
Delilah’s Descendant - Alexie Aragon

“Maria Consolacion, parine ka nga saglit…”

Nawala sa focus sa pagbibilang ng mga libro si 
Aliw nang marinig ang tinig ng tiyahin. As usual, 
marahan ang pagkakasaad niyon subalit may diin. 
Ang Tita Conie niya ang Assistant Municipal Social 
Welfare and Development Officer ng bayan ng San Luis.

“Galit?” pabulong na tanong ng kapwa social 
worker na si Gilda. “Ano na naman ba kasi ang ginawa 
mong kapalpakan?”

“Malay ko,” kibit-balikat niyang tugon. Hindi siya 
tinatawag ng tiyahin sa buong pangalan maliban kung 
galit. Ito rin kasi ang nagbinyag sa kanya ng palayaw 
na ‘Aliw’ na Tagalog ng consolacion. Nagsilbi raw kasi 
siya nitong consolation while her aunt was coping 
with grief. “Kanina pa tayo dito nag-iimbentaryo ng 
mga book donations ng UNICEF, so far so good. Not a 
single item is missing. Hindi kaya ginawan na naman 
ng issue kung paano ako nag-distribute sa mga Day 
Care Centers?”

“Baka. Dalhin mo na itong inventory form para 
prepared ka na. Buti na lang well-documented ang 
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pagbibigay natin. Good luck.”

Pabiro pa niyang iningusan ang nambubuskang 
katrabaho bago lumabas ng stockroom.

Sa nakikita niyang ekspresyon ng mukha ng 
tiyahin ay hindi na niya kailangang magtanong kung 
may nagawa siyang mali. Dahan-dahan siyang naupo 
sa silyang nasa harap ng mesa nito.

“Katatawag lang sa akin ni Ginang Mendez.” Ang 
Chief MSWD Officer ang tinutukoy nito. Nakatuwaan 
na nilang tawagin itong ‘ginang’ dahil sa malalim na 
pananagalog nito. “Nasa munisipyo daw siya ngayon, 
hinihintay ka niya at pupuntahan ninyo ang Poblacion 
Day Care Center.”

Ah, wala palang kinalaman sa imbentaryo… 

Palihim niyang itinupi ang hawak na dokumento. 
Sayang, prepared pa naman siya sa debate. Pero ano 
na naman kaya ang nagawa niyang kabalbalan sa 
DCC? Limang buwan pa lang niyang naha-handle 
ang Day Care Center Project pero heto at may issue 
na naman. Hindi talaga titigil si Konsehala hangga’t 
hindi siya natatanggal sa serbisyo.

Si Konsehala ay pamangkin at sanggang-dikit ng 
kanilang punong-bayan kaya’t hindi kataka-takang 
nakakapanghimasok ito sa mga affairs ng munisipyo, 



Delilah’s Descendant - Alexie Aragon
na nagsusulong sa pansariling kapakanan nito. May 
kumakalat din na tsismis na ito ang i-e-endorse ni 
Mayor na maging alkalde sa parating na eleksyon. 
Medyo bata pa ito at hindi nalalayo ang edad sa 
kanya.

“May nasilip na naman bang ground for eviction 
si Konsehala sa akin, Tita?”

“Kaiingat ka nga sa pananalita at baka may 
makarinig sa bintang mo.” Matiim na nakatingin sa 
kanya ang tiyahin habang sinasaway siya. “Kaya ka 
lalong napapasama. Walang kinalaman si Konsehela, 
nasa iyo ang mali. Hindi ba’t pinagsabihan na kitang 
huwag na huwag mong kukuning day care worker 
si Jorge?”

“Ah, si Jorgina.” Kung maka-‘Hor-he’ naman ang 
tiyahin parang ang boksingerong si Jorge Solis ang 
tinutukoy.

“Jorge,” mariing pagtatama nito. “Kinukunsinti 
mo pa ang pagkabinabae niya.” 

Anak ng tokneneng… Kapag minamalas ka nga 
naman. Naipitik ni Aliw ang daliri nang maalala kung 
saan siya maaaring nagkamali.

Nagkulang sila kamakailan ng tatlong day 
care workers dahil dalawa sa mga iyon ay halos 
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magkasabay nanganak. Ang isa naman ay nasilaw 
sa pangako ng dolyar kaya’t agad-agad umalis sa 
serbisyo nang makakita ng pagkakataon. Wala siyang 
agad makuhang kapalit dahil unang-una, mahirap 
ang magturo at magbantay ng makukulit na bata. 
Pangalawa, kakarampot lang ang honorarium ng 
isang day care worker o DCW.

Then, out of nowhere, sumulpot si Jorgina. 
Maaaring gay ito, pero disenteng bakla naman. Nag-
apply sa kanya dahil gusto umano nitong maging 
kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. 

Kumusta naman ang sagot na iyon sa tanong na: 
“Why should I hire you?” Hindi ba bongga? 

Pagkatapos ay idinagdag nitong, “Hindi man ako 
maging isang ganap na Nanay, at least, mararanasan 
kong maging isang ina sa mga batang ito.” 

And so her unbiased heart considered Jorge’s 
application.

“Tita, hindi ba tayong mga social workers 
ang unang-unang dapat na hindi pumapayag na 
nangyayari ang social and gender discrimination? 
Girl, boy, bakla, tomboy, mahirap, mayaman—”

“Maglubay ka sa kapilosopohan, Maria 
Consolacion. May moral obligation ka rin sa mga 
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bata at iyon ang dapat mas una mong iniisip.”

Nagdamit-babae kaya si Jorgina? Kakalbuhin ko 
ang baklitang ’yon! Binigyan pa naman niya ito ng 
pambili ng disenteng polo at slacks na panlalaki.

Isa iyon sa malungkot na parte ng kanyang 
noble career—dahil charitable institution ang DSWD, 
minsan ay nauuwi na rin sa kawang-gawa ang sahod 
niya. Pero ang good part naman, medyo too-good-
to-be-true but still true, ay ang love and respect na 
isinusukli ng mga taong natulungan at nakatikim ng 
kalinga. And that’s her secret source of happiness.

“Sige na, pumaroon ka na kay Ginang at mag-e-
evaluate pa kayo. Kapag bumagsak si Jorge, bagsak 
ka rin. Nasa kasunduan ’yon, remember?”

“Ililipat na naman ako ng project?” malungkot at 
dismayado niyang pahayag. Kung kailan napamahal 
na si Aliw sa mga bata ng centers, saka naman siya 
tatanggalin. “Nalibot ko na yata lahat ng proyekto 
ng DSWD, wala na akong mapupuntahan.”

Tinanggal siya sa Habitat for Humanity dahil sa 
suhestyon ni Konsehala. Sa 4Ps program ng DSWD, 
sinilip na issue na mga dating kaklase umano niya 
ang nabiyayaan. Sa Livelihood Project naman, mga 
kumare raw niya at mga kapit-bahay ang nagtamasa. 
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“May isa pa, Aliw, kapag na-question ka pa 

naman ewan ko na lang kung saan ka pupulutin.”

“Saang project, Tita?” hopeful niyang tanong. 
Last na marahil niya ang proyektong ito para may 
patunguhan ang noble career niya.

“Sa OSCA.” Halatang nagpipigil mangiti ang 
senior social worker. Alam kasi nitong hindi 
magugustuhan ng mahal na pamangkin ang maging 
punong-abala sa kapisanan ng mga nakatatanda.

“Office for Senior Citizens Affairs?” laglag ang 
panga niyang pahayag. 

Kung sa mga bata ay kailangan ng maximum 
tolerance, sa mga nakatatanda ay kailangan ng triple 
maximum tolerance. 

Naku, ayaw ko munang isipin ’to. Hindi pa naman 
tapos ang evaluation kay Jorgina. May pag-asa pa ako. 
Sana makapasa ang baklang ’yon…

—————

“Good morning, visitors!” sabay-sabay na pagbati 
ng mga bata ng Poblacion Day Care Center pagpasok 
nina Aliw at ng Chief MSWD Officer na kasama nito, 
si Ginang Mendez. Sa lahat ng Head of Offices ng 
munisipyo ay tanging ito lamang ang may letter head 
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na ‘Tanggapan ni Ginang Mendez’ kaya’t pati ang iba 
ay nahawa na sa pagtawag dito ng Ginang.

Impressive, mukhang makakapasa sa evaluation 
si Jorgina. Nilibot ng paningin niya ang loob ng 
center, maayos at malinis, may fresh flowers pa 
nga. Disenteng tingnan ang teacher sa panlalaking 
kasuotan nito at walang anumang bahid ng makeup 
ang baklita. Hindi nga lang talaga maitago ang 
pagiging effeminate nito kahit panlalaki na rin pati 
hairstyle. 

“Magandang umaga rin, mga bata,” ganting 
bati ni Ginang. “Mabait bang mag-alaga sa inyo ang 
inyong guro? Mahusay ba siyang magturo?”

Puro ‘opo’ ang sagot ng mga bata at kita naman sa 
mga ito na may fondness sila sa bago nilang teacher. 

Naupo na sila ni Ginang at itinuloy ang pag-o-
observe para ma-evaluate ang worker na gustong 
patalsikin. 

Entwined ang kapalaran nila ngayon ng baklita. 
She wished him the best of luck.

Smooth sailing naman ang lahat. Nasisilip niya 
ang maraming ‘Passed’ sa evaluation sheet ni Ginang. 
Mukhang impressed din ang chief social worker. 
Siguro ay hindi rin nito pansariling kagustuhan ang 
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evaluation, nadala lang ng reklamo na masamang 
impluwensya umano sa kabataan si Jorgina.

Okay na sana, kaya lang ay naisip pakantahin ni 
Ginang ang mga bata.

“Mahusay kayong lahat. Binabati ko kayo. At 
bilang pagwawakas sa pagbisita namin, gusto kong 
marinig kayong kumakanta.”

Bahay Kubo ang inihirit ng mga bata na gusto 
nilang kantahin. Tuwang-tuwa ang mga ito at bakas 
ang pride at excitement sa inosenteng mga mukha.

“Kids, i-intro, ha.” Si Teacher Jorge. “Bahay Kuvo, 
ready sing…”

Nang mag-chorus ang mga bata ay parang ibig 
niyang lumubog sa kinauupuan. Hindi siya makatingin 
kay Ginang Mendez na halatang dismayado sa turn 
of events.

Nasapo niya ng palad ang noo habang nakikinig 
sa mga munting tinig.

“Bahay kuvo kahit junti. Ang julaman di-tetch ay 
anik-anik…”

Kung hindi lang siya kasamang bumagsak ni 
Jorge ay mapapapalakpak siya sa tuwa sa gay lingo 
version ng Bahay Kubo.
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“Jingkamas at talong, tsikarilyas at juni…”

—————

Dahil sa pamimilit ng dalawang pinsan ay 
naobligang umuwi sa Aurora Province si Renzo. May 
mahalagang bagay umanong sasabihin ang mga ito 
sa kanya na hindi niya dapat ipagwalang-bahala. 

It had something to do with Tito Eduardo, they 
said, Renzo’s business partner.

Three years ago ay nag-venture ang binata sa 
negosyong beach resort. May lupa si Tito Eds sa coast 
ng Baler Bay at pinagtulungan nila iyong i-develop 
para maging isang resort, ang Costa Bello. Nang 
simula ay isang restaurant at ilang maliliit na cottages 
muna ang ipinatayo nila. Dahil na rin sa husay ng 
pamamahala ng tiyuhin ay lumago ang Costa Bello 
at under construction na ngayon ang mas marami 
pang villas.

“Nakakapanggigil na talaga ang babaeng ’yon, 
Renzo! Masyado na niyang inaabuso si Daddy. Sa 
dinamirami ng puwede niyang huthutan, pati ’yung 
matanda hindi pinalampas.”

“Tama. Si Dad naman kaydaling mabilog ng ulo. 
Ibinibigay lahat ng hingin ng babaeng ’yun.” 
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Hindi siya interesado sa sumbong ng mga 

pinsan. Hindi dahil wala siyang pakialam sa tiyuhin, 
kundi dahil matanda na ito at ilang dekada nang 
biyudo. Marapat sigurong pagbigyan na lang ito sa 
makakapagpaligaya rito. 

“Jane, Irene, matalino si Tito Eds. At alam na niya 
ang tama at mali. Baka naman hindi siya seryoso d’un 
sa babae, maybe he just wanna have some fun.” 

“Sana nga, pero wala akong tiwala d’un sa 
babaeng ’yon na certified gold-digger at social 
climber. Hingan ba naman si Daddy ng mga damit at 
gamit sa bahay, my goodness! Take note, bukod kay 
Dad kabit pa siya ng asawa ng friend ko,” ani Jane.

Sensitive ang tainga ni Renzo sa mga salitang 
gold-digger at social climber kaya medyo nagkainteres 
na siya sa pinag-uusapan nila. Personal na siyang 
nabiktima ng gayon. Para sa kanya ay marapat 
lamang na mabigyan ng leksyon ang mga babaeng 
may ganoong pag-uugali. 

His ex-fiancée, Carla, was one scheming 
opportunist. Umurong ito sa kasal dahil niligawan 
ng Japanese manager ng kompanyang pinapasukan 
nila. Mas pinili nitong maging kabit ng mayamang 
Hapon kaysa maging legal wife niya, na isang hamak 
na mechanical engineer. Pero nang makita nito ang 
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pag-angat niya sa buhay, tila maamong tupa itong 
nakikipagbalikan. 

Matagal na siyang nag-resign sa kompanya pero 
konektado pa rin siya dahil supplier at manufacturer 
ang itinayo niyang business ng fixtures na ginagamit 
ng nasabing electronics company.

“Okay…” ani Renzo na bahagyang itinaas ang 
kamay na tanda ng pagsuko at pagpapatigil na rin 
sa mala-armalite na bibig ng dalawa. “Start from the 
beginning. Ano pa ang ginawa ng nakakagigil na 
babae maliban sa manghingi ng kung anu-ano kay 
Tito?” Baka naman kusang-loob na nagbibigay ang 
tiyuhin at na-misinterpret lang ng mga anak nito na 
ang babae ang hingi nang hingi. 

Innate at parang lambing na lang kasi ng 
maraming kababaihan ang humiling ng kung anu-
anong bagay sa lover nila.

“Ni-recruit niya si Daddy,” ani Irene.

“Saan?” 

Diyata’t may fraternity na ang mga matatanda? 
O baka naman sa kung anong kulto ni-recruit ang 
tiyuhin. Worse, pyramiding scam at naisosyo ni 
Tito Eds ang Costa Bello! Ah, iyon ang hindi niya 
mapapayagan. First major venture niya ang resort. 



Delilah’s Descendant - Alexie Aragon
Ang capital na ginamit niya para roon ay katas na ng 
maliit na kompanyang itinayo niya at ng apat pang 
kaibigan na pawang mga engineers.

“Sa federation ng mga senior citizens,” 
nakabusangot na tugon ni Jane, halatang walang 
amor sa binanggit na samahan.

Nakahinga siya nang maluwag sa narinig. 

Iyon lang pala. 

Akala ni Renzo ay at risk na ang negosyo nila. 
Pero sana ay nag-text na lang ang mga pinsan o 
kaya’y tumawag kung shock absorber lang pala ang 
kailangan ng mga ito. Nasa isang Caribbean cruise 
sana siya ngayon kung hindi sa ‘emergency’ umano 
ng dalawa. 

“Recognized and supported by the government 
ang samahang ’yon. Wala akong nakikitang problema 
sa pagsali ni Tito.” May advantage pa nga ang pagiging 
member ng Senior Citizen, may twenty percent 
privilege discount sa gamot, pagkain, groceries. “And 
one more thing, tutol ba kayo kung sakaling mag-
asawa uli si Tito?”

“Renzo, hindi kami tutol. Of course, gusto rin 
naming lumigaya si Daddy. Pero huwag naman sana 
sa babaeng hamak na nga ang bata sa kanya, obvious 
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pang ginagatasan lang siya. Kinausap na namin si Dad 
tungkol dito pero nauwi lang sa tampuhan.”

“At kaya n’yo ako pinauwi ay para ako ang 
pumigil kay Tito Eds? Sige, I’ll try to talk to him.”

“Huwag si Dad ang kausapin mo. Sasabihin na 
naman n’un pinakikialaman namin siya. You’d better 
talk with the woman.”

“At bakit ako?”

“Dahil involved ka dito whether you like it or not. 
Kung ayaw mong magising ka isang araw na kasosyo 
mo na ang babaeng ’yon sa negosyo, you’d better do 
something, Renzo.”
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“Sister Consoleyzion Prize!” Ang malanding tinig ni 
Jorgina ang sumalubong kay Aliw. 

Agad niya itong namataan sa kulumpon ng mga 
elderly sa barangay covered court. Masaya itong 
kumakaway at pakendeng-kendeng na lumapit sa 
kanya. Kahit ito ang dahilan ng pagkakatanggal niya 
sa day care program ay hindi pa rin niya makuhang 
magalit dito. 

Noon pa man ay magaan na ang loob ni Aliw 
kay Jorgina at lihim niyang hinihinala na baka 
kapatid o malapit niya itong kamag-anak. Katulad 
niya ay ampon din si Jorge at pareho nilang hindi 
nasilayan ang kani-kanilang biological parents. Ang 
kaibahan lang, alam ng buong bayan na ampon ang 
bakla samantalang siya ay piling kamag-anak at 
ang dalawang kaibigang sina Annie at Kim lang ang 
nakakaalam. 

Pareho rin silang may passion ni Jorgina sa 
dancing, at hindi niya alam kung dahil iyon ang gusto 
niyang makita, tingin ni Aliw ay parang pareho ang 
skin tone nila at may hawig ang mga mata nila.
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“Hallo, Sistah…” Maarte itong nakipagbeso-beso 

na animo socialite.

“Kumusta sila?” Ang mga senior citizens na 
sumali sa libreng pa-aerobics ang tinutukoy niya. 
Bagong proyekto niya ito, initiative project ’ika nga, 
na ang layunin ay mabigyang-pansin ang kalusugan 
ng mga nakatatandang kasapi ng lipunan.

“They are fine arts, wala kang dapat alalahanin. 
Hindi ko dinagdagan o binawasan ang approved body 
movements.”

Wala siyang kadala-dala. Kinuha na naman 
niyang part ng project ang talentadong bakla. Hindi 
lang ito sa pagsasayaw magaling kundi maging sa 
pagtuturo kaya kinuha niya itong aerobics instructor.

“Ayusin mo ang trabaho ha, Jorgina. Huwag mo 
silang masyadong pagurin, baka lalong ma-dislocate 
ang joints ng mga ’yan.”

“Wiz. Super enjoy nga ang mga damatans. Look, 
uwian na sana pero hiniritan pa ako ng isang round. 
Gusto yatang magpa-impress sa ’yo.”

“Ilan ang lolo aero-dancer mo?”

“Ten lang. Pero ang mga grandmas, twenty-five. 
Bongga, di ba? Actually may mga junanays pa nga 
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na nag-e-enroll sa akin, kaso wala pa sila sa golden 
age. Sabi ko itatanong ko muna sa ’yo.”

“Si Ginang lang ang makakasagot niyan.” 
Masyado na siyang nag-iingat ngayon. Ayaw na 
niyang magkamali at magkaroon ng ground para 
mapatalsik siya sa hawak na proyekto. 

She was giving this project her one hundred 
percent. Baka nga higit pa. Alam iyon sa opisina 
dahil sa loob lang ng dalawang buwan ay napataas 
niya nang mahigit twenty percent ang members ng 
federation. 

“May mga advanced dancers ako, girl. Gusto ko 
nga silang turuan ng level up steps,” ani Jorgina.

“Hep, maglubay ka, Horhe. Anong advanced-
advanced at level up ang sinasabi mo? Hindi 
puwedeng baguhin ang recommended dance steps. 
Gusto mong tayong dalawa ang ma-orthopedic kapag 
may nagreklamo?” mariin niyang paliwanag dito.

“Basic na basic ’yun, pramis. Try natin mamaya, 
ha? Stay put ka lang d’yan and watch us. Kakabugin 
ang balakang mo sa moves ng mga aero dancers ko.”

 “Okay, back to position. Tindig na po tayo mga 
grandma and grandpa and jog in place. Wiggle your 
arms.” Pinangunahang muli ni Jorge ang ehersisyo. 
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“Very slooowly, sway-sway natin ang hips…”

Nakakagaan naman ng pakiramdam na makitang 
enjoy ang mga oldies sa project ni Aliw. Salamat na 
lang at hanggang ngayon ay wala pang reklamo laban 
sa kanya. 

Agad rin naman niyang natutunang pakibagayan 
ang mga matatanda. Kung sa mga bata, be nice and 
play with them ang rule, halos ganoon din sa mga 
old. Kaya lang kapag nasagad ang temper, hindi 
puwedeng magtaas ng boses. Mananahimik ang mga 
bata kapag nasigawan pero ang mga matatanda, mag-
iba lang ang timbre ng boses, kesehodang tumaas o 
bumaba, may sermon ka.

Kaya naisip niyang patience lang ang tanging 
kailangan. After all, maliban sa respeto, dapat 
na talagang pinagbibigyan at inuunawa ang mga 
nakatatanda.

Hinanap ng paningin ni Aliw si Tito Eds—bagong 
recruit niya sa pederasyon. May-kaya ito sa buhay 
at hindi na kailangan ng discount privileges. Siguro 
ay mas companionship ang kailangan nito kaya 
pumayag na sumali sa kapisanan ng nakatatanda. 
Ayon na rin kay Tito Eds, kahit daw paano ay naging 
aktibo ang social life nito mula nang mas maraming 
naka-bonding na mga kaedad.
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Wala ang matanda sa mga nag-eehersisyo. 

Siguro ay hindi nakadalo si Tito Eds. Kung naroon 
ito ay unang-una pa itong lalapit at babati sa kanya. 
Nakatutuwa rin na nakikibahagi ang matanda sa 
charity. Bukas-palad itong nagbibigay ng donasyon 
o kaya naman ay personal na pumupunta sa mga 
charitable events.

Pagkatapos ng ehersisyo ay nilapitan niya ang 
matatanda. Pinuri at binati niya ang mga ito.

“Kumusta po? Looking young and great kayong 
lahat,” ani Aliw.

“Ah, totoo ’yan. Maganda pala talaga sa katawan 
ang ehersisyo. Pakiramdam ko’y nagsiayos ang mga 
kasu-kasuan ko.”

“Ako man. Magaan ang pakiramdam sa maghapon 
at wari ko’y bumata nga ako.”

“Kaya, Aliw, dalas-dalasan mo ang pagdalaw sa 
amin para naman kahit paano’y may nakakapanood 
sa pagpapakitang-gilas namin, hane?”

There, ramdam niya ang pagkagiliw sa kanya 
ng mga elders. Sulit ang lahat ng efforts niya. 
“Hayaan n’yo po, mga grannies, lulubusin natin 
ang pagpapakitang-gilas na ’yan. Sa darating na 
Cultural Night Presentation sa bayan natin, kayo ang 
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performers. Ayos po ba?”

May sumang-ayon at mayroon ding tumutol 
sa ideyang magpe-perform sila in public. Pero mas 
marami ang natuwa sa ideya at payag sumali.

“Aasahan namin ’yan. Patutunayan namin na 
hindi pa kami napaglipasan ng panahon.” May ngiti 
sa labi na nagsiuwian na ang matatanda.

Kung maluwag lang ang schedule ay araw-
araw niyang isu-supervise ang exercise. Ang kaso ay 
marami pa rin siyang errands na ginagawa para kay 
Ginang. Kahit naman minsan-minsan ay pumapalpak 
si Aliw, buo pa rin ang pagtitiwala nito sa kanya.

“O, paano, girl, try na natin ’yung step na sinasabi 
ko?”

“Ayoko nga. Kita mo nang kagalang-galang ang 
suot kong uniform ’tapos pasasayawin mo ako. At 
saka, why me?”

“Ikaw kaya magde-defend nitong steps. Paano mo 
siya makukumbinsi kung hindi mo muna susubukan, 
di ver? Sige na, pleaaase…” Hinila na siya nito at 
ipinosisyon para subukan nila ang sayaw.

“Simpleng-simple lang, Sister, sway-sway lang 
ng hips,” paliwanag ni Jorge habang isinasalang sa 
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player ang disc. “When I say pak, dapat ibalibag ang 
balakang. ’Yung tipong mai-insecure si J.Lo. Ganito 
lang, ide-demo ko muna sa ’yo…”

Pumailanlang ang Sway pero iyong version na 
mas mabagal nang kaunti ang tempo.

“Ready, and go… Pak! Pararampampam, pak! 
Pararampampampam, pak! And then pagpasok ng, 
When marimba rhythm starts to play, sway your 
hips sensually like this, combine it with this simple 
footwork… Gets mo na?”

“Hmm, mukhang chicken lang ’yan sa mga 
grannies na may passion sa pagsasayaw.”

“Korak, maka-Cha-Cha nga sila parang wala nang 
bukas, ’eto pa kaya. Come, Sister, i-try natin pero ’wag 
’tong rendition na ’to, kakaantok, eh…”

—————

Irene was right, nakakapanggigil talaga ang 
babaeng ito.

Tahimik na pinanonood sa di-kalayuan nina 
Renzo at Tito Eduardo ang parehang nagsasayaw sa 
saliw ng Sway ng Pussycat Dolls.

Humanga si Renzo sa galing gumiling ng babae. 
Naaaliw siyang pagmasdan ang marahang pag-
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imbay ng mga balakang nito. There was something 
stimulating in the way she danced. Naisip niyang lalo 
siguro itong nakakaakit panoorin kung nakasuot ng 
angkop damit-pansayaw.

His wicked mind was presently estimating the 
woman’s vital statistics. Pasado sa kanya. 

Hindi masyadong matangkad but her curves are… 
fascinating.

Kanina ay itinuro na ito sa kanya ng tiyuhin 
at sinabing ito si Consolacion. Alam ni Renzo na 
ito rin ang babaeng tinutukoy ng mga pinsan niya. 
Maliwanag na binanggit nina Irene at Jane ang 
pangalan ng nanghuhuthot umano sa ama ng mga ito.

“Magaling palang magsayaw si Consolacion, 
Tito,” komento niya sa katabing tiyuhin.

Natawa si Tito Eds. “‘Aliw’ ang tawag sa kanya 
ng mga taga-rito.”

“Aliw? Unique name.”

“Her name means consolation, relief, comfort. 
‘Aliw’ sa malambing na Tagalog. Pero hindi pang-
consolation prize ’yan, mind you. Suwerte ang 
lalaking mapapangasawa ng social worker na ’yan.”

Puno ng giliw at pagmamalaki kung magsalita 
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ang tiyuhin tungkol sa babae. Hindi niya ito masisisi 
kung mahumaling man sa magandang dalaga. Siya 
mismo ay aminado na may appeal din si Aliw sa kanya. 
Kahit na nga ba nauna nang nasabi ng mga pinsan 
ang mga negatibong katangian nito. He was willing to 
give her the benefit of the doubt. Sabi nga, everybody 
is innocent until proven guilty. At iyon nga pala ang 
dapat una niyang iniisip: ang mapatunayang guilty 
as charged ito, hindi iyong ganitong napapatangay 
siya sa charm ng dancer.

“Social worker siya? Interesting.” Hindi nabanggit 
sa kanya ang propesyon ng target niya. Naisip ni 
Renzo, sa halip na bakasyon, he would be stalking a 
beautiful social worker. Hindi na siguro masamang 
kapalit.

“’Yung trabaho ba niya o siya mismo ang 
interesting?” may pagdududang tanong ng tiyuhin. 
Nakahalata yata na hindi mapuknat ang mga mata 
niya sa babae. “I know your reputation with women, 
Renzo. Huwag mo nang pagbalakan si Aliw kung 
hindi mo seseryosohin. Maraming magagalit sa ’yo 
pag nagkataon.”

“Including you?” Sinusubukan niya kung aamin 
sa kanya ang tiyuhin.

“Oo,” deretsong sagot nito. “At ang buong bayan 
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ng San Luis. Iba ang charisma ni Aliw, sadya kasing 
mabait at mabuti ang puso. Kung magkakainteres 
siya sa pulitika, papalaring manalo ’yan.”

Sapat na kayang patunay ang sinabi ng tiyuhin 
na head over heels ito sa social worker?

Sway me, take me, 

Thrill me, hold me

Bend me, ease me… 

Ang mga lyrics na iyon ang naririnig niya. At 
pakiramdam ni Renzo, ang mga katagang iyon din 
ang sinasabi ng body language ni Aliw. And should 
she ever tell those words to him verbally, he would 
be more than willing to oblige her.

Nang matapos ang tugtog ay saka lang sila 
lumapit sa dalaga.

“Wow, that was fantastic,” papuri ni Tito Eds. 
“Nakarating na ba sa ’yo ang mga ipinadala ko?”

“Kompleto po, salamat. Kailan ko naman po 
puwedeng i-pick up ’yung hinihingi kong… May 
kasama ho pala kayo, Tito Eds.” Napasin ng babae 
ang presensiya niya at tiningnan siya nito mula ulo 
hangang paa na parang kumikilatis ng ginto. 
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Hindi na niya hinintay na ipakilala siya ng 

tiyuhin.

“Hi, I’m Renzo.” Inilahad niya kay Aliw ang 
palad at sadyang nilagyan ng extra sugar ang ngiti. 
“Lorenzo Bautista. I’ve heard so much about you. 
Naikuwento ka na sa akin ni Tito nang maraming 
beses. Aliw, right?”

As she nodded and extended her palm, Renzo 
deliberately tightened his grip on her hand. What he 
really wanted to do was tell the woman to back off his 
uncle now that he’s here. Pero pinigil niya ang sarili. 

“Nasa lahi n’yo ba, Tito Eds, ang pagiging 
pulitiko? Mukhang may balak yatang kumandidato 
ang pamangkin ninyo at ako ang pinagpapraktisang 
kamayan,” sabi ng dalaga.

Medyo marahas nitong hinila ang kamay na 
hindi niya namalayang hawak-hawak pa rin niya. 
Hindi iyon kasing-lambot ng kamay ng mga babaeng 
nahawakan ni Renzo, pero hindi rin naman makalyo 
gaya ng inaasahan niya. Sakto lang na maramdamang 
babae ang ka-holding hand.

Ngayon ay naiintindihan na niya ang tiyuhin 
kung bakit lokong-loko ito sa magandang social 
worker. Kung kanina sa malayo ay na-appreciate 
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na niya ang aesthetic appeal nito, lalo na ngayong 
natitigan niya ito sa malapitan. 

There was something about Aliw. Iyong malamyos 
na boses siguro nito, kaya tuloy parang walang 
makaka-hindi sa pakiusap nito. Hindi niya sigurado 
kung ano ang mayroon ito eksakto.

“Sorry, medyo napahigpit,” paumanhin ng binata.

“Ikaw naman, Renzo, iba ang kamay ng dalaga sa 
kamay ng barako. Naku, pagpasensyahan mo na, Aliw. 
Pero tama ka, nasa lahi namin ang pulitika. Ewan ko 
lang kung may balak tumakbo ang damuhong ito at 
bigla-bigla’y napauwi ng San Luis.”

“Bakasyon ho ang ipinarito ko,” pagsisinungaling 
ni Renzo. “Na-miss ko ang buhay-probinsya, lalo na 
itong bayan natin na halos wala pa ring ipinagbago 
sa nakalipas na maraming taon. Kaya, Aliw, expect 
to see me from now on. Iikutin ko ang bayan natin.”

He looked at her intently. Hindi sa layuning 
sindakin ang dalaga kundi dahil hindi lang talaga 
niya mapigilang gawin iyon. Tama ang tiyuhin niya, 
may kakaibang charisma si Aliw. 

Her eyes, her nose, her lips are stunningly lovely. 
Her cheeks seem so soft. All the while he was thinking 
how those cheeks would feel against his.
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“Mabuti ka pa hayahay ang buhay.” Nag-iwas 

ito ng tingin. Siguro ay nailang nang mapansin ang 
pagtitig niya. Sa ilang sandali’y tila nag-apuhap ito 
ng masasabi at nang makabawi ay deretso siya nitong 
tinanong. “May sasakyan ka bang gamit habang 
naglilibot-libot?”

“Iyong Strada ko. Bakit?”

She hesitated for a moment bago sumagot. “Ahm, 
’ala lang. Kung saka-sakali, puwede bang mahiram? 
Pero ipinagpapauna ko nang hindi ako marunong 
magmaneho.”

At mukhang hindi rin niya ito kayang pahindian 
kahit balak pa yata siyang gawing tsuper.

“Sure.” He was already looking forward to being 
her personal driver. At saan naman kaya sila pupunta? 
Diyata’t nakita agad nitong may potensyal siyang 
maging benefactor. 

“Thanks, Renzo!” Parang kay-laking problema 
nito ang nabigyan ng solusyon. “Sabi na sa ’yo, Tito 
Eds, heaven will send me an aide.”

“Paano ’yan, sakali bang kakandidato ang 
pamangkin ko, sa kanya na ba ang boto mo?” 
nakikigalak na biro ng matanda.
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“Yes, Tito Eds, plus free campaign manager,” biro 

pa ng babae.

Mukha namang mabait si Aliw at wala sa 
hitsura ang pagiging abusada. Single mom ba ito o 
breadwinner? Bakit kailangan nitong gatasan ang 
Tito Eduardo niya gayong kabit naman na raw ito 
umano ng negosyanteng si Juancho Lim?

Gusto niyang makilala pa nang husto si Aliw. 
Hindi dahil sa utos ng mga pinsan na subaybayan ito 
kundi dahil sa udyok ng sariling damdamin. 
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Habang nag-aabang ng masasakyang tricycle pauwi, 
binanggit ni Aliw sa dalawang kasama na mayroon 
pa sana silang isang pupuntahang prospect subalit 
nagdadalawang-isip siya.

“Ano? Si Maria Consolacion Recuerdo nahiyang 
mag-solicit? Kalokohan!” kantiyaw ng kaibigang si 
Annie.

Katatapos lang ng kanilang altruistic deed, nilibot 
nila ang karamihan ay dating kaklase at schoolmates 
mula sa pinagtapusang Ditumabo National High 
School upang mangalap ng pondo para sa malaking 
proyekto ng kanilang alumni association.

“Sa ex-boyfriend mo nga na si Juancho hindi ka 
nahiya. At pati sina Doc André at Gerard na hindi 
naman alumni members, hindi mo pinatawad, ’tapos 
sasabihin mo ngayon na nahihiya kang mag-solicit?” 
segunda ni Kim. Nakasimangot na ito dahil kanina 
pa raw sumasakit ang ulo.

“Masama bang makaramdam ng hiya?” balik-
tanong ni Aliw sa dalawa. Ganoon na ba kakapal 
ang mukha ko at hindi mapaniwalaan ng mga ito na 

3
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marunong din akong mahiya?

Hindi naman masyado. Sadyang matalas lang 
ang kanyang pakiramdam at marunong siyang 
makisama. Nararamdaman niya kung ang isang 
tao ay bukas-palad magbigay ng tulong. Ever since, 
hindi pa siya nang-harass at namilit na manghingi ng 
tulong sa kahit kanino. Dahil friendly siya at hindi 
plastic, napakadali sa kanya ang humingi ng pabor.

Kinapos lang talaga ang powers niya sa guwapong 
pamangkin ni Tito Eds.

Wala talaga siyang kabalak-balak na hingan ng 
pabor si Renzo sa unang pagtatagpo pa lamang nila. 
Ang kaso, na-mental block siya dahil sa makahulugang 
pagtitig nito—wala siyang ibang naisip sabihin. At 
the time, para bang ang gusto lang niyang gawin ay 
makipagtitigan kay Renzo.

At dahil ang laman ng isip ni Aliw bago pa man 
lumapit ang magtiyuhin ay tungkol sa pinoproblema 
niyang sasakyan, presto, iyon ang nasambit niya. 
Mabuti na rin lang na may nasabi siya kaysa wala. 
Baka kasi isipin pa nitong nakaka-starstruck ang 
sariling kaguwapuhan kaya she’d been speechless.

“Ikaw, Anemone, para kang double-sided 
tape. Kanina lang magkakampi tayo ’tapos ngayon 
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sinasabotahe mo na ako. At ikaw naman, Kimberly, 
believe me, hindi kita sinet-up. I didn’t know that 
Crush was there,” tukoy niya sa childhood crush 
nilang tatlo na si Gerard Figueroa.

Iningusan lang ng dalawa ang pagpapaliwanag 
niya.

“Okay, sige na nga, sorry na. Kung gusto n’yo 
talagang maka-break even sa akin, samahan ninyo 
ako sa Bautista Residence para makita ninyo kung 
paano ako ma-tense. Deal?”

“No deal. For sure, scheme na naman ’yan,” ani 
Kim.

“Correct. Kim and I have learned our lessons. At 
ikaw, para magtanda ka rin, we’re gonna give you 
a taste of your own medicine,” sermon naman ni 
Teacher Annie. “Para maramdaman mo ang pressure 
na binigay mo sa ’min.”

“Binibigyan na nga kayo ng chance na makaganti, 
ayaw n’yo pa. Kayo ang bahala.” Alam naman niyang 
tampong-ewan lang ang dalawa. Kung totoong galit 
ang mga ito ay siguradong hindi na siya pasusukubin 
sa nag-iisang payong na dala nila.

Kung alam lang ng mga ito ang pagkakataong 
iniaalok niya. She felt so silly around Renzo! Kaya nga 
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gustong isama ni Aliw ang dalawa ay para magkaroon 
siya ng lakas ng loob na harapin ang lalaki. Para 
siyang turete pag nasa malapit ang binata.

At ’yung unggoy na ’yon mukhang sinasadyang 
magpa-charming lalo. Ngiti nang ngiti at pumayag pa 
talagang maging driver!

Pero mula noon ay hindi pa niya ito kinokontak. 
May ilang linggo pa naman siya para makahanap ng 
sasakyan.

“Teka nga pala, Aliw. Ano ’yung nababalitaan ko 
na mayroon ka raw bagong ginagatasang kalabaw?”

Pinagtawanan lang niya ang sinabi ni Annie. 
What else is new?

“Kalabaw talaga? Di ba puwedeng baka na lang 
para mas sosyal naman? Hay naku, hindi pa rin maka-
get over hanggang ngayon si Konsehala.”

“Nakabalik na ako’t lahat from London, issue pa 
rin ’yan?” komento ni Kim.

“Paanong mamamatay ang issue, itong si Aliw 
ayaw umiwas kay Juancho. ’Yung Intsik naman 
na ’yun obvious masyado.” Obvious talagang may 
pagtingin pa rin sa kanya ang ex-bf. Kaya nga kapag 
may kailangang bilhin sa hardware ang opisina, 
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parating siya ang naka-front dahil nakaka-discount 
siya sa negosyante. “Ewan ko ba sa love triangle 
ninyo. Pare-pareho kayong hindi maka-get over.”

“Si Konsehala lang. Kami ni Juancho, naka-move 
on na. Kita n’yo naman, we’re on speaking terms 
matagal na, at magkaibigan pa. Pero speaking of the 
jealous konsehala…”

Pasimple niyang itinuro sa dalawa ang gray 
Adventure na sasakyan ng nasabing pulitiko. Kanina 
pa ito nakasunod sa kanila mula pa noong pag-alis 
nila sa Lim Hardware. Hanggang sa Gatchalian Clinic 
at Clementine’s Pantry ay nakabuntot ito. Tinted 
kasi ang bintana kaya hindi niya makita ang sakay 
na hindi rin bumababa. Malamang isinugo iyon ng 
kanilang di-masyadong butihing konsehala.

“Huwag na kayong magtaka kung sa susunod 
hindi lang ako ang laman ng balita. Siguro bukas 
tatlo na tayong mababansagang milkmaid.” 

Sabay-sabay pa silang natawa sa posibilidad na 
iyon.

—————

Pagkagaling ni Renzo sa espionage assignment 
na ibinigay ng mga pinsan ay dumeretso na siya sa 
Costa Bello. Hindi niya alam kung bakit agad siyang 
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napapayag nina Jane at Irene na tanggapin ang task. 
Either malakas ang convincing powers ng dalawa o 
interesado lang talaga siya sa subject.

Nadatnan niya sa resort si Jane na excited na 
naghihintay ng update.

“Ano’ng balita, Renzo? May nakuhanan ka bang 
eksena?” 

“Wala. Everything seems normal. Walang kahina-
hinala sa activities niya this day.”

Inutusan siya nitong kunan ng picture si Aliw 
kasama ang lover nito. Ang picture daw na iyon ang 
ipapakita nila kay Tito Eds para magising na ito sa 
kahibangan sa social worker.

“Bakit wala? Ang sabi ng friend ko, ganoon daw 
ang pattern ng pagtatagpo ng magkalaguyo na ’yon. 
Pupunta si babae sa hardware at pag-alis nito ay 
susunod na si Juancho kung saan man ang meeting 
place nilang dalawa.”

“Maniwala ka, Jane. May kasama si Aliw 
pero hindi lalaki. Dalawang babae. Marami silang 
pinuntahan pagkagaling sa hardware including a 
clinic and a bakeshop. Satisfied?”

“No! She’s hiding something. Hindi ko 
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matatanggap na maging stepmother ang babaeng 
iyon!” nanggagalaiting pahayag ng pinsan.

At lalong ayoko siyang tawaging Tita. “Credible 
source ba naman kasi iyang friend mo?”

“Siyempre! Paano hindi magiging credible, eh, 
iyong kaibigang tinutukoy ko, eh, si Councilor Nancy. 
Asawa niya si Juancho Lim. Kaya kilalang-kilala niya 
ang ugali ng Aliw na ’yon… ay, shit! Ang tanga ko! 
Bakit nga pala car ni Nancy ang pinagamit ko sa ’yo?”

Hindi nito ipinagamit ang Strada niya dahil 
nabanggit niyang hihiramin iyon ni Aliw. Mahirap 
nang mabisto siyang nag-eespiya. Lamang, mahigit 
isang linggo na ang nakakalipas ay hindi pa rin 
nagpaparamdam sa kanya ang dalaga. Minsan lang 
uli ito nagawi sa aerobics session at hindi pa siya in-
approach.

“Bagsak ang Plan A mo,” kantiyaw niya kay Jane. 
“Hindi rin yata feasible ang Plan B kasi mailap ang 
target. Ayaw lumapit sa bitag.”

“Renzo! Huwag ka na ngang mang-asar. Kasali 
ka rin dito, remember? Tingnan mo si Daddy para 
ma-inspire kang tulungan ako.” Itinuro nito ang 
kinaroroonan ng ama. 

Malapit si Tito Eds sa itinatayong gusali at 
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kasalukuyang nagmamando sa isang tauhan. Ilang 
araw na rin itong hindi umuuwi ng bahay dahil may 
tampo sa mga anak. Nagsabi na ang matanda na 
gusto nitong mag-asawang muli. Sa kasamaang-palad 
ay walang sumang-ayon ni isa sa apat na mga anak 
nito. 

Noong hindi pa niya nakikita ang gusto nitong 
mapangasawa, pinayuhan niya ang mga pinsan 
na pagbigyan na lang ang matanda. Pero nang 
makaharap niya si Aliw, nag-iba ang ihip ng hangin. 
Pumanig siya sa mga pinsan. Tama ang mga ito, hindi 
bagay si Aliw kay Tito Eds.

What other motive could she have for agreeing to 
marry a man old enough to be her father? Not love for 
sure. 

May hinala siyang naalok na ng kasal ng Tito 
Eduardo niya ang babaeng mahal nito, kaya nga 
nagtatampo at hindi umuuwi sa sariling bahay ang 
matanda at dito sa resort tumutuloy.

Kailangang kumilos ni Renzo para alamin ang 
motibo ni Aliw—para sa ikabubuti ng tiyuhin at para 
sa future ng resort.

“Ipapamigay na ni Dad ’yang mga materyales 
na ’yan na pinapa-sort out niya,” ani Jane sa tonong 
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nagsusumbong.

“Those are scraps anyway,” pawalang-bahalang 
tugon ni Renzo.

“Wait, Cousin. Let me finish the story. Pagkatapos 
ng mga malalaman mo ngayon, at ganyan pa rin ang 
stand mo, fine, iisipin ko na lang na mali ang outlook 
ko sa buhay. O kaya naman, nagayuma ka na rin ng 
babaeng ’yon.”

Nalaman niyang ang scrap materials na iyon 
kasama ang mga lumang kitchen utensils ng restaurant 
ang hininging birthday gift ni Aliw dalawang buwan 
mula ngayon.

What a choice for a birthday present!

At ang nakapagpatulala sa kanya ay ang 
nilalaman ng draft ng testament na handwritten 
mismo ng tiyuhin.

“Saan mo nakuha ang mga ito?”

“Sa kuwarto ni Daddy. Ipinapanotaryo na niya 
iyan kay Attorney. Mabuti na lang practical mag-
advise ’yung isa. Ang sabi saka na lang daw kapag 
kasal na para hindi na kailangang i-revise.” Si Jane na 
ngayon ang nang-aasar sa kanya. “So, p’ano pag hindi 
natin napigilan ito? Good luck sa bago mong business 
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partner. Iyon ay kung hindi siya magkakainteres sa 
lupa. What if ibenta niya sa iba, eh, di goodbye Costa 
Bello na?”

Hindi niya mapapayagan ang gayon. This resort 
meant so much to him. Ito ang katuparan ng kanyang 
pangarap na negosyo na magbibigay sa kanya ng 
seguridad sa buhay. Hindi na niya mararanasang mai-
dump muli dahil lang sa second-rate ang kategorya 
ng bulsa niya. Marami silang magkakabarkada na 
magkakasosyo doon sa manufacturing business. Sa 
resort, silang magtiyuhin lang, walang panggulo.

May isa pang ‘career’ na iniaalok sa kanya ang 
isa pang tiyuhin, pero hindi sigurado si Renzo kung 
naroon talaga ang puso niya.

Pulitika.

“Malaki ang posibilidad na manalo ka sa election, 
Renzo.” Kaga-graduate pa lang niya sa college ay 
hinihimok na siya ng Tito Dante niya na pasukin 
ang mundo ng pulitika. Sad to say, wala siyang 
madamang amor sa nasabing career. “Isa kang 
Bautista. Naniniwala akong hanggang ngayon ay 
hindi pa rin tuluyang nakakalimot ang San Luis sa 
mga progresong naiambag ng dati nilang mayor. With 
your name and good looks… Maaalala nila sa iyo ang 
lolo mo sa tuhod.” 
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 “Wala akong alam sa politics, Tito. Marami 

naman kaming magpipinsan, sa kanila na lang kayo 
pumili. Nariyan si Eriq. Nabanggit na niya sa akin na 
interesado siya.”

“Pero ikaw ang first choice ko. Another thing, 
middle name lang ni Eriq ang Bautista at mas gusto 
niyang unahin ang pagkuha ng Bar Exams. Ganito 
na lang, huwag mong isara ang puso mo sa ngayon. 
Malay natin, isang araw magising kang interesado ka 
na. Hindi ka naman magme-mayor agad. Umpisahan 
natin sa pagiging konsehal.”

‘King-maker’ kung tawagin ang tiyuhin niyang 
ito na black sheep sa magkakapatid. Nang maibenta 
ang mga lupaing minana dahil sa pagkatalo sa sugal, 
nakuntento na lang itong maging campaign manager 
ng kung sinu-sinong tiwaling pulitiko na saksakan ng 
kapal ng mukhang kumandidato para magkaroon ng 
titulong ‘Kagalang-galang’ o ‘Honorable’.

Bakit kaya hindi na lang ito ang kumandidato? 
Maboladas naman ito at sadyang mabulaklak 
magsalita.

“Alam mo, Hijo, kailangan ka ng bayan. Panahon 
na para mapalitan ang mga nakaluklok sa posisyon 
na wala na ngang silbi ay malakas pa ang loob na 
mangurakot. Mag-isip-isip ka. This might be your 
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calling. Matitiis mo bang tuluyang magdusa ang 
buong bayan nang dahil lang sa mga ganid na 
nanunungkulan?”

Nais sana niyang isagot, At sino kaya ang 
tumulong para malagay sila sa puwesto?


