
Rockstar Next Door - Helene Del Mundo

“Listen, Jason, it’s really not you… it’s me,” malakas 
at maemosyong saad ni Tara. “Okay ka naman, eh. 
Mabait ka, I have high regard for you pero… wala 
talaga, eh. Walang kabog. Walang kilig.” Sandali 
siyang huminto at napaisip. “Putragis, ang corny!” tili 
niya, sabay hagis sa desk ng hawak niyang printed 
copy ng kanyang manuscript na kasalukuyan niyang 
binabasa. 

Ayon kasi sa nabasa niyang libro, mabuting 
gawin iyon para mapansin niya kung ano ang mali 
sa kanyang naisulat. Pero sa sitwasyon niya ngayon, 
tila wala yatang tama roon.

Napasubsob siya sa mesa sa sobrang frustration. 
Iniuntog niya nang marahan ang noo roon. “Ang 
panget! Ang panget-panget!”

May kulang dalawang buwan nang ganito ang 
eksena sa bahay niya. Kulang dalawang buwan na 
rin kasi siyang nagpipilit na may matapos na nobela. 
Oo. Cliché na kung cliché pero iyon talaga siya: Isang 
nobelista na may writer’s block. 

“Buwisit! Buwisit talaga! Wala na akong pag-
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asa!” Inis na isinara niya ang window ng isang 
YouTube video sa laptop niya, tutal wala namang 
maitulong sa problema niya ang kanta roon. Mag-
iisang buwan na niyang pinag-iisipan ang partikular 
na nobelang ito, pero hindi man lang siya makausad 
sa five thousand words!

Kailangang may matapos siya dahil kung hindi, 
ano ang ibabayad niya sa lahat ng bills niya? Gusto 
niya tuloy pagsisihang ginawa niyang full-time ang 
pagsusulat ng nobela. Kung tutuusin, sa edad niyang 
twenty-five, marami pa naman siyang ibang puwedeng 
mapasukan. Matigas lang talaga ang ulo niya at 
ipinilit na magtrabaho nang walang amo. Ngayon, 
parang gusto na niyang tumanggap ng labada para 
lang may maisustento sa mga pangangailangan ng 
sarili at ng kanyang pamilya sa probinsya.

Inabot niya ang cellphone at ini-scroll hanggang 
sa huminto siya sa pangalan ng kanyang best friend 
na si Louise. Ito ang tunay na romance novelist at 
naimpluwensyahan lang siya nitong subukan ang 
karerang iyon matapos na magsara ang pinapasukan 
niyang advertising company three months ago. Siya 
namang likas na malakas ang loob ay umayon. Pero 
matapos ang dalawang approved stories sa loob ng 
isang buwan, gusto na niyang pagdudahan na ang 
pagiging romance novelist ang calling niya.
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Nakailang ring bago nito sinagot ang tawag niya. 

“Tara, I’m in a meeting. I’ll call you back later,” mabilis 
at tuluy-tuloy nitong sabi. Kaagad nitong ini-end ang 
tawag bago pa siya nakapagsalita.

Hindi makapaniwalang napatitig na lang siya 
sa screen ng telepono niya. Bukod sa pagiging legit 
romance novelist, professor din si Louise sa dalawang 
kolehiyo sa University Belt, kaya bihira talaga silang 
magkaroon ng oras para magkausap, lalo pa ang 
mag-hangout. Dito pa naman sana siya hihingi ng 
tulong ukol sa kabuhayan niya.

Sa utak kasi niya, writing equals business. And 
business means top priority on her list. Na dapat lang 
dahil dalawang kapatid niya ang pinapaaral niya sa 
probinsya at kailangan niyang tulungan ang single 
parent na nanay niya.

Bigla niyang naalala, ang ideas niya para sa 
unang dalawang manuscripts na nasulat niya ay 
nakuha niya mula sa pagpi-people watching sa 
mall. Sukbit ang malaking bag, lumabas siya ng 
inuupahang apartment na iyon sa Quezon City at 
sinusian ang pinto niyon.

“Ang aga naman ng date mo,” naringgan niyang 
sabi ng isang tinig mula sa kanan niya. Hindi pa man 
siya lumilingon ay nakilala na niya kung sino ang 
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nagsalita, base sa sexy nitong boses.

“Oh, hi, Chris,” bati niya nang harapin ang 
umuupa sa katabi niyang pinto. 

Boy-next-door ito—archetypically and literally. 
Nakasandal sa nakasarang pinto nito ang isang 
lalaking six-footer, maganda ang katawan at 
puwedeng modelo sa kisig at pagdadala ng sarili. 
Nakasuot ito ng t-shirt at jeans na parehong parang 
gusto niyang kaawaan. Ang pantalon nito dahil tila 
gusto nang mag-retire sa dami ng tastas sa parteng 
tuhod, at ang t-shirt dahil masyadong na-stretch para 
i-accommodate ang malapad na balikat at dibdib 
ng lalaki. Medyo magulo ang buhok nito at parang 
kagigising lang gayong mag-a-alas onse na ng umaga. 
Nang mapansin nitong nakatingin siya ay parang 
nahiya na sinuklay-suklay nito ang maiksing buhok 
at ngumiti sa kanya. Pinaalala tuloy ng pantay-pantay 
nitong mga ngipin at makinang na mga mata kung 
gaano ito kaguwapo sa kabila ng trashy outfit nito.

“S’an ang lakad mo, Dora?”

Iyon ang bansag nito sa kanya dahil palagi siyang 
may dalang purple backpack kada makikita nitong 
lumalabas siya ng bahay. Yes, sinunod iyon kay Dora 
the Explorer. She didn’t mind, though. Alam na 
niyang mapagbiro ang binata sa lahat ng umuupa sa 
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apartment complex na iyon. 

“Makiki-air con lang sa TriNoma,” biro niya. 

Parang may umilaw sa mga mata nito. “Timing 
naman, papunta rin ako d’un. Sabay ka na sa ’kin,” 
alok nito.

Sandali siyang nag-isip. Hindi sila ganoon ka-
close pero sa halos tatlong buwan na nitong itinagal 
sa apartment, wala naman siyang nakitang hindi 
maganda rito. Maliban na lang sa madalas na ingay 
mula sa either radio, electric guitar o keyboards, at sa 
ilang beses na pagkakataong nakita niya itong nag-
uwi ng babae roon. Pero para sa gaya nitong ‘rockstar’, 
normal na siguro iyon. Regular na tumutugtog sa mga 
bars ang banda nito kung saan ito ang bassist. Iyon 
din ang dahilan kung bakit tanghalian na ito kung 
magising.

“Oh, salamat,” pagsang-ayon ni Tara kahit hindi 
siya masyadong komportable sa ideyang iyon. Aba, 
sayang din ang matitipid niyang pamasahe. 

Napalingon siya sa papasok na pamilyar na black 
Ford sedan sa compound at lihim siyang napabuntong-
hininga. Kung gaano kapogi ang sasakyan ay ganoon 
din kaguwapo ang may-ari niyon. Nahugot niya ang 
hininga nang sa tabi mismo niya nag-park ang kotse 
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at bumaba mula roon ang lalaki ng kanyang mga 
panaginip. 

“Hi!” bati ni Dean Lucas—ang kapitbahay 
niyang nag-oopisina sa isang kompanya sa Makati, 
gentleman, disente, responsable, mabait, pantasya 
ng kadalagahan sa street nila at higit sa lahat, ang 
character reference niya sa halos lahat ng nobela 
niya. In short, he was her Mr. Perfect. Malas lang, 
may nobya na ito at hindi yata siya nito nakikita 
in a romantic sense, kaya malamang hindi ito ang 
kanyang Mr. Right. Pero okay lang, hindi naman siya 
heartbroken noong malaman iyon. Harmless crush 
lang niya ito at wala sa priority niya sa ngayon ang 
paghahanap ng boyfriend.  

Ngumiti siya rito. “Hello.”

“May lakad kayo?” bahagyang nabiglang untag 
nito na nilingon pa si Chris at binigyan ng tango. 
Kung naging mapagmatyag lang siya ay mapapansin 
niyang may kakaiba sa ngiti nito sa kanila.

“TriNoma lang,” sabat ng bahista bago pa siya 
makasagot.

Tumangu-tango ang Makati boy habang 
nakatingin sa kanila. “That’s good. Una na ’ko. 
May appointment pa kasi ako, may naiwan lang sa 
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bahay.” Siniko nito si Chris. “Ingatan mo si Tara. 
Baka mauntog at magising sa katotohanan.” Tumawa 
ito at humakbang paatras patungo sa hallway. “And 
enjoy your date,” pahabol pa nito bago sila tuluyang 
talikuran.

Nakakunot-noong pinanood niya ang papalayo 
nitong likod. Ano raw? Date? Inakala ba nitong siya 
at si Chris ay—  

“Changed your mind?” untag ng lalaki sa tabi 
niya. Nabuksan na pala nito ang pinto sa tapat ng 
passenger seat at hinihintay siyang sumakay na.

Tiningala niya ang katabi. Gusto niya itong 
pagalitan na hindi nito nilinaw kay Dean na wala 
silang relasyon. Pero naisip niya, siya rin naman ay 
hindi iyon nagawa. 

“Ano’ng gagawin mo sa TriNoma?” untag niya 
nang makasakay na sila pareho sa kotse. 

Nalukot ang mukha nito na parang may naalalang 
kunsumisyon, and she thought he looked adorable. 
“Mag-aalmusal.” 

Pumailanlang ang tunog ng isang guitar solo sa 
loob ng sasakyan bago pa siya makapag-usisa. Nang 
mamataan niyang umiilaw ang cellphone nitong 
nakapatong sa dashboard, saka lang niya nalamang 



Rockstar Next Door - Helene Del Mundo
ring tone pala iyon. Nakita niya ang ‘Tasha Calling’ 
sa display screen niyon, pero hindi iyon sinagot ng 
katabi. Sa halip, binuhay na nito ang makina ng 
sasakyan.

May hinalang nabuo sa isip niya: Iniiwasan nito 
ang caller na obviously ay babae. Iyon din malamang 
ang rason kaya ito gumagala ngayon, imbis na 
natutulog sa bahay nito gaya ng karaniwan nitong 
ginagawa.

Hah, common bachelor problems. Sa totoo lang, 
kung character si Chris sa isang romance novel, 
hindi niya siguro magugustuhan ang ganitong tipo 
ng hero—iyong feeling God’s gift to women kung 
makapambabae, parang pagpa-party gabi-gabi ang 
propesyon at parang walang responsibilidad sa kahit 
saan o kanino. Ang mga heroes niya sa nobela ay hindi 
lang guwapo kundi matalino, masipag, responsable, 
mayaman, mabait at sweet pa. Halos perfect na. Oo, 
alam niyang pangpanaginip lang iyong ganoong klase 
ng lalaki. At kung mayroon mang natira, malamang 
taken na gaya ni Dean… o bading. 

Sa totoo lang, malayo naman sa isip niya ang 
magkaroon ng love life. Ang pakay niya lang sa dream 
man ay magawan iyon ng kuwento para kumita siya. 
Pangit pakinggan pero iyon talaga ang ginagawa 
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niya, pinagkakakitaan niya ang mga pantasya ng mga 
babae. Wala siyang pangarap na maging bestselling 
novelist o maging sikat; gusto lang niyang kumita 
dahil kailangan niyang buhayin ang pamilya niya. 
Pero ngayong wala siyang maisulat…  

Hindi niya napansing napasimangot siya nang 
mabalik sa isip ang problema niya sa pagsusulat.

—————

Tama si Nicki Minaj, naisip ni Chris Ibañez. 
Hindi man siya mahilig sa pop music, mukhang tama 
talaga ang lyrics ng awitin ng singer na iyon. May 
mga tao ngang kayang gawing parang sa bass drum 
ang tibok ng puso kung minsan. Pero sa kaso niya, 
hindi iyon halata lalo pa’t masyadong hulog sa iniisip 
nito—na malamang ay ang clean-cut, de-long sleeves 
at de-Ford sedan na kapitbahay nila—ang babaeng 
dahilan ng pagkaloko ng heartbeat niya. Oblivious 
ito sa kanya.

Pasimple niyang nilingon ang katabing si Tara. 
Malayung-malayo sa hitsura ng Nickelodeon character 
ang anyo nito. Ang tanging rason kaya tinawag niya 
ito na ‘Dora’ ay dahil sa backpack nito. 

Malayo sa cartoon character ang sultry Latina 
features ng maamong mukha ng babae: big, black, 
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soulful, deeply-set and thickly-lashed eyes, aristocratic 
nose… and my God! Lihim siyang napalunok nang 
makitang bahagyang naka-pout ang mapupulang 
labi nito.

Kung alam lang nito kung ilang beses na niyang 
nahalikan iyon sa imahinasyon niya, at kung ilang 
beses na ito ang nasa isip niya habang kasama ang 
kung sinu-sinong babae. 

Naalala niya tuloy ang araw na lumipat siya sa 
apartment na iyon tatlong buwan na ang nakararaan… 

Sandaling huminto si Chris sa paglalakad para 
ibalanse ang patong-patong na boxes at plastic bags na 
bitbit niya. Sinabay-sabay niya ang bitbit sa mga iyon 
dahil sa kagustuhang matapos kaagad sa ginagawang 
paglilipat ng gamit. Nakahakbang na siya nang bigla 
muling matigilan nang makita ang magandang ‘view’ 
sa bahay na natapatan niya, na katabi lang ng bago 
niyang tirahan.

Mahahaba, makikinis na legs at kumekembot na 
maumbok na puwitan ang unang kumuha ng atensyon 
niya. Ang slim na babaeng nagmamay-ari niyon ay 
nakatuntong sa isang silya, patalikod sa kanya at 
kasalukuyang umiindak kasabay ng musikang ito 
lamang ang nakakarinig dahil malamang ay galing sa 
earphones na nakasaksak sa tainga nito. Nagkakabit 
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ito ng kurtina nang mga sandaling iyon. 

Hindi naman siya natural na manyak, pero 
hindi niya napigilan ang init na kumalat sa kanyang 
katawan. After all, long legs and a nice butt had always 
been his weaknesses. And God, hindi lang iyon ang 
mayroon ang bago niyang kapitbahay. Ang liit ng 
baywang nito na parang kaya niya lang dangkalin, at 
sumisilip sa bahagyang umangat na t-shirt nito ang 
makinis at kulay honey nitong likod. 

Nawalan yata ng lakas ang mga buto niya nang 
pumihit ito at nagtama ang mga mata nila. Bago pa 
niya napigilan, naglaglagan na ang mga bitbit niya. Sa 
isang iglap ay nakalapit na ito at nasa harap na niya.

“Oh! Tulungan na kita.” Tunog maganda at 
ismarte ang boses nito. Bagay sa cute nitong mukha.

“Gee, t-thanks,” nasabi lang niya. Nalunok niya 
yata ang kanyang dila at muntik na siyang mabilaukan 
ng sariling laway.

Kinuha nito ang plastic bag na puno ng throw 
pillows, pero hindi niya hinayaang kunin pa rin nito 
ang malaking kahon ng mga libro niya. 

“Ikaw ang bago kong kapitbahay?” tanong nitong 
nakangiti. May kinang ng kasiyahan sa mga mata nito 
at parang nagka-sugar rush siya sa tamis ng ngiti nito.
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Ah, no, scratch that. ‘Cute’ could not begin to 

describe her smiling face. Masyadong bitin ang salitang 
iyon kumpara sa kaharap niya.

“Uhm... yes.” Salamat, Lord, gusto niyang 
idugtong.

“Ako nga pala si Tara.”

“Chris Ibañez.” Medyo na-frustrate siya na may 
bitbit sila pareho, kaya hindi siya puwedeng makipag-
shake hands dito.

Sinabayan na siya nito sa pagpunta sa bagong 
bahay niya. Nauna na itong pumasok doon at ipinatong 
kung saan ang mga gamit niyang dala nito. 

“Tulungan na kita.” Pumuwesto ito sa harap ng 
bitbit niyang kahon at inangat iyon kung kaya halos 
magkapatong ang mga kamay nila sa ilalim ng bitbit 
niya. Nalanghap niya ang amoy ng buhok nitong noon 
ay nakaladlad at bahagyang tinatangay ng hangin 
patungo sa mukha niya.

Pag sinusuwerte ka nga naman, naisip niya.

“S’an natin ito ibababa?” anito at nalanghap niya 
pati ang mabangong hininga ng babae. 

“D-dito na lang,” tukoy niya sa sofa niyang nauna 
nang naipasok sa bahay.
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“Wala kang katulong maglipat?” untag nito nang 

maibaba nila ang bitbit. May concern sa mga mata 
nito at parang tumaba ang puso niya.

“Meron naman. ’Andiyan sa labas ’yung mga 
kabanda ko.” Pagkabanggit niya niyon, magkakasunod 
na pumasok sa bahay sina Tony, Kirk at Jeremy na 
pare-parehong may bitbit na malalaking kahon.

Ipinakilala niya ang tatlo kay Tara at kahit 
pinigilan nila, tumulong pa rin ang dalaga sa 
pagbubuhat ng mga gamit niya. Pigil-pigil ni Chris 
ang sariling masyadong pagtuunan ng tingin ang 
mahahaba nitong legs at ang maumbok na likuran 
habang kumikilos sa loob ng bagong bahay niya. 
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Kumurap si Chris para tapusin ang alaala sa isip niya 
at mag-focus sa kasalukuyan. 

Iyon yata ang una at huling beses na nag-usap sila 
ni Tara. Kapag kasi nagkakasabay sila sa hallway, na 
sobrang dalang, nagkakangitian lang sila at kaunting 
kamustahan. Walang pagkakataon para magkausap.

Hindi rin niya magawang makaporma rito dahil 
parang na kay Dean, ang white-collar boy nilang 
kapitbahay, ang mga mata nito. At siya? Hindi siya 
nito tinatarayan, pero nahuhulaan niyang hindi 
maganda ang impression nito sa kanya. Na malamang 
hindi malayo sa impression na ibinigay niya sa iba 
pa niyang kakilala.

Oh, well, pagkakataon na niya ngayon para 
i-impress ang dalaga. Mahirap na, baka maunahan 
pa siya ng iba.

Tumikhim siya para magsimula ng conversation. 
“Teka, Wednesday pa lang ngayon, di ba? Wala 
ka bang pasok?” tanong niya kay Tara habang 
nagbibiyahe sila.

“Nagsara na kasi ’yung Excel, eh,” may lungkot 
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sa tinig na sagot nito.

“Ow? Kailan pa?” 

“Nito lang January.” 

“Gan’un? Sa’n ka pumapasok ngayon?” may 
concern na untag niya.

“Pinasok akong writer n’ung friend kong si Louise 
sa publisher niya,” kuwento nito.

Nakahinga siya nang maluwag. “That’s good. 
Anong genre ang sinusulat mo?” 

Ngumiti ito na parang nahihiya. “Romance.” 

Ibig bang sabihin, romantic ito? “Talaga? Ang 
galing naman. Ikaw pa lang ang nakilala kong 
romance novelist.”

Bahagyang nagka-tint ng pink ang mga pisngi 
nito at lalong gumanda sa paningin niya. “Pinag-
aaralan ko pa nga itong romance, technical writing 
kasi talaga ang background ko. Dadalawa pa nga 
lang ang na-publish kong manuscript. Tsamba lang 
kaya na-approve.”

Sayang at nagmamaneho siya, hindi niya 
puwedeng ituon lang ang mga mata sa dalaga. 

“My sister loves reading romance. Baka isa ka 
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sa favorite authors niya.” Gusto niyang tapikin ang 
sariling balikat dahil sa nakuhang reaksyon kay Tara.

“Oh?” Nahimigan niya ang excitement sa boses 
nito.

“Hmm. May dalawang malalaking shelves iyon 
sa kuwarto niya na punung-puno ng English and 
Tagalog pocketbooks. Linggo-linggo kung bumili siya, 
kaya malamang may books ka d’un.”

“Nakakatuwa naman.” 

“Yeah, you should meet her,” aniya. “Kaya lang 
nand’un siya sa amin sa Davao.”

“Ikaw, mahilig ka rin bang magbasa?”

Tumango siya. “Not romance, though, kung anu-
ano lang. Pero kung libro mo, siyempre babasahin ko. 
Ano’ng title ng book mo? Saka ano ba’ng pseudonym 
mo? Makahanap nga ng copy sa bookstore.”

Tumawa ito. “Naku, baka hindi mo ’yun ma-
enjoy, walang LS d’un.”

Kumunot ang noo na nilingon niya ito. “LS?”

Namula ang mga pisngi nito. “Err, love scene.”

Napatitig siya sa mukha nito saka unti-unting 
ngumiti. “Grabe ka naman. Na-assume mo kaagad 
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na ’yun ang hahanapin ko sa book mo?”

Bago pa ito makasagot ay nag-ring na muli ang 
cellphone niya. Muli, pangalan ni Tasha ang naka-
register doon, ang ex-girlfriend niya. Hindi niya iyon 
sinagot dahil una, nagmamaneho siya. At pangalawa, 
malamang mangungulit lang ito.

Halos isang buwan na mula noong makipag-
break ito sa kanya. Sa edad niyang treinta, man-
child daw kasi siya, iresponsable at commitment-
phobic. Madrama pa nitong sinabi na wala raw 
itong mapapala sa relasyong iyon kung saan ito 
lang ang nagmamahal. Pagkatapos, after five days, 
nakikipagbalikan na ito. Hindi na siya nito tinigilan 
mula noon. 

Ang mahirap pa roon, si Tasha ang magiging 
bagong drummer ng banda nilang Audiophile 2.0; 
ang papalit sa kababata nilang si Pete na nag-migrate 
na sa Amerika nito lang isang linggo. So hindi niya 
talaga ito magagawang iwasan nang tuluyan. 

Nang message alert tone ang dalawang beses na 
tumunog, nakahinga na siya nang maayos. Habang 
traffic, inabot niya ang phone at binasa. Sumakit ang 
ulo niya pagkabasa sa dalawang mensahe. Ang una ay 
galing kay Tash: ‘I’m not giving you up, Ibañez. Never.’ 
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Ang isa pa ay galing sa maid niyang si Lyn: ‘Good 

morning, Kuya. Hindi pa po ako makakauwi sa Linggo. 
Nagkasakit po kasi ang tatay ko at walang mag-aalaga. 
Sorry po, pero baka sa enrollment na po ako bumalik. 
Pasensya na po.’  

Mas ininda niya ang huling mensahe. Ngak, 
dalawang buwan pa siyang magtitiis na kumain sa 
fastfood, sa pagpapa-laundry at sa inaalikabok niyang 
bahay?

“Bachelor problem?” pukaw ng katabi na 
nakatingin pala sa kanya.     

“Kinda. Galing kay Lyn.” Inabot niya kay Tara ang 
cellphone at hinayaang ito ang magbasa ng mensahe. 
Saka lang siya nag-drive muli.

“Enrollment? Mag-aaral siya uli?”

Tumango siya. “Sayang naman kasi kung 
wala siyang matatapos, matalino pa naman. Kaya 
kinumbinsi kong mag-enroll.” 

“Ikaw ang magbabayad ng tuition niya?”

Napalingon siya rito at nag-init ang pisngi niya 
nang makita ang paghanga sa mukha ng babae. Hindi 
naman niya gawaing ipagkalat ang ginagawa niyang 
karampot na pagtulong, nabanggit lang niya. 
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“Hindi kasi kaya ng mga magulang niya. Saka 

sa community college lang naman. Nanghihinayang 
kasi ako d’un sa bata. Alam mo na, mas magandang 
trabaho ang makukuha niya kung may diploma siya 
kahit paano.”  

Ngumiti ito at muli, pakiramdam niya ay nag-
blush siya. Sandali itong nanahimik at parang malalim 
ang iniisip. “So kailangan mo ng maid?” anito.

“Oo sana. Hanggang bumalik lang si Lyn. Hindi 
kasi ako sanay ng madumi ang bahay kaso wala akong 
time para maglinis. Alam mo naman ang sched ko, 
gulu-gulo. Baka may maire-recommend ka sa ’kin.”

“Uhm... magtatanong-tanong ako sa mga 
kapitbahay natin.”

Hindi napigilan ni Chris ang sarili; inabot niya 
ang kamay nito at, hindi pinansin ang mahinang 
boltahe ng static electricity na gumapang sa mga 
daliri niya, pinisil niya iyon. 

“Thank you! You’re Godsent!”

—————

“S’ang parte ka ba na-stuck?” untag ni Louise 
kay Tara mula sa kabilang linya.

Mabuti na lang, mabait ang kaibigan niya at hindi 



Rockstar Next Door - Helene Del Mundo
nagsasawang tulungan siya pagdating sa problemang 
pangnobelista. Sa totoo lang kasi, wala talaga siyang 
alam masyado sa creative writing.  

“Hanggang first meeting pa lang. May conflict 
pero di ko maituloy.”

“Nag-outline ka ba?” 

She sighed. “Oo, pero may loopholes rin kasi 
na hindi ko pa ma-resolve. Ewan ko ba, wala akong 
maisulat! Kanina pa ’ko nakatitig lang sa screen! 
Louise, mag-iisang buwan na akong walang output. 
Wala na akong anda.”

Kanina lang ay tumawag ang kanyang ina na 
nasa probinsya. Gastusin din ang ending ng nakuha 
niyang balita mula rito.

“Kilala mo naman ang kapatid mo, Tara, maingat 
siya at palaging nasa gilid lang ng kalsada kapag 
nagba-bike,” sabi pa nito kanina sa telepono. “Palagay 
ko, iyon talagang driver ng truck ang may kasalanan. 
Mukhang sabog, eh.”

“Eh, kumusta na po si John-John?” tukoy niya sa 
kapatid na umano ay nabangga nga ng truck habang 
nagbibiyahe pauwi galing sa eskuwela.

“Kailangan daw isemento ang paa pero wala 



Rockstar Next Door - Helene Del Mundo
namang ibang damage. Iyon lang kanang paa niya, 
eh, namali ng tapak at na-fracture nga.”

“Magkano po ang kakailanganin d’un?” tanong 
na niya.

Nagsabi ito ng halaga at napahilamos siya sa 
mukha. Kulang tatlong libong piso na lang ang matitira 
sa ATM niya kapag pinadala niya rito ang halagang 
binanggit nito. 

“Pasensya ka na, Anak. Alam mo naman, hindi 
kalakihan ang kita ko sa pagtitinda—” 

“’Wag n’yo na pong isipin ’yun, ’Nay,” pigil na 
niya sa ina bago pa ito magsenti at tuluyan siyang 
mahawa. “Hayaan ninyo po, ide-deposit ko bukas ’yung 
kailangan n’yo. Pasensya na po, hindi ako makakauwi, 
sayang din kasi ang ipapamasahe ko.”

“Okay lang, ’Nak. At salamat.”

“Dapat yata magbakasyon ka muna,” anang 
kaibigan na pumutol sa nagliliwaliw niyang isip.

“Hello! Kasasabi ko lang na wala akong anda!”

“Ay, oo nga.” Muli itong tumahimik. “Baka naman 
dahil pressured ka kaya wala ka lalong maisulat. 
Ipahinga mo na lang kaya muna ’yang pagsusulat?” 
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“At saan naman ako kukuha ng panggastos?”

“Maghanap ka muna ng ibang raket.”

“Susme, Louise! Lahat na yata ng klaseng raket na 
kaya ko, ginawa ko na. Pero malamang mapuputulan 
pa rin ako ng kuryente sa katapusan.”

“Gusto mo, pahiramin muna kita?” sinserong 
alok nito.

“Wala akong ipambabayad sa ’yo.”

“Saka mo na lang bayaran pag may pera ka na.”

“Salamat pero ’wag na lang siguro. Kaya pa 
naman.” Bumuntong-hininga siya. “Konti na nga lang, 
maghahanap na ako ng sugar daddy o kaya tatanggap 
na lang ako ng labada. Baka pala may kakilala kang 
kailangan ng labandera o maid….” Natigilan siya 
nang may maalala. “Oh, my... si Chris!” bulalas niya, 
hindi mapigil ang tuwa. 

“’Yung kapitbahay mong hunk na rakista?” untag 
ng kausap. “Tara, ang bata pa n’un para maging sugar 
daddy mo!”

Parang hindi nito narinig na tumili siya. “Louise! 
Siya ang sagot sa problema ko!”
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“Huwag na po, Mumay,” sabi ni Chris sa kausap na 
nanny niya sa cellphone. Kabababa pa lang niya ng 
kotse at nananakit ang ulo niya dahil sa kawalan 
ng tulog. “Mapapagod ka lang po kung magbabalik-
balik ka dito. Saka mas kailangan ka ni Carrie diyan 
sa Davao.”

“Sasamahan lang kita sa bahay mo habang wala 
ka pang maid.” Kahit kailan ay protective talaga ito 
sa kanilang magkapatid. Namatay ang mommy niya 
sa komplikasyon sa panganganak sa bunso niyang 
kapatid, ang daddy naman niya ay pumanaw na rin 
five years ago dahil sa isang lung ailment. Pero noon 
pa mang buhay pa ang tatay niya ay subsob ito sa 
trabaho, kaya ang yaya niya ang nakalakihan niyang 
magulang. 

“Okay na po. Nagpatulong ako d’un sa kapitbahay 
ko para maghanap ng maid.” Sinilip niya ang relo; alas 
ocho pa lang ng umaga at considered late nang uwi 
niya iyon. Nagkayayaan pa kasi silang magkakabanda 
na magkape muna pagkagaling sa gig nila sa isang 
kasalan sa Batangas.

“Hmph!” Narinig niya ang pag-ingos nito mula 
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sa kabilang linya. “Ayaw mo lang yata akong makita. 
Oy, Christopher, baka may ibinabahay ka diyan kaya 
ayaw mo akong paluwasin, ah!”

Napangisi siya. “Wish n’yo lang, ’May. Hindi pa 
po ako mag-aasawa.” Narating niya sa wakas ang 
kanyang pinto. Sa tapat niyon ay naabutan niya ang 
pusan na ilang buwan nang tambay nang tambay sa 
pinto niya. Pinangalanan niya itong ‘Selena’ kahit 
may hinala siyang may amo talaga ito at napagtripan 
lang na dalawin siya kung kailan nito gusto. 

Dinampot niya ito at binuhat bago buksan ang 
pinto ng bahay. Napansin niyang nangingintab sa linis 
ang center table sa sala niya. Maging ang mga throw 
pillows ay nakasalansan nang maayos. Mukhang 
napabilis kaysa sa inasahan niya ang pagkakaroon 
niya ng bagong maid. Mabuti pala’t naisip niyang 
iwan ang spare key niya sa kanyang landlady at 
naibilin na ibigay iyon sa bagong katulong.

“’Andito na po yata ’yung bago ’kong maid. Sige, 
’May. I’ll call you later. Kakausapin ko po lang siya 
’tas matutulog na ako.”

“Sandali,” pigil nito. “Kelan ka ba uuwi? Nami-
miss ka na namin.”

“’May…”
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“Bakit ba kasi kailangan ninyo pang lumuwas 

d’yan sa Maynila? May mga bistro rin naman kayong 
natutugtugan dito sa atin,” nagtatampong saad nito 
na ang tinutukoy ay ang banda nila. Nagkasundo 
kasi silang lumuwas at dito sa lungsod maghanap 
ng suwerte nila. Improvement nang maituturing 
na madalas na silang may gig ngayon hindi gaya 
noon. Alam niya, hindi maglalaon at may recording 
company na ring lalapit at mag-aalok sa kanila ng 
kontrata. 

Pinigil niyang mapangiti. Sa edad niyang treinta, 
pakiramdam niya ay five lang siya kung lambingin 
ng matanda minsan.

“’May, napag-usapan na natin ’to, di ba?” 
malumanay na paalala niya habang panay ang haplos 
sa pusang bitbit. “’Kala ko, naintindihan mo na.”

“Naiintindihan ko naman talaga.” Narinig niya 
ang pagbuntong-hininga nito. “Pero minsan, naiisip 
ko baka alibi mo lang ’yan at ayaw mo lang talagang 
mag-stay pa rito. Baka ’ika ko dahil nag-asawa na si 
Hayley.”

Kung alam lang ng matanda, hindi naging sila 
ng dalaga in the first place, so wala siyang bitterness 
kung ikinasal man ang childhood friend niya. “Of 
course not.”
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“Eh, bakit wala ka pang bagong girlfriend? Hindi 

rin kayo nagtagal ni Tasha—” 

“Mumay,” putol niya sa kung ano pang sasabihin 
nito. Sa totoo lang, napapahiya na siya sa sarili niya. 
Ganoon ba siya ka-pathetic na pati ang nanny niya 
ay namomomroblema dahil wala siyang love life? 
“Darating din tayo diyan, chill ka lang.”

“Sana may ipakilala ka na sa ’kin sa sunod na 
pagkikita natin.”

“We’ll see, Mumay,” sinabi na lang niya para 
matapos na ang topic na iyon. “I have to hang up. 
Tatawag po ako mamaya pagkagising ko.” 

Ibinaba niya sa sofa si Selena at ang dalang gitara 
sa isang sulok ng sala saka dumerecho sa kusina para 
maghanap ng inumin. 

“Sige na nga. I love you, ’Nak.”

“I love you, Mumay.” Ibinulsa na niya ang 
telepono at napansing malinis na rin sa kusina. 
Mayroon na ring lutong almusal sa mesa. Nagtuloy 
siya sa kuwarto para silipin ang maid na malamang 
ay doon na naglilinis. 

Kumunot ang noo niya sa naabutan sa silid. 
Parang pamilyar ang babaeng nakaupo sa paanan ng 
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kama niya at may kandong na laptop. “Tara?”

“Ay, baklang kabayong nakalbo!” gulat na sabi 
nito, muntik nang maihagis ang hawak. Napahawak 
ito sa dibdib. “Chris! Ba’t ka ba nanggugulat?”

Napangiti siya; parang biglang nawala ang pagod 
niya. Mabilis na in-assess niya ang hitsura nito: fitted 
sleeveless shirt at short shorts, naka-clamp ang buhok 
nitong medyo magulo pa at may pawis na namumuo 
sa noo nito. He could practically sum her up in one 
word: gorgeous. Okay, make it three words: really, 
really gorgeous.

He secretly sighed. And he couldn’t help staring 
at her exposed legs. Dapat siguro sabihan niya ito na 
huwag masyadong magsuot ng ganoong pambahay. 
Baka kasi bigla na lang siyang atakehin sa puso sa 
kapipigil sa sarili.

“Ano’ng ginagawa mo rito?” tanong niya, wishing 
his voice did not sound so husky.

Nahihiyang napakamot ito sa sentido at iniiwas 
ang tingin. Ibinaba nito sa kama ang laptop at 
tumayo. “Sorry. Hindi pa ako tapos maglinis dito, 
kaya lang biglang may dumating na ideya sa akin 
kaya ni-note ko muna.”

“Ano’ng nangyari d’un sa ire-recommend mong 
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kakilala mo?” Hindi niya magawang kumurap habang 
nakatitig sa mukha nitong namumula. 

 “Eh, w-wala akong n-nakuha kaya ako na 
lang. Kailangan ko lang kasi ng extra income. Kaya 
’eto.” Kinagat nito ang labi sandali at nakulong sa 
lalamunan niya ang kanyang hininga.

Oh, good God, hanggang kailan kaya siya 
maghihintay bago matikman ang mga iyon? 

Tumikhim siya bago pa kung saan magpunta ang 
tinatakbo ng kanyang isip. “Akala ko nagsusulat ka 
ng romance?”

Nalukot ang mukha nito at bumuntong-
hininga. “Alat ako ngayon, eh. Dalawang buwan 
na akong walang output. Ngayon nga lang medyo 
nagkaprogreso itong sinusulat ko, pero malayo pang 
matapos. May konting financial problem pa naman 
sa probinsya.”

Dinaluhong siya ng awa at concern para sa 
dalaga. At kasabay niyon ang paghanga na nagawa 
nitong ibaba ang sarili at magprinsintang maid niya 
para matulungan ang pamilya nito.

Pinagmasdan niya ito; walang-walang-wala 
sa hitsura nitong maging maid. “Hindi ka ba 
mahihirapan?” 
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“Naku, sanay ako sa gawaing-bahay. Bata pa 

lang, trained na ako sa probinsya. Saka kompleto ka 
naman sa appliance so magaang lang ito.”

Tinitigan niya ito; hindi pa rin masyadong 
kumbinsido. Pero… “Okay.”

“Okay, meaning hired na ako?” Naroon ang pag-
asam sa tono nito. Tumango siya. “Oh, thank you!” 
Nagliwanag yata ang buong silid dahil sa ngiti nito. 
Sa gulat niya, inabot nito ang braso niya at pinisil. 
“Salamat talaga!”

Bigla siyang naalinsanganan dahil sa munting 
pagdidikit na iyon ng kanilang mga balat. Lumapit 
siya sa banyo; balak nang maligo bago pa niya hilahin 
ang babae at ipapisil dito lahat ng parte niya na gusto 
nitong pisilin.

Wala sa loob na tinanggal niya sa pagkakabutones 
ang suot na button down habang hinuhubad ang mga 
sapatos. “Sige, we’ll talk pagka-shower ko. Right now, 
please pakibigyan ng cat food ’yung pusang nasa sala. 
Nasa cabinet sa ’taas ng kalanan ’yung pagkain niya.” 

“May pusa ka?”

“Hindi akin ’yun. Mahilig lang siyang mangapit-
bahay dito, kinda inampon ko lang.” Tuluyan niyang 
hinubad ang shirt at idineposito sa laundry basket 
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bago pumasok sa banyo.

—————

Hindi pala ilusyon lang ng mga romance writers 
ang ‘heart racing, butterflies in stomach’ cliché na 
iyon, naisip ni Tara habang hinihintay ang kapeng 
nakasalang sa percolator. Sigurado siyang iyon ang 
naramdaman niya kanina habang pinapanood ang 
wala sa loob na striptease ng kanyang bagong amo. 
Puwede na ring idagdag sa description ang pagkabitin 
ng hininga niya dahil sa pag-aakalang huhubarin din 
nito ang pantalon sa harap niya. 

Totoo pala lahat iyon. Kaya lang, bakit naman 
naramdaman pa niya iyon kay Chris Ibañez? Shucks, 
kahit aminado siyang pagkaguwapu-guwapo ng 
binatang iyon, hindi niya ito type! Ayaw niya sa mga 
flirty at happy-go-lucky womanizers. Actually, total 
antonym ito ng ideal man niya. Ganoon kasi ang tipo 
ng tatay niya. Baka naman na-imagine lang niya ang 
mga emosyong iyon kaya…

Iniba na niya ang topic of discussion sa loob 
ng utak niya at itinuon sa mas malaking problema: 
kuwarta, in big bold letters. Sana ma-inspire ng 
trabaho niya ngayon ang kanyang creative juices at 
matapos na niya ang kanyang sinusulat. 



Rockstar Next Door - Helene Del Mundo
Matapos mapakain ang ‘two-timer’ na pusa na 

nagmamadali ring umalis pagkatapos, inayos na niya 
ang hapag. Nang wala pa rin si Chris, ipinatong niya 
ang laptop sa dining table at binasa ang mga naisulat 
sa document doon. Mahinang inuntog niya ang noo 
sa screen ng laptop sa sobrang inis. Walang kuwenta 
ang naisulat niya, walang dating. 

“Putragis, Maria Tamara Madrigal, umayos ka!” 
sita niya sa sarili.

Nagulat siya nang may sumagot. “’Yun ba ang 
full name mo?”

Bigla siyang napatingala kay Chris. Muntik na 
siyang mapanganga nang makita ang presko nitong 
anyo. Nakasuot lang ito ng t-shirt na manipis na sa 
kalumaan at jersey shorts, pero para itong modelo 
sa tikas nito. Walang anumang naupo ito sa kaharap 
niyang silya at tinitigan siya sa mukha. “Problem?”

Pinalis niya ang ilang na nararamdaman dahil sa 
titig nito. Hindi niya ito type, oo, pero hello, siyempre 
hindi siya immune sa charm nito, ano! Minabuti 
niyang ituon na lang sa inaalala ang isip niya.

She sighed. Walang choice, kailangan niya ng 
kausap. “Hindi ako satisfied sa naisulat ko.”

“Baka naman kailangan mo lang ng break. Dapat 
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siguro mamasyal ka minsan, manood ng sine, watch 
concerts, makipag-date.” Pakiramdam niya ay nag-
init ang mga pisngi niya sa lagkit ng tingin nito. 
“Hindi ba kayo nagde-date ng boyfriend mo?”

“Wala akong boyfriend.” Minabuti niyang ligpitin 
na ang laptop at ilipat iyon sa sala para makaiwas sa 
piercing eyes ng binata.

Pumalatak ito. “Kaya naman pala wala kang 
maisulat, wala kang love life.”

Nalimutan niya ang pagkailang at nakakunot-noo 
na nilingon ito. “So? Puwede namang mag-imagine.”

He chuckled; hindi niya alam kung ang katarayan 
niya o ang sinabi niya ang pinagtatawanan nito. 
“Experience is the purest form of research, sabi sa 
nabasa ko. Paano ka magsusulat tungkol sa love kung 
hindi ka naman in love?”

“Nagawa ko na nga nang dalawang beses, ibig 
sabihin kaya kong gawin uli,” hirit niya.

“Ikaw mismo ang nagsabi sa ’kin, tsamba lang 
’yung dalawang manuscripts mo,” paalala nito sa 
sinabi niya noong nasa kotse siya nito.

Naiinis na inirapan niya ang lalaki. “Lalagyan ko 
ng Racumin ang kape mo pag di ka tumigil!”
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Lalo itong natawa. “Ang bayolente mo pala, Dora, 

kapag napipikon ka.”

Saka niya na-realize ang nagawa niya; tinarayan 
niya ang bago niyang ‘boss’. “Sorry. Nang-aasar ka 
kasi.” 

“Oh, it’s okay. It’s fun. Mas gusto ko ’yung hindi 
ka naiilang sa akin. Saka magkaibigan naman na 
tayo, di ba?” Tumango siya at muli itong ngumiti. 
“’Kain na tayo.” 

Lumapit na siya sa mesa. Sinimulan nilang 
kaswal na pag-usapan ang tungkol sa trabaho 
niya rito habang kumakain sila. Natutuwa siya sa 
nangyayari; may extra income na siya, may bago pa 
siyang kaibigan—hot na bagong kaibigan. 


