sumama po kayo 
sa akin. Dadalhin po namin kayo sa evacuation center 
bago pa po tumaas lalo ang tubig.”

Nakatitig lang ito sa kanya. At kung hindi 
lang naalala ng binata kung nasaan siya at ano ang 
kailangan niyang gawin, hahablutin na niya ang batok 
ng kaharap at hahalikan sa labi.

“Ma’am?” Mukhang shocked pa rin ito kaya inabot 
na ni Andrew sa braso. And f*ck, her skin was so soft!

Mukha itong nakuryente at nagising na rin sa 
wakas. Kipkip ang roba sa sarili, lumapit ito sa isang 
closet at kumuha roon ng katamtamang laki ng 
bag, pinaglalagay ang lahat ng nadampot nito saka 
bumaling sa kama at kinuha ang laptop at cellphone 
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pagkatapos ay ipinasok din iyon sa bag. Bitbit ang 
ilang pirasong bihisan, nagtungo ito sa banyo.

Si Andrew naman ay minabuting ipatong sa 
mataas na drawer ang mga importanteng gamit na 
nakita niya. Hinugot niya rin sa saksak ang air-con.

Naka-shorts, t-shirt at jacket na ang estranghera 
nang bumalik. Pero siyete, ang lakas pa rin ng dating. 
Tipong bagyong nasa signal number 4.5. Ganoon.

“Okay na kayo?” untag ni Ondoy mula sa labas ng 
bintanang nakabukas.

Para siyang nagising mula sa pangangarap nang 
gising.

Dinampot niya ang bag ng babae at hinawakan ang 
siko nito. “Let’s go, Ma’am.”

Masunuring nagpagiya lang ito. Inabot niya 
kay Ondoy ang bag at halos binuhat na ang babae 
papatawid sa bintana, papalulan sa rubber boat.

Sumunod siya. Matapos isara ang bintana, 
nagsagwan na sila palayo sa bahay patungo sa isa pang 
nasa dulo ng street na iyon kung saan may dalawang 
tao pa umano silang susunduin.

“Ma’am, nakatulog po ba kayo kaya hindi n’yo 
namalayan na mataas na ang tubig?” untag ni Ondoy 
sa babaeng kasama nila.

“Ah, hindi.” Bahagyang nagkakulay-pink ang mga 
pisngi ng estranghera nang sumagot.
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“Ano po’ng nangyari?” usisa pa rin ng kasama niya. 

“Simula pa po kaninang madaling araw nagbibigay 
na ng updates ang PAGASA, di po ba n’yo narinig sa 
balita na may bagyo ngayon?”

Lalong namula ang mga pisngi ng babae. “Hindi, 
eh. Wala kasi akong hilig manood ng TV.”

“May Twitter or FB po kayo?” untag pa rin ng 
kasamahan niya. “Trending po itong si Iday mula pa 
kaninang alas diez.”

Napakagat ang dalaga sa labi. At susme, gusto ni 
Andrew na paraanan iyon ng sariling dila. Her lips 
looked naturally red, supple and sweet. 

“Meron naman akong Facebook account. Pero 
hindi ako nag-check mula pa kahapon kasi busy ako,” 
parang nahihiyang anito.

Iniiwas na niya ang tingin dito at tinuon na lang 
ang mata sa daan patungo sa bahay ng ire-rescue nila. 
Pero ang mga tainga niya ay alertong nakikinig sa 
dalawang kasama sa bangka. Hindi niya itatanggi na 
interesado siya sa isasagot ng babae sa mga tanong ng 
kasamahan.

“Ang tindi naman po ng concentration ninyo!” 
komento ni Ondoy, may kasama nang panglalandi sa 
tono. “Ano po ba’ng pinagkakaabalahan ninyo, Ma’am? 
Tanong lang po, kung hindi ninyo mamasamain.”

“Nag… nagsusulat kasi ako,” naringgan niyang 
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mahinang sagot nito. “Nakatutok ako d’un sa sinusulat 
ko ’tapos may earphones ako, kaya hindi ko alam na 
malakas pala ’yung ulan.” 

Lumingon si Andrew. Nakita niyang kumunot ang 
noo ni Ondoy kahit may malanding ngiti sa labi. “Ano 
po’ng sinusulat ninyo? Love letter para sa boyfriend 
ninyo?”

Ayos ding mag-fish ng information itong isang ‘to.
Muling namula ang mga pisngi ng babae. “Ay, 

hindi love letter. Nobela. Writer kasi ako.”
Ah. Kaya pala, medyo weird. 
Akalain ba ni Andrew na hindi nito namalayan 

na ilang oras nang umuulan at bahang-baha na sa first 
floor ng bahay nito? Mabuti na lang pala, narating nila 
ang bahay ng babae bago pa lalong lumaki ang tubig, 
kung hindi baka nakalublob na ito sa baha, or worse 
nakuryente na, bago napansin ng estranghera ang 
delubyong dumating sa bahay nito.

Pero huwag ka, ang layo ng hitsura ng babae sa 
mga writers na napapanood niya sa pelikula. Ni wala 
itong suot na salamin sa mata. 

Oops. Nag-stereotype siya, sorry na.
“Where exactly are you taking me?” pagbabago 

nito sa paksa. Hula niya para hindi na mag-usisa pa si 
Ondoy tungkol sa trabaho nito.

Binanggit ni Andrew ang pangalan ng elementary 
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school na siyang naging pansamantalang evacuation 
center. “D’un po dadalhin lahat ng na-rescue namin sa 
siyam na baranggay na sinalanta ng bagyo.”

“Siyam!” bulalas ng babae. “Kakasya ba kaming 
lahat d’un?”

“Well…” Puwede ka naman sa bahay ko. Mataas 
iyon, nasa parteng bulubundukin kaya siguradong 
hindi babahain. Malapit na rin ’yung maging fully solar 
powered. Maraming punong-kahoy sa likod kaya presko 
ang hangin, may mga gulay din. D’un ka muna mag-
stay kung gusto mo. I’d love to take you there. Mabuti 
na lang nakagat ni Andrew ang dila bago niya iyon 
nasabi. “Do you have relatives you can stay with?”

“Baha rin ba sa Santa Fe?”
He shook his head. “Dito lang, Ma’am, sa inyo. 

Umapaw po kasi ’yung Ambayaoan River at ito po 
’yung mababang parte ng probinsya.”

Sandali itong natahimik na parang nag-iisip. 
Mayamaya pa, “D’un na lang siguro ako pupunta 
sa kaibigan ko. Magpapasundo na lang ako d’un sa 
school. Sana may kuryente sa evacuation center para 
makapag-charge ako ng cellphone at matawagan ko 
siya. Na-drain na ’yung battery ng phone ko.” Umiling 
ito habang pinagmamasdan ang tila dagat na baha. 
“This never happened before. Never pang nagkabaha 
rito kahit n’ung Ondoy at Habagat.”
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“Papataas po kasi ang water level ng mga dagat 

dahil sa global warming kaya papataas ang baha. Mas 
malalakas din ang bagyo,” sabat ng kapangalan ng 
nabanggit na bagyo.

“Buti na lang pala, nasa casa ’yung kotse ko, kung 
hindi baka tinangay din ’yun ng baha.” Yumuko ito 
at suminghot na para bang naiiyak na. “Iyong mga 
pinaghirapan ko nang ilang taon…”

Naalertong umusod si Andrew palapit dito 
at itinaas ang kamay para hawakan ito sa balikat. 
“Ma’am…”

“O-okay lang ako,” sambit nito saka nag-angat ng 
tingin sa kanya. Nagsalubong ang kanilang mga mata 
at nalulon yata ni Andrew ang dila niya. Ang ganda 
naman kasi talaga ng ni-rescue nilang ito. Iyong tipo 
ng ganda na Filipinang-Filipina at puwedeng mag-
represent ng Pilipinas sa Miss Universe.

“Mga gamit lang naman ’yung nabasa, puwede pa 
namang patuyuin. I’m sure marami ring puwedeng 
magamit pa. Naiinis lang ako sa sarili ko kasi wala 
akong kaalam-alam sa nangyayari. Kung di kayo 
dumating, baka nalunod na ako bago ko nalaman na 
may bagyo pala. Ang tange-tange ko.”

Ngumiti si Andrew. Ang cute nito kahit habang 
nagse-self-loathe. Minabuti niyang ibahin ulit ang 
topic para gumaan naman ng kaunti ang dibdib nito. 
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“So you’re a writer? Anong genre ang sinusulat mo?”

Dahil nakatutok ang kanyang mga mata sa babae, 
kitang-kita niya kung paano ito nabigla at naudlot 
ang luha, pagkatapos ay namula na parang nahiya. It 
fascinated him.

“Okay lang kahit di mo sagutin,” bawi niya.
She gave him a small smile that he felt his heart 

jump. “R-romance. I write romance novels.”
“Ay, talaga, Ma’am? Ang galing naman!” sabat ulit 

ni Ondoy. “Puwede n’yo po bang isulat ’yung love story 
ko? Puwede po ’yung pang-MMK kasi madrama ’yung 
misis ko.”

Tumaas ang sulok ng bibig ng babae, parang 
nagpipigil ng ngiti. “May asawa ka na? Akala ko nasa 
high school ka pa lang,” sabi nito na ikinatawa ni 
Andrew at ikinakamot ni Ondoy sa batok.

“Ma’am, sobra ka naman. Twenty-one na po ’ko,” 
angal ng kanyang kapwa-volunteer. “Medyo guwaping 
lang kaya maagang napikot.”

Napatawa niyon ang babaeng hindi palangiti. And 
to Andrew’s eyes, she grew more beautiful. Naging 
pakurbang linya na lang ang natira sa mga mata nito at 
kita ang magagandang ngipin.

Nainggit tuloy siya nang kaunti kay Ondoy dahil 
ito ang nakapagpangiti sa babae nang totoo.

Napahinto ang usapan ng dalawa nang marating 
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nila ang kasunod na bahay. Nakahanda na ang mag-
inang naroon at agad nilang inalalayan ang mga ito 
papasakay sa bangka.

Nang marating nila ang naging ‘port’ nila, ini-
endorse nila ang dalaga at mga kapitbahay nito 
sa driver ng multicab na magdadala sa mga ito sa 
evacuation center. Ibinilin nila ang babae na mag-log 
at magpa-interview muna bago tumungo sa bahay ng 
kaibigan nito, na wish lang ni Andrew ay babae rin.

“Thank you sa inyo,” anito, seryoso ang expression. 
How he wished he had Ondoy’s sense of humor so he 
could make her smile.

“You’re welcome. Ako nga pala—”
“Andrew!” sigaw ng isa nilang kasamahan na 

palapit sa kanila. “May isang pamilya raw d’un sa 
Sampaguita Street na nasa bubong na ng bahay! 
Pakipuntahan naman agad, please. May isang sanggol 
daw at ’yung isa pa, senior citizen.”

“No problem. Sige, aalis na kami,” sagot niya. 
Lumingon siya sa dalagang writer pero nakalakad 
na ito palayo, ginigiya ng isa sa mga kasama nilang 
volunteer.

Sayang, hindi man lang niya nalaman ang 
pangalan. 

Nagsagwan na sila palayo, pero hindi niya 
naiwasang habulin ng tingin ang multicab na sinakyan 
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ng mga taong ni-rescue nila.

“Aha!” biglang sambit ni Ondoy, dahilan kaya 
napalingon siya rito. “Crush mo si Miss Beautiful 
Writer, ’no?”

Ngumiti lang si Andrew.

x
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ne month later…

“Well, kung kailangan mo ng ideas or 
inspiration for your novel, you can call me anytime. 
I volunteer to be your erotica muse 24/7,” anas ni 
Rolly, with matching manyak na hagod ng tingin mula 
sa mukha niya pababa sa baywang at sa pagitan ng 
kanyang mga hita.

Kinilabutang tinulak ni Katrina ang lalaki at 
walang sabi-sabing binigyan ito ng sampal.

“Bastos!” asik niya, sabay talikod at mabilis na 
lumakad palayo mula sa dance floor ng bar na iyon. 
Narinig niyang tinatawag siya nito pero ni hindi siya 
lumingon.
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Mabuti na lang hindi na siya nito hinabol. Agad 

siyang pumara ng taxi pauwi sa apartment, na 
inuupahan niya habang nire-renovate pa ang ilang 
bahagi ng first floor ng bahay niyang nababad sa baha 
noong nakaraang buwan.

Nasa bahay na siya, nakapaghilamos at 
nakapagpalit na ng pambahay nang mag-ring ang 
kanyang cellphone. Agad niya iyong sinagot pagkakita 
sa pangalan.

“What happened?” untag ni Nina.
“Ay naku, disaster of epic proportions!” singhal ni 

Katrina habang gigil na inaalis ang pagkaka-braid ng 
buhok. 

Nag-effort pa siyang mag-ayos para sa date na iyon 
at pumayag makipagsayaw kahit parehong kaliwa ang 
mga paa niya. Pagkatapos ay mababastos lang pala 
siya.

“Bakit? Ano ba’ng nangyari? Tumawag daw si 
Rolly kay Ulysses, eh,” tukoy nito sa asawa na siyang 
may kakilala sa date niya.

Si Uly lang din ang inaalala niya kaya pinalampas 
niya ang mga naunang parunggit ng buwisit.

Dinampot niya ang brush at sinuklay ang buhok 
bago iyon itinaas at inipit ng clamp. “Bastos iyong 
hinayupak na ’yun! Buong gabing puro innuendos ang 
pinagsasabi, may pasimpleng alok pa ng one-night 
stand ’tapos bandang huli, dinerecha na. Baka raw 
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gusto ko siyang maging muse ko para sa mga sinusulat 
ko. At may kasama pang manyak na tingin, yuck! Ang 
kapal ng buwisit na ’yun!” asik niya. 

Tawa ng kaibigan ang narinig niya sa kabilang 
linya.

“Ba’t mo ba sinabi sa kanya na erotica ang 
sinusulat ko? Alam mo namang sinisikreto ko ’yun,” 
sermon niya sa kaibigan.

Mukhang naalarma naman si Nina dahil sa boses 
niya. “Hindi ko sinabi, baka si Uly ang nagsabi. Nakita 
niya kasi iyong autograph mo d’un sa isang copy ng 
book mo sa bahay. Nabuko ka niya tuloy.”

“Dapat sinabihan mo siyang secret ’yun at hindi 
niya puwedeng sabihin sa iba!” Iniwan ni Katrina ang 
harap ng salamin at sumampa sa kama.

“Alam mo naman ang asawa ko, di ’yun magaling 
magsinungaling at madalas madulas ang dila,” 
paliwanag ng kausap. “Pero hayaan mo, papagalitan ko 
bukas ng umaga pagkagising na pagkagising niya.”

 Pumalatak siya at nag-isip kung makabubuting 
magpalit na lang siya ng pen name para sa kapakanan 
ng anonymity niya. Tutal, wala naman siyang pangarap 
sumikat.

“Pero, di ba, ’yun naman talaga ang plano mo? 
’Yung maghanap ng makaka-one-night stand, 
magpabuntis kung uubra?” anito.

Umirap si Katrina kahit hindi nakikita ng kaibigan. 
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“Gusto ko nang kalimutan ’yan, sa totoo lang,” sambit 
niya. “Saka kahit pa gan’on nga ang plano ko, bastos pa 
rin ’yung Rolly na ’yun. Malas ang batang magmamana 
ng genes ng hinayupak na ’yun.” Pumuwesto na siya 
sa kama habang kipkip pa rin sa tainga ang telepono. 
“’Wag n’yo na nga akong maihanap-hanap ng blind 
date, ganyang puro palpak naman. Hindi naman ako 
miserable kahit mag-isa ako sa buhay.”

Bumuntong-hininga ito saka malungkot na 
nagsalita. “I’m sorry. I just want you to live your life to 
the fullest, Kat.”

Tinamaan siya roon at agad nakonsyensya. 
Mabigat yata iyong mga salitang nasabi niya. “Sorry 
din, Nina. I didn’t mean to be an ungrateful bitch. I 
appreciate all your efforts, promise. Pero siguro tigilan 
na lang natin ’to. Dalawang linggo na ’kong labas nang 
labas, parang wala namang nangyayari. Nakakapagod 
lang.”

“Ano ka ba, paano kung iyong susunod ko pa lang 
ipapakilala sa ’yo si Mr. Right mo? ’Yung magiging 
icing sa ibabaw ng cupcake mo?” Tumawa ito nang 
nakakaloko.

“Puwes, siya naman ang maghanap sa akin!” 
sambit niya; hindi binili ang joke ng best friend.

“Paano ka niya mahahanap, eh, nagtatago ka sa 
bahay mo at nakasubsob sa laptop mo?”

Nanatili siyang nakasimangot. “Bahala siyang 
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gumawa ng paraan para mahanap ako. Basta ayoko na 
ng blind dates, sayang ang oras at effort. Can’t we just 
wait and let… nature take its course?”

Tumawa ang kaibigan. “Nature ka diyan. Ang 
naturalesa mo ay tumanda, pumuti ang buhok, mag-
sag ang skin at mag-menopause! Bahala ka na nga.”

She shrugged. Napansin niya ang laptop sa ibabaw 
ng side table, dinampot iyon at ini-on. Gaya ng 
nakagawian, magsusulat siya kahit ilang pages lang 
bago siya matulog.

“Hay naku, kelan ka kaya mai-in love?” patuloy 
ni Nina. “O kahit ma-in lust lang nang sobra, puwede 
na sa ’kin, Kat. Basta hindi ka lang ganyan na sobrang 
stiff. I’m sure pag nakilala mo ’yung the one mo, 
maglu-loosen up ka din.”

Natigilan si Katrina. Walang connect pero ewan 
kung bakit naalala niya bigla ang mga titig sa kanya 
ng lalaking nag-rescue sa kanya mula sa baha noong 
Bagyong Iday. Naramdaman niya ang init sa kanyang 
mga pisngi.

Shit, paanong iyong tingin ng lalaking iyon ay 
ibang-iba ang epekto sa kanya? Nakita na niya ang 
‘look’ na iyon. Pare-pareho ang sinasaad ng tingin 
na iyon: You’re desirable and I want you. Pero habang 
iyong ibang lalaki ay sinampal niya, bakit iyong 
estrangherong iyon ay gusto niyang hilahin, halikan, at 
bigyan ng indecent proposal?
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Kumunot ang noo ng dalaga. Naiinis siya sa 

realization na iyon, sa totoo lang. Paanong ang isang 
taong noon niya lang nakita ay ganoon na lang siya 
apektuhan? Hindi iyon tama.

Nakakainis.
At bakit ba iyon ang naisip niya pagkasabi ni Nina 

ng ‘the one’? 
Eww.
“Siguro nga,” sang-ayon na lang ni Katrina sa 

kaibigan. Tumingin siya sa wall clock. “Anyway, alas 
diez na pala. Sige na, bye-bye na, Nina. Alam mo 
namang magsusulat pa ako saka maaga pa ang gising 
mo bukas.” 

Housewife ang kaibigan at maaga ang pasok ng 
mga anak nito na isang grade six at isang grade three.

“Sabado kaya bukas, walang pasok ang mga bata!” 
anito bago may maalala. “Ay, oo nga pala, hihingi ako 
ng favor sa ’yo kung puwede.”

“Ano ’yun?” wala sa loob na tanong niya. Iginalaw 
niya ang isang daliri sa cursor pad para buksan ang file 
ng writing in progress niya sa laptop.

“Pupunta kasi kami bukas sa tita ni Ulysses na 
naospital. Okay lang ba kung ikaw muna ang maghatid 
kay Butchoy sa swimming lessons niya?”

Pambato ng school ang kanyang inaanak pagdating 
sa swimming at suportado iyon ng mga magulang nito 
kaya pinapa-train sa isang dating national champion sa 
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swimming. Pangarap daw ng batang maging Michael 
Phelps ng Pilipinas. Masyadong mataas ang pangarap 
na iyon, pero sino ba si Katrina para hindi suportahan 
ang minamahal na inaanak?

“Sure. What time ba iyon?” aniya.
Nabuksan ang file at nakitang nangangalahati na 

siya sa nobelang sinusulat.
“Three pm onwards. Mga two hours lang naman. 

Idadaan ko siya sa ’yo nang mga alas diez. Patambayin 
mo muna diyan ’tapos ikaw na maghatid sa kanya kay 
Coach. Ibalik mo na lang sa amin pagkauwi.”

“Okay. No problem,” sambit ni Katrina. 
“Thank you! Ang bait talaga ng bes ko,” pambobola 

nito.
“I told you not to call me that,” asik niya. Hindi 

niya alam pero hindi niya type iyong endearment na 
iyon. Naiirita siya kapag naririnig iyon.

“’Yung bes? Bakit, best friend naman talaga kita, di 
ba, bes?”

“Argh, Anna Karenina! Matulog ka na nga!” sambit 
niya na sinagot lang nito ng tawa at ng paalalang 
manood siya ng comedy films para magka-sense of 
humor naman siya.

Nakalabing ibinaba na niya ang cellphone sa tabi 
niya at hinarap ang binubunong manuscript. 

i



27Desire
“You know, Ninang, now that I think about 

it, parang bagay kayo ni Coach ko,” biglang sabi 
ni Butchoy nang nagbibyahe na sila patungo sa 
swimming school.

Nilingon niya ang paslit at tinaasan ng kilay. “Ano 
’yan? Namana mo sa mga magulang mo ang pasttime 
na hanapan ako ng magiging boyfriend?”

Tumawa ang bata at hindi niya napigilan ang 
mapangiti. Ang saya kasi ng tawa nito, talagang 
halakhak kung halakhak; walang reservations.

“Ninang, sinasabi ko lang po. Di n’yo naman 
kailangang mag-date or something. Bagay lang po 
kayo kasi maganda ka at guwapo siya.”

Minabuti niyang mag-loosen up nang kaunti at 
makipagbiruan. “Guwapo talaga?”

“Yes, Ninang. Macho, matangkad ’tapos moreno. 
Mabait din. At bagay po kayo. Basta mamaya, 
ipapakilala po kita. Para magka-boyfriend ka na po 
ulit.”

Nginitian lang ni Katrina ang paslit kahit gusto 
niyang pagalitan ang nanay nito na malamang ay 
siyang nagbigay ng ideya sa bata na kailangan niyang 
magka-boyfriend.

Ilang minuto pagkatapos, narating din nila ang 
swimming school. Isa iyong resort, actually. May 
pitong pools doon, at dalawa lang iyong ginagamit 
exclusively para sa pagtuturo ng paglangoy.
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“Parang wala pa si Coach, napaaga po yata tayo. 

Upo ka po muna, Ninang, magpapalit lang ako,” 
paalam ni Butchoy. Bitbit nito ang back pack nito na 
may lamang damit, toiletries at tuwalya.

Naiwan si Katrina malapit sa isang Olympic-size 
pool, pero imbis na maupo, nagpalakad-lakad siya sa 
palibot habang pinagmamasdan ang paligid.

“May nalunod daw!” naringgan niya mula sa kung 
saan.

Natuon ang kanyang tingin sa isang kumpol ng 
mga tao sa beach di-kalayuan sa kinaroroonan niya. 
Parang may pinagkakaguluhan ang mga ito roon. 
Ilang minuto pa, nakita niyang lumabas sa palibot 
ang isang mamang naka-shorts lang at may buhat na 
nakababatang lalaki. 

Sa kabila ng kabang bumangon sa dibdib, hindi 
nakaligtas sa mata niya ang tikas at ang seksing mga 
braso at balikat ng mamang nakahubad.

Nagitla siya nang makilala ito. Iyong lalaking nag-
rescue sa kanya sa baha!

“Shucks, ba’t nandito siya?” lalong kinabahang 
bulong ni Katrina. Bigla siyang napayuko para 
mahadlangan ng mga puno. Sana naman huwag siyang 
makita ng lalaki.

Weirdo na kaisipan, kung tutuusin. Ano naman 
ang masama kung makita siya ng lalaking iyon? It’s not 
as if ini-stalk niya ito at sinadya niyang magpunta sa 
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lugar na ito para hanapin ang lalaking iyon, ano!

Dumerecho siya sa isang bench sa isang sulok at 
nagkunwaring hindi natataranta.

“Ikaw, Ninang, di ka po ba magsu-swimming?” 
untag ni Butchoy mayamaya. Lumapit ito at dinampot 
ang kick board na iniwan kanina sa tabi niya. Naka-
swimming trunks na lang ito at nagsisimula nang 
mag-stretching. “I’m sure di ka naman sisitahin nina 
Coach kung maglangoy ka sa beach.”

She shrugged. “’Wag na lang. Wala akong dalang 
swimsuit, eh.”

“May binebenta kaming swimsuit d’un sa store,” 
biglang sabi ng isang tinig at bigla siyang napataas ng 
tingin. Itinuturo nito ang isang panig ng resort.

Kagaya ni Butchoy ang ayos ng lalaking nag-
revive sa taong nalunod kanina, pero hindi kagaya ng 
inaanak niya, pang-hero sa erotica novel ang dating ng 
isang ito.

Wala sa loob na napalunok ang dalaga. My gulay, 
look at those pecs… those arms… ang pa-V na torso, 
ang abs, ang thighs! 

Parang gustong mag-convulse at himatayin ng 
malandutay na Katrina sa loob niya.

Natarantang itinaas ng dalaga ang tingin sa mukha 
ng kaharap, pero lumakas lang lalo ang tibok ng 
kanyang puso.

Nakataas ang isang sulok ng bibig ng guwapong 
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kuyang taga-Red Cross habang pinararaanan siya ng 
tingin mula ulo hanggang paa, at pabalik.

“Hi, Miss Writer,” sambit nito sa tinig na 
nagpalambot sa mga tuhod niya. Mabuti na lang, 
nakaupo siya.

“Ninang, this is my coach. Si Coach Andrew. 
Coach, si Ninang Katrina po.” Ang tinig ni Butchoy 
ang pumutol sa mainit na staring match nila.

Nakangiting lumapit si Andrew sa kanya. “Katrina 
pala ’yun. Isang buwan ko nang pilit binabasa ’yung 
sulat mo.”

Medyo napatuon siya sa parang nang-aakit na 
pagbanggit nito sa pangalan niya kaya hindi niya agad 
naintindihan ang iba nitong sinabi.

Kinunotan niya ito ng noo. “Sulat?”
“Sinilip ko ’yung log book sa evacuation center 

para malaman ko kung ano’ng pangalan mo. Kaso 
hindi ko mabasa.”

Pinamulahan ng mukha ang dalaga. “Sorry. 
Parang kinalahig talaga ng manok ang handwriting 
ko.” Isa iyon sa mga rason kung bakit pinadagdag niya 
sa kontrata nila ng kanyang publisher na hindi niya 
kailangang magpakita sa kahit anong book signing 
event ng kompanya. Nakakahiya sa mga bibigyan niya 
ng autograph kung hindi maiintindihan ng mga ito 
ang message na isusulat niya. 

Tumawa ang lalaki. “Okay lang, gan’un daw talaga 
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ang mga taong mabilis mag-isip. Anyway, it’s nice to 
finally know your name, Katrina.” Inilahad nito ang 
kamay sa kanya.

Ang manly ng kamay nito at napatitig siya roon 
nang ilang saglit bago natauhan. Tinanggap niya ang 
pakikipagkamay nito. 

Siguro malisyosa na talaga siya kasi pakiramdam 
niya ay sexual ang dating ng pagkulong ng malapad at 
matigas nitong palad sa maliit na kamay niya, maging 
ang marahan nitong pagpisil bago iyon bitawan.

“Magkakilala po kayo?” untag ni Butchoy, halata sa 
mukha ang excitement at… kinikilig ba ito?

“Ah, hindi.”
“Yes.”
Sabay pa silang sumagot, pagkuwa’y 

nagkatinginan.
“I mean, hindi pormal,” bawi ni Katrina saka 

nagpaliwanag sa inaanak. “Siya ’yung nag-rescue sa 
akin n’ung binaha ’yung bahay ko n’ung Bagyong Iday.”

“Oh, talaga po?” bilog na bilog ang mga matang 
sambit ni Butchoy. “Ang cool naman, Coach. Pa’no po 
nangyari ’yun?”

“Volunteer kasi ako sa Red Cross, Butchoy,” 
simpleng sagot nito, pero hindi pa rin inaalis ang 
tingin sa kanya. “So you want to swim with us, 
Katrina?”

Nag-blush ulit siya. Tekwa, bakit pati pagbigkas 
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nito ng pangalan niya, sexy? 

At bakit kailangang ulit-ulitin nito ang pagbanggit 
doon?

“Ah, ’wag na. Ayokong makaistorbo sa inyo,” sabi 
na lang niya.

“Puwede ka sa dagat kung gusto mo.” Wala pa rin 
itong kurap habang nakatingin sa kanya. Gusto na 
tuloy niyang maniwalang diyosa siya sa ganda.

Ayaw tumigil ng daga sa loob ng dibdib niya sa 
pagpa-parkour at pakiramdam ni Katrina ay kulang na 
ang oxygen sa paligid sa sikip ng kanyang paghinga. 

“H-hindi na. Next time na lang siguro. Maglakad-
lakad na lang ako. Okay lang?”

“Sure, baka makahanap ka ng ideas para sa 
isinusulat mo.”

Ngumiti si Katrina kahit pilit saka halos madapang 
lumakad palayo. Gosh, ano ba ang ginagawa ng 
lalaking iyon sa mga tuhod niya at bakit nanlalambot?

“See you, Ninang!” paalam ni Butchoy bago 
tumalon patungong pool.

“Sige,” sabi lang niya saka tumalikod. Pero ramdam 
pa rin niya ang init ng titig ni Andrew na nakasunod 
sa kanya.

Buong panahong naroon siya, pigil-pigil ng babae 
ang sariling silipin ang swimming coach at panoorin 
ang pagtuturo nito sa inaanak niya.

She was sure it would be ‘fun’ and ‘exciting’ to see 
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how he moved in the water.

i
Parang konsentradong-konsentrado si Katrina 

nang abutan ni Andrew sa café sa loob din ng resort 
ng kanyang pamilya.

Ilang minuto na mula nang matapos ang session 
nila ni Butchoy at pareho silang nakapag-shower na 
at nakapagbihis. Dahil parang naiinip na ang bata, 
minabuti niyang hanapin ang ninang nito. At doon 
nga niya naabutan ang babae.

Nakatitig ito sa cellphone at panay ang tipa roon. 
Pagkaminsan, napapakagat-labi pa ito. And goodness, 
it was so sensual!

Hula niya, hindi ito basta nagte-text. Nagsusulat 
ang dalaga. And he wondered what she was writing 
about. Was it something that involved sex?

Naalala niya noong araw na una niya itong 
nakita, nakahubad ito habang nagsusulat at hindi niya 
maiwasang magtaka kung para saan iyon.

Walang ingay na pumuwesto si Andrew sa likuran 
nito at nakisilip. Iyon nga lang bago pa siya may 
mabasa, naramdaman na siya ng babae at napasigaw 
ito sa gulat pagkalingon sa kanya.

“Ano ba!” singhal nito na kipkip pa ang dibdib—
dibdib na pangarap na niyang mahawakan mula 
noong masilip niya sa napaawang na lapel ng roba 
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nito.

“Sorry,” ngiti ng binata, pigil ang init na gustong 
kumawala mula kaloob-looban niya. “Sasabihin ko 
lang na hinihintay ka na ni Butchoy.”

Umirap ito. “Salamat.” Dinampot nito ang bag, ang 
plastic na baso ng iced coffee, tumayo at nagsimulang 
lumakad.

“Hey,” tawag ni Andrew.
Mabuti na lang, lumingon. Nakataas ang kilay 

nito, and f*ck if it didn’t turn him on. Goodness, bakit 
ba lahat na lang ng gawin nito ay nakaka-el para sa 
kanya? Hindi naman siya ganito sa ibang babae.

Sa nakalipas na isang buwan, madalas sumagi 
sa isip niya si Katrina. Ilang beses na rin niyang 
nabalikan iyong bahay nitong binaha, kaya alam 
niyang hindi pa ito bumabalik doon. Nasa telepono 
rin niya ang picture ng pirma nito sa log book sa 
evacuation center. Ilang gabi niyang tinitigan iyon 
habang pilit binabasa ang first name nito. K something 
Lontoc lang kasi ang malinaw roon.

Anyway, hindi rin alam ni Andrew kung bakit 
ganoon na lang ang epekto ng dalaga sa kanya. Hindi 
naman kasi ito ang pinakamagandang babaeng 
nakilala niya; hindi rin ang pinakaseksi. Basta iba ang 
dating nito. 

“May sasabihin ka ba, o balak mo lang akong 
titigan maghapon magdamag?” pagtataray nito, at 
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naaliw siya roon.

“That’s a lovely idea. I hope I get to do that next 
time, Katrina, ang titigan ka maghapon magdamag,” 
puno ng kahulugang anas niya. Namula ang mukha 
nito at natameme. “In any case, manghihingi lang ako 
ng favor. Okay lang bang makisabay sa inyo hanggang 
sa plaza? Medyo mahirap kasing maghintay ng tricycle 
papalabas nitong resort at punuan din ang jeep 
papuntang plaza. S’abi naman ni Butchoy, doon din 
daw ang way mo. So, okay lang ba?”

Actually, meron naman siyang kotse. Kaso bukod 
sa gusto niyang makabawas sa carbon emission 
sa Pilipinas kaya madalas ay nagko-commute siya 
at nakiki-car pool, gusto rin niyang kuhanin ang 
pagkakataon na ito para makasama pa si Katrina. 
Kung sakali, baka kusa na nitong ibigay ang cellphone 
number nito at hindi na niya kailangang suhulan si 
Butchoy para roon.

Hindi naman masyadong bilib sa sarili ang 
binata, gusto lang niyang bigyan ng pagkakataon 
ang dalaga na makilala siya. At malay nila pareho, 
baka magustuhan din siya nito kahit kalahati lang ng 
pagkagusto niya rito. Sinabi pa naman ng kanyang 
trainee, wala raw boyfriend ang ninang nito.

Ilang sandaling pinagmasdan siya ng babae bago 
bumuntong-hininga. “Okay.”

“Thanks!” sambit ni Andrew na nilakihan ang 
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hakbang para makasabay siya rito.

Muntik na siyang mapapikit nang humangin at 
dinala niyon ang bango ni Katrina patungo sa kanya. 

Wala itong nagawa nang hawakan niya ang siko 
nito bilang pag-alalay. Ayaw lang naman niyang 
matapilok ito. Saka oo na, gusto rin niyang madikit sa 
balat nito kahit dulo lang ng daliri niya.

Maganang kumakain ang bata ng potato chips 
nang makita nila. 

“Ay naku, Butchoy, malalagot ka niyan sa mommy 
mo,” mahinang sita ni Katrina habang lumululan sa 
kotse. “Hindi ka na makakain niyan ng dinner.”

“Sorry, Ninang. Nagugutom na po kasi ako,” 
paliwanag ng bata. Binuksan nito ang pinto sa 
backseat. “Coach, ikaw na lang po sa harap.”

Nginitian niya ang paslit. Palagay ni Andrew, 
nahulaan na ng kanyang trainee na crush niya ang 
ninang nito.

“Eh, bakit hindi sandwich ang binili mo?” patuloy 
na urirat ng nabanggit na ninang.

Kumamot lang sa batok ang musmos.
“Hay naku! Damihan mo na lang ang kain ng 

dinner para hindi ka mahalata,” sambit nito na 
ikinangiti niya.

Gusto niya kung paanong malambing ang dalaga 
sa bata. He was actually liking everything he was 
learning about Katrina.
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along lumakas ang kabog ng dibdib niya nang 
maihatid nila si Butchoy. Mas mauuna kasi 
ang bahay nito kaysa sa babaan ng kanyang 

espesyal na pasahero. Parang nananadya naman ang 
pagkakataon dahil naipit sila sa traffic kung kailan 
dalawa na lang silang laman ng kotse. 

Gustung-gusto pa naman niyang makauwi na 
at nang mapag-isa na siya ulit. Hindi na niya talaga 
nagugustuhan ang mga reaksyon niya sa presensya 
ng Andrew na ito. Bihira siyang kabahan, kiligin at 
panghinaan ng tuhod pero sa lalaking ito, maya’t maya 
niya iyong nararanasan.

Nanunuyo ang lalamunan ni Katrina kada 
masasalubong niya ang matiim nitong tingin. At hindi 
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nakakatulong na ilang dali lang ang layo nito sa kanya 
ngayon at langhap na langhap niya ang lalaking-lalaki 
nitong amoy at ramdam ang init na binubuga ng 
katawan nitong sobrang hot.

She felt her nipples harden. Naku po, ano ba ang 
nangyayari sa kanya?

Nahampas niya ang manibela sa inis.
She heard him chuckle. “’Wag mong ibunton sa 

manibela ang lahat,” anito. “Baka gumanti ’yan.”
Sinulyapan niya ito at tinaasan ng kilay.
“Pagod ka na yata. You want me to drive for you?” 

alok nito na may kasama pang malanding ngiti.
Siguro napuno na si Katrina. O baka fertile lang 

siya kaya parang ang landi niya. Basta napuno na siya 
at hayun. 

Kumilos siya paharap dito tutal nakahinto naman 
ang mga sasakyan sa harapan niya. “Magkaliwanagan 
nga tayo, Mister. Ano ba talaga’ng gusto mo at ganyan 
ka makatitig? Ganyan ka ba talaga kalandi sa lahat ng 
babae?”

He smirked. “’Yung totoo?”
Pinaikot niya ang mga mata. “Siyempre. Alangan 

namang gustuhin kong bolahin mo ’ko.”
Napuno ng machong tawa nito ang buong 

sasakyan at napakagat siya sa labi para pigilan ang 
pag-ungol. Mura na siya nang mura sa isip niya. Bakit 
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ganito? Bakit ganito?

“Are you…” Humugot siya ng hininga para 
kumuha ng lakas ng loob. “Are you attracted to me?”

Nakangiting pinagmasdan siya ni Andrew bago 
mabagal na sumagot, “Obvious ba?”

Umirap siya. “Hindi mo ba kayang sumagot nang 
hindi patanong?”

“Ganyan ka ba parati? Parating intense at 
seryoso?” tawa nito.

Napipikon na talaga si Katrina. “Eh, kung mag-
joke kaya ako at pababain kita sa gitna ng kalsadang 
ito?”

Muli itong tumawa. At yumuko siya sa mga 
brasong nakapatong sa manibela. 

“Look at me, Katrina,” sambit nito na inabot pa 
ang buhok niya at marahang sinuklay. Itinaas nito 
ang mukha niya at marahang hinaplos ng isang daliri 
ang kanyang panga. “I want you. I want you since that 
stormy afternoon when I saw you naked while typing 
something on your laptop. I am extremely attracted to 
you and thoughts of you making love with me kept me 
awake at night for the past month.”

Namilog ang mga mata niya sa kaderechahan nito. 
“Grabe, napaka-blunt mo naman. Di mo man lang 
talaga pinaligoy muna!”

“S’abi mo, ’yung totoo. It is the truth.”
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“But you—ay, shit!” Napaigik siya nang may 

magbusina sa likuran nila. Umusod na pala ang traffic. 
Ibinalik niya ang atensyon sa pagmamaneho.

Pumuno ang katahimikan sa loob ng kotse sa ilang 
mahabang sandali.

“So… what now?” untag ni Andrew mayamaya. 
“Gan’un na lang ba ’yun? Tinanong mo ako kung 
ano’ng gusto ko, sinagot kita ’tapos ikaw, parang wala 
kang narinig. Paano naman—”

“Could you please shut up?” asik niya na ikinatawa 
nito. “I’m trying to think here.”

“Okay,” nakangiti pa ring sabi ng lalaki. Hindi niya 
alam kung generous talaga ito pagdating sa pagngiti o 
pinagtatawanan siya. “I’m gonna give you my number. 
Tawagan mo na lang ako kapag may naisip ka nang 
isasagot sa sinabi ko.” Kumilos ito para dukutin ang 
wallet, mukhang kukuha ng calling card mula roon.

“Okay, fine. Let’s do it,” desisyon niya.
Mukhang nagulat ang katabi at napatanga sa 

kanya. “W-what? What do you mean?”
“Let’s do it. Let’s do the deed. I’ll drive us to a 

motel—”
“W-w-wait,” nautal na sabi nito, “as in now?”
Si Katrina naman ang gustong matawa dahil para 

itong naturete sa sinabi niya.
“Bakit kailangan pang patagalin, gan’un din naman 
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ang ending n’un?” Kung alam lang nito kung paanong 
nanginginig ang mga laman niya sa kaba nang 
sandaling iyon.

“Pero…” May taranta sa mga mata ni Andrew. 
“Don’t you want to know me first?”

Umikot ang bilog ng mga mata niya paitaas. 
“Malay mo naman matu-turn off lang pala ako kapag 
nakilala kita nang husto. Baka mag-back out pa ’ko. 
Ngayon na habang gusto pa kita.”

Parang namamangha ito habang nakatitig 
sa kanya. O baka mali ang term niya, siguro 
‘nawiwirduhan’ ang mas tamang salita.

“Ano? Na-turn off ka na sa kaderechahan ko?” 
matapang na tanong ni Katrina. Sa loob-loob ay 
kinakabahan siyang baka umoo ito. Ano ang gagawin 
niya kapag ganoon ang nangyari?

Andrew chuckled. And my gulay, every sound he 
made was like music—erotic music, that is—in her 
ears. “No, honey. I’m just amazed at the fact that I 
could grow this hard for you.”

Napalunok siya habang nakatuon ang kanyang 
mga mata sa mukha nito. “Is… Is that a y-yes?”

Umungol ito at hinablot ang ulo niya, sabay sakop 
sa mga labi niya sa isang mainit na halik.

Nablangko ang utak niya at pinuno ni Andrew ang 
lahat ng pandama niya—ng panlalaki nitong amoy, ng 
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init, ng lasa…

i
Inabot nang forty-five minutes ang byahe nila 

bago sila nakarating sa apartment na inuupahan ni 
Katrina. Sa kung anong kaartehan, ayaw ni Andrew na 
pumunta sila sa ‘biglang liko’ at mas gusto raw kung sa 
bahay na lang nila gawin iyon.

Nakaka-frustrate dahil naatat na siya matapos 
siya nitong unang halikan at ayaw na sana niyang 
magbyahe pa sila nang mas malayo. Parang gasolinang 
ibinuhos sa apoy sa loob niya ang panakaw nitong 
halik.

“Upo ka muna. Gusto mo ng drink?” ani Katrina, 
pagkapasok nila sa apartment niya. Initsa lang niya 
ang bag sa sofa at dumerecho siya sa kusina para 
kumuha ng maiinom.

“Tubig lang,” sagot nito.
Dumampot siya ng dalawang bote ng distilled 

water sa refrigerator at saka bumalik sa living room. 
Naabutan niyang nakatayo sa gitna niyon si Andrew 
na inililibot ang tingin sa paligid.

“You’re renting this place?” usisa nito. 
Tumango siya. “Habang nire-renovate lang ’yung 

bahay ko. Siguro next month, d’un na ako. Pinataas ko 
na ’yun so siguro hindi naman na babahain ulit.”

“Malaki ba’ng na-damage ng bagyo?” seryoso ang 
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tono nito.

She sighed. “Hindi ko na sasabihin kung gaano 
kalaking percentage ng ipon ko ang nabawas dahil sa 
perwisyo ng bagyo na ’yun.”

Ngumiti ito nang mabait sa kanya. “Pasalamat 
pa rin tayo sa Diyos na buhay ka at may ipon ka 
na magagamit para makabangon. Maraming mga 
nasalanta na ni pambili ng susunod na kakainin 
ay hindi alam kung s’an kukunin, lalo pa ’yung 
pampalibing sa namatay nilang mahal sa buhay.”

Napahiya naman si Katrina. Tama ang lalaki. 
Salamat na rin at buhay siya at maayos.

Ilang sandali silang natahimik. 
Humarap si Andrew at tinanggap ang bote 

ng tubig. Uminom ito habang nakatitig sa kanya. 
Pagkatapos, mabagal nitong ibinaba ang bote sa center 
table.

Sa kabila ng maiksing usapan nila tungkol sa 
bagyo, hindi nababawasan ang init sa pagitan nila. 

“Are you sure about this?” Isinenyas nito silang 
dalawa at agad niyang naintindihan ang ibig nitong 
sabihin.

Bago pa siya takasan ng tapang, lumapit na siya at 
hinalikan ang lalaki sa labi.

He let out what sounded like a growl before 
cupping her head and kissing her hard. Parang umikot 
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ang paligid ng dalaga sa sensasyon ng dila nitong 
naglilimayon sa loob ng bibig niya. Napakapit si 
Katrina nang mahigpit sa mga braso ng binata.

Wait, binata pa nga ba ito?
Tinulak niya si Andrew sa dibdib at kumawala sa 

halik. “If you’re married or committed to someone, tell 
me now. Wala akong balak maging kabit,” humihingal 
na asik niya.

Umiling ito habang nakangiti. “Nope. Not married, 
not committed to anyone, no girlfriend since eight 
months ago, no sexual interaction with anyone since 
five months ago. I’m also clean, I assure you.” Habang 
nakasapo ang kamay sa mukha niya, mabagal na 
hinaplos ng hinlalaki nito ang cheekbone niya. “What 
about you?”

Bumigat ang mga talukap ng dalaga dahil 
sa ginagawa nito. “Not married, not committed 
to anyone, no boyfriend since college, no sexual 
interaction since birth.”

Huminto ang daliri nito kaya iminulat niya ang 
mga mata. Nakatitig ito sa kanya habang nakaawang 
ang bibig. Nasa expression nito ang pagkagulat.

“What?” untag ni Katrina. “Na-turn off ka na 
ngayong nalaman mong virgin pa ’ko?” Nang hindi 
ito sumagot, tinulak niya ito sa dibdib para kumawala 
sa yakap nito. At goodness, ang lapad, ang init, at ang 
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tigas ng dibdib na iyon, ah!

“Nope.” He smirked. “I’m just amazed at how great 
this need you have evoked in me.” 

Bago pa siya makapagtanong kung ano ang ibig 
nitong sabihin, sakop na muli ni Andrew ang bibig 
niya at binabaliw ulit siya sa mga sensasyong ngayon 
lang niya naramdaman.

Sinabi na nga ni Katrina, magaling lang talaga ang 
kanyang imagination, bukod sa natural na marumi 
ang isip at mahilig magbasa, kaya mahusay siyang 
maglarawan ng love scenes sa mga librong isinusulat 
niya. Pero naman! Parang kukulangin ang vocabulary 
niya para i-describe ang nararamdaman niya ngayon.

He slid a hand down her back to her buttocks and 
grabbed it while he ate at her lips. Biglang para siyang 
nilalagnat sa init ng hanging bumubuga mula sa mga 
pores niya. Pero iyon iyong klase ng init na masarap sa 
pakiramdam.

Gusto niyang alisin ang lahat ng suot, pati iyong 
kay Andrew para mas madama niya ang balat nito 
sa balat niya. Pero ayaw naman niyang tumigil ito sa 
paghalik sa kanya para lang makapaghubad sila.

“Kiss me back, Katrina,” bulong nito sa pagitan ng 
pagpapaligo ng halik sa mukha niya.

Umungol siya. “Sa bibig, please. I want your lips on 
my lips.”
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“But you have to kiss me back.” Iniwasan nito ang 

bibig niya at sa halip ay ibinaba ang mga labi nito sa 
baba niya.   

Gusto niyang mapapadyak sa frustration. 
“Andrew…”

Hinila siya ng lalaki sa baywang patungo sa kung 
saan hanggang sa nakaupo na siya sa kandungan nito. 
Sinapo nito ng dalawang kamay ang mukha niya. 
“Come on, Katrina. It’s supposed to be give and take. 
Kiss me back.”

Pinilit niyang dumilat. Nakatuon sa mukha niya 
ang titig ng binata at may expression na para bang 
nahihirapan.

“Hindi ako masyadong marunong,” amin na niya. 
“Paano ba?”

He chuckled and dropped a kiss on her nose. “You 
are so cute.” He licked at her lips. “Gayahin mo ’ko.”

Then, he slid his tongue inside her mouth and 
stole every sensible thought in her brain as he lavished 
every part of it. He even suckled her tongue.

“Gan’un. Gayahin mo ’yun,” hinihingal na sambit 
nito pagkatapos. 

Naloka ang dalaga. Wala yata siyang natandaan sa 
ginawa nito dahil masyado siyang natuon sa epekto 
niyon sa kanya.

“Come on, honey. I’m waiting.” Bumaba sa mga 



47Desire
hita niya ang mga palad nito at humaplos doon. 
Tumagos ang init mula sa mga kamay nito sa suot 
niyang skinny jeans at muli siyang umungol.

Tumatahip ang dibdib na siya naman ang sumapo 
sa mukha nito at ginaya nga ang pagpaparaan ng dila 
sa labi nito. Pagkatapos, ipinasok niya iyon sa pagitan 
ng mga labi nito, sabay hablot sa batok ng binata para 
mas maabot niya ang ibang parte ng bibig nito. Inayos 
pa niya ang pagkakapuwesto niya sa kandungan ng 
lalaki.

Umungol si Andrew at nakipagtagisan ng galing 
sa paghalik. Mukhang na-appreciate naman nito ang 
ginawa niya. Mabuti naman.

She moaned. My goodness, this was so good she 
could actually feel herself getting wetter and wetter by 
the minute.

One hand grabbed her left boob and lightly 
squeezed it. Nangaligkig si Katrina sa sensasyon, 
umuungol sa bibig ng kasuyo.

“You taste so sweet you’re driving me mad,” ungol 
nito sa tainga niya bago ibinaba ang bibig sa kanyang 
leeg. Iniarko niya iyon nang kusa para mas malaya 
itong makakilos doon.

Sumingasing ito bago mabilis na kumilos para 
maihiga siya sa sofa. Namimigat ang mga talukap 
at humihingal na pinagmasdan niya ang mukha ng 
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kaniiig. Nakapatong ang mabigat nitong katawan sa 
kanya pero masarap iyon sa pakiramdam.

“I’ve been dreaming of this since I first saw you. I 
want you more than anything else right now. But you 
have to be sure that you want this too, Katrina. I don’t 
want you to regret this later.” Madiing inihaplos nito 
ang daliri sa labi niya. “Say it, honey.”

Tinulak niya ang binata palayo at mabilis na 
bumangon papaupo. She was looking at his eyes when 
her hands went to her back to unhook her bra before 
lifting up her shirt to take it off, together with her 
underwear.

Parang gutom na leon ang tunog na ginawa ni 
Andrew pagkakita sa hubad niyang dibdib. A blink 
of an eye after, her taut nipple was already inside his 
hot mouth, while both his hands were kneading her 
breasts. Napasigaw siya sa sensasyon.

He licked the skin between the mounds before 
capturing one of the peaks with his mouth.

Iniungol niya ang pangalan ni Andrew at iniarko 
ang katawan para mas maidikit ang dibdib sa mukha 
nito. Hot liquid continued to ease from her core.

She was shuddering. Pakiramdam ni Katrina, 
mahihimatay na siya sa sobrang pangangailangan para 
sa lalaking ito. 

Pero natigilan ito nang may marinig na tunog. 
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To her frustration, lumayo ito at umupo nang tuwid 
kasabay ng pagdukot sa cellphone mula sa bulsa.

“Shit!” bulalas nito pagkatapos, sabay subsob sa 
mga palad.

“What? What happened?” Napabangon na rin siya, 
kipkip ang hinubad na t-shirt sa kanyang dibdib.

“May sunog,” anito, tumayo na at sinuklay ng daliri 
ang nagulong buhok.

“OMG, malapit sa bahay n’yo?” gulat na saad ng 
dalaga.

“No. It’s just that there’s an emergency. And 
someone may be needing my help.” Ngumiti ito, 
yumuko at binigyan siya ng mariin pero mabilis na 
halik sa labi. “I’ll see you soon.”

Nakalabas na ng bahay si Andrew bago niya 
naintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. 
Tutulong ito sa mga nasunugan.

Tumayo si Katrina mula sa sofa, nagbihis at 
dumerecho sa kuwarto para hanapin ang laptop. Bitbit 
ang computer, pumuwesto siya sa kama at ipinuwesto 
ang mga daliri sa keyboard.

Napapikit siya habang inaalala ang mga naganap sa 
kanila ni Andrew kani-kanina at ang mga sensasyong 
pinaramdam nito sa kanya. Mayamaya pa, dere-
derecho na ang mga daliri niya sa pagtipa sa laptop ng 
mga salita.


