
The Cinderella Project - Elise Estrella

Nakasilip si Maxene Sevilla sa pinto patungo sa 
venue kung saan ginaganap ang Christmas Party ng 
kompanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Ngayon 
ang gabing magpapabago sa buhay niya. 

Nagkalat ang mga naka-costume. Nakatayo 
si Wonder Woman sa tabi ng isang Power Ranger, 
habang kausap ni Snow White si Shrek sa tabi 
ng pinto. Dalawang ninja ang nagtatawanan sa 
di-kalayuan. Nagkalat din ang mga horror movie 
characters at iyong mga galing sa fairy tales. May 
mga syokoy at sirena, mga superheroes, cowboys 
at aliens, mga engkantada at kung anu-ano pa. Sa 
dami ng tao na naroon sa ballroom, tila dumalo roon 
lahat ng empleyado ng DeltaTech, ang isa sa mga 
pinakamalalaking kompanya sa electronics industry 
sa bansa. 

At dahil lahat ng naroon sa loob ay may suot 
na maskara tulad ng napagkasunduan, kahit siguro 
ang best friend niyang si Leslie ay hindi makikilala 
ni Maxene. 

Inangat niya ang sariling kamay at inayos ang 
suot na maskarang tumatakip sa kanyang mukha. 
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Kulay ginto iyon na may disenyo na filigree at mga 
kristal. Mga mata, bibig at baba lamang niya ang 
hindi natatakpan ng maskara. 

Hindi ang Cinderella ball gown na suot niya ang 
unang costume na sinukat ni Maxene, pero dahil 
two-piece bikini na costume ni Princess Leia sa Star 
Wars ang unang inabot sa kanya ng best friend nang 
maghanap sila ng costume sa isang dress shop malapit 
sa kanilang opisina, minabuti na ni Maxene na maging 
konserbatibo. Hindi niya alam kung kakayanin niyang 
rumampa sa gitna ng mga kaopisina na naka-bikini 
kahit pa may maskara siya. 

“Paano mo maaakit si Sir Edison nang naka-
Disney princess costume? Iisipin n’on na bata ka at 
hindi sex kitten!” sabi ng kanyang kaibigan nang piliin 
ang gown na hanggang talampakan. 

“Si Edison ang gusto kong akitin, hindi ang buong 
populasyon ng opisina,” pangangatwiran niya. 

Huminga siya nang malalim at pumasok sa 
venue. Malamlam ang ilaw roon at malakas ang 
musika na nagmumula sa speakers kung kaya parang 
pumasok ng club si Maxene. Malakas ang tawanan ng 
mga taong kasama ang kani-kanilang mga kaibigan 
sa mga nagkalat na mesa. 
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Sa bandang stage daw nakaupo sina Leslie at 

ang iba pa nilang kasamahan sa Employee Relations 
ng Human Resources Department. Pero hindi siya 
kaagad doon nagtungo. Roronda muna siya. Mahirap 
simulan ang maitim niyang binabalak kung hindi niya 
alam kung nasaan ang lalaking pinagbabalakan niya 
ng masama—si Edison Arceaga, ang Vice President 
for Marketing ng DeltaTech. 

Sa laki ng kanilang kompanya, hindi nila lahat 
kilala ang isa’t isa. Sa mga ganitong office parties 
lamang sila nagkakakilala. Nakadagdag pa ang 
kanilang mga maskara kung kaya nahirapan si 
Maxene na mahanap si Edison. 

Ngunit dahil in love siya sa lalaki, kaagad niya 
itong nakilala nang makita niya ito sa bar area. 
Kumabog ang kanyang dibdib. Laging ganoon ang 
reaksyon niya sa kanilang boss, pero nadagdagan 
pa ang kaba niya nang mga oras na iyon dahil sa 
kanyang plano.

She was going to seduce the boss. 

Pinagmasdan niya ang maskulado nitong likod 
pababa sa magandang hubog ng pang-upo nito na 
halata sa suot nitong dress slacks. Naka-all black 
ang lalaki nang gabing iyon, pero hindi niya mawari 
kung sino ito sa suot nitong costume. Nang humarap 
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si Edison na may hawak na isang baso ng inumin, 
nakita niyang nakasuot din ito ng maskara tulad niya. 

Huminga siya nang malalim bago naglakad 
palapit dito. Hindi siya si Maxene Sevilla nang mga 
oras na iyon. Siya si Cinderella, ang babaeng nagbago 
ng anyo para makuha ang Prince Charming nito. And 
by hook or by crook, makakakuha siya ng love galing 
kay Edison sa gabing iyon, damn it! 

Nagtungo siya sa bar at ngumiti sa bartender. 
“Strawberry margarita, please,” aniya bago sinulyapan 
ang binatang katabi. 

Matangkad ito. Eksakto lang sa ilalim ng baba 
ni Edison ang tuktok ng kanyang ulo. Malapad ang 
dibdib nito at mga balikat, maskulado ang mga braso 
at binti. He was leanly built and gorgeous as hell 
with eyes that were light brown, a straight nose and 
a sexily chiseled jaw. 

Hindi pa nakakainom ng margarita, parang 
nahihilo na si Maxene. Inisip pa lang niya kung paano 
ang pakiramdam kapag idikit niya ang kanyang mga 
labi sa panga nito. 

“Hi,” bati niya. Nakita niyang umangat ang 
isang sulok ng labi ni Edison. At kahit pa hindi niya 
maaninag ang mga mata nito sa patay-sinding ilaw 
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ng ballroom, parang naramdaman niya ang paghagod 
ng mga iyon sa kanyang katawan. “Are you enjoying 
the party?” 

Inangat ni Edison ang baso sa mga labi para 
uminom. Napalunok si Maxene. Kahit pag-inom ng 
lalaki ay sexy. “Yes,” simple nitong sagot na may maliit 
na ngiti sa mga labi. 

“Who are you supposed to be?” tanong niya, 
pero hindi siya narinig ng binata. Masyado kasing 
nag-enjoy sa drum solo niya sa stage ang drummer 
ng bandang tumutugtog kung kaya dumoble pa ang 
ingay sa loob. 

Tumungo ang binata at naamoy niya ang 
mabangong cologne nito. 

“I asked who you’re supposed to be,” aniya sa 
tainga nito. Muntik na siyang mapalundag nang 
humarap si Edison sa kanya nang hindi lumalayo. 
Halos nagtama ang kanilang mga ilong. 

God, Max! 

Nanatiling nasa mga labi ng binata ang maliit 
na ngiti bago ito sumagot. Inilapit nito ang sarili sa 
kanya. Napuno yata ng samyo ng balat at ng cologne 
nito ang kanyang ulo dahil mabilis siyang nalasing. 
Tumayo yata lahat ng balahibo niya sa katawan nang 
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maramdaman ang hininga nito sa kanyang balat. 

“I’m dressed as the boss,” sagot nito. “You?”

“Cinderella,” sabi niya sa tainga ng binata bago 
inangat ang isang paa para ipakita sa binata ang 
isang transparent na sapatos na kumakatawan sa 
glass slippers ng fairy tale heroine. 

Muling ngumiti si Edison. “Nice to meet you, 
Cinderella.” 

Kinilig siya roon. Tinanggap niya ang margaritang 
inilapit sa kanya ng bartender. Parang naubusan na 
siya ng sasabihin at biglang nabuhol ang dila niya. 

Sa kanyang isip, napakadali lang ng gagawin 
niya. Ngingiti lang siya kay Edison, papakitaan ng 
cleavage, at mahuhumaling na ito sa kanya. Pero 
paano ba kasi mang-akit ng lalaki? Hindi naman kasi 
itinuro sa eskuwelahan iyon. At kung malalaman ng 
mga magulang niya ang ginagawa niya ngayon, baka 
sabunutan siya ng ama at ina. 

Muling nagwala ang rakistang singer sa stage 
at napatingin siya sa katabing lalaki nang tumawa 
ito. Binalingan siya ni Edison at muli itong tumungo. 
Kaunti na lang, hindi na mag-fi-flip flop ang tiyan 
niya sa tuwing tutungo ito sa kanya. 



The Cinderella Project - Elise Estrella
“Sorry,” natatawa nitong saad. “But I really hate 

this band.” 

Tumawa na rin si Maxene. 

“It’s not the rock music,” paliwanag ni Edison. “I 
happen to like rock. Hindi ko lang alam kung paano 
naging ‘rock’ ang tawag sa music ng mga ‘yan.”

“Nanalo sila sa talent show sa TV,” nakangiti na 
niyang pangangatwiran. 

“Ibig lang sabihin, marami silang kaibigan na 
naka-unlitext nang gabing magbotohan,” sabi ng 
binata. 

Tumawa siya at ngumiti ang binata. Kahit 
kalahati lang ng mukha nito ang nakikita niya, parang 
natunaw na naman siya sa ngiting iyon ni Edison. 
Muli itong tumungo. Hindi niya alam kung sinasadya 
ba nito o hindi pero parang naramdaman niya ang 
mga labi nito sa kanyang tainga. 

“Do you want to get out of here?” tanong nito. 

Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maxene. This 
is it.  

Pilit niyang inaninag ang mga mata ni Edison sa 
likod ng maskara. Nang sumagot siya, mahina iyon 
pero alam niyang mababasa naman ng binata ang 
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pagbuka ng kanyang mga labi. “Yes.”

Ibinaba nila ang mga hawak na inumin bago 
naglakad patungo sa pinto ng ballroom. Nanginginig 
na ang buong katawan ni Maxene. Ito na. Ito na 
talaga. She was going to sleep with her boss, the love 
of her life. 

Ano naman ngayon kung hindi siya nito mahal? 
Hindi siya naghahanap ng forever. Gusto lang niya ng 
isang gabi. Alam naman niyang hindi ang katulad niya 
ang babaeng pakakasalan ng isang Edison Arceaga. 

Sabihin nang haliparot siya. Sa isip ni Maxene, 
she was being a feminist. Sawa na siyang maghintay. 
She was going to grab life by the balls... 

Namula siya sa kapilyahang biglang sumagi sa 
kanyang isip. Pinagbukas siya ng pinto ng binata at 
mabilis na nabawasan ang ingay nang makalabas sila 
ng ballroom. 

Bigla siyang napatigil nang marinig ang tanong 
nito. “Gusto mo bang mag-coffee? Puwede tayong 
mag-Starbucks.”

Kape? Gusto nitong magkape? Muli niya itong 
tiningala. Ayaw niya ng kape. Gusto niya ng kama. 
Gusto niya si Edison, preferably naked, na kasama 
niya sa kamang iyon. Binigyan siya ng lakas ng loob 
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ng pagkainis at pagkainip. 

“No,” sabi niya bago hinawakan ang bisig ng 
binata. “Ayoko ng kape. This is what I want.”

Umakyat sa batok ng binata ang kanyang kamay 
bago siya tumingkayad para hilahin pababa ang ulo 
ni Edison. Their lips met. 

Siguro ilang segundo silang ganoon. Nakatayo 
lamang na magkalapat ang mga labi, pero nanatiling 
parang tuod ang binata. Para itong estatwang hindi 
gumagalaw habang hinahalikan niya ito. 

Bumaha ang pagkapahiya at disappointment 
sa mga ugat ni Maxene. Lumayo siya rito. At least, 
nahalikan na niya si Sir Edison. And at least, may 
maskara siya at malamang, hindi siya nito makikilala 
kahit makasalubong niya ito sa opisina kinabukasan. 

“I’m sorry,” halos mabilaukan niyang sabi bago 
tumalikod at sinubukang lumayo. Pero bago pa man 
siya makahakbang, nahablot na nito ang kanyang 
braso. 

“Hey,” sabi nito. 

Humarap man siya sa binata, hindi siya 
makatingala rito. Namumula sa pagkapahiya ang 
kanyang mukha at namumuo rin ang luha sa kanyang 
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mga mata. 

Hinawakan ng binata ang kanyang baba at 
napilitan siyang tumingala rito. Akmang aalisin ni 
Edison ang kanyang maskara, pero hinawakan niya 
ang kamay nito. 

“Don’t,” saway niya. Mabuti nang hindi nito 
makita ang mukha niya. 

“I’m really sorry,” ulit ng lalaki. 

Umiling si Maxene. “Hindi mo kailangang mag-
sorry.”

“Ginulat mo ’ko,” paliwanag nito. 

Nagkibit-balikat siya. “I was just following 
impulse.” 

Natigilan siya nang maramdaman ang paghaplos 
ng hinlalaki ng binata sa kanyang mga labi. 
Napaawang ang kanyang bibig at nagtama ang 
kanilang mga mata. 

“Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong 
makabawi,” bulong ni Edison. 

Kahit walang tao sa labas ng ballroom, mas 
maliwanag ang mga ilaw roon. Mas kita niya ang 
mga mata ni Edison. Sa liwanag, nakita rin niya nang 
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mas malinaw ang kanyang ginagawa. 

Nawala na yata siya sa sarili. She was throwing 
herself at a man. Kasabay niyon ay ang pagtapon niya 
ng respeto niya sa sarili. 

Ngunit huli na ang lahat dahil muli nang 
pinaglapat ni Edison ang kanilang mga labi. At hindi 
tulad ng kanilang unang halik, hindi ito nanatiling 
parang estatwa. 

His tongue traced the line between her lips to 
ask for permission before slipping between them to 
taste her. Sumilid din sa kanyang batok ang isang 
kamay nito habang pumapalibot sa kanyang baywang 
ang isang braso para mas lalo pang paglapitin ang 
kanilang mga katawan. Sumandal siya rito. Mahigpit 
niyang hinawakan ang harap ng suot nitong polo at 
hinayaan ang binatang kilalanin ang kanyang bibig. 

Parang sinilaban ang buo niyang katawan habang 
nasa mga bisig nito. Gusto niya itong yakapin nang 
mahigpit, pero gusto rin niya itong itulak palayo. Hindi 
niya maintindihan kung ano ang gusto ng katawan 
niya. Natatakot siya sa maaaring kahinatnan ng halik 
na iyon. Pero kung katawan niya ang tatanungin, 
gusto nito ang ginagawa nila. Naramdaman niyang 
mas lumapit pa siya rito hanggang sa nakadikit na 
sa dibdib nito ang kanyang dibdib, sa hita nito ang 
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kanyang mga hita. She blushed when she felt his 
male hardness against the softness of her belly. And 
she moaned. 

She moaned again when he gently bit her lower 
lip then soothed the sting with a small lick. 

“You taste good,” bulong nito habang bumababa 
ang mga halik sa gilid ng kanyang leeg. Pinisil niya 
ito sa batok bago muling hinila paakyat ang mukha 
nito para muli niya itong mahalikan sa mga labi. 

Sa oras na iyon, alam na niyang huli na ang lahat. 
Pag-aari na siya ng lalaki.

Mabigat ang mga talukap ng mga mata ni 
Maxene at nahirapan siyang imulat iyon nang mag-
angat ng mukha si Edison. Pinagmasdan siya nito at 
halos mapaso siya sa tindi ng emosyon sa mga mata 
ng binata sa likod ng maskara. 

Slow motion ang mga sumunod na pangyayari. 
Nanatili siyang nakasandal dito, nakadantay sa 
dibdib ng binata ang mga palad habang mabagal na 
tumataas ang kamay ng binata para hilahin paalis 
ang suot nitong maskara. 

Napasinghap si Maxene. Oh, no. No. This was 
not happening. 
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Mabilis siyang humakbang palayo nang tuluyan 

nang malantad sa kanyang paningin ang mukha ng 
lalaking mapusok niyang hinalikan. 

Hindi iyon si Edison. It was Elric Arceaga, ang 
kuya ng binata. 

“Oh, my God,” bulong niya. “Oh, my God.” 

Mabilis siyang tumalikod. Hindi niya alam kung 
saan niya nakuha ang enerhiya, pero nagsimula 
siyang tumakbo. Narinig niyang tinawag siya ng 
binata, pero hindi siya tumigil sa pagtakbo pababa sa 
hagdanan patungo sa lobby ng hotel. Lumabas siya 
ng pinto at pinalad na may taxi na papaalis. Pinara 
niya iyon at nagmamadaling sumakay. 

Nilingon niya ang hagdanan paakyat sa front 
doors ng hotel at nakitang naroon si Elric. May 
hawak itong kulay gintong maskara. Doon lamang 
namalayan ni Maxene na nalaglag pala ang maskara 
niya habang tumatakbo siya. 

Bumuntong-hininga siya at niyakap ang sarili. 
Nakilala ba siya nito? Sinasabi na nga bang ang laking 
pagkakamali nitong ginawa niya. 

Gusto nang maiyak ni Maxene. Nang planuhin 
niyang akitin ang kanyang boss, hindi niya inaasahang 
aakitin niya ang pinaka-boss—as in si Elric Arceaga 
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mismo—ang suplado, istrikto at intimidating na CEO 
ng DeltaTech. 

What had she done?
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Mainit ang ulo ni Elric nang pumasok sa opisina 
nang umaga ng Lunes. Dalawang gabi siyang hindi 
nakatulog dahil sa alaala ng isang mapusok na halik 
ng isang babaeng hindi niya kilala. Kahit ngayon, 
binabagabag pa rin siya ng alaala ng lasa ng mga 
labi ni Cinderella at ng samyo ng buhok at balat nito. 

God damn it! 

“Should I ask?” tanong ng kanyang nakababatang 
kapatid na si Edison na kasabay niya sa elevator. 

Hindi niya ito pinansin. Sanay naman na ito sa 
kasupladuhan niya at alam nito kung kailan siya 
kukulitin at kung kailan siya lalayuan. Isa iyon sa 
mga oras na kailangan siyang layuan. 

“Good morning, Mr. Arceaga,” sabi ng sekretarya 
sabay abot sa kanya ng isang file folder. Binati rin ng 
babae ang kanyang kapatid na nakipagkuwentuhan 
pa rito. Iniwan niya ang dalawa at tumuloy sa opisina. 
Wala siya sa mood makipagdaldalan. 

Come to think of it, kailan pa siya nakipagdaldalan? 
He was always too busy to do anything but work. 
Mula nang mamatay ang kanilang ama, si Elric na ang 
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naging padre de pamilya ng branch nila ng Arceaga. 
Pangalawang pamilya lamang sila ni Reynante 
Arceaga kung kaya ganoon na lang ang laban na 
kinaharap nila nang malaman ng tunay nitong asawa 
na sa kanilang dalawa ni Edison iniwan ng matanda 
ang kompanya nito. 

He was a twenty-three-year-old playboy na 
walang direksyon ang buhay. Puro parties, inuman 
at pambababae ang alam niya noon. Pagkatapos, 
namatay ang kanilang ama at nagising siya sa 
katotohanang kung hindi niya aayusin ang kanyang 
buhay, sa kangkungan sila pupulutin ng pamilya. 
Hindi nawala sa kanya ang paniniwala na iyon kung 
kaya hanggang ngayon, seven years later, hindi pa 
rin niya makuhang mag-relax. 

Binuhay niya ang computer sa pamamagitan ng 
paggalaw ng mouse sa tabi ng keyboard at sinimulang 
basahin ang mga files sa folder na hawak. 

Hindi siya nag-angat ng ulo nang muling 
magbukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok 
ang kanyang sekretarya na si Cathy para ibaba ang 
isang mug ng umuusok na kape sa kanyang mesa 
bago ito muling lumabas. Si Edison na ang nagsara 
ng pinto sa likod nito. 

“Okay lang bang ngayon na ang meeting natin o 
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gusto mo pang magmukmok diyan?” tanong ng lalaki. 

“Hindi ako nagmumukmok,” aniya na patuloy 
na binabasa ang report sa kanyang harap. 

Narinig niyang naupo si Edison sa sofa sa isang 
banda ng opisina. Kunot-noo siyang nagpatuloy sa 
pagbabasa, pero agad na nag-angat ng ulo sa kapatid 
nang malakas itong bumuntong-hininga. 

“Wala ka bang trabaho?” matalas niyang tanong. 

Nakasandal ito sa likod ng sofa at naka-dekuwatro. 
Nakasuot ito ng itim na slacks, puting long-sleeved 
polo shirt at navy blue na kurbata. Mukha itong 
executive na nakaupong parang makikipag-inuman 
lang sa mga kabarkada. 

“Ito ang trabaho ko,” sagot nito na tinuro ang 
binder na inilapag nito sa ibabaw ng coffee table sa 
tapat ng sofa. “Hindi ko puwedeng simulan ’to nang 
hindi ko kinokonsulta sa boss ko, who happens to 
be you.” 

Nagngalit ng ngipin si Elric. Nagpatuloy sa 
pagsasalita ang kapatid. “Sabihin mo lang sa ’kin 
kung hindi ka interesado. Puwede ko namang i-move 
ang meeting natin mamayang hapon o bukas na ng 
umaga. It’s just that we only have two months to plan 
this bago natin kailangang i-implement.” 
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Marahang sinara ni Elric ang file folder na 

hawak bago tumayo mula sa inuupuan. Blangko ang 
ekspresyon sa mukha ng kapatid, pero kitang-kita 
niya ang amusement sa mga mata nito. Gusto niya 
itong pitikin sa noo, pero gawain iyon ng batang si 
Elric. Hindi na siya bata. 

Naupo siya sa arm chair ng sofa at inabot sa 
kanya ng kapatid ang binder. “Alam mo, Kuya,” anito, 
“we’re doing very, very well. Puwede ka namang 
magbakasyon kung pagod ka na. Hindi naman 
biglang malulugi ang kompanya kung, sabihin nating 
magpunta ka ng Boracay o kaya sa Coron.” 

“Hindi ko kailangang magbakasyon.” 

“Tatlong taon ka nang hindi nagbabakasyon, 
Kuya,” paalala ng kapatid. “Baka masyado ka nang 
stressed out. Napapansin kong masyado ka nang 
nagsusuplado, eh.” 

Umiling lang siya habang pinagmamasdan ang 
mga proposals ng marketing team para sa bagong 
tablet na idini-develop ng kompanya. Nakapila iyon 
para sa isang summer release at kailangan nilang 
maayos ang event na magaganap sa Marso. 

“Kuya,” mahinang pangungulit ng kapatid. 

Bumuntong-hininga siya at nagtaas ng mukha 
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para tingnan ang mga matang kaparehong-kapareho 
ng sa kanya. 

“Ano’ng problema?” tanong nito.

Ilang beses ba niya iyong tinanong kay Edison 
mula pa noong bata pa lamang ito? At ilang beses ba 
rin siyang sinabihan ng kapatid na kung kailangan 
niya ng kausap, maaasahan niya ito? Hindi nga 
lamang siya sanay na siya ang naglalabas ng hinaing. 
Marahil dahil dinidibdib niya ang pagiging kuya niya. 

Bumuntong-hininga si Elric at ibinaba ang 
binder sa mesa. Kung may makakatulong sa kanya 
sa problema niya ngayon, si Edison iyon. 

“N’ong Friday. Sa party,” simula niya, “may 
napansin ka bang naka-costume ng Cinderella?” 

Saglit na nag-isip ang kapatid. “Ang hindi ko 
makalimutan ay ’yong tarantadong pumunta na naka-
adult diaper na may dalang pana. Si Cupid daw siya,” 
sabi nito at natawa si Elric. “Hmm,” muling sabi ng 
kapatid. “May napansin yata akong mangilan-ngilan. 
Anong klaseng costume? Disney Cinderella ba? I think 
may apat akong nakita. Gusto mo ipagtanong ko?” 

“Sige, pero be discreet.”

Tumaas ang isang kilay ni Edison. “Tungkol saan 
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ba ’to?” 

To tell or not to tell... 

“I kissed her.” 

Namilog ang mga mata ng kapatid. “You kissed 
her,” ulit nito. 

“Actually, she kissed me,” paglilinaw niya bago 
tumayo at nagpalakad-lakad. Ikinuwento nito sa 
kapatid ang mga pangyayari. Hindi na lamang niya 
dinagdag na sa unang pagkakataon mula nang 
maging reformed playboy siya, nakadama siya ng 
matinding pagnanasa para sa isang babae. Enough 
to actually want to act on it. 

Kung hindi lamang tumakbo si Cinderella, baka 
inuwi niya ito sa kanyang condo para tanggapin ang 
inaalok nito. Just thinking about that kiss had his 
body starting to harden. 

“’Tapos, n’ong nag-alis ako ng maskara, para 
siyang nakakita ng multo. She ran away.”

“Eh, kung makita ko rin na ikaw ’yong hinalikan 
ko, tatakbo rin ako.” 

Pumalatak si Elric at tumawa ang kapatid. 

“Kidding,” anito bago umayos ng upo. “So gusto 
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mong malaman kung sino si Cinderella na hinalikan 
mo?” 

“Yes.” 

“Well, wala naman tayong listahan ng costumes 
ng mga dumalo. Nasa HR ’yong registration, sa 
Employee Relations. We can start there.” 

Nagkibit-balikat si Elric. “Ikaw ang mahilig sa 
CSI.”

“Ganoon na lang, Kuya,” suhestyon nito bago 
tinignan ang suot na relo. “I have thirty minutes bago 
ang meeting ko with Advertising. Tawag na lang tayo 
sa HR para hingin ’yong listahan.” 

Tumango siya at muling binalikan ang binder 
ng kapatid. Maganda namang plano iyon. At least, 
it was a start.

Sinimulan nila ang seryosong pag-uusap tungkol 
sa business. 

—————

Naka-get over na sa masalimuot niyang Friday 
night si Maxene. 

Nang makauwi ng bahay, dumerecho siya sa 
kama at nagtalukbong ng kumot. Pero hindi pa rin 
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niya maalis ang mukha ni Mr. Arceaga—na hindi niya 
makuhang tawaging Elric kahit sa isip niya—habang 
nakatingin ito sa kanya at inaasahang aalisin din niya 
ang kanyang maskara. Nang pumikit siya, parang 
hindi pa rin maalis sa isipan niya ang lasa ng binata. 
Nauwi sa maiinit na tagpo ang paghahalikan nilang 
iyon sa kanyang isip at dali-dali siyang tumayo para 
maligo at magbihis. 

Buong araw naman ng Sabado, hinayaan niya 
ang sariling kiligin sa pangyayari. Ni minsan, wala 
silang nabalitang kakaiba tungkol kay Mr. Arceaga. 
Wala itong nilandi o niligawan sa kanilang buong 
opisina. He was very professional. O kung may 
girlfriend pala ito sa DeltaTech na hindi niya alam, he 
was very discreet. Pero mukha namang siya lang ang 
nag-iisang empleyadong nakatikim sa kanilang boss. 

Nang buo namang Linggo, nagising na si Maxene 
sa katotohanan. She had kissed the wrong man. 
At hinding-hindi maaaring malaman ng lalaki ang 
katotohanan na siya, si Maxene Sevilla na dakilang 
alipin sa Employee Relations ang nangmolestiya rito 
nang walang kalaban-laban. Dahil wala na siyang 
mukhang ihaharap dito kapag nagkataon! 

Hindi napansin ni Maxene na buong weekend din 
niyang hindi naisip ang love of her life na si Edison. 
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Mula sa kanyang mesa, narinig niya ang 

pagbubukas ng pinto papasok ng HR. Kung may 
empleyadong may kailangan ng leave form o kung 
ano pang tulong, mahahanap naman siya niyon kung 
lumiko ito sa banda niya. Nagpatuloy siya sa pagtipa 
sa keyboard para sa pag-i-schedule ng mga interview 
para sa mga bagong software engineers. Nag-angat 
lamang siya ng paningin nang may huminto sa tapat 
ng kanyang mesa. 

Mabuti na lang hindi siya napasinghap nang 
makita si Elric—si Mr. Arceaga—sa harap niya. 

“Good morning, Sir,” bati niya. Mahina lamang 
ang kanyang tinig kung kaya tumikhim siya bago iyon 
inulit. “Good morning po. Can I help you?” 

“Yes,” turan nito na nakatingin sa pinto sa 
bandang likuran niya. “Nandyan ba si Heather?” 
tanong nito. “Nandito na kasi ako sa floor kaya naisip 
kong dumaan na lang imbis na tumawag muna.”

“Yes, Sir,” sagot niya. “Nasa loob po si Ma’am.” 

Tumango si Elric at iniwan siya para magtungo 
sa opisina ng HR head. Sinundan niya ito ng tingin. 

Kumatok ang binata at binuksan ang pinto nang 
marinig ang tinig ng babae sa loob ng silid. Sinara ni 
Elric ang pinto nang makapasok ito. 
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Muling hinarap ni Maxene ang monitor at 

napakagat-labi. Good Lord! Naka-get over na siya? 
I-get over niya ang lelong niyang panot! Susme! 
Ang guwapo ng boss niya! At nahalikan na niya ito. 
Nahalikan na siya nito. At nadama niya kung gaano 
kaganda ang katawan nito sa ilalim ng lagi nitong 
suot na business suits. 

If only... 

Hindi niya alam kung gaano katagal siyang 
nakatulala sa upuan, pero mabilis siyang nagsimulang 
muling mag-type nang bumukas ang pinto ng opisina 
ng HR head. 

“Max,” tawag ng babae, “can you come in here, 
please?” 

Nanigas yata lahat ng parte ng katawan niya. 
Sana lang hindi naririnig ni Ma’am Heather ang 
kabog ng dibdib niya nang tumayo siya at naglakad 
patungo sa opisina nito. 

Sa loob, parang lumiit ang espasyo ng opisina 
ni Heather dahil lamang nakatayo sa may bintana si 
Mr. Arceaga. Mukha itong relaxed. Nakasandal ito 
sa pasimano habang pinagmamasdan ang pagpasok 
niya. 

Alam ba nito na siya ang hinalikan nito noong 
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party? Isusumbong ba siya nito sa kanyang boss? 

“Maxene, you’ve met Sir Elric,” sabi ni Heather. 

“Yes, Ma’am,” sagot niya. 

“Elric, this is Maxene Sevilla. She’s one of our HR 
specialists in charge of the Christmas Party. If there’s 
someone who can help you, it would be her.”

Napatingin siya sa binata. Hindi ito gumalaw. 
Bagkus ay pinagmamasdan pa rin siya. Hindi niya 
mabasa ang ekspresyon nito. Pero ang naisip lang 
niya, bakit ba niya naisip na mas guwapo si Edison 
sa kuya nito? 

Hindi! Si Edison ang mahal mo. Si Edison!

Sa wakas, tumango ang binata at sinulyapan si 
Heather. “Can we use one of your interview rooms?” 

Tumango ang HR head. “Be my guest. Ako na’ng 
bahalang mag-reassign sa trabaho ni Maxene while 
she’s working with you on your project.” 

Tumaas ang isang dulo ng mga labi ni Elric. 
“Thanks, Heather,” anito bago siya muling tiningnan. 
Nilapitan siya nito at ipinagbukas ng pinto. “Shall 
we?” 

Tumango lamang siya at lumabas ng opisina. 
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Iginiya siya nito sa isa sa mga bakanteng interview 
rooms para sa mga bagong aplikante. Sinara nito ang 
pinto nang makapasok sila at pinaupo siya. 

Ngumiti ang binata at napalunok si Maxene. 
Mabuti na lang pala at madalang ngumiti itong si 
Sir, kung hindi, wala nang babaeng nakapagtrabaho 
nang matino dahil natulala na lang. 

“Don’t look so frightened, Miss Sevilla,” sabi nito. 
“I don’t bite.” 

Muntik siyang mabilaukan nang maalalang hindi 
iyon totoo. Nangangagat ang lalaki. Kinagat nito ang 
labi niya noong naghahalikan sila. 

“Kailangan ko ang tulong mo sa isang komplikado 
at medyo sekretong project. I’m going to need you 
to be discreet about this at si Heather na mismo 
ang nagsabi sa ’kin na mapagkakatiwalaan kita.” 
Pinagmasdan siya nito na para bang sinusukat nito 
ang pagkatao niya. “Don’t let me down.” 

Tumango si Maxene. Ano ba ang pinagsasasabi 
nito?

Huminga nang malalim si Elric. “Last Friday 
night, during the Christmas Party, I met a woman.” 

Nagsimulang manginig ang mga kamay niya 
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kung kaya pinagsaklob niya ang mga daliri. Ipinatong 
niya ang mga kamay sa kanyang kandungan sa ilalim 
ng mesa kung saan hindi iyon makikita ng binata. 

“Nakasuot siya ng gown at ng maskara. Gusto 
kong malaman kung sino siya.”

Nablangko ang utak niya roon. Gusto siyang 
makilala ni Elric? 

Oh, no. No. No, no, no, no. No. No. 

“You want to find out who she is?” 

Mabagal na tumango si Elric na para bang may 
kausap na batang nahihirapang umintindi. “Yes. S’abi 
ni Heather, ikaw raw ang in-charge sa registration 
nang gabing iyon?” 

Tumango siya. “Opo, pero hindi ko naman 
maalala lahat ng costumes ng mga dumating. Saka 
hindi sila lahat sa ’kin nag-register. Lima po kami sa 
entrance nang gabing iyon.” 

“May listahan tayo ng mga dumalo. We can start 
from there.”

“Pero, Sir, mahigit na tatlong daang katao ang 
nandoon sa party.”

“Eliminate all the guys, Miss Sevilla,” sabat ng 
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binata. “Sigurado kong babae ’yong nakilala ko. Nasa 
’yo ba ’yong registration list?”

Umiling siya. “Na kay Maribel po. May interview 
lang po siya ngayon. Puwede ko pong kunin 
pagkatapos.”

Tumango si Elric. “Do that,” anito bago tumayo. 
“I’ll expect you in my office with the list in an hour.”

“Yes, Sir,” tugon niya pero iniwan na siya ng 
binata. 

Utang na loob. Ano ang gagawin niya? Hindi nito 
maaaring malaman na siya si Cinderella nang gabing 
iyon. Ikamamatay niya ang kahihiyan! 

Think, Max, think! 

Pero lumipas na ang isang oras, wala pa rin 
siyang maisip na paraan para lusutan ang sitwasyong 
siya mismo ang naglagay sa kanyang sarili. 
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Iginiya si Maxene ng sekretarya ni Elric papasok sa 
opisina ng binata. Nag-angat lamang ito ng paningin 
at minuwestrahan siyang lumapit habang patuloy 
na nakikipag-usap sa telepono. Lumapit siya at 
nanatiling nakatayo sa tapat ng mesa nito. Tinuro 
lamang nito ang upuan at umupo roon ang dalaga. 

Aba’t akalain mong para pala siyang trained na 
tuta? 

Pinagmasdan ni Maxene ang binata. Ito na 
mismo si Mr. Elric Arceaga, ang kataas-taasang 
diyos ng DeltaTech. Mukha itong makapangyarihang 
businessman sa suot na amerikana, hawak ang 
awditibo ng telepono sa isang kamay habang 
pinapaikot ng isa pa ang isang gintong Parker pen. 
Napako sa mga daliri nito ang kanyang paningin. 

He had long fingers. At dahil nadama na niya 
ang mga daliring iyon sa kanyang balat, alam niyang 
hindi malambot ang kamay ng binata. He had the 
hands of a hard worker. Wish lang niya ay naglandas 
na rin ang mga kamay na iyon sa kanyang katawan 
at hindi lamang sa kanyang mukha.

3
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Tumikhim ang binata at napabalikwas siya. Hindi 

niya namalayang natapos na pala ang tawag nito. 

“Sorry, Sir,” sabi niya na mabilis tumungo sa 
dalang mga papel para pagtakpan ang pamumula ng 
mukha. “I have the registration forms. Dinala ko na 
rin po lahat ng mga files ng HR na may kinalaman 
sa gabi na iyon. Programs, listahan ng mga teams 
saka mga pictures. Naisip ko, baka may picture ’yong 
babaeng hinahanap ninyo.”

Inabot niya kay Elric ang file folder at isang flash 
drive. Kinuha iyon ng binata. 

“Nice work, Maxene,” anito at muling namula 
ang kanyang mukha. 

Great, isip niya. Hindi lang sit ang alam niya. 
Kulang na lang, kumawag din ang buntot niya dahil 
na-‘nice work’ siya ng boss. 

“Pull up a chair,” sabi nito nang humarap ito sa 
computer monitor. 

“Sir?”

“Dito ka sa tabi ko. ’Tignan natin ’yong mga 
pictures.” 

Kumurap si Maxene. “Baka hanapin ako ni 
Ma’am Heather, Sir.”
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Hindi siya sinulyapan ng binata habang kinakabit 

nito ang flash drive sa isang USB port sa computer. 
“You’re temporarily reassigned to me, remember?” 
saad lang nito. “Habang tinatrabaho natin ito.” 

Oo nga pala! Hindi alam ni Maxene kung 
matutuwa siya sa balitang iyon o sasabihin niyang 
magre-resign na lang siya. Sa isang banda, mas 
madalas niyang makakasama ang guwapong boss. 
Hindi niya alam kung matutuwa roon o hindi.

Hindi niya kailangang makasama ito parati dahil 
hindi pa siya lubos na nakaka-get over sa halik nito. 
Sa tuwing makikita niya ito, sigurado siyang tititigan 
lang niya ang magagandang labi nito. Nag-angat na 
ng paningin si Elric at kunot-noo siyang pinagmasdan. 

“Come here,” anito na may himig pagkainis na. 

Mabilis na tumayo si Maxene at hinila ang isang 
upuan para itabi iyon sa swivel chair ng boss. Nang 
maupo siya, nagkadikit ang kanilang mga braso at 
para siyang napaso na lumayo. Tila ba hindi naman 
siya napansin ni Elric. Pero kahit malayo-layo na siya 
nang kaunti, parang nadarama pa rin niya ang init 
ng balat nito at naaamoy pa rin niya ang cologne na 
gamit nito. Iyon din ang cologne na gamit ng lalaki 
noong Christmas Party. Tumirik ang kanyang mga 
mata habang nakatalikod ito sa kanya. 
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Binuksan ni Elric ang folder na naglalaman ng 

mga pictures. Halos isang libong larawan ang naroon. 
At siniguro niyang wala ni isang larawan niya nang 
gabing iyon ang nasa folder. 

Narinig niyang bumuntong-hininga ang binata. 
“Mukhang matagal-tagal tayo dito.” Nagulat si 
Maxene nang sulyapan siya nito. “Kumain ka na ba?” 

Umiling siya. “Hindi pa, Sir.” 

Inaasahan niyang sasabihin nito sa kanya na 
mag-lunch na muna siya at balikan na lamang itong 
muli pagkatapos, pero ginulat siya ng binata nang 
angatin nito ang telepono. 

“Cathy,” sabi nito nang sagutin ng sekretarya 
ang tawag. “Can you order some takeout for us?” 
Binalingan siya nito. “Ano’ng gusto mong kainin?” 

Nablangko ang utak ni Maxene kung kaya wala 
siyang naisip na sabihin. “Uh, Chinese?” 

Tumango ang binata. “Chinese,” sabi nito sa 
telepono. “Yang chow na lang, soy chicken, sweet and 
sour prawn dumplings saka wanton soup. And get 
something for yourself kung hindi ka pa kumakain. 
My treat. Thank you, Cathy.” 

Nang ibaba nito ang telepono, muli nitong 
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binalingan ang screen para simulang tingnan ang 
mga larawan. “’Know what, sa laptop ka na lang 
magtrabaho,” anito mayamaya. Kinopya nito ang mga 
files sa computer bago inalis ang flash drive. “Sort 
out all the pictures kung saan kasama si Cinderella.” 

Inabot nito sa kanya ang flash drive bago inayos 
ang mesa para may lugar doon ang isang kulay itim 
na laptop. Sa puwesto ng computer, magtatrabaho 
siyang nakatalikod dito, pero hindi nalalayo. 
Tumango lamang si Maxene bago hinarap ang laptop 
na binuhay ng binata. Nang lumabas ang sign in 
screen, lumapit ito sa kanya para i-type ang password. 
Nagdikit na naman ang kanilang mga braso. 

Nyemas naman, o. Braso pa lang iyon, gusto nang 
tumirik muli ang mga mata ni Maxene. 

Ngunit parang wala lang naman iyon sa binata. 
Agad itong tumalikod sa kanya na para bang hindi 
mahintay na makita ang mga larawan ng nawawala 
nitong fairy tale princess. 

Bumuntong-hininga siya. Bakit nga ulit ayaw 
niyang sabihin kay Elric na siya si Cinderella ng 
buhay nito? 

Dahil hindi mo kakayanin ang kahihiyan, paalala 
niya sa sarili. At dahil maling lalaki ang sinibasib mo 
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ng halik, bruha ka!

Tumungo siya sa laptop at nagsimulang tingnan 
ang mga larawan. 

—————

She was distracting. Iyon lang ang malinaw kay 
Elric. Maxene was distracting as hell. Kahit ngayong 
magkatalikod sila at tahimik nitong tinitignan ang 
mga larawan sa laptop, alam na alam niya na naroon 
ang dalaga. 

It had to be her scent, isip niya. Matamis iyon pero 
hindi nakakaumay. Amoy mabango at malinis. There 
was something familiar about it, pero hindi iyon ang 
pabango ni Cinderella.  

Hindi rin niya maikakailang maganda ang babae 
kahit pa masyado itong simple para sa kanyang 
taste. Kadalasan, mas gusto niya iyong postura na 
maporma. Itong si Maxene, ni wala yatang suot na 
makeup. Gusto rin niya iyong mga model types. Iyong 
hindi mahihiyang magsuot ng mga revealing na damit 
at bikini. Ang kanyang empleyada ay lampas-tuhod 
ang suot na palda at nakabutones yata hanggang 
noo ang blusa. Pero maganda naman ito, hindi lang 
talaga niya type. 

Kahit pa mabango at malambot ang balat nito 
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at maganda ang hubog ng katawang pilit nitong 
itinatago sa likod ng mga mala-manang na mga 
damit. 

Nagngalit ang kanyang ngipin nang muling 
nanuot sa kanyang ilong ang bango nito. Damn if he 
was getting aroused by her scent. Naiinis siya. 

Hindi siya ganito. Masyado na siyang matanda 
para bigla-bigla na lang nakakadama ng ganitong 
klase ng init dahil lang sa samyo ng pabango. 

Pilit niyang inalis ang focus kay Maxene at nag-
concentrate sa screen. 

May dalawampung larawan na siya sa file folder 
kung saan niya kinokopya ang mga pictures ni 
Cinderella nang may kumatok sa pinto at pumasok si 
Cathy. Dala nito ang tatlong paper bags ng pagkain. 

“Diyan na lang sa coffee table, Cathy. Thank you.” 

Tumayo silang dalawa ni Maxene at sabay na 
nagtungo sa mesa. “Sir,” sabi ng babae. “Hindi n’yo 
naman ako kailangang pakainin.” 

Nagkibit siya habang sinisilip ang laman ng mga 
containers. “Maybe not, but I want to.” 

Muli siyang nagpasalamat kay Cathy bago 
hinayaang lumabas ng opisina ang sekretarya. Nag-
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angat siya ng paningin at nakitang mukhang nag-
aalinlangan ang dalaga. 

Bumuntong-hininga siya. “Sit down and eat, 
Maxene.”  

Naupo ito sa arm chair habang siya ay naupo 
sa sofa. Binuksan niya ang isang karton ng yang 
chow fried rice at huminga nang malalim. Noon niya 
naramdaman ang gutom. Hindi pa nga pala siya 
kumakain ng almusal. Pinaghatian nila ng dalaga 
ang mga ulam bago nagsimulang kumain. 

“Tell me about yourself,” untag niya at hindi niya 
alam kung sino ang mas nagulat sa kanilang dalawa. 

“Sir?” 

“Tell me about yourself,” ulit niya. Natanong na 
niya, eh, alangan namang bawiin pa. “Hindi ko alam 
kung gaano katagal tayo magtatrabaho na kasama 
ang isa’t isa at ayoko namang habang nagtatrabaho 
tayo ay hindi ka komportable sa ’kin.” 

Umiling ang kaharap. “Hindi naman sa hindi ako 
komportable sa inyo, Sir,” anito pero halata namang 
nagsisinungaling. 

Tinaasan niya ito ng kilay habang ngumunguya 
ng isa sa mga prawn dumplings. “Ow?” tanong niya. 
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“Eh kung sigawan kita ngayon at sabihing umalis ka 
sa opisina ko, ano’ng gagawin mo?” 

Kumurap si Maxene. “Sisigawan mo ba ako at 
palalayasin sa opisina mo?” 

Nagkibit ng balikat si Elric. “I’ve been known to 
do just that on occasion.”

Sa katunayan, hindi pa niya nagagawa iyon. 
Hindi siya sumisigaw. Kapag galit siya, mas lalong 
bumababa ang tinig niya at lalo siyang tumatahimik. 

“Kapag sinigawan n’yo ako, Sir, I’m sure I did 
something to deserve that.” Muli itong kumuha ng 
dumpling sa isa sa mga takeout cartons. 

Muling sumubo ng pagkain si Elric. “So tell me 
about yourself,” pangungulit niya. “Para may iba 
tayong pag-usapan bukod sa project natin na ’to.” 

“Ano ba’ng gusto n’yong malaman?” natatawa 
nitong tanong. 

“Ano’ng costume mo noong party?” 

Nakita niyang natigilan si Maxene bago mabilis 
umiling. “Wala. Nag-dress lang ako, pero hindi kasi 
ako nagtagal. Umalis din ako kaagad kaya hindi na 
po ako nag-effort na mag-costume.” 
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“Sayang naman,” sabi ni Elric. “Masarap ’yong 

pagkain.” 

Ngumiti ang dalaga. “Opo naman. Kami ang 
namili ng caterer, eh.” 

Tipid siyang ngumiti. “Oo nga naman.” 

Saglit silang natahimik at nagpatuloy sa pagkain. 
Hindi na alam ni Elric kung bakit siya muling 
nagsalita. Siguro ay talagang curious lang siya kay 
Maxene. “Do you like working here?” 

Hindi nag-atubili ang dalaga. “Yes, of course,” 
anito. “It’s a good company.” 

Tumango lamang siya. “It is. I made sure of it.” 
Hindi niya naitago ang kumpiyansa sa kompanyang 
ipinaglaban. Nag-angat siya ng paningin nang 
mapansing pinagmamasdan pala siya ni Maxene. 

“Sir,” simula nito, “may I ask why you want to 
know who this woman is?” 

Bakit nga ba? Bakit ba niya hinahanap ang 
dalaga? Dahil attracted siya rito? Dahil gusto niyang 
tapusin ang sinimulan nila? Dahil hanggang ngayon 
nalalasahan pa rin niya ang halik nito at halos hindi 
pa rin humuhupa ang init na nadarama niya sa 
kanyang sikmura sa tuwing maaalala ang lasa ng 
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dalagang hindi niya kilala? 

Hindi niya alam kung bakit. At hindi rin niya 
alam kung bakit biglang nagbago ang mood niya. 
Marahan niyang ibinaba ang karton ng Chinese food 
sa mesa. 

“That, Miss Sevilla,” aniya na mababa ang tinig, 
“is none of your business.” 


