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“Hindi porke nasa backstage ka ibig nang sabihin 
hindi mahalaga ang trabaho mo, ha,” nakangiting 
saad ng event organizer na si Joan kay Denise habang 
itinu-tour nito ang dalaga sa kaguluhan at excitement 
sa likod ng malawak na stage sa atrium ng The Regent 
Mall. “Sa katunayan, mas mahalaga pa nga ang mga 
makukuha mong pictures kasi behind-the-scene shots 
’yun! Mas interesting!”

Kinakabahan man, excited din si Denise sa 
unang sabak niya sa pagko-cover ng isang fashion 
event. Kasalukuyan siyang nag-o-OJT para sa isa sa 
pinakamalalaking diyaryo sa bansa at na-assign siya 
sa Lifestyle section dahil na rin sa koneksyon niya sa 
mundo ng fashion.

Mahilig siyang magsulat at isa rin sa mga talento 
niya ang kumuha ng mga larawan. Ang tingin ng 
daddy niya na si Winston Ferrer, ang Chief Executive 
Officer ng Icon Models Management, “hobby” lang niya 
ang magtrabaho sa diyaryo at sa huli, sasali rin siya 
sa kompanyang itinatag nito. 

Gusto naman niyang ipakita sa ama na ito talaga 
ang kanyang hilig at ang kanyang passion. At kaya 
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niyang suportahan ang sarili na iyon ang ginagawa.

“O, okay ka na? Maiwan na muna kita, ha. Kilala 
ka naman nila rito so they won’t mind kung kukuha 
ka ng litrato.”

“Sige po. Thank you, Miss Joan.”

Naglibot-libot siya at kumuha ng ilang mga 
larawan na nagpapakita ng mood backstage. May 
mga nagpa-panic dahil mali ang sukat ng mga damit 
na imomodelo nila, may mga naglululundag sa 
excitement, may mga nakikipagchismisan habang 
nakaupo sa magkakatabing silya at inaayusan ng mga 
makeup artists. Dahil sanay sa camera, marami ang 
hindi na nakapansin kay Denise habang kinukuhanan 
niya ang mga ito ng larawan. Mas gusto niya iyon, 
na natural na kumikilos dito sa lupa ang mga diyos 
at diyosang ito.

Pero kahit pa pinilit niyang i-cover nang patas 
ang bawat isa sa mga modelo backstage, bumabalik 
pa rin siya sa nag-iisang modelong matindi ang hatak 
sa kanya: si David San Sebastian.

Ruggedly handsome with harshly masculine 
features, ito na yata ang pinakaguwapong lalaking 
nakilala ni Denise sa tanang buhay niya. Half-British, 
half-Filipino, dark brown at wavy ang buhok ni David 
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na binagayan ng matingkad at matalas na asul na 
mga mata. His jaw was chiseled, his lips sensual. At 
kahit madalas nitong gawing sentro ng jokes tungkol 
sa sarili ang ilong nitong kung ilarawan ay aquiline, 
bumagay iyon sa mukha nitong mas binigyan pa ng 
karakter ng sa tingin nito ay isang depekto. 

He was also six feet, three inches of solid male 
muscle na tumatawag sa lahat ng parte ng katawan 
ni Denise. Di na baleng may girlfriend na itong tulad 
nito ay isa ring international model.

Kasalukuyang naka-three-piece suit si David, 
kulay steel grey ang coat, vest at slacks nito, 
puti ang shirt sa loob at makintab na seda ang 
asul nitong necktie. Nakaupo ito sa harapan ng 
isang dresser bagaman nakatalikod sa salamin, at 
nakikipagkuwentuhan sa makeup artist nito. 

Inangat ni Denise ang camera at kinuhanan ito 
ng larawan. Napatingin ang lalaki sa kanya nang 
mapansin ang flash ng camera. Nag-init ang kanyang 
mga pisngi.

Umangat ang isang sulok ng mga labi nito sa 
isang mapanuksong ngiti na nagsasaad na alam 
nitong napahiya siya bago siya nito kinindatan. 
Nakuha niyang ngumiti rin dito. At nang atakihin 
ng kapilyahan, muli niyang inangat ang camera at 
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kinuhanan ito ng isa pang larawan. Tumawa ang 
lalaki at mabilis na siyang tumalikod bago pa nito 
makitang napakagat-labi siya sa kilig. 

“Five minutes!” tawag ng assistant director at 
mas bumilis ang kilos ng mga tao. 

Tumabi si Denise para iwasan ang mga 
nagmamadaling modelong nagsisimula nang pumila. 
Naka-gown at nagtatangkarang sapatos ang mga 
babae, habang tulad ni David ay naka-suit ang mga 
lalaki. 

Sa susunod pang paglabas ng mga ito ang casual 
wear. At ang finale, ang underwear at lingerie. 
Sisiguruhin ni Denise na marami siyang larawang 
kukunin sa pagkakataong iyon. 

Maayos ang takbo ng fashion show. Kabisado na 
ng mga modelo ang blocking at bihasa ang lahat sa 
mabilisang pagpapalit ng mga damit. Walang tigil sa 
pagkuha ng mga larawan si Denise. 

Pagkatapos ay dumating na ang pinakahihintay 
niya, ang underwear portion. Siniguro niyang walang 
makakapansin na nakakarami siya ng kuha kay David 
na mabilis na naghuhubad ng suot nitong long-
sleeved shirt at cargo shorts. Suot na nito sa ilalim 
ng mga damit ang kulay light blue na boxer briefs 
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na susunod nitong imo-model kaya bumalik na ito 
sa pila. 

Nakadama si  Denise ng excitement at 
accomplishment dahil bawat anggulo yata ng matigas 
at makisig na katawan ng binata ay nakuhanan niya 
ng picture. Nakatungo siya sa screen ng camera at 
naglalakad nang paatras nang may maapakan siya. 
Agad siyang napabaling nang tumili ang isang babae. 

“Ano ba?” sigaw nito na nanggagalaiti, nakatayo 
sa isang binti at hawak ang mga daliri sa paang 
naapakan ni Denise. “Hahara-hara sa daan! Boba!” 

“Oh, my God! I’m sorry!” sabi niya kay Melissa 
Yuchengco, ang long-time girlfriend ni David. 

Kadalasan, mukhang manika ang babae, pero 
dahil sa galit sa kanya at sa sakit sa paa, mas mukha 
itong Chuckie doll ngayon imbis na Barbie, nakasuot 
ng pulang push-up bra and panty set na pinatungan 
ng makulay at sheer na roba. 

“I’m really sorry,” ulit niya.

“Get out of the way, idiot!” singhal nito bago 
itinulak sa isang tabi si Denise at iika-ikang naglakad 
patungo sa pila. 

“Naku, Den, pasensya ka na,” sabi ng lalaking 
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sumusunod dito, si Stephen, ang assistant ng ama ni 
Denise na siyang representative ng daddy niya sa mga 
ganitong uri ng fashion shows. “Hindi ka nakilala ni 
Melissa. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanya mamaya.”

Matangkad ang lalaki, may kapayatan pero 
guwapo rin naman. Maganda itong manamit at may 
ilalaban kung itatabi sa mga modelo, pero nang 
minsang mapag-usapan nila ni Stephen ang modeling, 
sinabi nitong hindi nito pinangarap na makakita ng 
billboard na may mukha nito, at mas okay na ito sa 
trabaho bilang assistant ni Winston Ferrer. 

“Naku, ’wag!” agad niyang saad. “Okay lang. 
Kasalanan ko naman talaga. Hindi ako nakatingin.”

“Pasensya ka na talaga,” nahihiyang sabi ni 
Stephen habang nakatayo sila sa isang banda para 
hindi makaharang o masagasaan ng mga modelo. 
“Medyo prima donna siya. Oops, I didn’t mean to say 
that,” bawi nito na medyo namumula. 

Natawa si Denise. “Hindi ba silang lahat naman?” 
mahina rin niyang tanong pero hindi na niya nahintay 
ang isasagot ng binata dahil sa lalaking nakita niyang 
paparating mula sa stage area. Pabalik na si David at 
muli siyang nakadama ng init sa kanyang sikmura. 

He walked with a confident, sexy gait na talaga 
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namang susundan mo ng tingin, ke girl, boy, bakla o 
tomboy ka pa. Idagdag pa ang sexy smirk sa mukha 
nito habang iminomodelo ang underwear, na para 
bang alam nitong pinagnanasaan ito ng halos lahat 
ng taong nanonood dito. 

Lumapad pa ang ngiti nito nang makalampas 
sa likod ng drywall na naghihiwalay sa stage at sa 
backstage pero agad din iyong napalitan ng nag-
aalalang tingin nang makita ang mukha ng nobya. 

Mula sa kinatatayuan, napangiwi si Denise nang 
marinig na isinumbong ni Melissa kay David ang 
“idiotang photographer na nakaharang sa daan na 
umapak sa paa” niya. Grabe na. Kung nakakababa 
lang ng IQ ang matawag na tanga, kanina pa bumaba 
sa below two digits ang IQ niya. 

“I really should talk to her,” buntong-hininga ni 
Stephen. 

“Naku!” tawag ni Denise nang humakbang ang 
lalaki. Hinawakan niya ito sa braso. “Hayaan mo na 
sabi. Baka mapahiya kasi siya kapag nalaman niya 
kung sino ako. Makakalimutan din naman niya ako… 
unless mamatay ang kuko niya sa paa, maaalala niya 
ako hanggang sa gumaling ’yun.” 

Pero nanuyo yata ang kanyang lalamunan at 
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napahigpit ang kapit niya sa braso ni Stephen nang 
bumaling si David sa kanya—naked chest and blue 
boxers and all—at nagsimulang maglakad patungo 
sa kanilang kinatatayuan. 

Kinabahan siya. Kahit ano pa ang sinabi ni 
Melissa, walang pakialam si Denise dahil alam niyang 
natural na masama ang ugali ng babae. Okay, so 
hindi niya alam iyon dahil hindi naman niya kilala 
nang personal si Melissa at hindi ito mahalaga sa 
buhay niya. Pero kung pagagalitan siya ni David, 
baka maiyak siya roon mismo sa kinatatayuan niya 
sa sama ng loob at pagkapahiya. Pero walang galit 
sa mga mata ng binata. Para pa nga itong nahihiya. 

“Denise,” anito at parang tumayo ang mga 
balahibo sa kanyang katawan sa senswal na hagod ng 
tinig nito sa buo niyang pangalan. Ni hindi niya alam 
na kilala siya nito o alam nito ang pangalan niya. “I’m 
sorry about Melissa. I’m sure narinig mo ’yung sinabi 
niya. Napagsabihan ko na siya na mag-ingat sa mga 
salita niya. She shouldn’t be calling anyone names.”

Pinilit ni Denise na hindi mamilipit o mag-ipit ng 
buhok sa likod ng tainga, mga senyales na kinikilig 
siya at pathetic talaga siya. 

“Wala ’yun. Saka ako naman talaga ang may 
kasalanan.” 
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“Kahit na. Mag-a-apologize pa rin ako.” Tipid na 

ngumiti si David.

“Apology accepted,” nakangiti na rin niyang 
sagot. Paano ka ba naman makakatanggi sa lalaking 
nanghihingi ng paumanhin habang nakalantad ang 
matipuno nitong dibdib at abs? 

“Thank you.” Ngumiti ito sa kanya, tumango kay 
Stephen, bago naglakad palayo. Magkasabay nilang 
pinanood ng katabi ang paglayo ng maskulado nitong 
likod at firm na pang-upo. 

“Well,” simula ni Stephen na may malungkot 
na ngiti na hindi niya napansin. “Sa labas na muna 
ako, ha.” 

“Sure,” distracted niyang saad at hindi napansin 
ang pag-alis ng lalaki. Muli lang na inangat ni Denise 
ang camera at kinunan ng larawan ang papalayong 
likod ni David. 

Sa oras na iyon, alam na ng kanyang twenty-two-
year-old heart ang pakiramdam ng in love. 
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Two years later…

Nakaupo sa smoking area ng hotel lobby si 
David, may umuusok na sigarilyo sa ashtray sa mesa 
sa kanyang harapan at isang baso ng Johnnie Walker 
Blue Label. Walang lumalapit sa kanya kahit pa 
naririnig niya ang mga bulung-bulungang “si David 
San Sebastian ba ’yun?” at “Oh, my God! ’Yung model 
ng underwear ’yun, di ba?” 

Siguro natatakot na lumapit ang mga ito dahil 
sigurado niyang mukha siyang nangangain ng tao sa 
mga oras na iyon. 

Sure, he was well dressed in a charcoal gray suit, 
with a vest beneath his jacket, a crisp white shirt and 
a silk tie that was the same sharp color of his eyes. 
May triangle pa ng panyong kakulay ng kurbata sa 
kanyang left breast pocket at may silver cufflinks sa 
kanyang pupulsuhan. Walang maipipintas sa hitsura 
niya nang gabing iyon, maliban sa matinding galit sa 
kanyang mga mata at poot sa puso. 

Dahil kasalukuyang nagaganap sa ballroom 

1
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sa kabilang dulo ng lobby ang wedding reception 
ng long-time, at very recently ex-girlfriend niyang 
si Melissa at ang CEO ng modeling agency na 
kinabibilangan nilang dalawa. 

Isang linggo siyang nasa London, nagtatapos 
ng huli niyang European project. Tumawag ang 
babae para sabihing gusto nitong makipag-cool off 
dahil gusto nito ng space. Space pala mula sa kanya, 
dahil nang umuwi siya ng Pilipinas para suyuin ito, 
engaged na ito kay Winston Ferrer. At ang thoughtful 
lang nito dahil imbitado siya sa kasal. 

Mas thoughtful si David dahil dumalo naman 
siya. He even bought them a goddamn wedding 
present. 

Ininom niya ang whisky na nasa baso bago 
nagsalin ng panibago, pagkatapos ay humitit ng 
sigarilyong ipinangako niyang hindi na niya muling 
hihithitin. Bumuga siya ng isang mahabang linya ng 
usok nang makitang nagbukas ang pinto ng ballroom 
at lumabas ang isang babae.

She was petite and curvy, at nakasuot ng isang 
mahabang kulay coral na gown na may disenyong 
hindi maintindihan ni David gayong siya ang modelo. 
Basta’t alam niyang pangit ang gown na iyon at hindi 
bagay sa kulay at lalo na sa body type ni Denise. 
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Mukha tuloy itong mas maliit kaysa sa tunay nitong 
height at mas mataba kaysa sa tunay nitong sukat. 

Pero hindi na nagtaka si David. Walang sabi-
sabing ipinilit ni Winston na ang anak nito ang 
magiging maid of honor ni Melissa. Hindi nito 
binigyan ng choice ang mapapangasawa o ang anak 
na alam naman ni Winston na hindi magkasundo. 
At dahil mapanira ang dating nobya, siniguro nito 
na hindi ikatutuwa ni Denise ang pagiging maid of 
honor nito. Hence, that hideous gown. 

Tila ba may hinahanap ang dalagang palinga-
lingang lumabas ng ballroom at parang alam niyang 
siya iyon. Nasiguro niyang tama ang hinala niya nang 
natigilan ito nang mamataan siya. Mapait siyang 
ngumiti at itinaas ang baso ng whisky bilang toast 
dito bago ininom ang laman niyon. 

Lumapit si Denise sa kanya, hawak sa isang 
kamay ang makapal na palda ng gown para hindi 
nito matapakan ang tela. 

“Hi,” nag-aalangan nitong bati.

“Hi,” sagot niya. “Although ikaw na ang kahuli-
hulihang taong gusto kong makita ngayon.”

Tumaas ang isa nitong bagong ahit na kilay. 
“Sigurado ka?”
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Mapait siyang ngumiti. “Hindi pala. Binabawi 

ko. Ikaw ang pangatlo.”

Nagkibit-balikat ito. “Hindi kita masisisi,” anito 
bago naupo sa bakanteng upuan sa kanan niya. “I 
mean, si Melissa at si Dad, self-explanatory na ’yun 
kung bakit sila ang nasa top two mo. Ako, hindi ko 
sure kung dahil ba sa gown o sa makeup ko kaya 
iniiwasan ako ng mga tao.”

Muntik nang maibuga ni David ang iniinom na 
whisky. Nasamid siya at ngumiti si Denise. 

“Alam ko namang mukha akong balyenang 
tinubuan ng coral ngayon.” Pinag-aralan nito ang 
mga kuko sa isang kamay na kakulay rin ng gown 
nito. Nakangiti na ito sa kanya nang mag-angat ito 
ng paningin. “Ibang klase magtanim ng sama ng loob 
si Melissa, ha. Hindi naman niya ako pagsusuotin ng 
ganito kapangit na damit kung hindi matindi ang galit 
niya sa ’kin. Muntik nang hindi kinaya ng dignidad 
ko kung di ko lang mahal si Daddy.”

Gustong ngumiti ni David kahit pa naiinis siya 
dahil naaaliw siya rito. “Ano’ng ginagawa mo rito?” 
tanong niya. 

Pinagmasdan siya ng babae. Sa kabila ng 
nakakagulat na kulay puting shimmery eye shadow 
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sa mga talukap nito, magaganda at expressive ang 
bilugan at malaki nitong mga matang napapalibutan 
ng makapal at malantik na pilik. 

“Hinahanap ka,” amin nito na nag-aalalang 
bumaba ang tingin sa bote ng whisky na abot-kamay 
niya. 

“Hindi ako mag-eeskandalo kung ’yun ang 
ikinakatakot mo. Hindi ako gan’un.”

Natahimik sila at muli siyang humithit mula sa 
hawak na sigarilyo. 

“You shouldn’t smoke,” puna nito. 

Mapait siyang natawa. “Of all the things I 
shouldn’t be doing, smoking is the last thing you 
should point out to me.” 

Gayunpaman, pinatay niya ang sindi ng sigarilyo. 
She was right after all. He shouldn’t be smoking. 

Huminga nang malalim ang dalaga. “I’m really 
sorry,” tahimik nitong sabi. 

Nawala ang kakaunting pagkaaliw na nadama 
ni David sa apology ni Denise. Nanumbalik ang galit 
at sama ng loob. 

“Bakit ka magso-sorry?” tiim-bagang niyang 
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tanong. “Melissa chose what she thought was best 
for her.”

“Pero mahal mo siya.”

Muli siyang mapait na tumawa. “Sige pa. 
Ipamukha mo pa.” 

“I’m sorry,” ulit nito, napapailing. “Maling-mali 
kasi, eh. Parang panaginip. Bangungot!” pagtatama 
nito sa sarili. “Parang bangungot ’tapos hindi ka 
magising. Nahihiya ako sa mga tao, lalo na sa ’yo. 
It’s just so… sordid.”

Imbis na mabawasan ang hinanakit, parang 
ginatungan pa ni Denise ang nadarama ni David. 
Inubos niya ang laman ng baso bago muling nagsalin 
ng whisky at muling uminom. 

“Uy!” saway ng babae at hinawakan nito ang 
kanyang pupulsuhan. Her palm was soft and warm 
against his skin. “Hinay-hinay naman! Parang wala 
nang bukas kung uminom ka!” 

Napasagitsit siya sa init na gumuhit sa kanyang 
lalamunan at sikmura. Mabilis iyong kumalat sa 
katawan niya at dumagdag sa alkohol na una na 
niyang nainom. Pumikit siya nang magsimulang 
umikot ang mundo. Sa wakas mukhang tinamaan na 
rin siya. Naramdaman niyang umakyat sa braso niya 
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ang palad ni Denise.

“David? Okay ka lang?” 

May ilang beses siyang huminga nang malalim 
bago muling nagmulat. Medyo steady nang muli 
ang daigdig pero parang nababalutan na iyon ng 
maliwanag na ilaw sa gilid ng paningin niya. Muli 
siyang nagsalin ng alak sa baso. Tahimik lang siyang 
pinanood ni Denise habang parang juice niyang 
ininom ang whisky. Siguro naisip na rin nitong 
may karapatan naman talaga siyang maglasing. 
Hindi ito nagsalita, at maliban sa pagngiwi nito 
sa pakikisimpatya sa tuwing lulunukin niya ang 
matapang na alak, hindi ito nagre-react. Hanggang 
sa wakas, alam niyang isang shot na lang, susubsob 
na siya sa sahig, nakabulagta at walang malay.

“Aakyat na ako,” sabi niya na tumulak palayo sa 
mesa. “I’ve had enough of this wedding.”

Tumayo rin si Denise. “Ihahatid na kita. You 
shouldn’t drive in this condition.”

Magara siyang kumumpas, tila ba nawalan na 
ng kontrol sa kanyang braso. “Naka-book ako dito 
sa hotel.”

Alam kasi ni David na maglalasing siya at ayaw 
niyang magmaneho pauwi.
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“Di ihahatid na kita sa kuwarto mo.” 

Tatanggi pa sana siyang muli pero muntik na 
siyang ma-off balance nang humakbang dahil sumabit 
ang paa niya sa paa ng silya. Agad siyang dinaluhan 
ng dalaga. 

“Akbayan mo ako,” mabilis nitong utos. 

Sinimangutan niya ito. “Ano?” 

“Akbayan mo ako,” giit nito na may pilit na ngiti 
sa mga labing noon niya napansing kakulay rin pala 
ng pangit nitong gown. Tama ang dalaga, malaki 
talaga ang galit ni Melissa rito. 

“’Yung medyo may lambing,” pilit ni Denise. 
“May mga nakatingin. Baka isipin nilang lasing ka.”

Salubong ang kilay niya nang tumungo siya 
rito. Akbayan ba sabi nito? Ibinalot niya ang isang 
braso sa mga balikat nito pero imbis na panatiliin 
iyon doon, bumaba ang kanyang kamay at nagtungo 
sa itaas lang ng kurba ng pang-upo nito. Nanatiling 
nakangiti sa kanya si Denise pero napansin niyang 
bumilis ang paghinga nito at bahagyang nag-dilate 
ang mga mata ng dalaga.

Sa kalasingan, napatanong si David sa sarili kung 
attracted ba ito sa kanya. Nagpasya siyang subukan 
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ito. Gumapang ang kanyang kamay hanggang sa 
nakapatong na iyon sa kurba ng baywang nito. Hindi 
kumilos ang babae. Sa halip, parang mas nanigas pa 
sa tabi niya. 

Ngumisi si David. Kinuha niya ang bote ng 
Johnnie Walker mula sa mesa at iginiya ang dalaga 
patungo sa hilera ng elevators. Pinilit niyang mag-
concentrate na panatilihing tuwid ang paglalakad. 
Kunwari nasa catwalk siya. Bawal ang lasing sa 
catwalk. 

Nang makatayo sa tapat ng isang elevator, 
pinindot niya ang call button bago bumaling paharap 
kay Denise. Nasa baywang pa rin nito ang isa niyang 
kamay at halos magkadikit na ang kanilang mga 
katawan. 

“Ihahatid mo ako sa taas?” tanong niya.

She pressed her lips together. Her eyes were 
wider now. “You’re drunk,” bulong nito. 

Umiling siya bago ibinaba ang ulo hanggang sa 
halos magdikit na ang kanilang mga labi. “No, I’m 
not,” aniya. At least, hindi sobrang lasing na hindi na 
kayang tumugon ng katawan niya sa lambot ng balat 
ng dalaga at sa maganda nitong mukha sa ilalim ng 
makapal na glitter at pangit na makeup. He traced 
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her jaw with the tips of his fingers. “Pero baka hindi 
ako makabalik sa kuwarto ko. Ihatid mo na ako para 
sigurado.” 

Sigurado na niyang may gusto ito sa kanya at 
gago siya dahil sinasadya niya itong akitin. He was 
drunk and hurt and lonely and angry at her father, 
at lahat na ng dahilan kung bakit hindi niya dapat 
ginagawa ito ngayon sa kahit na sinong babae, lalo 
na sa babaeng ito. 

Alam niyang kapag dinala niya sa kama si Denise, 
he was just going to use her. Ayaw niya itong saktan, 
but for some insane, inexplicable and very sudden 
reason, he wanted her. He could feel it in his gut, and 
somewhere lower, when he didn’t remember ever 
being attracted to her before. 

Nag-ding ang elevator at bumukas ang mga pinto 
sa tapat nila. Hindi sila kumilos. 

“Well?” tanong niya, may tonong naghahamon 
kahit pa kalahati niya ay nagsisisigaw na tumakbo 
na ito nang mabilis palayo sa kanya at kalahati ay 
nagdarasal na sana pumayag ito.

Nakatingala pa rin si Denise sa kanya, mas mabilis 
na ang paghinga hanggang sa halos humihingal na ito. 
Nakita niya ang desisyon sa mga mata nito bago pa 
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man nito kinuha ang kanyang kamay at humakbang 
papasok sa elevator. Sumunod siya rito. Pinindot niya 
ang floor number kung nasaan ang kanyang silid at 
tumungo para marahas na angkinin ang mga labi ng 
dalaga. 

Hindi niya napansin ang pag-click ng isang 
camera para kuhanan ng larawan ang mapusok 
nilang paghahalikan bago magsara ang mga pinto 
ng elevator. 
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Hindi pa nahahalikan nang ganoon si Denise. At hindi 
pa siya nakakadama ng ganoon kapag hinahalikan 
siya. Like he was stealing her soul to fill her with his 
own.

Umangat sa batok ni David ang isa niyang kamay 
para sumuklay sa malambot nitong buhok habang 
ang kabila naman ay bumaon sa balikat ng binata. 
Humakbang siya patalikod at napasandal sa dingding 
ng elevator. Sinundan siya ni David hanggang sa nasa 
pagitan na siya ng malamig na metal at ng mainit 
nitong katawan. 

Naghiwalay ang kanyang mga labi sa kakulangan 
ng pumapasok na oxygen sa kanyang mga baga pero 
imbis na iangat ang ulo, mas lalo pang nilaliman 
ng binata ang halik sa kanya. His tongue traced her 
lower lip before dipping inside to tease hers. Umungol 
siya at tumiyad, nagpipilit na mas mapalapit pa rito. 
Nakakalasing ang lasa ng binata. 

Muling tumunog ang elevator at nag-angat 
ng ulo si David pero iniyakap nito ang isang braso 
sa baywang niya. Sumandal siya rito, nahihiya sa 
kahinaan niya pero para kasing walang lakas ang 
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kanyang mga tuhod. Iginiya siya nito palabas sa 
pasilyo, patungo sa isang pintong binuksan nito gamit 
ang isang keycard. 

Ibinaba nito ang dalang bote ng alak sa mesa sa 
tabi ng pintuan bago siya hinila, isinandal sa pinto at 
itinaas ang kanyang mga braso hanggang sa hawak 
na nitong nakadiin sa kahoy ang kanyang mga kamay. 
The position made her helpless and she loved it.

Muli siya nitong hinalikan. Surrounded by the 
cushioning darkness and his heat, pakiramdam 
ni Denise hindi na siya muli pang giginawin. His 
mouth was hot and lush on hers, seducing her, taking 
from her, and giving so much in return. Umarko 
siya sa katawan nito at biglang nainis sa palda ng 
kanyang gown na naghihiwalay sa kanilang dalawa. 
Naramdaman niyang tumawa si David. 

“I really hate this gown,” singhal niya. 

“Then let’s get you out of it.” Bahagya itong 
lumayo para maisilid nito ang mga kamay sa kanyang 
likod. Muli siya nitong hinalikan habang inaapuhap 
ng mga daliri ang hook at zipper sa likod ng gown. 
Nag-angat ito ng ulo nang walang makapa roon. “How 
do I get you out of it?” 

Bumungisngis siya at sumandal sa dibdib nito. 
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“Side zipper.” 

Nagtungo sa tagiliran ni Denise ang mga 
kamay nito at may nadiinang sensitibong bahagi na 
ikinalundag niya. “Sorry. Nakiliti ako.”

“Saan? Dito?” Muli nitong diniinan ang tagiliran 
niya at namilipit siya palayo rito, tumatawa. Pero 
bago siya makalayo, nahuli ni David ang kanyang 
pupulsuhan at muli siyang hinila palapit. Niyakap 
siya nito at inilapat niya ang mga palad sa dibdib nito. 

Sa malamlam na ilaw mula sa bintana, naaaninag 
niya ang guwapo nitong mukha at matingkad na mga 
mata. Umangat ang isa nitong kamay at hinaplos ang 
pisngi niya. 

“You are the sweetest woman I’ve ever met,” 
bulong nito. 

Naglandas sa malambot nitong jacket ang 
kanyang mga palad paakyat sa mga balikat nito bago 
niya pinagdugtong ang mga daliri sa batok ni David. 
“And you’re the hottest man I’ve ever met.”

Kumibot ang mga labi nito bago ito tumungo 
at ikiniskis ang ilong sa kanyang ilong. “Hot lang?” 
biro nito. “Personality-wise, wala? Wala ka man lang 
ibang impression sa ’kin?”
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“Let’s be honest, I don’t really know you.”

“Paano n’ung unang beses mo akong nakilala? 
Ano’ng una mong naisip tungkol sa ’kin?”

“Na hindi ka pala slow motion kumilos.”

Nag-angat ito ng ulo at nararamdaman niya ang 
pagyugyog ng mga balikat nito sa pagpipigil ng tawa.

Tumiyad siya. Kahit four inches na ang takong 
ng suot niyang sapatos, malaki pa rin ang tangkad 
sa kanya ni David. She fitted her mouth to his for 
a slow, tasting kiss. “Kasi una kitang nakita sa mga 
video ng ads mo. Karamihan d’un, naka-slowmo ka. 
N’ung nakita na kita sa totoong buhay, nagulat akong 
mabilis ka palang kumilos.”

Hindi na napigilan ng binata ang malakas na 
tawa. He lifted her up and kissed her hard, leaving 
her gasping and clutching him. Binuhat siya nito 
hanggang sa silid at marahan siya nitong inihiga sa 
kama bago sinundan ng matipuno nitong katawan. 
His kisses roamed her face, her throat, her collarbone, 
up the side of her neck to her ear. 

“Ang bango-bango mo,” bulong nito bago siya 
napalundag nang maramdaman ang haplos ng dila 
nito sa kanyang balat. Hindi na niya nasabing mas 
mabango ito. Sa tanang buhay ni Denise, hindi 
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na niya malilimutan ang amoy ng binata. It was 
decadently masculine. 

Bumaba sa tagiliran niya ang mga kamay nito 
pero ngayon, hindi na siya nakiliti. Nagpapakasawa 
ito sa kanyang bibig nang mahanap nito ang zipper 
at mabagal nitong hinila pababa ang tab niyon. Then 
his mouth moved back down her throat so that he 
could nudge the bodice of her dress down her chest. 

Lord, buti na lang at hindi girdle ang suot niya sa 
ilalim ng maid of honor gown from hell. Nakakahiya 
iyon!

Isinuklay niya ang mga daliri sa buhok ni David 
habang bumababa nang bumababa ang mga halik 
nito. Dumaan ang mga labi nito sa silk at lace sa 
pagitan ng kanyang dibdib at sa ribbons ng suot 
niyang kulay ivory na corset.

Nag-angat ng ulo si David bago ito tumuwid 
at inabot ang lamp sa sidetable. Komportable siya 
sa dilim dahil alam niyang doon, hindi makikita ng 
binata na hindi pang-model ang katawan niya. Doon 
rin mananatiling malabo sa kanya kung bakit mali 
ito at hindi niya ito dapat ginagawa. 

She wanted to be here. She wanted to do this. 
She had been in love with him for the last two years at 
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kung ito lang ang pagkakataon ni Denise na mapunta 
sa sitwasyong ito, she was going to take advantage 
of it. 

Pero aaminin niyang hindi niya ito pinag-isipang 
mabuti. Hindi niya iniisip ang mga consequences 
kung sakali, ang eskandalo, ang mga sasabihin ng 
ibang tao tungkol sa kanya, kay David, sa tatay niya 
at sa bago nitong asawa. Ang iniisip lang niya ay 
ang katawan—bastos na ’yun!—na walang pakialam 
basta’t matikman nito ang binata. 

Nang mapuno ng malamlam na ilaw ang kama, 
agad siyang binaha ng hiya at ng kaba. 

“David,” tawag niya, balisang umaabot ang 
mga kamay sa hindi niya alam na mga bagay, kung 
sa gown ba niya o sa kumot sa ilalim niya. Basta’t 
alam niya, kailangan niyang takpan ang sarili. Hinuli 
ng binata ang kanyang mga kamay at ibinaba iyon 
sa magkabila niyang tabi sa ibabaw ng comforter. 
Pagkatapos, mabagal nitong hinila pababa sa kanyang 
mga binti ang gown bago iyon inihagis sa upuan sa 
isang sulok ng silid. 

He said one, short, sharp expletive. “That is so 
hot,” anito nang sa wakas ay malantad ang kulay 
ivory ring lace panties, garter belt and thigh-high 
stockings. Nagtama ang kanilang mga paningin. Kung 
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namumula siya kanina, mas tumindi pa ngayon dahil 
sa init sa mga mata ni David. “Sino nama’ng mag-
aakalang ganito ang suot mo sa ilalim n’ung gown 
na ’yun?”

“Pangit na nga ’yung gown, pangit pa ’yung 
underwear?” napapangiti niyang tanong gayong 
gusto niyang magtakip ng mukha. 

He traced the line of her stocking on her thigh. 
“Ganito ba lagi ang underwear mo?” 

Kinailangan niyang lumunok bago makasagot. 
“First time. Hindi kasi sikat sa lahi naming mga 
elepante ang naka-lace panties—” Gumawa siya ng 
impit na tunog. David had bent down to nip at her 
thigh, right above her knee. It had sent a hot thrill 
up her spine. Makasalanan iyon, sigurado niya. 
Imposibleng hindi venial sin ang ganoon kasarap sa 
pakiramdam.

“Don’t say that about yourself,” seryoso nitong 
sambit nang muli itong tumuwid. “Your body is 
beautiful.”

“Lasing ka lang kasi—” 

He nipped her again, higher on her thigh, before 
soothing the sudden, sharp ache with his tongue. 
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She shuddered and pressed her lips together 

bago pa siya muling may masabing kapintasan 
tungkol sa katawan. Although napaisip din siya na 
kung pintasan ba niyang muli ang sarili, kakagatin 
ba siya nitong muli? 

“You’re still dressed,” paalala ni Denise at nagulat 
siya dahil kakaiba ang tono ng tinig niya. Medyo 
sultry, at hindi niya alam na nasa repertoire pala niya 
sa kama ang ganoon. O na may repertoire pala siya 
sa kama.

Ngumiti si David at tumayo. Nagpunta ito sa 
paanan ng kama kung saan kalahati nasa ilaw ito at 
kalahati nasa anino. Itinukod ng dalaga ang mga siko 
sa kutson para panoorin ito. 

Sinundan niya ng tingin ang mga daliri ni David 
habang kinakalas ng mga iyon ang mga butones ng 
suot nitong coat. Mabagal iyong inalis ng binata 
at inihagis sa upuan sa ibabaw ng gown niya. 
Ikamamatay yata ni Denise ang paghuhubad nito 
dahil sa dami nitong suot. Naiinip siya. At alam iyon 
ni David. 

Mapanukso itong ngumiti nang isunod nito ang 
vest, pagkatapos ay ang pagkakabuhol ng kurbata 
bago kinalas ang mga butones ng suot nitong long-
sleeves. Pero hindi nito agad pinaghiwalay ang mga 
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dulo ng damit. 

“David,” tawag niya at muli siyang nagulat dahil 
parang halinghing ang lumabas sa kanyang bibig. 

Sino ang babaeng ito?

Muling ngumiti ang binata at hinila ang laylayan 
ng shirt mula sa pantalon bago iyon hinubad kasama 
ng vest nito. Kahit anino, kita ni Denise ang mga linya 
ng matigas na tipak ng abs nito. His arms were cut 
as well, maskulado at mukhang makapangyarihan. 

Unconsciously, she licked her lips, then grinned 
in wonder when she realized that it made him groan 
when she noticed that he was looking at her mouth. 

Bumilis ang kilos ng binata. Agad nitong 
binuksan ang belt, butones at zipper ng suot na dress 
slacks. Sinipa nito paalis ang mga sapatos bago hinila 
pahubad ang pantalon at medyas. Nang muli itong 
tumuwid, he was only dressed in white boxer briefs. 
Hindi siya nakapagprotesta nang itinukod nito ang 
tuhod sa kama at gumapang palapit sa kanya. 

It was the sexiest thing she had ever seen. 

Pinaghiwalay nito ang kanyang mga binti at 
magkasunod na tinanggal ang suot niyang sapatos. 
Then he made a place for his hips between her thighs 
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and pressed her into the bed. Isinilid nito ang mga 
braso sa ilalim ng katawan niya at yumakap siya rito. 
Napakaliit ni Denise kung ikukumpara sa lalaki, at 
pakiramdam niya, napaka-feminine niya. 

Nasa itaas lang ng mukha niya ang ulo nito 
at ilang saglit silang walang ginawa kundi ang 
magngitian, hanggang sa tumatawa nang tumungo 
si David at muli siyang hinalikan. 

She loved this, being able to laugh with a lover. 
Pero malay ba niya sa bagay na iyon? Si David ang 
una niyang lover. Pero nare-realize niyang gusto niya 
ito. Gusto niya ng mga gabing ganito, yakap ng binata 
kung kailan pareho silang tumatawa. 

Pero agad niyang nalimutan ang tawa nang 
muling bumaba ang mga labi ni David para sumara sa 
ibabaw ng lace sa dibdib niya. He wet the spot with 
his tongue, teased it with his teeth before he suckled. 
She writhed beneath him, deliciously trapped by 
his hips between her thighs and by his weight. He 
groaned when her body rubbed against his, and then 
it was her turn when he rolled his hips and ground 
against the most sensitive part of her. 

Nahanap din ni David ang zipper sa gilid ng 
corset at maingat iyong hinila pababa. He slowly 
opened the fabric, kissing the soft, fragrant skin he 
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exposed, before his mouth covered one aching nipple. 
Umarko ang likod ni Denise at bumaon ang mga kuko 
niya sa balikat ni David. 

Doon nagbago ang timpla ng gabi. 

The soft, gentle kisses became hungry, greedy. 
Humigpit ang kapit ng mga kamay, dumiin ang mga 
daliri. David growled and went to his knees between 
her thighs. His fingers found her panties, tugged, 
pulled, until lace and silk tore. Napadaing siya, mas 
lalong na-arouse sa ipinakita nitong kapangahasan. 
Pagkatapos ay napaupo siya nang magpunta sa puson 
niya ang isa nitong palad at sa pagkababae niya ang 
kabila. 

She cried out, shuddered as the first climax 
ripped through her, her body clutching at his fingers. 
She threw her head back and drew in air, then curved 
her back when she felt David’s mouth on her throat. 
Muling kumilos ang mga daliri nito sa kanyang 
katawan. It heated her more, pleasured her, drove 
her to the second climax before his mouth replaced 
his fingers.

She rode it, let it consume her in fire and ice and 
light and shadow until there was nothing but him. 
When her body convulsed in orgasm for the third 
time, he gave her one last kiss before reaching for 
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the drawer on the side table. 

And then, he cursed.

Bumaling ito sa kanya at gusto niyang matawa 
sa kawalan ng pag-asa sa mga mata ni David na para 
bang katapusan na ng mundo. 

“Wala akong condoms,” anito bago tumungo 
para idikit ang noo sa pagitan ng kanyang dibdib. 

Isinuklay ni Denise ang mga daliri sa buhok nito 
bago ginawa ang pinakairesponsableng desisyong 
ginawa niya sa buo niyang buhay. 

“It’s okay,” bulong niya. “I want to feel you 
without one this first time.”

She heard him groan, felt his lips move against 
her skin. “You sure?” bulong nito. “I just got tested. 
I’m clean.” Nag-angat ito ng ulo para pagmasdan siya. 
“Pero baka mabuntis ka.”

“It’s the wrong time of the month.” Isa pa, virgin 
siya kaya sigurado niyang wala siyang kahit na anong 
sakit. 

Nang bumalik ito sa kanya, his mouth was so 
gentle over hers that she wanted to cry. She had never 
felt this cherished before. Pagkatapos ay kumapit siya 
sa mga balikat ng lalaki at idiniin ang mukha sa leeg 
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ng binata nang maramdaman niya ang pagkilos nito. 

He had made her so ready that he was inside her 
in one long, easy glide. He pulled back gently, thrust 
once, twice then she moaned and bit his shoulder 
when his thrust brought him all the way inside her, 
taking her virginity. Huminto sa pagkilos ang binata. 

“Den,” hingal nito sa kanyang leeg. Nagva-vibrate 
ang katawan nito sa tindi ng kontrol na gamit para 
hindi kumilos sa loob niya. “Why didn’t you tell me?” 

 “You might have stopped,” bulong niya, 
nangangatal ang tinig, nangangatal ang buong 
katawan sa kakaibang sensasyong nadarama. It was 
intimate, so intimate that she could feel him as much 
as the tears forming in her eyes. 

“I don’t think I could have stopped,” tila ba 
nahihirapan nitong saad. 

Mahina siyang tumawa.

“Am I hurting you?” 

Pinakiramdaman ni Denise ang sarili. May kirot 
pero unti-unti nang nawawala. It was slowly being 
replaced by awe at the feel of David’s heart beating 
against her chest, beating inside of her.

 “No,” sagot niya. “Pero puwede bang ’wag ka 
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munang gumalaw?”

He groaned against her shoulder, laughing softly. 
“Papatayin mo ako.”

 Hinaplos niya ang buhok nito. “Sandali lang 
naman.”

“Okay.” He stayed where he was, gently kissing 
her shoulder, her neck, her cheek. 

Siya ang nagsimulang kumilos. Maingat, 
nanunukat, at muling nakadama ng kapangyarihan 
nang mangatal ang buong katawan ng binata. She 
lifted her hips and inadvertently took more of him 
inside her, at muntik na siyang mahimatay sa sarap 
ng pakiramdam. Nanatiling hindi kumikilos si David 
sa ibabaw niya pero nadarama niyang tumitibok ang 
muscle nito sa panga na nakadikit sa pisngi niya. 
Nadarama niya ang tensyon sa katawan nito but he 
was holding still for her. Dahil hiniling niya, dahil 
kailangan niya. 

She fell in love with him for the second time. 

Hinaplos niya ang mga balikat nito, ang mga 
braso, ang likod, pababa sa pang-upo nito. And then, 
she pulled him to her. 

Umungol ang binata, nagsimulang kumilos, 
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hanggang sa wala na sila parehong kontrol sa kani-
kanilang mga galaw, hanggang sa sumusunod na sila 
sa ritmong itinakda ng kanilang mga katawan. Sabay 
silang nagsimulang mangatal, sabay na mas humigpit 
ang kapit sa isa’t isa. Sabay silang suminghap at 
nagsabay ang tibok ng mga puso. 

At nang muli na siyang pinangunahan ng mga 
sensasyon, naroon din si David, kasama niya. 

—————

Nang magising si David kinabukasan, masakit 
ang ulo niya sa hangover at gusto niyang uminom ng 
isang batyang tubig. Mag-isa siya sa kama, walang 
saplot, at relaxed ang katawan. Agad siyang bumaling 
at inabot ang bakanteng lugar kung saan alam niyang 
nakatulog si Denise sa kanyang tabi. 

Natagpuan niyang wala na roon ang dalaga. 
Lasing siya noong nakaraang gabi, at alam niyang 
kung nasa tamang katinuan siya, hindi niya gagawin 
ang ginawa niya. Hinding-hindi niya gagalawin si 
Denise sa napakaraming kadahilanan. Pero huli na 
ang lahat at nangyari na ang nangyari. At least she 
was smart enough to know that what they had wasn’t 
serious, and that it was just a one night thing. Isa pa, 
iniligtas siya nito sa awkward na morning after talk. 
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This was exactly how he wanted this to go, right? 

So how come he was so disappointed? 
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Nagdadalawang-isip si Denise kung itatapon ang 
gown niya nang nakaraang gabi o itatago iyon dahil 
iyon na yata ang pinakamahalagang damit na pag-
aari niya. Hindi kasi niya talaga gusto ang kulay na 
coral kung hindi rin lang shade ng blush. 

Pati pagligo niya kanina, pinag-isipan niya nang 
matindi. Dahil kapag naligo siya, mawawala na ang 
amoy ni David sa balat niya. Kahit bumili siya ng 
isang litrong D&G Light Blue na pabango ng lalaki, 
iba pa rin ang magiging amoy dahil wala roon ang 
natural na samyo ng balat nito. 

At problema pa niya, hindi siya mapakali. 
Pakiramdam niya bipolar siya dahil mayamaya 
napapangiti siya sa mga alaala na mapapalitan ng 
kagustuhang umiyak dahil ginawa niyang komplikado 
ang mga buhay nila. 

She had slept with her new stepmother’s ex-
boyfriend. At para dagdagan pa ang mala-plot ng 
telenovela na iyon, in love pa rin ang lalaking ito sa 
bagong stepmother ni Den. At siya naman ay in love 
pa rin sa lalaki. 
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Totoo ang sinasabi nilang lahat ng bagay 

mapapag-isipan mo habang naliligo dahil binaha siya 
ng samu’t saring emosyon habang nakababad sa bath 
tub niya kanina. Una na ang tagumpay dahil natikman 
na niya ang lalaking pinapangarap. Sa wakas! Ikalawa 
ang pagsisisi dahil kahit saang anggulo tingnan, mali 
ang ginawa niya, ang pakikipag-sex dito at ang pag-
iwan dito nang hindi nagpapaalam. At ikatlo… ikatlo 
ay ang kawalan ng pag-asang magiging higit pa sa 
isang gabi ang relasyon nila. 

Sinabi niya noon sa sarili na tama na ang isang 
gabi, makasama lang niya si David. Nagkamali pala 
siya. Kahit pala habambuhay yata, kulang pa rin para 
sa kanya. 

Sinulyapan ni Denise ang telepono nang mag-
ring iyon. Lumukso ang puso niya sa pag-asang si 
David ang tumatawag kahit pa tumirik ang eyeballs 
ng utak niya dahil alam niyang imposible iyon. 
Sinagot niya ang tawag. 

“Denise!” sikmat ng kanyang ama. “Ano’ng ibig 
sabihin nito?”

Nahiga siya sa sofa. “Ano’ng ibig sabihin ng alin, 
Daddy?”

“Your mother—” 
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“Stepmother.”

“—just showed me a website, weblog, kung 
anuman ’to, na may picture mo na nakikipaghalikan 
kay David San Sebastian.”

Napaupo siya sa gulat. “What?” 

Binasa nito sa kanya ang web address ng isang 
notorious na gossip site. Hinablot niya ang tablet 
mula sa coffeetable at nag-open ng browser. 

“At paano mo naman nasigurong ako ’yan?” 
tanong niya kahit pa nagpa-panic na kaya hindi niya 
ma-type nang mabuti ang address sa address bar.

“Ikaw lang ito dahil gown mo ito.”

Nag-open ang website at iyon na nga, sila ni 
David ang headline. David San Sebastian caught 
kissing boss’ daughter at ex’s wedding. Sa ibaba noon 
ay sila ni David na magkayakap sa loob ng elevator 
bago magsara ang mga pinto. Ayaw na niyang 
basahin ang balita dahil alam niyang dudungisan lang 
noon ang maganda niyang alaala ng mga naganap 
pagkatapos ng elevator ride na iyon. 

“Ano’ng iniisip mo?” galit na tanong ng kanyang 
ama at halos makita niyang nakakalbo na ito sa 
kakasabunot sa sarili dahil sa inis sa kanya. “And 
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I’m going to assume na hindi lang sa kiss ito nauwi? 
Umakyat ka sa kuwarto niya!”

Kiss lang naman talaga, Dad! Sa maseselang 
bahagi ng katawan, Diyos ko, Lord!

“Dad, ang dami kong puwedeng sabihin sa ’yo. 
Unang-una na, bakit ka nagbabasa ng chismis blog sa 
unang araw ng honeymoon mo? ’Tapos magse-segue 
ako sa hindi mo kailangang marinig ang tungkol sa 
sex life ko dahil hindi ko itinatanong ang tungkol sa 
sex life mo.”

Narinig niyang parang nabilaukan ang ama 
sa kabilang linya. “Sex life?” sigaw nito. “Sino’ng 
nagsabi sa ’yo na puwede ka nang magka-sex life?” 

“Daddy, twenty-four na ako. Noong unang 
panahon, considered na akong matandang dalaga. 
Isa pa, tapos na ako sa school, may trabaho na ako. 
Binubuhay ko na ang sarili ko. Siguro naman may 
karapatan na akong maglandi.”

Muling nabilaukan ang ama. “Ayaw kong marinig 
ang mga salitang ’yan sa bibig mo, Denise. My God! 
Baby ka pa!” 

“Baby?” di napigilang sabihin ni Denise. “Matagal 
na akong puwedeng gumawa ng baby!”
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Bago talaga matapos ang tawag na ito, kailangan 

nang itakbo sa ospital ang daddy niya. 

“Isa pa ’yan!” sigaw ng kanyang ama. “Paano kung 
mabuntis ka? Papanagutan ka ba ni San Sebastian? 
Binabalaan kita, Denise. Kapag hindi ka pinanagutan 
ng lalaking ’yon—”

Kinusot na ni Denise ang mga mata. Bumuntong-
hininga siya. “I’m smart, Daddy. I’m okay. I can make 
my own choices and I can take care of myself. Kung 
may mangyari man, kaya kong alagaan ang sarili ko 
at ang magiging baby namin if ever.”

Humihingal na ang kanyang ama sa kabilang 
linya na parang torong handa nang sumugod at 
winawagaywayan pa rin ng pulang tela. Napangiwi 
si Denise. 

“I’m warning you, Denise. Kapag nabuntis ka at 
hindi ka pinanagutan ng hayop na ’yun, tingnan lang 
niya kung makapagtrabaho pa siya bilang modelo. 
Sisiguraduhin kong masisira ang karera niya at ang 
buhay niya. Kaya siguraduhin mo lang.”

“Dad.”

“Hindi ako nagbibiro. Kausapin mo ’yan.”

Bago pa siya muling makapagsalita, magkakasunod 
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na beep na ang naririnig niya mula sa kabilang linya. 
Ibinaba niya ang telepono at muling binuhay ang 
tablet para tingnan ang larawan nila ni David. 

He really was the hottest man she had ever seen. 

Nang isipin niyang buntis siya at kamukhang-
kamukha nito ang kanilang magiging panganay na 
lalaki, imbis na matakot, parang nakadama pa siya 
ng matinding pagnanasa. Mukhang gusto niya ang 
baby nito. 

Gayunpaman, malapit nang dumating ang period 
niya so technically, safe siya. 

Hindi rin nagsinungaling si Denise sa tatay niya. 
Kung nagkaroon ng himala at nabuntis nga siya, kaya 
niyang mag-alaga at magpalaki ng bata kahit pa wala 
ang tulong ni David. 

Iyon ay kung magkaroon ng himala. 

Three weeks later, wala pa rin ang period niya. 
Nagpunta na siya sa drug store at bumili ng tatlong 
magkakaibang klase ng pregnancy test at ginamit ang 
mga iyon nang tatlong magkakaibang beses sa loob 
ng tatlong araw. Isa lang ang naging resulta ng tatlo. 

Nagkaroon ng himala. 

—————
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Naging morning ritual na ni Denise ang yumakap 

sa toilet para ubusin ang laman ng kanyang sikmura. 
Pero dahil hindi siya makakain sa gabi, kadalasan 
wala siyang nailalabas. So fifteen minutes ng 
impyerno sa banyo na susundan ng fifteen minutes 
na pagkahilo, na susundan ng twenty-three hours 
and thirty minutes ng alternate na paghahanap ng 
makakain, pagtulog at pag-iyak. Lahat kinakain niya 
maliban sa may bawang. Kahit saan nakakatulog siya 
dahil parang lagi siyang pagod. At lahat iniiyakan 
niya, hindi dahil sa nalulungkot siya dahil buntis siya 
kundi dahil lang sa buntis siya. Madalas magwala 
ang hormones niya. 

“Anak naman,” bulong niya habang nakasubsob 
sa toilet bowl na hindi na tuloy niya ginagamit 
maliban sa pagsusuka. “’Wag mo namang pahirapang 
masyado si Mommy. Tayong dalawa na nga lang ang 
magkasama.”

Ang sagot lang ng anak niya ay ang paghahasik 
ng lagim sa sinapupunan niya. 

Buti na lang talaga at napayagan siya ng opisinang 
maging work-at-home employee at pangasiwaan na 
lang ang website, blog at social media presence ng 
diyaryo dahil kung hindi, araw-araw siyang late at 
araw-araw siyang nasa clinic. 
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Nanghihina pa si Denise at hindi makakilos nang 

marinig ang katok sa front door ng kanyang condo. 
Oh, no! Isa lang ang may pahintulot na umakyat sa 
unit niya nang hindi siya tinatawagan ng front desk: 
ang kanyang ama. 

Hinila niya ang sarili paupo sa malamig na tiles 
at nag-flush ng toilet. Nanginginig ang tuhod, tumayo 
siya at naghilamos. 

“Denise!” tawag ng malakas na tinig ng kanyang 
ama. “Ano ba’t ang tagal mong magbukas ng pinto?” 

Nasa loob na ito. Dahil maliban sa kanya, ito 
lang din ang may susi sa condo niya. Napapikit siya 
at nanghihinang tumungo sa lababo, lalo na nang 
marinig na nasa silid na niya ito. Sandali na lang. 
Three… two… one…

“Denise Elizabeth! Ano’ng ginagawa nitong 
What to Expect When You’re Expecting sa kama mo?” 
dagundong ng eskandaloso nitong tinig. 

 Tinuyo niya ang mukha at lumabas ng banyo. 
Naroon ang kanyang ama, nakatayo sa tabi ng 
matangkad nitong model trophy wife na nanlilisik 
ang mga mata nang mapagtanto nitong maaaring si 
David ang ama ng dinadala niya. Naroon din ang isa 
pang lalaki, si Stephen, na nakatingin din sa kanya 
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na tila ba hindi makapaniwala. Nginitian niya ang 
mga bisita bago huminga nang malalim.

“Daddy. Melissa. Stephen,” aniya. “I’m pregnant.”

Pagkatapos ay tumirik ang kanyang mga mata 
at tuluyan na siyang nawalan ng malay. 
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He hated being there pero walang magawa si 
David. Kahit ayaw niyang ipaglaban ang karapatan 
niya bilang kapatid ng CEO at COO ng kompanya, 
kailangang naroon siya sa buwanang board meeting 
ng Arellano Group of Companies. Ipinangako niya 
iyon sa legal na asawa ni Dale Eaton na si Josephine. 
Naging mabuti sa kanya ang babae nang malaman 
nitong isa siya sa mga anak sa labas ng asawa nito. 

Wala siyang alam sa pagpapatakbo ng isang 
business. Bago maging modelo, information 
technology ang kurso niya na muntik pa niyang hindi 
natapos dahil naging abala siya sa trabaho. 

Bumalik tuloy ang isip niya sa araw na nanalo 
siya ng kontrata sa Icon Models Management. Ni hindi 
niya alam na isinali pala siya ng mga roommates sa 
contest hanggang sa tinawagan na siya para mag-
audition para sa model search ng pinakasikat na 
department store sa Pilipinas. Nagulat siya pero 
sumabak na rin dahil pera iyon. Wala naman siyang 
gagawin kundi maglakad sa entablado. 

Nagpasama siya kina Anthony at Greg na nagsali 
sa kanya sa contest at hinintay na tawagin siya sa 
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stage. Nang marinig ang pangalan, tumayo siya at 
umakyat doon. Dahil maliwanag ang ilaw sa kanyang 
mga mata, hindi niya makita ang mukha ng mga 
huradong nakaupo sa ibaba lamang ng stage. Nanatili 
siyang nakatayo roon, hinihintay na paglakarin siya 
para i-model ang suot niya pero matagal na natahimik 
ang mga hurado hanggang sa tumayo ang isa sa mga 
ito, isang lalaking matangkad. 

Hindi niya makita ang mukha nito dahil nasisilaw 
pa rin siya sa stage lights pero hindi niya inaasahan 
ang una nitong tanong. “Ano’ng pangalan ng mga 
magulang mo?” 

“Ang mommy ko, si Brenda San Sebastian. Hindi 
na mahalaga ang tatay ko. British expat siya na hindi 
ko nakilala.”

Inikutan ng lalaking nagtanong sa kanya ang 
mesa sa harap nito at mabagal na lumapit sa stage. 
“Dale Eaton ba ang pangalan niya?” 

Parang umakyat sa lalamunan ni David ang puso 
niya. Nagyelo ang kanyang dugo at namiltik ang 
kanyang mga daliri. “Oo,” sagot niya. “Dale Eaton. 
Paano mo nalaman?” 

Sa wakas lumabas mula sa anino ng ilaw ang 
lalaking nagtanong. Ilang taon lang ang tanda nito sa 
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kanya. Mas maayos ang gupit, mas mahal ang mga 
damit at nakasuot ng relong mas mahal pa kaysa sa 
renta niya sa maliit na apartment na tinitirhan nilang 
mag-ina. Pero maliban sa mga iyon, carbon copy niya 
ito, hanggang sa aquiline nilang ilong na matagal na 
niyang isinumpa. 

Nakaupo ang lalaking iyon ngayon sa kabisera 
ng mesa sa board room, nakasuot ng three-piece suit 
na tila ba uniporme nito, suit na isinusuot lang ni 
David kapag nagmomodelo siya. Walang ekspresyon 
sa mukha nito habang nakikinig sa paglilitanya ng 
isang VP na alam ni David ay makakatikim na mula 
sa malupit na CEO kung hindi pa nito nahahalatang 
lumamig na ng ten degrees ang silid. 

Hindi kumikilos si Geoffrey Eaton pero dama 
ang kapangyarihan nito, hindi lamang sa lakas ng 
katawang nililok ng training sa mixed martial arts 
kundi maging sa personalidad nito. Sa edad na twenty-
six, ito na ang tumayong CEO ng Arellano Group of 
Companies, ang kompanyang ipinamana rito ng lolo 
at ng ina nito three years ago, ang kompanyang alam 
ni David na wala siyang karapatang angkinin pero 
ipinipilit ni Geoffrey sa kanya. Dahil isa siya sa tatlong 
unico hijos ni Dale Eaton sa tatlong magkakaibang 
mga babae.
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Kumibot ang mga labi ni David nang makapagtimpi 

ang kanyang kapatid. Imbis na magsungit, pinutol 
na lang nito ang meeting at sinabing mabibigyan ng 
sapat at kaukulang atensyon ang mga problemang 
inihayag nila. Tumayo ang mga kasama nila at 
lumabas ng conference room para iwan silang tatlo. 

Sa kanila, si Geoffrey ang pinakamatanda sa 
edad na twenty-nine. Ito lang din ang nagdadala ng 
pangalang Eaton dahil ang ina nito, ang herederang 
si Josephine Arellano, ang legal na asawa ni Dale. 

Ang ikalawang unico hijo naman na si James ay 
anak ni Dale sa best friend ni Josephine na si Carla. 
Mas bata ito ng dalawang taon kay Geoffrey at mas 
matanda ng ilang buwan kay David.

Napag-alaman niyang ang kanyang ina pala na 
si Brenda ang unang naging girlfriend ng gago nilang 
ama, pero iniwan ito ng lalaki nang makilala ang 
mas mayamang si Josephine. Sa huli, kahit ang ina 
ni Geoffrey ang napangasawa ni Dale, si Brenda pa 
rin pala ang mahal nito. 

Iyon lang, hindi kinaya ng kanilang ama ang 
walang sustento mula sa mayamang biyenan kung 
kaya hindi rin nito binalikan ang babaeng tunay na 
mahal, pati ang anak nito sa babae.
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“Sa susunod,” simula ni James na nag-alis ng 

salamin sa mata at napahilamos ng mukha. “Kapag 
nagsalita ulit si Vilchez, magpadala tayo ng mas 
matapang na kape, ha. Kailangan ko ng caffeine 
tuwing magrereklamo siya.”

Si James ang kasalukuyang presidente at COO ng 
Arellano Group of Companies. Kahit pa alam niyang 
noong una ay nagdalawang-isip itong tanggapin ang 
posisyon na wala itong karapatang tanggapin kung 
ayon lang sa dugo nito; pero napamahal na rin sa 
lalaki ang trabaho. Isa pa, matagal na itong itinuring 
na anak ng ina ni Geoffrey. 

Nagbukas siya ng bibig pero itinuro siya ng 
kapatid. 

“Huwag kong maririnig na wala kang alam sa 
corporate world,” ani James bago inabot ang malamig 
nang mug at sinimangutan iyon dahil wala nang 
laman. “Kung nandito ako, nandito ka rin.”

“Model ako, remember?” nakaismid niyang 
paalala. Buwan-buwan ay pinag-uusapan nila ito. 
“Walang utak ang mga modelo, di ba?” 

Hindi na sumagot si James dahil nagsawa na 
ito sa kakokontra sa kanya. Tumayo na lang ito at 
nagtungo sa isang sulok ng conference room. Naroon 
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ang isang mesang may nakapatong na coffeemaker.

“May gusto ka bang ikuwento sa ’kin?” tanong 
ni Geoffrey. Noong una hindi pa inisip ni David na 
siya ang kausap nito pero nang mapunang sa kanya 
nakatingin ang lalaki, itinuro niya ang sarili. 

“Ako?” 

Tumango ito. 

Huminga siya nang malalim. “Well, may perfume 
ad akong gagawin sa Greece, pero wala pang exact 
date. Mukhang benta rin sa Europe ang mga mukha 
natin, eh.”

“Kung nagkasakit ka, puwede bang double mo 
na lang ako?” tanong ni James mula sa kinatatuyuan, 
masaya na dahil mukhang naka-refill na ng kape.

Umismid siya rito. “Huwag lang kapag brief ang 
imo-model ko dahil mas malaki ang katawan ko sa 
’yo.”

“Puwede naman akong mag-gym.”

“I’m talking about Denise Ferrer,” saad ni Geoffrey 
na para bang hindi sumabat si James. 

Natigilan si David at nawala ang ngiti sa kanyang 
mga labi. Gaya ni Geoffrey, may talent din siyang 
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magpalamig ng silid at ginamit niya iyon bago 
mabagal na binalingan ang kapatid. Natahimik sila, 
nagpapakiramdaman, hanggang sa tunog na lang ng 
pagtama ng kutsarita ni James sa tasa ang naririnig 
nila. 

“Showdown ba ’to?” biro ni James. 

“Ano’ng tungkol kay Denise Ferrer?” malamig na 
tanong ni David. 

Sumandal sa upuan si Geoffrey. “Nagbabasa rin 
ako ng blogs,” anito. “May nabasa ako last month 
tungkol sa inyo.”

“’Yung kissing scene n’yo sa elevator,” klaro ni 
James. 

“What I do with a woman is none of your 
business.”

“I would hope so,” sabi ni Geoffrey. “Hindi 
naman puwedeng pati mga babae ninyo ako pa ang 
mamomroblema.”

“Maghanap ka na kasi ng sa ’yo,” muling sabat 
ni James. Ngumisi lang ito, hindi apektado, nang 
tapunan ito ng tingin ni Geoffrey.

Huminga nang malalim si David para kalmahin 
ang sarili. Hindi naman sa nag-aaway sila ni 
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Geoffrey. Siguro dahil pareho sila ng personalidad 
kaya nagkakabangga ang mga iyon. Pareho silang 
dominante, parehong strong ang personality. Idagdag 
pa na may mga isyu sila sa pamilya na hindi pa 
nila tahasang pinag-uusapan, tulad ng dugong 
nananalaytay sa ugat nila at ang walang kuwenta 
nilang ama. 

Hindi maramot si Geoffrey sa pera at ipinapakita 
iyon ng kagustuhan nitong magbahagi sa kanila ni 
James ng mana nito dahil lamang sa galing sila sa 
iisang sperm donor. Iyon nga lang, hindi rin ito iyong 
tipo ng taong makukuha mong kausapin tungkol 
sa mga bagay tulad ng hinanakit at emosyon. Kaya 
hindi rin niya alam kung magiging malapit ba sila ni 
Geoffrey kahit kailan. 

Bumaling sila sa pinto ng conference room nang 
may kumatok. Nagbukas ang pinto at sumilip ang 
assistant ni Geoffrey na si Seth. 

“Mr. Eaton, a Mr. Winston Ferrer is here. He’s 
demanding to see Mr. San Sebastian,” anito na 
sumulyap kay David. Lahat sila ang bumaling sa 
kanya. 

Nagsalubong ang kanyang mga kilay pero 
tumayo na siya. “Puwede naman niya akong tawagan 
para papuntahin sa opisina.”
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Dahil kahit pa VP siya sa loob ng corporate offices 

sa Arellano Towers, sa labas noon, modelo lang siya. 

“Sir,” nag-aalangang simula ni Seth. “Galit na 
galit po kasi siya. May sinasabi po siya tungkol sa 
anak niya.” Nagtungo kay Geoffrey ang mga mata 
nito, lumipat kay James bago bumalik kay David. 
“Buntis daw po kasi si Miss Ferrer.” 

Napakapit si David sa gilid ng mesa hanggang sa 
mamuti na ang buko ng kanyang mga daliri. Parang 
umiikot yata ang mundo at alam niyang namutla 
siya. Nakita na lang niya ang sariling nakaupo nang 
muli sa swivel chair dahil itinulak siya paupo roon 
ni Geoffrey. 

“Papasukin mo dito sa conference room si Mr. 
Ferrer, and call Legal. Hanapin mo si Atty. de Castro, 
may background siya sa family law. Tell him to stand 
by and wait for my call,” bruskong utos ng kanilang 
panganay.

“Yes, Sir,” sabi ni Seth na kulang na lang ay 
sumaludo. 

“We’re going to need more coffee,” narinig 
niyang sabi ni James. 

—————
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Tumayo si David nang pumasok si Winston 

Ferrer. Malaki itong lalaki, pareho sa tangkad at sa 
bulto, pero imbis na muscle, donuts at fast food ang 
bumubuo sa laman ng katawan nito. He may not 
be in shape but he was always well-dressed, kaya 
nakapagtataka ang animo’y gusgusing galing-sa-
sabong look ng matanda nang sugurin nito si David. 

Lumipad ang kamao ni Winston. Nakita niyang 
paparating iyon. Umilag si David bago sinalo 
ang pupulsuhan ng lalaki nang muli siya nitong 
tinangkang suntukin. 

“Don’t,” marahas niyang utos, gamit ang isang 
mababa at mapagbantang tinig. 

Humihingal si Winston. Mabilis ang pagtaas-baba 
ng dibdib nito sa galit. Hinatak nito ang braso bago 
siya dinuro. “Binuntis mo ang anak ko! Ano’ng klase 
kang hayop at binuntis mo ang anak ko?”

Parang sunud-sunod na balang tumama sa dibdib 
ni David ang mga salitang iyon. Buntis si Denise. 
Buntis si Denise. 

Para siyang nalulunod. Hindi niya narinig ang 
susunod na mga sinabi ni Winston dahil parang 
nabingi siya sa ugong ng dugo sa kanyang mga tainga. 

“Panagutan mo siya,” singhal nito na namumula 
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ang mukha at halos lumuwa na ang mga mata sa galit. 
“Pakasalan mo siya at bigyan mo ng pangalan ang 
anak niya dahil kung hindi, sisirain ko ang pangalan 
mo. Sisirain kita hanggang sa ni kuko mo sa paa hindi 
na puwedeng lumabas sa advertising campaign ng 
gamot para sa athlete’s foot!” 

Narinig niyang gumawa ng ingay ang isa 
sa kanyang mga kapatid na nakatayo na pala sa 
kanyang likuran. Malamang si James iyon, dahil hindi 
gumagawa ng kahit na anong ingay si Geoffrey kahit 
kailan. Sinulyapan niya ito bilang babala na huwag 
magsalita. O tumawa. 

“Nasaan si Denise?” mahina niyang tanong, 
nananatili ang mababa at mapanganib na tinig. 

“Sa tingin mo wala akong kapangyarihan?” 
asik ni Winston na para bang hindi siya nagsalita. 
“Isang tawag lang sa mga kaibigan ko sa iba’t ibang 
mga ahensya. Isang salita lang sa tamang tainga. 
Isinusumpa ko!”

Nanatiling nakatayo si David, hindi kumikilos, 
walang ekspresyon ang mukha. Nakipagtitigan siya 
kay Winston na para bang aatakehin na sa puso sa 
sobrang paghingal. 

“Nasaan si Denise?” ulit niya. “Sana naman 
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nandito siya habang pinipikot niya ako.” 

Tila ba nabuhusan pa ng gasolina ang apoy 
ng galit sa mukha ni Winston. “Nasa ospital! May 
hypera… hypere… May severe morning sickness!” 
Kumuyom sa galit ang mga kamay ng matanda. 
“Kasalanan mo ’to. Kasalanan mo ’tong lahat! You 
seduced her!”

Humalukipkip si David. “As far as I can remember, 
I was drunk. She may have seduced me.” 

“Hayop ka!” sigaw nito, parang gusto na siyang 
muling suntukin. “Ginamit mo siya para makaganti 
sa ’kin dahil ipinagpalit ka sa ’kin ni Melissa!”

Hindi siya nagpatinag. “Sabi ko nga kay Denise, 
Melissa chose what she thought was best for her. Wala 
na akong pakialam doon. At nagkakamali kayo kung 
akala n’yo hahayaan kong si Melissa ang magdikta 
ng mga desisyon ko tungkol sa ibang babae. Besides, 
wala akong magagawa kung gusto mo ang mga tira-
tira ko.”

“Panagutan mo siya, hayop ka,” gigil na gigil na 
saad ni Winston. “Panagutan mo siya or kiss your 
career goodbye. Kausapin mo ang abogado ko. Alam 
mo kung sino siya.”

Pinandilatan sila nito bago ito tumalikod at 
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parang bagyong lumabas ng conference room. 

Walang nagsalita sa kanila. Ni hindi pa kaya ni 
David kumilos dahil baka may masuntok siya. Huminga 
siya nang malalim at mabagal na pinakawalan iyon. 

“If worse comes to worst, hindi mo talaga 
kailangan ang Icon, David,” tahimik na paalala ni 
James. “As a matter of fact, you don’t even need to 
continue modeling. You have a job here.”

Ikinuyom niya ang mga palad, bumuga ng hangin 
at mabagal na hinarap ang mga kapatid. “No,” mariin 
niyang turan habang nagliliyab ang determinasyon 
sa mga mata. “Baka hindi n’yo maintindihan dahil 
ipinanganak kayong may kaya sa buhay. Ako, 
kinailangan kong makipagsapalaran para maitaguyod 
ang nanay ko at ang sarili ko. Itong career na ’to ang 
nag-iisang bagay na puwede kong maipagmalaki 
tungkol sa sarili ko. Ipaglalaban ko ito. Hindi ako 
papayag na may sumira rito.” 

“So magpapapikot ka?” Walang emosyon sa 
katanungan ni James. Kuryosidad lamang.

Nagngalit ng ngipin si David. “Buntis siya,” 
paalala niya. “Kahit walang ultimatum, pananagutan 
ko ang bata.” Pinangunahan niya ang kapatid nang 
muli itong magbukas ng bibig. “And don’t ask me 
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kung ako ang ama. Base sa personalidad ni Denise 
at sa kung anong klase siyang babae, alam kong ako 
lang ang puwedeng maging ama ng dinadala niya.”

And he hated it. Kung sana pariwara ito at 
mababang uri ng babae. Kung sana kung sinu-sino 
ang sinisipingan nito. Pero hindi. Naaalala pa rin 
niya ang init ng katawan ng dalaga na siya lang ang 
tinanggap, at ang pakiramdam nang sa wakas ay 
maangkin niya ito nang lubusan. 

And he hated the fact that his mother raised him 
well, na hindi siya tulad ng gago niyang ama, na 
ipinangako niyang hindi siya tutulad dito. 

And he hated Denise, too, for giving him no 
choice. 

Sa wakas ay nagsalita ang panganay na unico 
hijo. “Pag-isipan mong mabuti,” ani Geoffrey. “And 
then we’ll talk to the lawyers.”

Umiling si David. “Desidido na ako. I’m going to 
marry her. I’m going to give her child my name and 
I’m going to keep my career.” Pinagmasdan niya si 
Geoffrey sa mga matang kasing-asul ng sa kanya. “But 
I’m going to need those lawyers’ help with writing 
an ironclad prenuptial agreement that will give me 
the right to sue the hell out of Winston Ferrer if and 
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when they even blink at me wrong.”

Umangat ang mga kilay ng kapatid. “Si Winston? 
Hindi si Denise?”

Nagtangis siya ng bagang. “Alam naman natin 
kung sino ang kausap natin. Denise is just a pawn.”

Kumibot ang mga labi ni Geoffrey. “Kailan mo 
kailangan ang kontrata?” 


