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ecember 2012...
Malakas na sigaw ni Troy ang 

umalingawngaw sa buong kapaligiran niya. 
Kasalukuyan siyang nakatayo sa isang bahagi 
ng Intramuros wall kung saan tanaw ang isang 
malawak na golf course at sa di-kalayuan ay ang 
Manila City Hall.

Magkakahalong galit, pait, at sakit ang 
nagpapabigat ngayon sa kanyang puso, kaya idinaan 
na lamang niya iyon sa pagsigaw upang kahit kaunti 
ay mailabas niya ang labis na pagdaramdam. Ngunit 
kahit yata pagsigaw niya ay hindi nakatulong. 
Naroon pa rin sa puso niya ang matinding sakit.

Ayaw niya sanang dumalo sa kasal ni Louise; 
masasaktan lamang kasi siyang nakikitang ikinakasal 
ang babaeng minamahal sa ibang lalaki. Ang 
masaksihan ang pagpapalitan kanina ng wedding 
vows ni Louise at ng mapapangasawa nitong si 
Rey ay tila isang punyal na sumaksak sa puso niya. 
Napakasakit!

Ngunit dumalo siya sa kasal bilang paggalang 
na rin sa mga magulang ng bride at para na rin 
sa babae mismo. Matagal nang magkaibigan ang 
kanilang mga pamilya. Pinagkasundo pa nga sila 
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ng kani-kanyang mga magulang noon na sila ang 
magpakasal.

Ngunit natagpuan ni Louise ang pag-ibig sa 
ibang lalaki.

Pagkatapos ng kasal sa San Agustin Church 
nang araw na iyon ay minabuti ni Troy na huwag 
nang dumerecho pa sa reception. Ayaw na niyang 
pasakitan pa ang puso niyang durog na durog na. 

Sa halip, minabuti niyang maglakad-lakad sa 
Intramuros. At nang mapagod siya ay tumayo na 
lang ang binata sa kinatatayuan niya ngayon. Muli 
siyang nagpakawala ng isang malakas na sigaw, 
dahilan upang pagtinginan siya ng mga turistang 
nagkakasiyahan sa pagkuha ng mga litrato. Ngunit 
wala siyang pakialam. Gusto niyang mailabas ang 
pait sa puso niya.

Ngunit pagkasigaw ni Troy ay may isa pang 
umagaw sa atensyon ng mga turista at pati na rin ng 
mismong atensyon niya.

“Magnanakaw! Mga magnanakaw!” histerikal na 
sigaw ng isang tinig ng babae.

Napalinga si Troy sa pinagmulan ng boses at 
laking gulat na lamang niya nang mabangga siya 
ng isang lalaking tumatakbo. Muntik pa nga siyang 
matumba sa lakas ng pagkakabangga nito sa kanya. 
Kasunod ng tumatakas na lalaki ay ang dalawa pang 
lalaki na may hawak na maleta.

“Mga walanghiya kayo, ibalik ninyo ’yan!”
Doon napansin ni Troy ang babaeng sumisigaw, 
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hinihingal-hingal na sa pagtakbo at paghabol sa 
tatlong lalaki. Mabilis ang naging reaksyon niya. 
Hinabol na rin niya ang tatlong mandurukot.

“Damn!” usal niya. Kadalasan kasi ay mabilis 
siyang tumakbo. Ngunit dahil naka-leather shoes 
siya ngayon ay nahihirapan siyang pabilisin ang 
pagtakbo.

Bahagyang lumingon ang tatlong lalaki at 
nang mapansin na hinahabol niya ang mga ito 
ay mas binilisan pa ng mga mandurukot ang 
pagtakbo. Nakita niya ang isang malaking gap sa 
pinatutunguhang direksyon ng mga mandurukot. 
Dahil may katandaan na rin ang Intramuros wall, 
ang ilan sa mga bahagi nito ay nasisira na at off-
limits na sa mga turista. At isa sa mga sira nang 
bahagi ng pader ay ang gap na ito.

Tiyak na niya na wala nang iba pang tatakbuhan 
ang tatlong mandurukot. Binilisan niya ang 
takbo at lumiit ang distansya niya sa mga ito. 
Nang mapalapit na sa gap ang mga magnanakaw, 
inasahan niya na titigil na ang mga ito sa pagtakbo. 
Ngunit laking gulat niya nang wari’y effortless na 
tinalon lang ng tatlo ang gap upang marating ang 
kabilang bahagi ng pader.

Napatigil sa dulo ng gap si Troy. Napagtanto 
niyang mukhang imposibleng matalon niya ang 
ganitong kalayong gap papunta sa kabila. Nilingon 
pa siya ng mga magnanakaw at binelatan. At 
binagalan na ng tatlong lalaki ang pagtakbo dahil 
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palagay ang mga ito na hindi na niya mahahabol 
ang grupo.

Narinig niya ang paghikbi ng babae mula sa 
kanyang likuran. Nilingon niya ito. Hindi niya 
maatim ang makitang umiiyak ang estranghera. 
Nakadama siya ng matinding awa para rito. Muli 
niyang ibinaling ang tingin sa walanghiyang mga 
magnanakaw na ngayon ay naglalakad na lamang. 
Matinding galit ang nadama niya sa mga ito.

Kinuha niya ang kanyang cellphone.
“Yes, Sir?” anang lalaki sa kabilang linya.
“Seal the gates here in Intramuros. There are 

three muggers on the run. Go and find them,” 
matatag na utos ni Troy sa chief police officer na 
kausap niya. Ang pulis ding ito ang nakatalaga 
sa seguridad ng katatapos lamang na kasal nina 
Louise at Rey. Inilarawan niya sa pulis ang hitsura 
ng tatlong magnanakaw at ang lugar kung saan 
maaaring puntahan ng mga ito.

Nang matapos niyang kausapin ang pulis, 
nilapitan niya ang babaeng umiiyak. Inabutan niya 
ito ng panyo.

“Miss, please do not cry now. Mababawi mo rin 
ang ninakaw nila sa ’yo,” Troy said to the woman 
reassuringly.

R

Kahit na medyo malabo ang paningin ni Lala 
dala ng luhang namuo sa kanyang mga mata, hindi 
niya maikakaila ang kakisigan ng lalaking nag-aalok 
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sa kanya ng panyo na nakatayo ngayon sa kanyang 
harapan.

Kinuha niya iyon at pinunasan ang luha sa mga 
mata. 

“S-salamat...” sambit niya habang pinipilit 
pigilan ang paghikbi. Ngayong napunasan na niya 
ang luha sa mga mata ay naging mas malinaw 
ang paningin niya. Tiningnan niya ang lalaki at di 
nga siya nagkamali. The man was gorgeous... no... 
extremely gorgeous!

This man, by Lala’s standards, was the perfect 
embodiment of every woman’s tall, dark, and 
handsome dream guy. Moreno ito at matipuno ang 
katawan. Semi-bald ang hairstyle nito at may mabait 
na mukha dahil sa ngiting ibinibigay sa kanya. 
Subalit sa likod ng ngiting iyon ay naramdaman 
ni Lala ang kalungkutan sa mga mata nito na pilit 
itinatago ng lalaki.

“I couldn’t bear to see a beautiful woman like 
you crying,” he said, his voice was soothing.

Akalain mo, maganda pa rin daw ako kahit 
umiiyak, pilyang naisaloob ng dalaga kahit 
desperada siya dahil sa pagnakaw sa kanyang bag.

Narinig niya ang pag-ring ng cellphone ng 
estranghero na siyang sinagot ng huli. Matapos 
nitong kausapin ang nasa kabilang linya ay muli siya 
nitong binalingan.

“Nahuli na ng Intramuros police force ang mga 
nagnakaw ng bag mo,” imporma ng lalaki. Inalok 
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nito sa kanya ang kamay nito. “Tara, pumunta na 
tayo sa presinto.”

Dahil mukha namang mapagkakatiwalaan ang 
binata at tinulungan pa siya nitong masawata ang 
walanghiyang mga lalaking nagnakaw sa bag niya, 
hinawakan na ni Lala ang inaalok nitong kamay. 
Bumaba sila sa cobbled stone stairs ng Intramuros 
wall at sabay nilang binagtas ang daan patungo sa 
police station.

Na-recover mula sa tatlong magnanakaw ang 
maleta ni Lala. Nang hingan siya ng salaysay ng 
isang pulis tungkol sa nangyari para sa isasampang 
kaso laban sa tatlo, sinabi niya na pinagtanungan 
lamang niya ang mga lalaki tungkol sa isang 
address na dapat ay pupuntahan niya. Akala niya 
kasi ay mapagkakatiwalaan ang mga ito. Ngunit 
nang malingat siya saglit para bumili ng fishball 
sa malapit, nagulat na lang siya nang mapansing 
wala na ang maletang inilapag niya sa pavement at 
nakitang tumatakbo na palayo ang tatlong lalaki.

“Mamang Pulis, may isa pa po akong pabor sa 
inyo,” ani Lala na medyo nahihiya.

“Sure, ano iyon?” tanong ng pulis.
“P-puwede po bang... magpa-picture kasama 

kayo?”
Natutuwa kasi si Lala sa kakaibang istilo ng 

uniporme ng mga pulis dito sa Intramuros. Katulad 
niyon ang mga damit ng mga guardia civil noong 
panahon ng mga Kastila. Isama pa ang arkitektura 
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ng police station na animo’y hawig ng mga kuwartel 
o ancestral prison noong panahon din ng mga 
Kastila. Para bang nagbalik siya sa nineteenth 
century.

Habang nagpapa-picture siya kasama ang pulis, 
napansin niyang ngingiti-ngiti ang tall, dark, and 
handsome savior niya sa isang sulok. Tila ay naa-
amuse ito sa kababawan ng kaligayahan niya.

R

“Manoy, maraming salamat sa pagtulong sa 
akin,” ani Lala nang makalabas na sila ng lalaki sa 
police station.

“Manoy? Mukha na ba akong matanda?” kunot-
noong tanong nito.

“Ha?” naguguluhang usal niya. “Ay, oo nga pala, 
nasa Maynila ako,” aniya, sabay tampal sa kanyang 
noo. “Sorry na, Manoy, este, Kuya. Sa probinsya kasi, 
‘Manoy’ ang tawag namin sa isang lalaki na hindi 
namin alam ang pangalan, mapabata man sa amin o 
nakakatanda. Hindi mo pa naman kasi ipinapakilala 
ang sarili mo, eh.”

“Sorry na po, Manay,” tugon ng lalaki na 
nakangiti. “My name is Troy. Kung trip mo akong 
tawaging ‘Manoy Troy’, ayos lang sa akin, Manay.”

Troy? Ang guwapo ng pangalan! Kasing-gwapo ng 
may-ari, nasaisip ni Lala. Hindi yata bagay lagyan ng 
‘Manoy’ ang pangalan nito. “Ako nga pala si Lala,” 
pakilala niya sa sarili.

Nagkamayan sila.
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“So, what brings you here in Manila?” usisa sa 
kanya ni Troy.

“Hinahanap ko kasi ang tatay ko,” tugon niya. 
“Sa New Manila raw ang address niya. Alam mo ba 
kung saan iyon? Malapit na ba iyon dito?”

“Naku, Lala, hindi rito sa Maynila makikita ang 
New Manila. Nasa Quezon City iyon.”

Nanlumo siya. “Gan’un ba?” usal niyang 
nanghihina. Inakala kasi niya na dahil New Manila 
ang pangalan ng lugar ay nasa Maynila talaga ito. 
Sinisi niya ang sarili dahil sa kakulangan niya sa 
pagre-research sa hinahanap niyang lugar. Basta 
na lamang kasi siya sumugod papuntang siyudad. 
Kailangan kasi niya ng tulong ng ama... ngayong 
lumalala na ang sakit ng kanyang ina. Tinamaan ito 
ng sakit sa buto.

“Masasamahan kita roon kung payag ka,” pag-
alok ni Troy sa kanya. “But not now. Medyo pagod 
na rin kasi ako, pasensya na. Maybe tomorrow?”

“Naku, hindi na, Troy. Ang laki na ng naitulong 
mo sa akin ngayon, nakakahiya na.”

“Nah, don’t mind that,” anito. “Saan ka ba 
tumutuloy ngayon dito sa Maynila? Ihahatid na kita 
roon.”

Napakamot ng ulo si Lala.
“Actually, maghahanap pa ako ng murang hotel 

dito na matutuluyan kahit isang araw lang. May 
alam ka ba?”

Saglit na napaisip si Troy bago, “Yes, meron. 
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Libre pa kung gusto mo.”

“Talaga?” manghang bulalas niya. “Saan?”
“Sa condo ko.”
“Sa condo mo?” pag-uulit niya dala ng pagkalito.
“Yup.”
Bahagyang ngumiti ang dalaga. “Marami ka 

nang naitulong sa akin, Troy. Nag-ala-Temple Run 
ka na nga para lang mahabol ang mga nagnakaw sa 
maleta ko kanina.” Ang tinutukoy ni Lala na Temple 
Run ay ang isang laro sa smartphone. Tipid na 
tumawa si Troy sa binitiwan niyang joke. “Ayaw na 
kitang abalahin pa,” pagtatapos nito.

“Hindi naman kita aalukin kung naaabala mo 
ako. I just wanted to help you, Lala,” saad ng binata 
na tumitig sa kanyang mga mata. 

Pakiramdam niya ay na-hypnotize siya ng 
mga matang iyon. Pumayag na siya sa alok nitong 
manuluyan dito pansamantala.

b
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umakay sila sa kotse ni Troy na nakaparada 
malapit sa San Agustin Church. Sinabi nito kay 

Lala na galing ito sa isang katatapos lang na kasal 
kaya ito nakasuot ng barong. Isang oras mahigit 
ang naging byahe nila mula Maynila papunta sa 
condominum building na tinutuluyan nito sa Makati.

“I’ll just change and then you can sleep in my 
room,” anito pagpasok nila sa condo unit ng lalaki 
na nasa ikalabimpitong palapag ng gusali.

Mabilis na pumasok si Troy sa kuwarto nito at 
nang lumabas ay nakasandong puti at jersey shorts 
na lamang. Unconsciously, napalunok si Lala. Really, 
he had squared, broad shoulders, perfectly sculpted 
chest, and well-toned biceps.

“You can go in now,” nakangiting alok nito 
habang nakaturo sa kuwarto nito.

“Eh, saan ka matutulog?”
“On the couch.”
“Ano? Bahay mo ’to ’tapos ikaw pa ang 

matutulog sa sofa?” gulantang na sambit ni Lala. 
“Hindi na, Troy. Ako na lang dito sa sofa.”

“Huwag nang matigas ang ulo, Lala. I know 
you are tired. Galing ka sa mahabang byahe, 
nanakawan ka pa. Kailangan mo ng komportableng 

Chapter Two

S
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mahihigaan.”

“No. Okay na ako rito sa sofa, promise.”
Inilapag niya ang kanyang maleta sa tabi ng sofa 

saka umupo.
“Lala...” may himig ng pagbabanta sa tinig nito. 

“Sumunod ka na sa akin, please.”
“Alam mo, Troy, sa probinsya namin, mas 

malambot pa ang sofa mo kaysa sa kama ko kaya 
okay na ako—”

Napahiyaw na lang si Lala dahil sa biglaang 
pagbuhat sa kanya ng kausap at dinala siya nito sa 
loob ng kuwarto. Pagkatapos ay maingat siya nitong 
inilapag sa kama.

“I insist you sleep in here. You may take a dip in 
the bathtub for as long as you want.” Bumuntong-
hininga ito bago magpatuloy, “Alam kong pagod 
na pagod ka na pagkatapos ng nangyari sa iyo.” 
Naglakad ito papuntang pinto at hinawakan ang 
doorknob. “I am leaving you now. Kung may 
kailangan ka, nasa sala lang ako.”

Nang dalhin na ni Troy ang maleta niya sa loob 
ng kuwarto, pumasok ang dalaga sa bathroom na 
nasa loob mismo ng silid. Maliit lamang iyon at ang 
kalahati ng banyo ay inookupa ng isang bathtub.

Dahil ngayon lang nakagamit ng ganito si Lala, 
sarap na sarap siya sa paliligo. Habang kinukuskos 
niya ang balat gamit ang mga bula, bumalik sa 
alaala niya ang sinabi ni Troy kanina.

“Alam kong pagod na pagod ka na pagkatapos ng 
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nangyari sa iyo.” 
Oo, pagod siya, dahil sa byahe at sa pagtakbo. 

Ngunit ang mga katagang iyon ng binata... pakiwari 
niya ay sinasabi iyon ni Troy mismo sa sarili nito 
kaysa sa kanya. Kahit na nakakabiruan niya ito 
kanina sa Intramuros, hindi nakatakas sa kanyang 
pansin ang lungkot sa mga mata nito.

At kanina, habang nagmamaneho ito papunta ng 
condo, pansin niyang parang nanghihina ito at wala 
sa huwisyo na magmaneho. Isang beses na ngang 
muntik silang mabangga sa isang poste kung hindi 
lang kaagad nailiko ng lalaki ang manibela paiwas.

Dahil doon, naisipan ni Lala na 
makipagkuwentuhan kay Troy. Baka kasi inaantok 
ito kaya muntik na silang mabangga kanina. 
Nabanggit nito sa kanya na isa itong software 
engineer at matagal na nanirahan sa US at kababalik 
lang nito ng Pilipinas. She was really impressed with 
him. At sa paraan ng pagkukuwento nito, batid ni 
Lala na matalino ang binata.

 Matapos maligo at magbihis ay ginalugad niya 
ng tingin ang kabuuan ng kuwarto ng lalaki. Blue 
ang kulay ng lahat ng gamit dito; from the walls 
to the curtains right down to the bed mattress. At 
sa kanyang pagmamasid, napansin niya ang isang 
photo album na nakalagay sa isang dark wood shelf 
malapit sa pinto. Ito ang nakaagaw ng pansin niya 
dahil ito lamang ang photo album sa shelf na iyon. 
Ang karamihan kasi ng mga gamit roon ay pawang 
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mga libro na tingin niya ay tungkol sa software 
development ang mga paksa.

Kinuha niya ang photo album at bumulaga sa 
kanya ang larawan ng magkatabing batang lalaki 
at babae na masayang kumakain ng ice cream. 
Nahinuha ni Lala na ang batang lalaki ay si Troy. 
Kahit noong bata pa man ito, pansin na niyang 
guwapo ito base sa larawan. Unti-unting niyang 
binuklat ang bawat pahina ng photo album at 
nakita niya ang pagbabago ng hitsura ni Troy mula 
pagkabata hanggang sa pagbibinata nito. At sa 
karamihan ng mga larawan ng binata, kadikit nito 
ang mga litrato ng isang babae.

Malakas ang kutob niyang hindi kapatid ni Troy 
ang babaeng ito. This girl was more than that. A 
girlfriend, perhaps?

Nakumpirma niya ang hinala nang makita ang 
huling larawan sa photo album. It was a prenuptial 
photo of Troy and the girl. May caption pa sa 
larawang ito: Engr. Troy Rommel Romero & Louise 
Mene—

Nagulat si Lala kaya naisara niya bigla ang photo 
album nang di pa natatapos basahin ang caption. 
Kung gayon, kasal si Troy sa babaeng ito. Ngunit 
nagtataka siya, bakit wala ngayon ang asawa nito? 
Nangibang-bansa ba ito? Nagbakasyon? O di kaya 
ay... naghiwalay na ang mga ito?

Lumabas siya ng kuwarto. Pumukaw ng pansin 
niya ang bukas na TV sa sala. Isang basketball game 
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ang kasalukuyang pinapalabas. Hindi niya maaninag 
ang bulto ni Troy sa sofa kaya inisip ni Lala na 
nakahiga ang lalaki habang nanonood ng TV.

Lumakad siya palapit ng sofa. Tama nga siya, 
nakahiga si Troy sa sofa, ngunit nakapikit na ang 
mga mata nito, wari’y natutulog. Pinatay niya ang 
TV at bumalot ang katahimikan. Saglit niyang 
pinagmasdan ang mukha ng lalaki. She really could 
not contain her crush for this man. Nate-tempt nga 
siyang haplusin man lang ang pisngi nito, ngunit 
pinigilan niya ang sarili. May-asawa na ito.

Babalik na sana siya ng kuwarto nang marinig 
niyang umungol si Troy. At ang kaninang payapang 
mukha nito habang natutulog ay biglang lumukot. 
Para itong nagdidiliryo. Kagyat niya itong nilapitan 
at hinaplus-haplos ang mukha hanggang sa 
mahawakan niya ang noo nito.

“Diyos ko!” usal niya. Mainit si Troy. 
Dali-daling siyang nagpunta sa kusina at 

kumuha ng palanggana upang gumawa ng cold 
compress. Pagkabalik niya sa sala ay kaagad niyang 
ipinunas ang basang face towel sa buong katawan ni 
Troy. Mabuti na lang at nakasando ito kaya naging 
madali para sa kanya na punasan ang lalaki.

Umuungol pa rin ito dahilan upang mabahala 
si Lala. Baka binabangungot na ito dala ng taas ng 
lagnat.

“Troy... gising... Troy...” Niyugyog niya ang lalaki.
Dumilat ang mga mata nito. Ngunit kahit gising 
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na ito ay wari’y wala itong muwang sa paligid.

“Troy, ayos ka lang ba? Nilalagnat ka...” 
nangangambang sambit niya.

“Please... stay close to me,” groggy na wika nito.
At hindi inasahan ni Lala ang sunod na ginawa 

ni Troy. Kinabig siya nito palapit sa dibdib nito, 
dahilan upang mapakapit siya sa malalapad na 
balikat ng lalaki. She felt the first sign of her arousal. 
Ang sarap sa pakiramdam niya na kapitan ang 
malalapad na balikat nito. Pagkatapos ay marahan 
siya nitong hinalikan nang may pag-aalinlangan at 
paggalang. Ngunit hindi alam ni Lala kung bakit 
hindi siya nakapanlaban pa sa halik na iyon sa 
kanya ni Troy.

Alam din niya ang sagot sa kanyang katanungan 
at di niya iyon maikakaila sa sarili. His gentle 
yet passionate kiss weakened her body while the 
attraction and arousal she felt for him strengthened. 
Her lips burned against Troy’s, devouring each 
other’s passion. 

Lala couldn’t get enough of the pleasure brought 
by the feel of his playful tongue inside her mouth. 
That gentle kiss he gave to her led to something 
more wonderful and heavenly. Suddenly, he 
snatched the hem of her shirt, removing it over her 
head and throwing it on the floor. Then his skillful 
fingers moved behind her and instantly, she saw her 
bra pitched on the floor.

He pinned Lala down on the carpeted floor of 
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the living room. Then his mouth moved greedily 
to her neck down to her breasts. He bit her right 
nipple and tugged hard, making it fully-erected. 
He did the same pleasurable toying with her other 
breast. Oh! What ecstasy it brought to her body, pain 
and pleasure. She grasped at his broad and hard 
shoulders as he ravenously toyed her nipples with 
his mouth.

She screamed as the lethal yet delicious 
combination of pain and pleasure swept through her 
body, making Lala squirmed and writhed beneath 
him. Drugged by the intensity of her lust for this 
man, She fiercely pulled his white sando over his 
head, revealing Troy’s Greek god-like body built.

She explored his body with her hands, touching 
his biceps, caressing his muscled chest, and stroking 
his abs. Every part of him was hard as a rock, like 
an exquisite marble sculpture of Adonis. He smiled 
coyly at what Lala was doing with his body. Troy’s 
hand then moved to her skirt to take it off. He slid 
his hand under her panties and rubbed her sex 
playfully. She writhed in extreme joy and delight, 
pushing her pelvis up. 

When he saw that she was ready, Troy rolled her 
underwear down, positioned himself near her sex 
and pulled down his shorts and briefs. His enormous 
manhood sprang free, like an excited caveman on 
his way to her deep cavern.

When he entered her, she felt pain. He stopped 
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for a while, raining her face with light kisses. When 
he felt she had adjusted to his length, he thrust his 
male hardness inside her again, feeling him growing 
there. She felt the most delightful tickling sensation 
as he dugged deeper into her. They moved in unison, 
countering each other’s body rhythm in precise 
synchrony. His thrusts became sharper as her body 
ascended higher to meet him.

Lala could see in Troy’s blazing eyes that he 
really wanted to satisfy her, and she wanted to do 
the same for this man. He made one last driving 
thrust and she was lost in pure bliss. Every shove 
and every thrust brought delightful tickle within 
her, like a flower repeatedly blossoming during 
springtime.

And Lala felt him exploded inside her. She had 
satisfied his carnal desire, and she was more than 
fulfilled as molten cream surge from her femininity.

She lay there spent but wide awake, as if she 
couldn’t believe that what had happened this night 
was real and not just a dream. Troy was soundly 
asleep, cushioning his head against her soft breasts. 
Then she heard him muttering in his sleep…

“I’m sorry, Louise…”
The exhilarating feeling Lala felt a while ago 

suddenly went downhill. A pang of disappointment 
enveloped her heart.

R

Nagising si Lala kinaumagahan. Inaasahan 
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niyang makikita si Troy sa tabi niya, ngunit wala 
ito kaya nabahala siya. At ipinagtaka niya ay kung 
bakit nasa loob na siyang muli ng kuwarto ng lalaki. 
Ang huli niyang alaala ay nasa sala sila. Napansin 
niya ang isang breakfast tray na nakahain sa bedside 
table. May nakita rin siyang note na nakatupi katabi 
ng baso ng gatas. Binuklat niya iyon at binasa.

Sorry about last night. Let’s talk about it when I 
come back.

Napabalikwas sa kama ang dalaga at napatakbo 
papunta sa sala at sa iba pang bahagi ng condo unit. 
Wala nga roon si Troy. Wari’y binuhusan siya ng 
malamig na tubig sa mukha nang mapagtanto ang 
ibig ipahiwatig ng note ng lalaki sa kanya. He was 
sorry for their lovemaking last night. It was clear he 
didn’t want it to happen. He didn’t really enjoy it.

And he has a wife, for heaven’s sake! sigaw ng isip 
niya nang maalala ang photo album na nakita niya 
nang nagdaang araw. He even said sorry to his wife 
while he was asleep.

Isang ingay ang muling gumising sa diwa ni 
Lala... ang ringtone ng cellphone niya. Hinalungkat 
niya ang loob ng maleta at sinagot ang tawag nang 
makuha ang aparato mula roon.

“Hello, Aling Ising?” untag niya sa tumawag. 
Kapitbahay nila sa Bicol ang babaeng ito.

“Hello, Lala, nasaan ka ba? Kagabi pa ako 
tumatawag sa iyo,” histerikal nitong sagot mula sa 
kabilang linya.
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“Bakit po, Aling Ising?”
“Ang inay mo, Lala...”
Sapat na iyon upang tapusin ni Lala ang tawag 

at mabilis na umalis sa condo unit ni Troy dala ang 
maleta niya.

b
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wo years later...
“Ladies and gentlemen, may I now call 

on stage... our fellow colleague in advancing our 
country through innovation. He was dubbed as ‘The 
Engineer Who Could Predict the Future’ through his 
most advanced inventions our fellow Filipinos had 
seen. Let us give a warm applause to welcome our 
awardee, Engr. Troy Rommel Romero,” pakilala ng 
emcee.

Halos mabingi si Troy sa lakas ng palakpakan na 
ipinupukol sa kanya ng mga tao sa bulwagang iyon. 
Lalo pang lumakas ang palakpakan ng mga kapwa 
niya inhinyero nang umakyat siya ng entablado 
upang kunin ang tropeong igagawad sa kanya.

Sa magkasunod na dalawang taon, iginawad kay 
Troy ang The Most Important Invention of the Century 
na ipinagkakaloob sa kanya ng Philippine Engineers 
League, isang prestigous award-giving body sa bansa 
na kumikilala sa mga natatanging imbensyon ng 
mga Pilipino. Noong isang taon, nakatanggap siya 
ng parangal dahil sa imbensyon niyang cellphone 
tracking device na malaki ang naging tulong lalo 
na sa paglutas ng mga criminal cases tulad ng mga 
nawawalang bata.

Chapter Three

T
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Ngayong taon, ang imbensyong nakapagpanalo 

muli sa kanya ay ang Person-Image Generator. 
Ginagamit na ito ng halos lahat ng police force sa 
bansa. Dahil hindi lahat ng mga saksi sa krimen ay 
kayang ilarawan ang mukha ng kriminal in accurate 
detail, dito nakakatulong ang aparatong nilikha ni 
Troy. Para itong binoculars na kapag itinapat ito 
sa mga mata ng saksi habang pinapaisip rito nang 
maigi ang mukha at iba pang pisikal na detalye 
ng salarin, makakabuo ito hindi lang cartographic 
sketch kundi isa nang photo-like image ng salarin 
base sa pagkakalarawan ng saksi sa isipan nito.

At kapag na-generate na ang photo-like image 
ng salarin, ipapadala ito sa NBI at ima-match ng 
mga ito ang mukha na nasa photo-like image sa mga 
larawan ng mga tao na nakatala sa datos ng ahensya 
upang mas may pagkakakilanlan pa sa salarin.

Muling nagpalakpakan ang mga tao nang 
matapos siyang magtalumpati at magpasalamat. 
Nang matapos ang awarding ceremony ay maraming 
lumapit kay Troy upang kamayan siya o di kaya 
ay makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang 
imbensyon. Ang iba naman ay gustong makipag-
collaborate sa kanya ng isang imbensyon.

Nang humupa na ang mga inhinyerong gustong 
makipag-usap sa kanya, naisipan na ng binata na 
umalis sa bulwagang iyon ng Lyceum University kung 
saan ginanap ang awarding ceremony. Pahakbang 
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na siya sa pinto nang biglang may nagsalita mula sa 
bandang likuran niya.

“Congrats, Engr. Romero,” wika ng isang lalaki, 
sabay tapik sa kanang balikat niya.

Bahagyang nanigas ang katawan ni Troy. Kilala 
niya ang taong iyon na bumati sa kanya. At batid 
din niyang hindi pagbati ang talagang ibig nitong 
sabihin kundi isang panlilibak. Nilingon niya ang 
lalaki at di siya nagkamali. Nakangisi sa kanya si Mr. 
Renato Menezes.

“Breakthrough software engineer... the almost 
CEO of CellEmpire Telecommunications...” Pumalatak 
ito. “Sinasayang mo lang ang pagod mo sa 
CellEmpire, Engineer. In years’ time, madudurog ko 
rin ang CellEmpire sa aking mga palad.”

Doon lang niya napansin na hawak nito ang 
isang business magazine na ang front page ay ang 
CellEmpire. Itinaas nito ang magazine sa harap 
mismo ng mukha niya habang hawak nito ang 
naturang babasahin gamit ang dalawang kamay.

“Unless, you know where your loyalty should 
be laid,” wika ni Mr. Menezes sa pagitan ng 
paghalakhak. “Decide now, Engr. Romero, bago 
ko pa mawasak ang business empire na pilit mong 
pinapalago.”

At sinubukang punitin ni Mr. Menezes ang 
naturang magazine sa harapan mismo ni Troy 
upang marahil ipakahulugan sa kanya na kaya 
nitong wasakin ang CellEmpire at upang mainsulto 
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siya. Ngunit nakailang subok na ito ay hindi pa 
rin napupunit ang magazine kahit anong higpit ng 
pagkakahila nito sa nasabing babasahin. Namumutla 
na nga ito dahil ibinibigay nito ang lahat ng lakas 
upang mapunit lang ang magazine ngunit walang 
saysay iyon.

Nang mapagtanto marahil ni Mr. Menezes na 
di nito kayang punitin nang buo ang magazine, 
pinilas nito ang cover kung saan nakaimprenta 
ang larawan ng gusali ng CellEmpire at akmang 
pupunitin iyon sa gitna nang hinawakan ni Troy ang 
kanang pupulsuhan nito, dahilan upang matigil ang 
matanda sa pagpunit.

“With all due respect, Mr. Menezes. As you nicely 
demonstrated a while ago, CellEmpire could not be 
torn into pieces with your bare hands... or even with 
your whole strength. It’s an empire managed by 
people with brilliant minds which I presumed your 
second-rate company... lacks,” matatag na saad niya. 
“Have a nice day.” Marahas niyang binitiwan ang 
kamay ng kausap at patuloy na naglakad palabas ng 
auditorium.

Kahit na nagpakita ng katapangan si Troy 
kanina ay kinakabog ang dibdib niya ng kaba. Ang 
pagbabanta ni Mr. Renato Menezes sa CellEmpire 
na kaya raw nitong pabagsakan ay sadyang may 
katotohanan. Mr. Renato Menezes was the half-
brother of Don Ludovico Menezes, ang current CEO 
at president ng CellEmpire Telecommunications.
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CellEmpire was the country’s leading 
manufacturer of up-to-date and trendy cellular 
phones in Asia. All of the company’s competitors 
folded because of the unstoppable growth the 
company was acquiring through the hardwork, 
creativity, and brilliant minds of Don Ludovico and 
the people giving their best for the success of the 
company.

Ang plano sana ni Don Ludovico ay si Troy ang 
papalit dito sa pamamahala ng CellEmpire kapag 
nakasal sila ng nag-iisang anak nito na si Louise. 
Pero hindi ganoon ang nangyari. Louise married Rey, 
a doctor who wanted to stay a doctor for life. And 
Louise didn’t want to manage the company, either. 
Sa tingin kasi ng babae, hindi nito kakayanin ang 
ganoon kalaking responsibilidad.

Ayon sa isang clause ng last will and testament 
ng ama ni Don Ludovico na si Señor Faura: only the 
descendants and/or spouses of the descendants of the 
Menezes clan should take over the whole of CellEmpire 
Telecommunications once the current CEO cannot 
fulfill his/her duties designated to him/her.

Nagbalik sa alaala ni Troy ang usapan nila ng 
matandang lalaki isang taon na ang nakalilipas...

Ipinatawag siya ni Don Ludovico para sa isang 
one-on-one meeting sa opisina nito. Hindi na nagulat 
si Troy dahil lagi naman siyang ipinapatawag ng don 
kung gusto lang nitong makipagkuwentuhan. Lagi 
nitong gustong may makausap upang kahit paano ay 
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maibsan ang kalungkutang dinadala nito ngayon sa 
puso: ang pagkamatay ng asawa nitong si Doña Luisa 
dulot ng isang teribleng car crash anim na buwan na 
ang nakalilipas.

Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, sinadyang 
banggain ang kotseng sinasakyan ng ginang dahil 
dagling tumakas ang driver ng van na nakabangga 
rito at walang plaka ang nasabing sasakyan. Sinabi 
naman ng mga nakasaksi sa insidente, may palagay 
silang hindi Pilipino ang driver ng van kung hitsura 
nito ang pagbabasehan. Maliban sa ginagawang 
pag-iimbestiga ng pulisya, umarkila rin ng private 
detective si Troy upang mas lalong mapabilis ang 
pagtugis sa taong nagpapatay kay Doña Luisa. 
Ikinatuwa naman ni Don Ludovico ang isinagawa 
niyang hakbang na ito.

Ngunit nang araw na iyon ay nagulat si Troy sa 
ibinahaging kuwento sa kanya ng matandang don. 
Sinabi nito sa kanya ang nilalaman ng last will and 
testament ng yumaong ama nito at ang founder ng 
CellEmpire na si Señor Faura na hindi maaaring 
suwayin ni Don Ludovico kahit ito na ang CEO ng 
nasabing kompanya.

“Bakit hindi ninyo sabihin kay Louise ang tungkol 
rito? Baka sakaling magbago ang isip niya na 
pamahalaan ang CellEmpire kapag nalaman niya...”

“Hindi, Troy,” pagtanggi ni Don Ludovico. “I would 
not let Louise take the burden of this company. Kahit 
na mapasakamay ni Renato ang CellEmpire, may 
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magandang kinabukasan naman na akong inilaan 
para sa unica hija ko sakali mang... mawala na ako.”

Kasalukuyang nasa Amerika ngayon sina Louise 
at Rey at nagdesisyon ang mag-asawa na roon 
muna pansamantalang manirahan. Sa Amerika 
kasi kumukuha ng preventive medicine si Louise sa 
kagagaling lang nitong sakit na leukemia. At marahil, 
gustong mapabilis na maka-recover ni Louise dahil sa 
trahedyang sinapit ng ina nito kaya roon na rin muna 
nanirahan ang mag-asawa. The Philippines held too 
many painful memories for her to cope. At dahil sa 
Amerika pansamantalang naninirahan ang mag-
asawa, humingi ang mga ito ng tulong sa FBI upang 
mahanap ang salarin na bumangga sa kotse ng ina ni 
Louise. Malakas kasi ang kutob nilang lahat na dahil 
banyaga ang suspect ay nakalabas na ito ng Pilipinas.

Pinasusunod nga ng mag-asawa si Don Ludovico 
sa Amerika. Kahit kasi wala ang don, kaya ni Troy 
maging acting CEO ng CellEmpire. Ngunit tumanggi 
ang matanda. Tiwala naman ito sa kanya. Ngunit 
mas gusto nitong maging hands-on sa pamamahala 
ng kompanya. Isa pa, ang pagiging abala sa 
pamamahala ng kompanya ang paraan nito upang 
malimot ang lungkot dulot ng trahedyang sinapit 
ng asawa nito. Isa pa, gusto nitong personal na 
malaman ang development ng imbestigasyon tungkol 
sa pagkamatay ng asawa. 

“But the CellEmpire, Sir... Pinagpaguran itong 
simulan ng inyong ama, at pinagsumikapan ninyong 
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paunlarin at palaguin ito. Hahayaan n’yo na lamang 
ba itong mapasakamay ni Renato upang mapabagsak 
ito?”

Dahil na rin sa nakasaad sa last will and 
testament ni Señor Faura, bukod kina Louise at Rey, 
tanging si Renato na lamang ang qualified na pumalit 
sa posisyon ni Don Ludovico kapag wala na ang huli. 
Ngunit alam pareho nina Troy at Don Ludovico ang 
plano ni Renato oras na mapasakamay nito ang 
CellEmpire.

Pababagsakin nito ang kompanya at ili-liquidate 
paglaon. Dahil mas pauunlarin ni Renato ang sarili 
nitong kompanya na RenaTelco, ang matinding 
kalaban ng CellEmpire. Galit si Renato sa ama nitong 
si Señor Faura dahil hindi siya nito kinilalang anak 
dahil isa lamang itong sampid. Anak ito ni Señor 
Faura bunga ng pagtataksil nito sa asawa. Ngunit 
dahil biologically ay anak ito ng yumaong señor, 
nasasakupan ito ng last will and testament ng huli.

Napansin ni Troy na bumakas ang takot sa mukha 
ni Don Ludovico dahil sa pina-realize niya rito.

“Troy, I guess I need to make this one desperate 
move... at kailangan ko ng tulong mo rito. This is 
the only way I know that could save the future of 
CellEmpire once I’m too weak to carry on...” mahinang 
saad nito.

“What is it, Sir?”
“Find her,” saad nito sa kanya. “Find Sylvia 

Amorcio.”
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R

Dahil ang naturang universidad ay nasa loob 
mismo ng Walled City ng Intramuros ay naisipan 
ni Troy na maglakad-lakad muna kaysa kaagad na 
umuwi.

Dalawang taon na ang nakalipas mula nang huli 
siyang nakatuntong dito sa Intramuros. Dalawang 
taon na rin ang nakalipas mula nang mawala na 
lang na parang bula si Lala; ni walang bakas na 
iniwan. Sa ngayon, dalawang tao ang hinahanap ni 
Troy; ang babaeng pinapahanap sa kanya ni Don 
Ludovico na si Sylvia Amorcio... at si Lala.

Minsan nga iniisip ni Troy na baka isa lamang 
katha ng kanyang ilusyon si Lala; ilusyon na bunga 
ng matindi niyang lagnat nang una niya itong 
makilala. Sinubukan niyang tingnan ang police 
blotter ng babae tungkol sa inireklamo nitong mga 
lalaking nagnakaw ng maleta nito. Ngunit nasunog 
ang naturang headquarters ng Intramuros police 
force at kasamang naabo roon ang logbook ng 
blotter record ni Lala.

Hindi rin niya mawari kung ano ang mayroon 
kay Lala at hindi na ito maalis sa gunita niya kahit 
na isang araw lang silang nagkasama. All he could 
remember about her was her naivete and her 
unassuming beauty. And of course, the night of their 
lovemaking. 

Hindi naman niya sinadyang mahantong sa 
ganoon ang mga pangyayari noon. He was delirious 
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then, brought by his high fever. He was feeling so 
cold and there was no blanket near him. All he just 
wanted was for Lala to simply touch him to have 
warmth for his body. But that night led to something 
else.

Pagkatapos ng gabing iyon, para bang unti-
unting nabura ang sakit na dinadala niya sa kanyang 
puso na dulot ng pagpapakasal ni Louise sa ibang 
lalaki. At sa bawat pagdaan ng mga araw, ang sakit 
ay napalitan ng pag-asa. Pag-asa na muli niyang 
makikita si Lala.

There was something in Lala that Troy couldn’t 
express in words. That unexplainable longing for 
the woman was the reason for his determination to 
see her again. Ngunit hindi niya alam kung saang 
lupalop ng mundo niya ito sisimulang hanapin kung 
ang first name lang nito ang alam niya. At hindi rin 
siya sigurado kung gusto pa ba siyang makita muli 
ni Lala. She left the morning after they made love, 
without a trace. 

Will I ever see her face again?
Sa kanyang paglalakad ay narinig niya ang 

malakas na tunog ng mga trombone, xylophone, 
at drums. Napalingon si Troy sa pinanggagalingan 
ng tunog at nakita niya ang isang marching band. 
Napatigil ang mga turistang naglalakad at kinunan 
ng video ang marching band na kasalukuyang 
tumutugtog ng isang Filipino folk song. 

Nang papalapit na sa kanya ang marching band 
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ay doon lamang niya napansin na may mga folk 
dancers itong kasama na sumasayaw sa saliw ng 
kantang tinutugtog ng banda. Pawang nakangiti 
ang lahat ng mga ito. Magiliw at bigay na bigay sa 
pagsayaw ang mga folk dancers.

Kinuha niya ang kanyang cellphone upang 
kunan ng video ang naturang parada. Nang 
mabuksan na niya ang video function ng aparato, 
kaagad na na-capture nito ang isang babaeng 
miyembro ng folk dancers na may pagkatamis-tamis 
na ngiti at magiliw na umiindak. Awtomatikong 
napaangat ng paningin si Troy mula sa camera 
patungo sa babae dahil sa pagkabigla. Hindi siya 
maaaring magkamali! At sigurado siyang hindi nga 
lamang niya ilusyon ang babaeng dalawang taon na 
niyang hinahanap...

R

Natigilan si Lala sa pagsasayaw nang mapansin 
niya ang isang lalaking turista na mataman ang 
pagkakatingin sa kanya. Ngunit hindi lamang ito 
basta turista. Kilala niya ito... kilalang-kilala kahit na 
isang araw lamang silang nagsama dalawang taon 
na ang nakakaraan.

“Lala! Ano’ng tinatanga-tanga mo riyan!” bulyaw 
sa kanya ng co-dancer niyang si Oliver sa kanyang 
likuran.

Kaagad niyang iwinaksi ang pagtingin kay 
Troy at nagpatuloy sa pagsasayaw. Ngunit ang 
kaninang pagkaaliw sa pagsasayaw ay napalitan ng 
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pangamba. Nakilala kaya siya ng lalaki? Hindi niya 
inasahan na muli silang magkikita nito. Ni ayaw na 
nga niya itong makita.

Nagulat na lang siya nang biglang may humila 
ng braso niya mula sa likuran.

“Ano ba, Oliver!” sigaw niya, sabay lingon. 
Nabigla siya nang makitang hindi si Oliver ang 
humihila sa kanya.

It was Troy holding her arm. Gusto man niyang 
kumawala sa pagkakahawak nito ay hindi niya 
magawa. Sobrang higpit ng hawak nito sa braso niya 
na para bang ayaw siya nitong makawala. Hindi sila 
nag-imikan, bagkus nagkatitigan lamang sila.

But their silence spoke for themselves. They 
need to talk.

R

Nag-usap sila habang nagkakape sa Starbucks 
sa loob ng Intramuros. Kahit na hindi pa tapos 
ang parada ay sumama na si Lala kay Troy dahil 
batid niyang hindi rin siya tatantanan ng lalaki 
kahit anong iwas ang gawin niya. Wala pa rin itong 
ipinagbago sa nakalipas na dalawang taon, liban na 
lang sa maikling goatee nito sa ibabang labi na mas 
lalong nagpatingkad ng kakisigan nito. Nagmukha 
rin itong mas kagalang-galang sa salamin nito sa 
mata.

“Kumusta na kayo ni Louise?” tanong ng dalaga 
bilang pambasag ng katahimikan.

Napansin niya ang pag-stiffen ng mga balikat ng 
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kaharap. Marahil nabigla ito kung bakit alam niya 
ang pangalan ng asawa nito.

“N’ung pinatulog mo ako sa kuwarto mo two 
years ago, nakita ko ang isang photo album na may 
prenuptial picture ninyo... at nakasulat doon ang 
pangalan niya,” paliwanag niya.

“Louise and I are fine,” tipid nitong sagot, para 
bang hindi naman nito alintana ang paliwanag niya. 
“Nasa States siya ngayon, nagpapagaling. She had 
leukemia.”

Napasinghap siya. “I’m sorry to hear that.”
Umiling si Troy. “Don’t worry about her. She 

survived leukemia. Okay na siya ngayon. But 
she decided to live in the US for further medical 
treatment with her hus—”

“Bakit hindi mo siya sinamahan doon?” Hindi 
niya sinasadyang putulin ang sinasabi ng kausap, 
ngunit hindi niya napigilang itanong iyon dahil sa 
labis niyang pagtataka. May sakit pala ang asawa 
nito at nagpapagaling sa US ngunit nasa Pilipinas 
lang ito?

Tiningnan lang siya nito. “Tinutulungan 
ko ang ama ni Louise sa pagpapatakbo ng 
telecommunications company ng pamilya nito.”

“Oh, I see,” nasambit na lang ni Lala kahit na 
hindi niya pa rin maintindihan ang dahilan nito. Mas 
mahalaga pa ba ang negosyo kaysa sa asawa nito? 
Ganoon ba talaga ang mayayaman?

“Enough about me. How about you?” Ito naman 
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ang nagtanong. “Bakit bigla ka na lang nawala? Ni 
hindi ka man lang nag-iwan ng contact number.”

Nadama niya ang pagtatampo sa boses ng lalaki.
“Ayaw ko lang makagulo sa buhay mo,” mas 

sumeryoso ang tinig ni Lala. “S’abi mo sa note mo, 
nagso-sorry ka sa nangyari sa atin...”

Napayuko ito na para bang napahiya sa sinabi 
niya.

“Lala, yes, I am sorry dahil... alam kong nabigla 
ka. We barely knew each other then, even until now, 
but it happened.”

So, nagso-sorry ito dahil palagay niya ay hindi 
niya nagustuhan ang ginawa nito sa kanya na 
pang-aangkin nang gabing iyon pagkat hindi pa sila 
gaanong magkakilala noon? He didn’t feel sorry for 
his infidelity to his wife? Gusto niya sanang isumbat 
iyon sa lalaki, ngunit pinigilan ni Lala ang sarili. 
Sino ba siya para paratangan ito?

“How long will you stay here in Manila?” 
pagbabago ni Troy ng usapan.

“Mga isang buwan. Inatasan ang grupo namin 
ng Department of Tourism na mag-perform dito 
sa Intramuros para sa Buwan ng Wika,” kuwento 
niya. “May sasalihan din kaming dance contest sa 
Setyembre.” Binanggit din niyang miyembro siya 
ng Indak Bicolnon Dance Troupe, isang folk dancers 
group.

“That’s good to hear. Can I see you often?”
Gusto sanang tumanggi ni Lala. Subalit 
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ipinukol na naman ni Troy sa kanya ang tila 
nakakahipnotismo nitong titig. Lahat ng ipinangako 
niya sa sarili noon na hindi na niya kailanman 
hahanapin o kokontakin si Troy ay tila napako 
pagkabanggit niya sa isang salitang ito:

“Sure...”
R

“Hoy, Carla Alexis Ambrocio! Hindi mo pa nai-
explain sa akin kung sino ’yung macho yummy na 
humila sa ’yo kanina,” may himig ng pang-iintriga 
na wika ni Oliver sa kanya.

Kumakain sila ng bading niyang co-dancer nang 
mga sandaling iyon. Nasa studio-type apartment 
sila na pansamantala nilang tinutuluyan ngayon 
sa Maynila kasama ang iba pa nilang co-dancers 
na kasalukuyan nang natutulog dala ng pagod ng 
maghapong pagsasayaw.

Bumuntong-hininga si Lala bago sagutin ang 
kasama. “Siya si Troy.”

Nanlaki ang mga mata nito. Naikuwento na 
niya rito noon ang tungkol sa namagitan sa kanila 
ni Troy. “OMG! Ang liit talaga ng mundo!” nasambit 
nito. “So, siya pala ang—”

“Shh!” saway niya rito. “Baka may ibang 
makarinig sa ’yo.”

“Sorry na, ’Teh,” parang wala lang na paghingi 
nito ng paumanhin dahil patuloy siya nitong 
inintriga. “So, nagbalik ba ang damdamin mo sa 
kanya?”
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Hindi niya magawang tugunin ang tanong ng 

kaibigan dahil maging siya, hindi rin alam ang 
sagot.

Hinawakan siya nito sa braso.
“Tandaan mo, Lala, you have Michael,” 

may concern na sabi nito sa kanya. “At dahil sa 
kanya, nangako ka sa sarili mo na hindi ka na 
makikipagkita pa kay Troy, di ba?”

Mahal na mahal niya rin si Michael, her Magic 
Mike. At ito ang pinakamahalagang tao sa buhay 
niya ngayon. Ngunit nang muli silang nagkaharap 
ni Troy, may kung anong tagong damdamin ang 
tila muling umusbong sa puso niya na matagal na 
niyang inakalang patay na—ang ligayang masilayan 
muli ang lalaki. Bakit ba ganoon ang lakas ng 
epekto nito sa kanya gayong matagal na silang 
hindi nagkikita, at maikling panahon lamang sila 
nagkasama noon?

Akala niya, mula nang dumating si Michael sa 
buhay niya, malilimutan na niya si Troy na isang 
araw lamang niyang nakasama dalawang taon na 
ang nakalilipas. Nagkamali siya. Para itong Trojan 
virus na muling dumapo sa buhay niya, ginulo ang 
maayos na sistema ng kanyang mundo.


