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Hindi mapakali si Tessa habang naghihintay sa doktor 
na tumitingin sa kanyang asawa. Her husband of 
eight hours. Kaninang umaga lamang sila ikinasal 
ni Nick. At ngayon ay kasisilip lamang niya sa ICU—
kung saan natutulog si Nick.

Malaking bahagi ng araw ay ginugol para sa 
pagdiriwang. Tumakas lang sila mula sa reception. 
Unang nagbihis si Nick. Pagkatapos ay nagtungo na 
ito sa family car. Nang makapuslit si Tessa mula sa 
mga kaibigan at kamag-anak ay nagbihis na rin siya 
at sumunod papunta sa kinaroroonan ng asawa. 
Natanawan niya ang driver na nakatayo sa tabi ng 
sasakyan. Mabilis siyang ipinagbukas nito ng pinto sa 
likuran bago ito sumakay sa puwesto nito. Ihahatid 
sila nito sa airport para sa kanilang honeymoon. 
Sorpresa iyon ni Nick sa kanya. Hindi niya inaasahan 
na lalabas sila ng bansa. 

Bagaman magkasintahan na sila nang ipaayos 
nito ang passport niya ay inisip niyang bahagi iyon ng 
trabaho niya bilang sekretarya nito. CEO si Nick Del 
Mar ng DelMar Shipping Lines—inter-island iyon, isa 
sa mga kompanya na nasa ilalim ng DelMar Holdings, 
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Inc.

Ngunit wala pang dalawang oras silang 
nagbibiyahe at hindi pa sila nangangalahati sa 
pupuntahan ay aksidente ang nasagupa nila. 
Isang maputing usok ang mabilis na kumalat sa 
expressway dahilan para mawalan ng visibility ang 
mga sasakyan, mabilis man o mabagal ang andar. 
May nagsilab umano sa damuhan sa gilid ng highway 
at doon nagmula ang usok na di kaagad naapula. At 
kahit hindi magkakasalubong, nagkasalpukan ang 
maraming sasakyan at isa ang kotse nila sa malas na 
nahagip ng bus sa kanilang likuran. At dahil medyo 
mabilis din ang patakbo ng driver na si Mang Jerry 
at galing na rin sa puwersa ng bus na bumangga sa 
kanila, dinaplisan din nila ang kotseng nasa kanilang 
unahan. Hindi niya alam kung naramdaman ni Nick 
ang paparating na aksidente, o dahil sa bilis na 
lang ng reflexes nito na bigla siya nitong niyakap at 
isinangga ang sarili upang protektahan siya. 

Agad namang dumating ang rescue teams at 
dinala sila at ang iba pang mga naaksidente sa Mary 
Mediatrix Hospital sa Lipa City. Mas malapit iyon 
kaysa kung sa Maynila, mas kalkulado ang trapiko. 

Si Mang Jerry ay nagamot na, nagalusan lamang 
ito nang kaunti. Siya ay bukol at ilang pasa lamang 
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ang tinamo. Pero si Nick…

Hanggang ngayon ay hindi pa ito nagkakamalay.  
Mag-a-apat na oras na buhat nang mangyari ang 
aksidente. Malapit nang mag-alas ocho. Nagtamo 
ito ng sugat sa ulo. Ang tanging pag-asa niya ay 
ang sinabi ng doktor na mukhang walang ibang 
malubhang pinsala. 

Pero hindi pa ba malubha iyong hindi pa ito 
nagigising? Kailan nito gagawin iyon? Parang mauuna 
pa yata siyang mamatay sa pag-aalala. Ngayon niya 
naramdaman ang panginginig mula sa mga binti niya 
paakyat sa kanyang katawan. Literal na nangangatal 
ang mga kamay niya. Nanlalamig siya. Gusto niyang 
umiyak, pero alam niyang walang maitutulong iyon. 
Gayunman ay paisa-isang tumatakas ang kanyang 
luha kahit pigilin niya iyon. Mahapdi na ang mga 
mata niya, pati na ang kanyang lalamunan.

Ayaw pa niyang mabiyuda. Hindi pa nga niya 
nakakasama nang matagal si Nick. Tatlong buwan pa 
lang silang magkasintahan nang mag-propose ito. At 
dahil talagang gustung-gusto niya ang lalaki, hindi na 
siya nagpakipot pa. Pagkatapos ng tatlo pang buwan 
ng madaliang paghahanda, heto nga at kasal na sila. 

Natanawan niya si Mang Jerry. Kanina ay 
nagpapaalam na ito sa kanya na gusto nang umuwi 
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sa pamilya. Naiintindihan niya iyon. Muntik nang 
mawala ang buhay nito sa isang iglap. Gusto nitong 
makasama ang mga mahal sa buhay. Gusto rin naman 
niyang makasama ang pamilya niya, pero si Nick na 
ang una niyang pamilya ngayon. At ayaw niyang mag-
alala ang mga magulang niya at kapatid. Siguradong 
nakaalis na ang mga ito sa pagtitipon. Nagpaalam 
na ang mga ito nang sabihin niyang magbibihis na 
muna siya at papalitan ang damit-pangkasal na suot 
dahil naiinitan na siya.

Hindi siya makapagdesisyon kung papayagan 
nang umalis si Mang Jerry dahil una, wala siyang 
kasama. Alam niyang kanina pa niya dapat tinawagan 
ang Tia Guada ni Nick upang ipaalam dito ang 
nangyari, pero natatakot siya. Siguradong sisisihin 
siya ng matanda. Batid niyang ayaw sa kanya ng 
partido ni Nick, or at least, ng tiya nito, na siya lamang 
niyang kilala sa panig ng asawa. Ulila na ito sa mga 
magulang, pero may tiyahin pa na siyang tumatayong 
ina nito. Ang iba pang kamag-anak ni Nick ay kanina 
lamang niya nakilala sa kasal, at karamihan sa mga 
iyon ay tila ilag sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang 
makadama ng lungkot at pagkailang.

“Mang Jerry,” aniya nang umupo ang matandang 
driver sa row ng kulay asul na upuan sa hallway ng 
ospital, “okay na po ako kung talagang gusto n’yo 
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nang umuwi. Pasensya na po kung hindi kaagad ako 
maka-oo kanina.”

Nagpapaumanhin ang tingin nito. “Pasensya na 
din, Ma’am, pero ngayon lang po kasi ako nakaranas 
ng aksidente sa tatlumpung taon ng pamamasukan 
ko bilang driver sa mga Del Mar.”

“Sige po, kayo na po ang bahalang magsabi sa 
malaking bahay tungkol sa nangyari sa sasakyan. 
Huwag po kayong mag-alala, tatawagan ko po sila 
bago kayo makarating d’un. Hinihintay-hintay ko lang 
po ang resulta ng pagsusuri kay Nick,” pagdadahilan 
niya. 

Tatlo ang sasakyan ni Nick. Alam niyang hindi 
iyon magiging problema. 

Nakakaunawang tahimik na tumango ang driver. 
Alangang ngingiti na mapapangiwi ito. Alam ni Tessa 
na naaawa ito sa sinapit niya, at sa sasapitin pa niya 
sa tiyahin ng asawa.

Noon lumapit ang male nurse na nasa ICU kanina. 
Nakatingin ito sa kanya kaya tumayo siya. Ganoon 
din ang ginawa ni Mang Jerry. Halata sa mukha ng 
matanda na nag-aalala rin ito para kay Nick. 

“Ma’am, nagising na po si Mr. Del Mar,” saad nito. 
“Inilipat na po siya sa private room.” Sinabi nito ang 
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room number sa mas mataas na palapag. “Itinatanong 
niya po kung sino ang kasama niya.”

Tumango siya, naluluha kahit nakahinga na nang 
maluwag. Tumalikod na ang nurse pagkatapos niyang 
magpasalamat. Binalingan niya si Mang Jerry.

“Sige po, Mang Jerry. Pagkatapos ko pong kausapin 
si Nick, tatawagan ko na agad si Ma’am Guada.” 
Tumango ito at tumalikod na siya, nagmamadaling 
tinungo ang daan paakyat.

—————

“Sino ka?” malamig na tanong ng lalaking 
nakaupo sa hospital bed pagkatapos niyang mailapat 
ang pinto. 

Bahagyang napaatras si Tessa sa talim na nasa 
boses. Agad nanuot ang lamig ng silid sa may 
kanipisan niyang bestida. Malamig din naman sa 
pasilyo ng ospital, pero tila sampung beses ang 
inihigit ng lamig sa silid dahil sa pagbati ng asawa 
niya.

“Nick, ang doktor? Akala ko—”

“Sinabi ko sa kanya na gusto ko munang 
makausap ang kasama ko. Ikaw ba ’yun?”

Kasama? Nagbibiro ba ito? Hindi siya basta 
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kasama. Asawa siya!

“Oo, ako nga.”

“Baka naman puwede mong sabihin sa ’kin kung 
sino ka,” sarkastikong utos nito, nakatitig sa mukha 
niya pero tila lampasan ang tingin sa kanya.

“Si Tessa. Contessa Angeles… ah, Contessa Del 
Mar na pala,” bawi niya. Pilit ang ngiti niya.

Dumagundong sa silid ang malagom bagaman 
maikling halakhak nito at nag-init ang mga pisngi 
niya. Dinig na dinig niya ang panunuya sa malutong 
na tunog niyon. Hindi na siya nagtanong kung may 
nakakatawa. Alam niyang sasabihin nito kaagad ang 
biro—kung di man ang mapait na katotohanan.

“At sino ka sa buhay ko, Contessa Angeles… ah, 
Del Mar na pala?” patuloy nitong kutya.

“A-asawa mo,” mahina niyang tugon.

He scoffed. “Asawa? Damn it! Ni hindi ko nga 
maalala ang mukha mo at kung paano kita nakilala, 
pero asawa kita.” Napakagaan ng pagkakasabi niyon. 
Parang nang-iinis. 

Gustong mainis ni Tessa, pero hindi niya 
maintindihan ang sarili. Parang nahulog ang puso 
niya sa sahig. At parang wala siyang lakas upang 
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magalit at sumbatan ang lalaki. Pakiramdam niya, 
wala na siyang karapatan na tawagin itong ‘asawa’. 
Paano pa, kapag ganitong hindi siya nito makilala? 
Tila wala itong anumang naaalala tungkol sa kanya.

“Nick, hindi mo ba talaga ako namumukhaan?”

“Tawagin mo na ang doktor. Magpasabi ka sa 
nurses station para pumunta siya kaagad dito.” 

Kilala niya ang Nick na nag-utos. Nagpapaka-
‘boss’ ito. Pero ngayon lang naging ganoon kaangas 
ang dating niyon sa kanya. Kahit kailan ay hindi pa 
nito ginamit sa kanya ang ganoong tono, at may 
walong buwan na siyang sekretarya nito. Gusto 
niyang umiyak, pero hindi niya gagawin iyon. Hindi 
siya luluha sa harap ng lalaking ito.

“Sandali lang.” Sir, gusto niyang idugtong. 
Pakiramdam niya ay basahan siyang itinapon. Sumagi 
sa isip niya ang pag-aalala ng kanyang ina.

“Tessa, sigurado ka bang pakakasalan mo ang 
lalaking ’yan? Parang napakayaman naman yata nila 
para sa ’tin? Saksakan pa ng guwapo. Siguradong 
babaero iyan. At kung hindi man, hindi mawawalan 
ng mang-aakit diyan at—”

“Ma, hindi naman po matapobre si Nick kahit 
gan’un sila kayaman,” sagot na lang niya.
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“Pero babaero? Bakit hindi mo maitanggi? At iyong 

tiya niya, n’ung inimbita tayo sa family dinner—”

“Ma naman, huwag n’yo nang pansinin iyon. 
Matandang dalaga iyon. Baka ang gusto niya ay hindi 
mag-asawa si Nick.”

“Ewan. Iba ang pakiramdam ko. Hiwalayan mo 
na ’yan, d’un ka na lang kay—”

“Ma! Puwede ba?”

“Ikaw na bata ka, napapansin kong kanina mo pa 
akong hindi pinapatapos.”

Niyakap na lamang niya ang ina. “I love you, 
Mama. Basta, pakakasalan ko si Nick.”

Dapat yata nakinig na lang siya sa ina. 

Bumalik na siya sa silid ni Nick pagkagaling sa 
nurses station. Tahimik siyang naupo sa cushioned 
bench na kulay dirty white sa kabilang side ng kama 
nito. Nakaupo pa rin ang lalaki, nakapikit at hindi 
man lang nagmulat nang pumasok siya.

Muling bumukas ang pinto at pumasok ang 
doktor. Ibang doktor na ito, hindi ito ang nakausap 
niya sa ICU kanina.

“Mrs. Del Mar?” tanong nito.
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Tumayo siya. Parang narinig niyang umismid si 

Nick, pero hindi niya ito pinansin. Lumapit siya sa 
doktor. Hindi siya sumagot, hinintay niya lamang 
magpatuloy ang doktor.

“I trust nakapag-usap na kayo ng mister mo. Gaya 
nga ng naipaalam na marahil sa ’yo ni Dr. Hernandez, 
maayos naman ang kalagayan ng asawa mo. Except 
for one thing…” antala nito.

Yes, ang ugali niya.

Tumango siya. Alam niya ang tinutukoy nito, ang 
memorya ni Nick.

“His eyesight,” sabi ng manggagamot. “That’s 
why I’m here. Ako si Dr. Anise, isa akong eye surgeon.”

“Eyesight?” parang lorong ulit niya.

Mula sa kanya ay napatingin ang doktor kay 
Nick. Saka lang rumehistro sa kanya na hindi siya 
nakikita ng lalaki. Napasinghap siya. 

Kasalanan niya ito. Kung hindi isinangga ni Nick 
ang sarili nito para protektahan siya disin sana…

Oh, Nick…

Hindi ba alam ng doktor ang tungkol sa selective 
memory loss ni Nick? Bakit tila walang pinagsabihan 
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ang lalaki tungkol doon? Naalala niya ang sinabi ng 
nurse na naghanap sa kanya sa ibaba. 

“Itinatanong niya po kung sino ang kasama niya.”

“Dr. Anise, paano po ang tungkol sa—”

“I think my wife has heard enough, Dr. Anise,” 
putol ni Nick sa anumang sasabihin pa niya. “Ako na 
po ang bahalang magpaliwanag sa kanya.”

“Okay, Hijo. Inaasahan kong makakausap ko ang 
auntie mo tungkol dito.”

“Yes, Doc. Huwag na po kayong mag-alala.”

Mukhang kilala ng mga Del Mar ang espesyalista. 
Hindi na siya nagtataka. Ang ipinagtataka niya ay 
kung bakit hindi kaagad sinabi ni Nick sa kanya ang 
tungkol sa lagay nito.

Pagkaalis ng manggagamot ay parang gulaman 
na nanlambot ang mga tuhod ni Tessa. Napahawak 
siya sa side metal bar ng kama ni Nick at kumalampag 
iyon.

Napabaling sa direksyon niya si Nick. Alam niya 
na ngayon. Hindi siya nakikita nito.

“Are you okay?” tanong nito.

Napahagulgol na siya. Hindi siya makapagsalita. 
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“Mrs. Del Mar,” anito. “Tinanong ko kung okay 

ka.”

Naupo siya sa plastic na upuan sa tabi ng kama at 
sinikap pigilan ang mga hikbi. “I’m sorry. Kasalanan 
ko kung bakit nangyari iyan sa ’yo.”

“Talaga? Nag-aaway ba tayo habang nagmamaneho 
ako kaya mo nasabi ’yan?”

“Hindi. Si Mang Jerry ang driver kanina. Ayos 
lang siya. Papunta tayo sa airport. Para sana sa 
honeymoon.” Natin. Hindi na niya idinugtong iyon.

“Ah, kung gan’un, malabong kasalanan mo.”

“Bakit hindi mo ipinaalam sa doktor na wala 
kang maalala?”

“Dahil ayokong malaman ni Tia Guada. At 
siguradong sasabihin iyon sa kanya ng doktor na 
titingin sa ’kin.”

Natahimik siya. Alam niya kung gaano kahalaga 
kay Nick ang privacy nito. At siguradong maii-invade 
iyon lalo ng tiyahin nito pag nalaman ng matanda 
ang kalagayan ng lalaki.

“Sige, hindi ko sasabihin. Tutulungan kitang 
ilihim ang tungkol dito.”
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“Misis—”

“Huwag mo ’kong insultuhin sa pagtawag sa ’kin 
niyan. Hindi mayaman ang pamilyang pinanggalingan 
ko, pero matalino ako. Hindi ako nagyayabang, kaya 
kong patunayan iyon. Iniwan ko ang pag-aaral ng 
abogasya para magtrabaho sa kompanya mo dahil 
malaki kang magpasuweldo at kailangan ko iyon para 
maipagpatuloy ang pag-aaral ko at makatulong sa 
pamilya ko. Walong buwan mo na akong empleyado. 
Working student ako dati, nagtatrabaho ako sa isang 
law firm sa Makati. Pinili kong mabase sa probinsya, 
sa isa sa mga kompanya ng pamilya n’yo dahil—”

“Nakakalimutan mong pamilya mo na rin kami 
ngayon,” madiing saad nito.

“Ikaw ang unang nakalimot,” akusa niya.

“Kailangan mo talagang isumbat iyon? Di ba 
s’abi mo, ikaw ang may kasalanan? Paano mo naging 
kasalanan?”  

Napabuntong-hininga siya. “Oo, kasalanan ko. 
Sabihin na nating inuna mo ako, pinili mo akong iligtas 
kaysa siguruhing maayos ka, kaya ka nagkaganyan. 
Patawad. Gusto mo na bang magpahinga? Tutulungan 
na kitang mahiga. O baka nagugutom ka na. Dumating 
yata iyong rasyon n’ung nagpunta ako sa nurses 
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station. Mabuti pa, kumain ka muna.” Hindi ito 
sumagot. “Huwag mo na ulit akong tatawaging ‘Misis’.” 
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“Pasensya na. I didn’t mean to be a jerk. But I got the 
surprise of my life nang paggising ko ay malaman 
kong meron na akong asawa. Iyon ang s’abi ng doktor, 
n’ung nurse gayong ang huling naaalala ko ay ang 
nobya kong si Ynna.” 

“Maiintindihan ko kung makikipaghiwalay ka na 
pag nakakita ka na ulit o kapag—”

“Hiwalay? At ano, tatangayin mo ang kalahati 
ng kayamanan ko nang ganoon-ganoon na lang?”

Mapait siyang natawa. “Hindi mo nga pala 
naaalala,” nag-iinit ang sulok ng mga matang sabi 
niya. “Pumirma ako ng pre-nuptial agreement. Wala 
akong makukuhang kahit ano mula sa ’yo sakaling 
maghiwalay tayo. Kung gusto o kailangan ko ng pera 
galing sa ‘yo, dapat magtrabaho ako sa isa sa mga 
kompanya n’yo.”

Hindi kaagad nakaimik ang lalaki. Halatang 
nasupalpal ito. “Bakit ka pumayag sa ganoong 
kasunduan? Ipinagawa ko talaga iyon?” 

“Hindi ko alam kung sino sa inyo ng tiya mo 
ang may ideya ng pre-nuptial agreement. Walang 
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kaso iyon sa akin. Kung matutuloy pa akong maging 
abogado, isa iyon sa mga klase ng kaso na hinding-
hindi ko pag-aaksayahan ng oras at utak. Maraming 
nagsasabi na maganda ako. Twenty-five lang ako 
ngayon. Makakahanap pa siguro ako ng ibang asawa, 
baka mas mayaman pa, iyong hindi ako papipirmahin 
ng prenup,” pang-iinis niya. “Bakit ko pasasakitin ang 
ulo ko sa isa kung—”

“Hintayin mo munang hiwalayan kita bago mo 
bilangin ang mga sisiw mo,” angil nito.

Napasimangot siya. Pagkatapos ay marahas 
siyang napabuntong-hininga. “A-ano’ng s’abi ng 
doktor? Permanente daw ba ang…” Hindi niya 
maituloy ang tanong.

Kumurba ang ngiti sa mapang-akit nitong mga 
labi, nang-uuyam. “Natatakot ka? Hindi ka handang 
mag-alaga ng bulag habambuhay? Hindi ba kasama 
sa sinumpaan mo ang in sickness and in health?”

Wala nga kaya itong natatandaan? Naniniwala 
ba talaga ito na kasal ito sa kanya?

“Sige, saka na lang natin pag-usapan ang tungkol 
d’un pag handa ka na.”

“Hindi pa sigurado si Dr. Anise. May mga tests 
pa siyang gagawin. May doktor pa siyang gustong 
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konsultahin.”

“S’abi mo wala kang naaalala na kahit ano 
tungkol sa akin. Ibig sabihin ba n’un, nakalimutan 
mo rin ang nakaraang walong buwan ng buhay mo?” 
tanong niya.

“Hindi ako sigurado kung nakalimutan ko lahat 
o ikaw lang.”

Ikaw lang. 

Akala ni Tessa, maganda at matamis ang ibig 
sabihin ng dalawang salitang iyon pag magkasama. 

Masakit pala.

“June 18 na ngayon. Tessa ang tawag mo sa ’kin.” 
Ngayon ni hindi nito alam kung kailan ang birthday 
niya, kung kailan at paano siya nito unang nakita, 
kung kailan niya ito sinagot… ang lahat-lahat tungkol 
sa kanya. 

“June bride ka pala. At nag-twenty nine na ako 
last month. Gaano katagal kitang niligawan?”

Nag-init ang mukha niya. “D-dalawang buwan 
lang, sinagot na kita,” napapahiya niyang tugon.

“Talaga? Humihina na yata ako pagdating 
sa babae. Si Ynna dalawang araw ko lang yatang 
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niligawan.”

“Baka gan’un ka niya kamahal, kaya gan’un ka 
niya kabilis sinagot.” Hindi pa man niya kilala ang 
Ynna na binabanggit nito ay namamatay na siya. Sa 
selos, sa sama ng loob. Lagi kasing bukambibig ng 
lalaking ito.

“Ikaw? Gaano mo ’ko kamahal? Ba’t ang tagal 
naman bago mo ako sinagot?”

“Iyong una kong boyfriend dalawang taong 
nanligaw bago ko sinagot,” sabi na lang niya.

Humalakhak ito. “Ganoon ba? Sige, iisipin ko na 
lang na lamang ako sa kanya kahit nauna siya.” May 
laman ang sinabi nito. “May nangyari na ba sa ’tin?”

Parang umurong ang dila niya sa narinig. 
Pinagloloko ba siya ng lalaking ito? “W-wala pa. 
Kanina nga lang tayo ikinasal, di ba?”

“Seryoso? Gaano katagal ba kitang nobya?”

“Anim na buwan, gan’un.”

“At wala pang nangyayari sa ’tin? Damn! 
Bumabagal na talaga ako. Hindi ako makapaniwalang 
pinakasalan kita. I don’t think gagawin ko iyon nang 
di nakasisigurong makakasundo ko ang babae sa 
kama.”
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“Gusto mo rin bang pakasalan si Ynna?”

“Niyaya ko rin siya,” balewala nitong tugon.

So may nangyari na sa mga ito. 

Nagkamali nga yata siya ng pagpayag sa 
pagpapakasal dito. “Ano’ng nangyari? Bakit hindi 
natuloy?”

“Sa amin na lang iyon.”

Napahiya siya. “Sorry.” At least, hindi ito kiss and 
tell. Well, wala rin naman itong maipagsasabi tungkol 
sa kanya dahil wala nga itong maalalang kahit ano 
tungkol sa ‘kanila’, di ba?

Natawa ito. “Ayos lang. Nakakatuwa ka. Ang bilis 
mong mag-sorry. Siguro kaya kita pinakasalan. Kasi 
lagi mo ’kong pinapatawad sa mga kagaguhan ko. 
Maganda ka ba talaga?”

“Hindi. Sinabi ko lang iyon para inisin ka,” sagot 
niya.

Parang umismid ito. “Sana lang hindi mo laging 
gagawin iyon. I could feel my temper rising. At 
parang ang dali kong mag-init pag malapit ka. I 
mean, ang daling mag-init ng ulo ko. Siguro dahil 
na rin sa kondisyon ko. Pasensya na kung ikaw ang 
napagbubuntunan ko.”
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“Okay lang. Naiintindihan ko. Sanay ka na 

kontrolado mo ang mga bagay-bagay, malaya kang 
nakakakilos at nakakagalaw. Ngayon hindi mo na 
basta-basta magagawa iyon. Nakadepende ka na sa… 
sa mga tao sa paligid mo.”

Hindi ito nagkomento. “S’abi mo kanina 
nagtatrabaho ka sa kompanya ko. Isa lang ang 
nakabase dito sa Batangas, iyong DelMar Shipping 
Lines. May maliit na opisina d’un sa PPA. Ano’ng 
trabaho mo d’un?”

“Sekretarya mo.”

Nakita niyang napatango-tango ito. “Kumusta 
naman ako bilang boss? Pinormahan ba kita sa 
trabaho? Hindi ka ba na-turn off dahil d’un?”

“Disente kang boss. Hindi mo ’ko niligawan sa 
opisina. Niyaya mo ’kong mag-lunch out. Sa bahay 
ka umakyat ng ligaw.”

“Parang di ko talaga makilala ang sarili ko 
pagdating sa ’yo, ah. Ang boring ko yata bigla. 
Sigurado ka bang hindi business marriage ang meron 
tayo?”

“Now that I think of it, baka nga may gan’un kang 
motibo. Hindi na natin ngayon malalaman hangga’t 
wala kang naaalala.” Para siyang sinaksak sa likod.  
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 Natahimik ito. Hindi niya alam kung gustong 

humingi ng paumanhin o ano. 

“Okay. Para maging patas naman sa ’yo kahit 
paano, hindi kita hahawakan hangga’t hindi ako 
sigurado dito sa relasyon natin.”

Magti-thank you ba siya? Pamula sa trahedyang 
nangyari ay tila nagiging katawa-tawa na ang 
sitwasyon. Pero wala naman siyang magagawa. 
Ayaw lang nito na sobra siyang maagrabyado 
sakaling mauwi nga sa hiwalayan ang ‘relasyon’ nila. 
Hindi nga siya nabiyuda, pero nawalan din siya ng 
‘asawa’. Lamang pa nga sa kanya iyong biyuda, kasi 
talagang maaangkin nito ang naging kabiyak. Siya, 
kahit kailan, kung mamalasin na hindi na bumalik 
ang alaala ni Nick, ni hindi niya masasabi na naging 
nobyo man lang niya ito.

“Salamat. Huwag kang mag-alala. Hindi kita 
pahihirapan pag nalaman mo na ang totoong dahilan 
kung bakit mo ’ko niyayang pakasal. Ibibigay ko sa 
’yo nang buong-buo ang kalayaan mo.”

“Wow. Kung makapagsalita ka parang balewala 
rin sa ’yo ang relasyong ’to.”

Balewala rin. Right. Balewala ka kasi kay Nick.

“Hindi sa gan’un—”



Mamahalin Kitang Muli - Carolyn Weber
“Nahalikan na ba kita?” tila galit na ngayong 

tanong nito.

“Hindi pa,” pagsisinungaling niya. She was training 
to be a lawyer. Dapat kaya niyang pangatawanan 
iyon. Kung may una siyang dapat kayang ipagtanggol, 
iyon ay ang sarili niya.

“Hindi pa?” Dumagundong ang boses nito. “F*ck! 
I must be out of my mind. Wake up call yata itong 
aksidente.”

“Kanina sa kasal. Saglit lang, wala pa sigurong 
limang segundo ’yun. Pero halik pa din ’yun. Hindi 
ka naman siguro gan’un kalugi sa ’kin.”

“Napakamahal ng halik na ’yun, ah. Kasal agad 
ang kapalit.”  

Kung alam lang nito na napakarami na nitong 
ninakaw na halik sa kanya. Pati puso niya, nakuha 
nito nang buong-buo. Kung ang sumasaling sa 
pagkalalaki nito ay ang katotohanang hindi pa siya 
nito nakukuha…

Hindi na lang siya umimik. Bago ang aksidente, 
hindi ganito ang Nick na kilala niya. Iisipin na 
lang niya na napakahirap ng kalagayan nito. Kung 
siya ang nabubuhay sa dilim, baka hindi na siya 
makatawa na gaya ng ginagawa nito. Kailangan 
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niyang maging matatag. Dahil higit pa sa nadarama 
niyang kalungkutan ngayon ang susuungin niya pag 
tuluyan na itong nawala sa buhay niya.

Biglang bumukas ang pinto, pumasok ang Tia 
Guada ni Nick. Masama agad ang tingin nito sa kanya. 
Tumayo siya mula sa inuupuan sa tabi ng kama at 
lumipat sa cushioned seat sa tabi ng pader upang 
makalapit ang matanda kay Nick.

“Oh, Nick, Hijo. Tumawag na sa ’kin si Dr. Anise. 
Kaya ko nalaman.” Binalingan siya nito. “Anong klase 
kang asawa? Bakit hindi mo kaagad ipinaalam sa akin 
ang nangyari? Alam mong mag-aalala ako. Kasalanan 
mo ’to. Malas ka. Sinasabi ko na nga ba’t hindi ka 
dapat pinakasalan nitong pamangkin ko.”

Sana nga nakinig na lang talaga ako sa nanay ko.

Hindi man lang siya maipagtanggol ni Nick kahit 
pabalat-bunga lang. Sabagay, ano ba ang aasahan 
niya? Kanina ay ang talim ng dila nito ang sinasalag 
niya.

“Hindi mo siya kailangang alagaan. May 
nakausap na akong nurse na pumayag magbantay 
sa kanya.”

“At sino naman, Tia?”
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Mula sa kanya ay bumaling ang mabagsik na 

mukha ng matandang babae sa pamangkin, at naging 
magiliw iyon.

“Hijo, ibinalita ko kay Ynna ang tungkol sa 
aksidente mo. Alalang-alala siya. Sinabi niyang uuwi 
siya kaagad mula sa America para alagaan ka. Hindi 
ba ’yun naman ang matagal mo nang gusto? Ang 
iwan niya ang trabaho niya at magpakasal na lang sa 
’yo? Kung bakit kasi nagmadali kang masyado. Hindi 
naman natin gaanong kilala ang pagkatao nitong 
pinakasalan mo. Wala pa naman siyang tatlong taon 
d’un, hindi ka na nakatiis.” 

Parang wala siya roon kung makapagsalita ang 
tiyahin ni Nick. Pero hindi siya sumagot. Hindi na siya 
masasaktan sa mga sinabi nito. Wala nang sasakit pa 
sa mga narinig niya kanina. Manhid na siya. 

Hindi nakaimik si Nick. Halatang nabigla ito sa 
ibinalita ng tiyahin.

“Habang wala si Ynna, sasamahan ko muna 
kayo nitong babaeng ’to d’un sa malaking bahay. Sa 
magkahiwalay na silid kayo matutulog.” Tumingin 
ulit ang nakatatandang babae sa kanya. “At ikaw, 
babae, wala kang babaguhing ayos sa bahay para 
makagalaw nang komportable si Nick. Ako ang mag-
aayos d’un.”
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“Tia, sekretarya ko si Tessa. Hindi mo kami 

puwedeng paghiwalayin.”

Sekretarya. Hindi asawa.

Hinawakan ng matanda ang kamay ng pamangkin. 
“Hijo, alam kong importante ang trabaho mo. Pero, di 
ba, hindi mo naman gan’un kagusto ang pagpapatakbo 
sa shipping line? Ipaubaya mo na lang iyon kay Liam, 
’yung VP for operations mo. Kayang-kaya niya iyon, 
alam niya ang pasikut-sikot d’un. Isa pa, magkaibigan 
kayo. Alam mong mapagkakatiwalaan mo siya.”

“Tia, hindi ’yun gan’un kasimple.”

“Hindi kita maintindihan, hindi mo naman 
kailangang magpakahirap. Mag-concentrate ka na 
lang sa iba nating negosyo, d’un sa hindi gaanong 
matrabaho. Pag magaling ka na. Saka, paano ka mag-
oopisina sa kondisyon mo?”

“Kaya nga kailangan ko ang tulong ni Tessa.”

“Basta! Paghandaan mo na lang ang pagdating 
ni Ynna.”

“Baka po nagugutom na si Nick. Hindi pa po siya 
kumakain ng hapunan. Lalabas na po muna ako.” 
Hindi na niya hinintay na sumagot ang sinuman 
sa mga ito. Bitbit ang shoulder bag na matapat na 
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iniabot ng sumaklolo sa kanila sa aksidente, mabilis 
siyang lumabas ng silid.

Bumaba siya sa cafeteria ng hospital upang 
uminom ng mainit. Sana may green tea. Baka 
kumalma siya pagkatapos niyang makainom niyon.

—————

Si Tia Guada na lamang ang nagbantay kay Nick 
sa ospital. Pinauna na siya nito sa malaking bahay. 
Ayusin daw niya ang mga gamit niya. Ilipat daw niya 
sa isa sa mga guest rooms. Ilang araw kasi bago ang 
kasal ay pinaglipat na siya ni Nick sa malaking bahay. 

Walang tutol na sinunod niya ang gusto ng 
matanda. Pangatlong araw na niya ngayon sa 
malaking bahay. 

Nagpaalam si Mang Jerry kanina sa katulong at 
ipinasabi sa kanya na susunduin nito si Nick at ang 
Tiya Guada nito sa ospital. Lalabas na ito. At batay 
sa tinatakbo ng mga pangyayari, tila wala pa ring 
naaalala tungkol sa kanya.

May dumating na sasakyan at inisip niyang 
si Nick na iyon kasama ang tiyahin nito. Tinakbo 
niya ang front door. Pero ang VP na si Liam ang 
napagbuksan niya.
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“Sir, ikaw pala.”

“Tessa, ano ka ba? ‘Sir’ pa rin ang tawag mo sa 
’kin, eh, asawa ka na ng big boss? Saka hindi mo 
naman talaga ako tinatawag na ‘Sir’ pag tayo lang, 
di ba?” tudyo nito.

Hindi niya magawang ngumiti. Pinatuloy niya 
ito.

“Ayoko lang masanay. Upo ka muna. Wala pa 
sina Nick, pero baka parating na iyon.” Tumuloy 
sila sa living room. Naupo ito. “Ikukuha lang kita ng 
maiinom.”

“Naku, ’wag na. Nagmamadali rin ako. Pasensya 
na’t hindi ako nakadalaw sa ospital. Out of town ako, 
hindi rin nga ako nakapunta n’ung kasal n’yo.”

Tumango lang siya. “Wala ’yun. Alam ko naman 
na matagal nang naka-schedule sa HR iyong vacation 
leave mo. Naiintindihan ni Nick iyon.”

“Pero kung kinuha niya akong best man o abay 
man lang, kahit sa isang taon na ako magbakasyon,” 
biro nito.

Hindi pa rin niya makuhang ngumiti. Naiiyak 
siya. Ayaw na niyang maalala ang tungkol sa kasal. 
Ang tungkol sa kahit ano na may kinalaman sa kanila 
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ni Nick. Kung puwede lang talaga. Kaso sinisisi niya 
ang sarili niya sa kondisyon nito ngayon. At hindi niya 
maatim na iwan ito. At aminin man niya o hindi, iyon 
ay dahil mahal pa rin niya ang pinakasalan.

“Ipaghahanda muna kita ng merienda habang 
hinihintay mo sila,” alok niya ulit.

“Tessa, ngumiti ka naman. Malulungkot si Nick 
niyan. Mahal na mahal ka pa naman n’un.”

Hindi naman pala ako gan’un katanga. 

At least, may ibang naloko sa pambobola ni Nick 
sa kanya.  Tumulo na ang luha niya. Dagli niyang 
pinalis iyon. “Sorry, ha? Ang bilis kasi ng lahat, eh. 
Hindi pa rin ako nakakabawi. Sana… sana sa ’kin na 
lang nangyari iyong nangyari sa kanya.”

“Geez, Tessa, ano ba ’yang sinasabi mo? Alam 
kong nagpapasalamat si Nick na hindi ka masyadong 
nasaktan. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya 
kung may nangyari sa iyong masama.”

May alam kaya si Liam tungkol sa motibo ni Nick 
sa pagpapakasal sa kanya? Gustung-gusto niyang 
magtanong. Pero ayaw siyang payagan ng pride niya.

“Pasensya ka na, drinamahan pa kita.”

”Huwag mo nang intindihin iyon. Tumawag kasi 
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si Nick at sinabing dalhin ko itong mga papeles na 
kailangan niyang pirmahan.” Bumuntong-hininga 
ito. “Well, buti na lang at ikaw ang pinakasalan niya. 
Matutulungan mo siya pagdating dito. You can guide 
him kung saan siya dapat pumirma. Nagtataka lang 
nga ako dahil eight months ago pa itong transaction 
na hinihingi niya sa ’kin. Hindi nga natuloy ang deal 
na ito,” parang sa sarili lang nito sinasabi ang mga 
komento.

“Sige, ako na lang ang mag-aabot sa kanya.” Iyon 
naman ang papel niya, di ba? Dakilang sekretarya. 

Kinuha ng lalaki ang isang medyo makapal na 
yellow envelope sa briefcase na dala.

“Salamat, Tessa. I hope everything turns out 
well. May iniuutos pa kasi si Boss kaya lalarga na 
ako. Ingat ka.” 

Inihatid niya ito hanggang sa pinto, hawak pa 
rin ang envelope na bilin nito. 

Kailangan na niyang magplano para sa buhay 
niya. Hindi niya puwedeng panghawakan na isang 
umaga ay magigising si Nick na naaalala na siya. 
Balewala sa kanya na hindi ito nakakakita, kaya 
niyang tiisin iyon. Kahit habambuhay pa. Pero ang 
katotohanang hindi pala siya talagang mahal nito ay 
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ibang usapan na.

Nagtungo siya sa home office ni Nick at inilagay 
sa ibabaw ng desk nito ang envelope na bigay ni Liam.  
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“Kotse ba ni Liam iyong kasalubong namin?” tanong 
kaagad ng tiyahin ni Nick pagpasok ng mga ito sa 
front door.

Naki ta  n iyang bumitaw r i to  s i  Nick . 
Nagdadalawang-isip siya kung hahawakan ang lalaki 
para alalayan. 

“Opo,” tipid na sagot niya. 

“Doon muna tayo sa living room, Hijo, magpahinga 
muna tayo bago ka magtungo sa silid mo.”

Nauna nang maglakad si Nick. Parang hindi 
ito bulag kung kumilos. Sanay na sanay ito sa 
kabahayan. Inalalayan ito ni Tia Guada sa pag-upo 
sa sofa. Pumuwesto ang matanda sa pang-isahang 
couch na nasa bandang kaliwa ng sofa.

“Hindi man lang ba tatabi sa akin ang maganda 
kong asawa?” patutsada ni Nick.

Umismid ang tiyahin nito.

Wala sa loob na naupo si Tessa sa tabi ni 
Nick. Naramdaman nito ang paglundo ng upuan. 
Napasinghap siya nang kabigin siya nito at hapitin.

3
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“Sabihan mo iyang maganda mong asawa na 

kapag haharap siya sa bisita, eh, huwag siyang 
magsuot ng ganyan kaikling shorts at maliit na 
T-shirt,” pasaring nito.

“Ano’ng kulay ng shorts mo, Tessa?” tila 
panunukso ni Nick.

“Kupasing maong, at napakaikli. Baby pink ang 
T-shirt niya. Litaw na litaw tuloy lalo ang kaputian 
niya. Idinisplay mo siguro iyang mabibilog mong hita 
habang kinakausap mo si Liam,” patuloy ng tiyahin 
nito. “At sigurado akong napansin ng palikerong iyon 
kung gaano kakinis iyang mga braso mo’t binti.”

Batid niyang namula nang sobra ang mukha niya.

“Gan’un ba talaga kaganda ang napangasawa ko, 
Tia?” Napasipol si Nick.

“Kunwari ka pa! Sigurado akong natikman mo 
na ’yan kaya nagmamadali kang pakasalan iyan. 
Ganyan ka din kay Ynna noon,” satsat ng matanda. 
“Kung di ko pa alam, nagpustahan na naman kayo ni 
Liam kung sino ang unang makakapagpasagot diyan. 
Kaya siguro wala ang pabling na ’yun sa kasal mo. 
Binawalan mo siyang pumunta, ano?” panghuhuli 
nito.

Sa halip na sumagot ay binalingan siya ni Nick. 
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Oo, alam niyang hindi nito nababanaag ang mukha 
niya, pero tila nanunuot ang titig nito. At wala nang 
isang pulgada ang layo nila sa isa’t isa. 

“Niligawan ka ba ni Liam?” seryosong tanong 
nito.

“H-hindi,” kaila niya. Nagpapalipad-hangin si 
Liam noon, oo, pero hindi niya kailanman inisip na 
seryoso ang binata. 

Nang tanggapin niya ang trabaho, may warning 
na galing sa HR na huwag niyang seseryosohin ang 
karamihan sa mga magpapakita ng interes sa kanya. 
Ganoon daw talaga roon, palibhasa ay halos puro 
lalaki ang empleyado. Kaso, nang ang ‘big boss’ ang 
nanligaw, nakalimutan niya bigla ang warning. Heto 
tuloy ang napala niya.

“Nagsisinungaling siya. Nauutal siya at namumula 
ang maganda niyang mukha. Hah! Nabulag ka 
lang, eh, nakuha ka nang pagsinungalingan niyang 
magaling na babaeng ’yan,” maktol ng tiyahin nito.    

 Ngumiti lang si Nick. Parang natutuwa pa ito sa 
pagiging palengkera ng tiyahin nito. 

“Naalala ko n’ung kayo pa ni Ynna. Hindi ka 
rin makapaghintay na pakasalan siya. Pero disente 
ang batang iyon. Marunong maghintay. Alam 
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ang priorities niya sa buhay. May pangarap, may 
paninindigan. Marunong magdesisyon. May sariling 
isip, hindi natatakot sa ’yo.”

“Kung gan’un, bakit iiwan na yata niya ang 
pangarap niya at babalik na siya rito?” tanong ni 
Nick. Lumuwag ang yakap nito sa kanya.

“Dahil ikaw talaga ang priority niya, Nick. Ayaw 
mo lang maniwala noon. Hindi mo siya magawang 
intindihin. Ngayon, nakahanda na siyang patunayan 
iyon sa ‘yo.”

“Huli na, Tia. May sabit na ako.”

Sabit. Hindi asawa. Parang tunog kabit. Madaling 
idispatsa.

Umismid uli ang tiyahin nito. “Madali ’yan. May 
mga abogado tayo. Sisiw ang annulment. Huwag mo 
na ulit pakikialaman ang babaeng iyan. Dahil pag 
nabuntis iyan, mas mahihirapan tayo.”

Parang bumabaligtad ang sikmura ni Tessa sa 
naririnig. Gusto niyang maduwal. Lumayo siya mula 
sa yapos ni Nick at nadama nito iyon. Parang nang-
aasar na muli siyang hinapit nito.

“Lalaki lang ako, Tia.”

“Alam ko ’yun. Di ba’t ako halos ang nagpalaki sa 
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’yo? Kulang na lang ay sa akin ka mismo manggaling.”

Ang alam niya ay kapatid ng babae ang papa ni 
Nick. Siguro, kung ito talaga ang ina ni Nick, mas 
matindi pa rito ang dinaranas niya.

“Naihanda mo na ba iyong kuwartong gagamitin 
ni Ynna, ha, Tessa?” tanong ng nakatatandang babae. 
“Sinabi kong iyong pinakamalaki at pinakamagandang 
guest room ang ipagamit mo sa kanya. Iyong 
malapit sa master bedroom, para madali niyang 
mapupuntahan si Nick.”

“Handa na po,” parang katulong niyang sagot. 

“Saang kuwarto ka naman lumipat?”

Sa attic po. D’un sa pinakamasikip at pinakamainit.

“D’un po sa dulong guest room,” magalang 
niyang sagot.

“Magaling. Doon ako sa dati kong kuwarto. 
’Nga pala, Nick, may mga kaibigan ka na gustong 
dumalaw. Hindi sila nakapunta lahat sa ospital.”

“Sasabihin ko na lang sa inyo, Tia, kung kailan 
n’yo sila papupuntahin.”

“Ikaw ang bahala. Aakyat na muna ako sa 
kuwarto ko.”
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Nang matanawan niyang naisara na ng matanda 

ang pinto ng silid nito sa ikalawang palapag ay 
kumilos na siya para tumayo, pero humigpit na 
parang bakal ang braso ni Nick na nasa baywang niya.

“Gaano katagal si Liam dito?” marahas nitong 
tanong.

“Ten… fifteen minutes. Hindi ako sigurado.”

“Mabilis ang oras n’ung nandito siya, gan’un? 
Ang s’abi ko sa kanya, ibigay lang niya iyong hinihingi 
ko at makakaalis na siya.”

“Gusto niya lang mangumusta,” aniya.

“Nakapangumusta na siya sa telepono kanina. 
Baka naman ikaw ang kinukumusta niya.”

“Ano ngayon sa ’yo? Hindi mo naman ako 
maalala, di ba? Payag ka ngang iba ang mag-alaga 
sa ’yo kahit nandito ako, eh. Mabuti pa siguro mag-
empake na ako. Tutal, darating na bukas makalawa 
ang nobya mo. Baka magiging masaya ka na ulit. 
Baka hindi mo siya sisinghalan nang ganito.”

Narinig niyang napamura ang lalaki. “Samahan 
mo ’ko sa kuwarto.”

Nasa unang palapag ang master bedroom. May 
tatlong guest rooms din sa ground floor. May apat na 
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kuwarto sa ikalawang palapag ng bahay. May bukod 
na tuluyan ang mga katulong, gayundin ang driver 
at ang pamilya nito.

Ginagap niya ang kamay nito. “Tara na,” sabi na 
lang niya.

Kasalanan ko kung bakit ka ganyan. Baka ito talaga 
ang papel ko sa buhay mo. Siguro pag nagkabalikan 
kayo ng dati mong nobya, pasasalamatan mo ako sa 
kabila ng nangyaring aksidente. O mapapatawad man 
lang. Pero sana rin bago ako mawala sa buhay mo, 
bumalik na ang paningin mo. Para mapatawad ko 
naman ang sarili ko…

—————

Bago maghapunan, pinuntahan niya si Nick sa 
silid nito gaya ng bilin nito. Naabutan niya itong 
natutulog pa rin sa malaking kama. Dapat sana ay 
magkatabi sila roon. Ipinilig niya ang ulo. Hindi na 
niya iisipin iyon. Kahit kailan.

Kahit sabihin niyang manhid na siya, parang 
kinukurot pa rin ang puso niya sa tuwing masisilayan 
niya ang guwapong mukha ng asawa. Habang 
pinagmamasdan niya ang matipuno nitong 
pangangatawan, hindi niya talaga mapaniwalaan 
na wala na ang paningin nito. Paano, ganoon pa 



Mamahalin Kitang Muli - Carolyn Weber
rin naman tumitig ang buhay na buhay nitong mga 
mata. Matiim, makinang. Nawala na nga lamang ang 
emosyon doon na ipinagkamali niya bilang pag-ibig. 
Pangungutya na lamang ang nababasa niya roon 
kapag kinakausap siya nito. 

“Nick, gising na. Malapit na tayong kumain,” 
aniya, nakatayo lang sa tabi ng kama, bahagyang 
niyuyugyog ang balikat nito gamit ang isang kamay.

Nabigla siya nang higitin siya nito at siilin ng 
halik sa mga labi. Agad siyang naipailalim nito. 
“Ynna…” anas nito sa bibig niya.

Sukat doon ay para siyang binuhusan ng malamig 
na tubig. Pilit niyang itinutulak ang matigas nitong 
dibdib. Hindi siya makapagsalita dahil sinisibasib siya 
nito ng mainit na halik. 

“Ang bango mo…” Napahikbi siya at natigilan ang 
lalaki. “F*ck!” mura nito at kumalas sa pagkakayakap 
sa kanya.

Mabilis siyang tumayo at lumayo sa kama. Sa 
isang iglap ay nakasandal na siya sa dahon ng pinto 
kung saan alam niyang hindi siya nito maaabot. 

“Nakahanda na ang mga towels sa banyo kung 
gusto mong maligo. Iyong mga damit mo inayos ko na 
gaya ng ipinag-utos ng tiya mo. Nandiyan sa paanan 
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ng kama ang puwede mong isuot kung magpapalit 
ka. May oras pa kung gusto mong pag-aralan natin 
iyong mga dokumentong inihatid ni Liam. Pasabihan 
mo na lang ako sa tiya mo o sa mga katulong kung 
kailangan kong pumunta sa home office mo.” Iyon 
lang at lumabas na siya ng master bedroom at 
nanghihinang tinungo ang guest room na inilaan 
para sa sarili.

Nang ipatawag siya ni Nick sa home office nito, 
nahamig na ni Tessa ang sarili. Nakaupo ang lalaki 
sa likod ng desk nito nang pumasok siya.

“Dala ko ang laptop ko kung may gusto kang 
ipa-draft na sulat,” aniya.

“Maupo ka muna. Mag-usap muna tayo. Gusto 
kong mag-sorry tungkol sa nangyari kanina.”

Hindi siya sumagot. Ipinatong niya ang laptop 
na dala sa side table na malapit sa kanya, pero hindi 
naupo gaya ng sabi nito.

“Wala ka man lang bang sasabihin?” basag nito 
sa pananahimik niya.

“Gusto mong mag-sorry. Sasabihin kong okay. 
Paulit-ulit lang tayo. Nagso-sorry ka. Pinapatawad 
kita. S’abi mo nga, baka kaya mo ’ko pinakasalan, 
eh, dahil lagi kitang pinapatawad. Baka kapag hindi 
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na kita pinatawad, maisipan mo nang hiwalayan ako 
agad.”

“So hindi mo ’ko mapapatawad sa panghahalik 
ko sa ’yo kanina, gan’un?” 

Hindi kita mapatawad dahil hindi iyon ang 
kasalanan mo. Iba ang pangalang tinawag mo habang 
hinahalikan mo ’ko!

“Kaya mo bang ipangako na hindi na iyon 
mauulit?”

“Iyong totoo? Ngayong natikman ko na ulit ang 
halik mo, hindi ko alam. Hindi ko sigurado.”

Hindi niya alam kung ipagbubunyi niya iyon 
o lalong ipanlulumo. Hahalikan siya nito. Ulit. At 
malamang ibang pangalan pa rin ang sasambitin 
nito. Hindi iba-iba. Isa lang. Pangalan ng babaeng 
totoong mahal nito. 

“Naalala mo man lang ba ang lasa ng halik ko, 
ang kaibhan n’un sa halik ng iba mong babae?” 
pinapalakas ang loob na tanong niya.

“Kung ang gusto mong malaman ay kung 
naaalala na kita dahil nalasahan ko ang halik mo… 
no. Pakiramdam ko, iyong nangyari kanina ang unang 
beses na hinalikan kita.”
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Ang saya. First time lahat para rito. Samantalang 

parang unti-unti siyang pinapatay.

“Fair enough. Kung gan’un, huwag ka na lang 
mag-sorry. May plano ka pa palang ulitin, eh.”

“Parang nagustuhan mo naman kanina. Maliban 
na lang n’ung nabanggit ko ang pangalan ni Ynna.”

“Sige, sa susunod na ulitin mo pangalan ni Liam 
ang babanggitin ko,” hamon niya. “Tingnan natin 
kung magugustuhan mo.”

“Makikilala mo talaga ang lalaking pinakasalan 
mo oras na gawin mo ’yun,” banta nito.

Nanggigigil siya. “Iyon lang ba ang sasabihin 
mo?”

“Gusto kong pagpasensyahan mo si Tia Guada,” 
anito. “Tumatanda na siya at kahit noon pa mang 
nabubuhay si Mama ay ganyan na siya magsalita. 
My mother would have loved you. Ayaw rin kasi 
sa kanya ni Tia Guada at ng Lola ko. Siguradong 
makikisimpatya sa ’yo ang nanay ko kung nabubuhay 
lang siya.”

Ano pa nga ba ang ginagawa ko? Kulang pa ba? 
Hindi pa ba pagpapasensya ang tawag d’un?

“Sisikapin kong ’wag siyang galitin,” pangako 
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niya. 

“Ilang lalaki na ang nakauna sa ’kin sa ’yo, Tessa?”

“Bakit mo pa ba tinatanong? Hindi mo ba narinig 
ang bilin ng tiyahin mo? Sabi niya, huwag mo na 
’kong papakialaman dahil baka mahirapan kang 
hiwalayan ako.”

“Parang sinabi din yata niya na huwag kitang 
pakasalan. Obviously, hindi ako nakinig. Kaya 
nagtataka ka pa ba kung bakit nagtatanong ako?”

“Nick, tinatakot mo ’ko. Nangako ka na hindi 
mo ’ko hahawakan hangga’t hindi ka sigurado sa 
relasyon natin.”

“Paano kung sigurado na pala ako?”

“Dahil lang sa isang halik? Ni hindi mo pa nga 
naaalala ang hitsura ng mukha ko. Malay mo kung 
hindi ka pala nagagandahan sa ’kin?”

“Malamang nagandahan ako sa ’yo. Pinakasalan 
nga kita, di ba?”

“Noon iyon. Paano kung habambuhay nang 
mawala sa memorya mo ang walong buwan na 
dumaan na magkasama tayo? Alam kong mahal mo 
pa din ang dati mong nobya. Ramdam na ramdam 
ko ’yun kanina n’ung hinahalikan mo ’ko.” Biglang 
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pumait ang bibig niya.

“Basta sagutin mo ang tinatanong ko. Ilang lalaki 
na ang nakauna sa ’kin sa ’yo?”

“Wala!”

“Sinungaling! Sinabi mo sa ’kin sa ospital na 
dalawang taon kang niligawan ng dati mong nobyo. 
Gaano katagal kayong magkasintahan?” 

“D-dalawang taon mahigit.”

“Grabe! At sasabihin mo sa ’kin na walang 
nangyari sa inyo kahit minsan? Sa loob ng mahigit 
dalawang taon? Napakagaling mong humalik. Kung 
hindi ang lalaking ’yun, sino ang nagturo sa ’yo? 
S’abi mo nga, n’ung kasal lang kita hinalikan. Kaya 
siguradong hindi ako.”

Bakit kasi nagsinungaling siya?

“Nick—”

“Pasalamat ang lalaking iyon at hindi ko siya 
kilala. Dahil talagang hahanapin ko siya kung 
sakali at…” Saka lang tila naramdaman ng lalaki 
na nakatayo na ito mula sa pagkakaupo kanina. 
Pabagsak itong naupo muli.

May kumatok sa pinto at napapitlag si Tessa. Ang 
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tiya kaya nito iyon? Narinig kaya silang nagtatalo?

“Nick, may kumakatok,” aniya.

“Bulag lang ako, hindi bingi. Narinig ko. Huwag 
kang mag-alala. Hindi nila tayo naririnig sa labas. 
Ipinapatawag na marahil tayo ni Tia Guada. Isang 
bagay pa, Tessa. Gusto kong pangatawanan mo ang 
pagiging asawa mo sa ’kin. Ipakita mo kay Tia Guada 
na malapit tayo, gan’un din sa ibang tao. Lalo na 
pagdating dito ni Ynna.”

“Huwag mong isipin na papayag ako sa plano 
mo na pagselosin ang dati mong nobya.”

“Ikaw ang nagbibigay sa ’kin ng ideya. Bakit 
hindi? Parang magandang plano nga ’yan.”

“Pagbubuksan ko lang ’yung kumakatok.” Hindi 
na niya hinintay na sumagot ito. Sinabi niya na lang 
sa kasambahay na susunod na sila.

Gusto niyang magalit kay Nick, pero tulad ng 
dati, nangingibabaw ang guilt niya sa nangyari. 
Isinara niya ang pinto pagtalikod ng katulong at 
muling hinarap ang lalaki.

“Sige, gagawin ko ang gusto mo. Tutulungan 
kitang pagselosin ang dati mong nobya.”


