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ababa pa lang si Lilliput sa hagdan ay naririnig 
niya na ang conversation over breakfast na ayaw 

niya sanang daluhan kung may choice rin lang.
“…I think magdi-dinner na lang kami,” narinig 

niyang sabi ng ate niyang si Yca. Ang kami na 
tinutukoy nito ay ito at ang boyfriend nitong mas 
baduy pa sa nag-imbento ng kabaduyan na going 
strong pa rin after four years. 

Needless to say, isa sa mga regrets niya 
four years ago ang hayaan ang kapatid na 
makipagrelasyon sa loser na iyon. Sabagay, semi-
loser din naman ang Ate Yca niyang turtle neck lang 
yata ang alam na isuot at forever na naka-braid ang 
buhok.

Bumungad siya sa komedor na medyo masikip 
dahil pinagkasya roon ang six-seater nilang wooden 
table at sangkaterbang anik-anik na display na 
nahakot over three years ng mama niyang pack 
rat—may vases of various sizes, figurines, china 
wares and a freakin’ Buddha kahit hindi naman sila 
Chinese.

“Good morning, Ate,” bati agad ng fifteen-
year old nilang bunsong kapatid na si Yrenice, not 
because she’s polite and courteous but because her 
sister wanted to put her—Lilliput—on the hotseat. 

Chapter One

P
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Ang aga-aga, aasarin na naman siya nito.
“Ano’ng good sa morning?” aniya at napilitang 

umupo sa nag-iisang bakante, sa tapat nito.
 Deadma lang si Yrenice. “Happy Valentine’s 

Day!” 
“Ikaw lang ang happy.” Abnormally happy pa 

nga. Ewan niya kung bakit ang saya-saya nito sa 
umagang iyon. Abnoy nga yata talaga.

“Lilliput!” saway agad ng mama niya. “Binabati 
ka lang naman ng kapatid mo.” Siyempre ay 
kakampihan nito ang kapatid niyang bunso na 
favorite nito dahil malapit nang punuin ang bahay 
nila ng medals at awards. 

High grades yata ang side effect ng pagka-abnoy 
ni Yrenice.

Lilliput shrugged, she was so used to it to care. 
“At sinasabihan ko lang naman po siya ng totoo.”

“Tama na ’yan,” saway ng papa niya na gustong 
ito ang may final say sa lahat ng bagay including 
something as trivial as that. 

“Ano’ng plano mo sa Valentine’s, Ate?” Deadma 
rin sa pang-aasar niya si Yrenice, nakuha pang mag-
follow up question.

“Wala ka na d’on.” Kung puwede lang makipag-
swap ng kapatid, anong saya marahil ng mundo. 
Kumuha siya ng French toast at in-imagine ang isang 
mundo kung saan puwedeng makipagpalitan ng 
family members.

“Ah, wala kang plans,” tumatangu-tangong sabi 
ni Yrenice. “Sabagay, wala ka namang boyfriend.”
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Ouch. Hindi lang puso niya ang umaray, pati 

pride. She chewed the inside of her cheeks to stop 
herself from retaliating. Kinse lang si Yrenice, nag-
uumapaw ang hormones samantalang twenty-five na 
siya, mas mature, mas kayang magtimpi. Hinintay 
niyang may sumaway sa kapatid pero parang 
naging deaf-mute ang iba pa nilang kasalo. How 
convenient.

“Kailan ka nga ulit huling nagka-boyfriend, 
Ate Lilliput? Sa sobang tagal, hindi ko na ma-
remember.” 

Gusto mo, ipa-remember ko sa ’yo? Sa isip ay 
ibinibitin niya na ito nang patiwarik.

“Ano nga’ng pangalan n’on?” Ayaw talaga siyang 
tantanan nito. Napapitik pa ito. “Ay, si Kuya Alec. Di 
ba niyaya ka niyang pakasal ’tapos umatras?”

Okay, fine. Twenty-five na siya pero pumapatol 
pa rin siya sa fifteen. Ni hindi siya makakagat 
ng French toast sa ngitngit. “At least ako nagka-
boyfriend na. Eh, ikaw? ’Yong crush mo noong 
grade three, crush mo pa rin hanggang ngayon. And 
guess what? Hindi mo siya magiging boyfriend kahit 
kailan dahil nerd ka!”

“Lilliput!” Chorus ang sumaway sa kanya agad-
agad. Ang mama niya, papa niya at ang ate niyang 
na-hurt din yata dahil semi-nerd ito.

Itinaas niya ang dalawang-kamay. “Fine. Ito na 
nga po, o, surrender na.” Tumayo siya. “Aalis na nga, 
eh, para magkaroon na ng peace on earth.” 

Ni hindi siya nag-excuse dahil absent siya nang 
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ituro iyon. She simply headed for the back door on 
the left, mas malapit.

“Lilliput, lalabas ka ng ganyan ang hitsura mo?” 
Ang mama niya iyon. 

She was wearing a black spaghetti-strap top na 
maikli kaya kapag itinaas niya ang kamay ay lalabas 
ang pusod, harlem pants na itim din at sneakers na 
dominanteng black pero may halong matingkad na 
dilaw na mga bituin. Nakapusod ang buhok niya 
sa pamamagitan ng gel pen na dilaw rin kaya alam 
niyang kitang-kita ang tattoo niyang nagsisimula sa 
batok, pababa sa kabuuan ng likod. Samu’t saring 
simbolo iyon depende sa mga pinagdaanan at 
pinaniniwalaan niya sa buhay.

May freedom, strength, purpose at siyempre, 
anger. She was angry most of the time that it felt 
natural to take it out on everyone else. Galit siya 
sa sarili dahil iyon lang ang kinahantungan niya, a 
tattooed lady in black. Galit siya sa pamilya dahil 
sa maraming bagay at dahil din sa siya lang ang 
nag-iisang walang kakampi doon. Si Yrenice ay 
paborito ng mama niya samantalang ang ate niya 
ay pinapaboran ng ama dahil magkasing-boring 
ang dalawa. Galit siya dahil pangatlong Valentine’s 
Day nang naaalala niya si Alec with spite at 
panghihinayang, kasi nga ay anibersaryo sana nila 
iyon kung hindi lang… basta, galit siya.

Galit din si Lilliput dahil parang habang 
tumatagal, palabo nang palabo ang memorya nila 
ni Alec na magkasama. She was mad because she 
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didn’t want to forget. Si Alec lang ang nagbigay sa 
kanya ng magandang alaala. Good memories were 
important because memories were all she had. Good 
memories with Alec and tattoos.

Lumingon siya sa inang naghihintay ng kanyang 
sagot para lang may maitanong ito ulit. With her 
family, she’s always under trial. She pasted on a 
smile that was so fake she could feel her facial 
muscles protesting. 

“Wala naman pong masama sa suot ko.” She 
placed an arm over her chest. “Covered.” She placed 
a hand between her thighs. “Covered.” She turned 
and slapped her butt cheeks. “Covered.”

And with that, she made her exit, bago pa 
niya ma-cover ng bulyaw lahat ng tao doon –ang 
mga taong hindi naiintindihan na walang good sa 
morning dahil ang bawat umaga ay pare-pareho 
lang. Walang espesyal sa Valentine’s Day dahil iyon 
ang pinaka-snob na holiday sa kalendaryo. Nangdi-
deadma sa lahat ng taong tulad niya na single at 
wala ni kapiranggot na date. Even breakfast was a 
like battle she had to survive. 

“Ang freaky ni Ate Lilliput,” narinig niyang 
komento ni Yrenice bago pa siya tuluyang 
makalabas ng pinto.

She slammed the door behind her wishing she 
could slam it on her sister’s face. Sa paglabas niya ay 
tinahulan pa siya ng aso ng kung sinong kapitbahay. 
She growled back, tumahimik iyon. At bawat taong 
makasalubong niya, parang umiilag.
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Maybe Yrenice was right, she really was freaky. 
R

May narinig na kalabog si Matt na nagpaangat 
ng mga mata niya mula sa binabasa. He knew it was 
past midnight kaya kahit sino sigurong makarinig ng 
ganoong kalabog sa sariling pamamahay ay maku-
curious din. Dalawa lang sila sa bahay ng assistant 
niyang si Gelo at alam niyang kanina pa ito tulog. 
He would eat his book if it was Gelo making the 
noise. His assistant was as well-behaved as a good 
pet.

Reluctant niyang iniwan ang librong binabasa 
at lumabas sa sariling silid. The hallway was 
dark but he knew where he was going. Dalawang 
kuwarto ang layo ng silid niya sa hagdan na nasa 
bandang kanan. It was a grand staircase na matagal 
nang nawala ang pagka-grand. Niluma na iyon ng 
panahon kasabay ng kabuuan ng bahay. His feet had 
memorized the steps and even in the dark, his eyes 
adjusted right away. Mabilis niyang napansin ang 
movement na nasa bandang dulo ng hagdan.

At lalapitan na sana niya iyon kung hindi lang 
siya nasilaw sa flashlight ng kung sino na tumama 
sa kanyang mukha. He shielded his face with his 
right hand and squinted. Bago pa makapag-adjust 
ang mga mata niya sa liwanag, nakarinig na siya ng 
tilian. 

“Bampira! Bampira!”
“Shit!”
“Takboooo!””
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Nawala ang liwanag. He could hear commotion. 

Mayamaya ay bumukas ang front door at sa liwanag 
ng buwan at ng lamppost sa di-kalayuan ay nakita 
pa niya ang tatlong batang lalaki na nag-uunahang 
makalabas. He sighed.

Halos patamad niyang itinuloy ang pagbaba ng 
hagdan at isinarado ang pinto. Baka nakalimutang 
i-lock ni Gelo kanina, marahil pati ang gate na 
kinakalawang na. 

Oh, well. Bukas na lang niya ipapa-check. He 
was getting bored already. Pangalawang beses na 
kasing nangyari iyon sa loob lang ng ilang buwan, 
kids sneaking around on a dare. Siya ang nakakahuli 
dahil siya lang naman ang gising sa gabi.

Partly ay kagagawan iyon ni Matt dahil walang 
nagmintina ng bahay through the years. Noong 
magpasya siyang bumalik ay saka lang niya 
ipinalinis iyon, pero iyong loob lang. By that time ay 
kalat na ang kuwentong haunted daw iyon. Bihira 
pa siyang lumabas kaya siguro akala ng iba ay wala 
pa ring tao.

Halos wala rin naman siyang mga bisita. Ayaw 
kasi ni Matt ng mga istorbo. He never renovated 
their old house for that reason exactly. Hindi niya 
iyon minimintina para lang magkaroon ng bisita. 
It’s okay for the gates to rust and the windows to 
be dusty, okay even if the garden was the least 
maintained garden in the world. 

Ano ngayon? Siya lang naman at ang assistant 
ang nandoon. Wala siyang kaibigan kaya walang 
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bumibisita. As a kid, his parents found out he had 
above average intelligence. Dahil doon, nagpasya 
ang mga magulang na i-homeschool siya para mas 
matutukan nang husto. Their import-export business 
was doing well that’s why his parents could afford 
the best teachers. Pagdating naman niya ng high 
school, nag-migrate silang mag-anak sa US. Then 
his parents got too busy and sent him to boarding 
school. Sa panahong iyon ay walang problema sa 
kanya ang bagay na iyon, sanay na siya na absent 
lagi ang mga magulang.

He was ten when he started making his own 
dinner. Pizza lang kasi ang alam ipakain ng mga 
naging nannies ni Matt dati. Pizza o kaya’y take 
out ng fast food restaurant. Dahil sa kakabasa ay 
alam niyang hindi ang mga iyon ang kailangan 
ng lumalaking batang katulad niya. At twelve, he 
was already an expert in taking care of himself. Sa 
boarding school, well, it’s ‘every boy for himself’.

However, his father died before he got to finish 
high school, heart attack. Sumunod kaagad dito ang 
mother niya, heart attack din daw sabi ng ospital 
na pinagdalhan dito but he believed it was grief. 
Dati na siyang hindi masyadong pinapansin ng mga 
magulang dahil nakabuhos nga ang atensyon ng 
mga ito sa negosyo. But when his father died, he 
became invisible. Parang hindi na siya nakikita ng 
ina, his mother just lost it. So it was not a surprise 
when she died, too. Ganoon naman ang nangyayari 
sa ibang taong namamatay, before life quit on them, 
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they quit first. And hence, they die.

No grieving happened dahil wala namang 
ipagluluksa. Not so many family memories. They 
didn’t see each other often. What was there to grieve 
about?

Paglaki ni Matt ay wala rin naman siyang naging 
kaibigan, mga acquaintances lang. Hindi siya 
interesado sa ibang tao kaya hindi rin interesado 
ang iba sa kanya. Freak nga siya sa boarding school 
dahil bukod sa pagiging Asyano ay siya lang ang 
nag-home study. Hindi rin naman siya na-bully 
because he was too smart and bullying was all about 
outsmarting. 

When he graduated from high school, the first 
on his class, he got a degree in Chemistry then 
Physics and proceeded to consultation and research. 
His thirst for knowledge was the only thing constant 
in the world. It gave him purpose and reason to live.

Sa mga sumunod na taon ay nagpabalik-balik 
siya sa UK, US at iba’t ibang bansa, studying and 
learning. He was alone but he was not lonely. He 
had his books. Then he decided to move back to 
the Phillipines. Hindi niya na rin ipina-renovate pa 
ang bahay na naiwan ng pamilya nila sa Pilipinas. 
Ewan niya kung bakit hindi iyon ibinenta ng mga 
magulang dati. Nevertheless, he had no plans 
of selling it. Mananatili iyong ganoon, luma at 
nakakatakot ang hitsura. If the house was not 
welcoming, di wala ding pupunta roon. And if 
people would leave him alone, makakapag-aral nang 
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matiwasay si Matt, makakapamuhay pa nang mas 
maayos. 

Bakit?
Because with knowledge comes understanding. 

If he could understand a lot of things, there would 
be no pain or disappointment or regret. Marami 
siyang naiintindihan kaya marami rin siyang kayang 
i-anticipate. Maybe someday, he could find a way to 
cure cancer as easily as doctors could remedy sore 
throat. Maybe he could publish more books about 
what he’d already learned. Maybe he could teach…

Ang buhay ay puno ng maybe. 

b
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aalimpungatan na lang si Lilliput sa tili ng kung 
sino, si Yrenice for sure dahil alangan namang 

ang matimtiman niyang ate o ang prim and proper 
niyang ina? Ang tili ni Yrenice ay galing sa labas ng 
silid niya pero sa lakas ay parang sa tainga niya ito 
mismong tumili.

Ni hindi siya nag-abalang bumangon. Inangat 
niya lang ang ulo nang bahagya mula sa unan at 
saka sumigaw. “Shut up!”

Malapit na talaga siyang lumayas ulit sa bahay 
nila. Ilang beses na kasi siyang lumalayas mula 
pa noong fourteen siya. Pero bumabalik din ulit, 
madalas dahil wala nang pera. Mahirap magrebelde 
kapag gipit. In fact, her latest reason for coming 
back was a fight she had with her landlady. And 
the fact na short pa rin siya sa budget dahil nalugi 
at nagsara ang tattoo shop na pinagtatrabahuhan 
niya. May itatayo raw na bagong negosyo ang may-
ari at dahil may tiwala na sa kanya, kapag naging 
operational daw ang kung anumang business nito 
ay kukunin siyang empleyado. She’s fine with that, 
basta huwag lang prostitution o illegal drugs.

Mali yatang nambulyaw si Lilliput dahil mula sa 
malakas na boses ay kinalamapag pa ni Yrenice ang 
pintuan ng silid niya. “Ate? Bumalik sila Kuya Alec! 

Chapter Two

N
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Bumalik na sila sa tapat!”
And the news woke her up like a slap on the 

face. Mabilis siyang bumalikwas at kandarapang 
sumilip sa bintana. Naunang bumungad sa kanya 
ang bahay sa tapat, asul pati bubong. May puno 
ng something sa labas, hindi niya alam kung ano 
at maraming ibang halaman na alaga ng caretaker 
doon. May nakaparadang pulang kotse sa labas. And 
some guy was getting stuff from the trunk.

The guy was wearing black shirt and jeans. Bulto 
pa lang ay kilala niya na. “F*ck.”

Si Alec nga. The guy straightened up and 
seemed to sense her stare dahil bigla ito lumingon 
sa bandang bintana niya. Mabilis siyang yumuko at 
gumapang pabalik sa kama. 

“F*ck, f*ck, f*ck…” usal niya ulit. Because no 
other words could describe how she felt.

Matagal na niyang namura, nilasingan, 
kinaasaran at tinanggap na tapos na sila ni Alec. 
Three years was three years. Gusto niya rin namang 
isipin na kahit papaano ay umunlad siya bilang tao 
at bilang babae sa tatlong taong iyon. Pero tattoo 
lang yata ang nadagdag sa kanya at hindi logic. Kasi 
si Alec pa rin. Kapag binuksan ang puso niya, si Alec 
lang ang nandoon.

Siguro ay dahil ito lang ang naging matino 
niyang boyfriend. Nakadalawang relationship 
din naman siya bago ito. Iyong una ay katulad 
din niyang galit sa mundo na hindi rin kinaya ng 
powers niya dahil nag-adik ang walanghiya. Huling 



15Desire
beses silang magkita ay pinipilit pa siya nitong 
sumampalataya sa demonyo at niyaya siyang 
maglaslas ng pulso. Ang sumunod naman ay taksil 
na nga, ginagawa pa siyang ATM. Wala silang date 
na ito ang nagbayad. Maski prepaid load, bagong 
boxers at ultimong pambili ng diapers ng bunso 
nitong kapatid, sa kanya pa iniaasa. Pagkatapos ay 
natuklasan niyang ibinabahay rin pala ito ng isang 
matrona.

And then came Alec. Hindi lang ito breath of 
fresh air, he was a welcome change. Ayaw niya ng 
mga lalaking matino dati dahil parang walang thrill. 
Bakit siya maglalaro ng chess kung puwede naman 
siyang mag-skydive? Iyong una niyang ex, kahit 
nalihis ng landas, nagba-banda naman dati. Cool. 
Iyong sumunod naman, kahit taksil, walang spine 
at hindi marunong magbanat ng buto, artist naman, 
magaling itong magpinta kapag nasa mood. 

Eh, bukod sa pare-parehong naka-long sleeve at 
necktie at hair clay ang mga good boys, ano pa ba 
ang mayroon sila bukod sa pagiging sagad sa buto 
na pagka-boring?

Alec changed that. Kahit redundant, natutuhan 
ni Lilliput ang ibig sabihin ng meaningful 
conversation. At bukod sa pagiging girlfriend ay 
naging fan din siya nito. Bukod kasi sa pagiging 
car salesman ay maraming organisasyon ding 
kinabibilangan si Alec. Ibang-iba talaga ito sa mga 
naging karelasyon niya.

Alec was slowly steering her life to the right 
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direction but suddenly, he stopped. Hindi rin naging 
malinaw sa kanya kung bakit, basta ang sabi nito 
ay nandito raw ang problema at wala sa kanya. And 
then he left, uuwi raw pansamantala sa province. He 
said he’d keep in touch but he never did.

Kaya hayun, ang sampalataya niya, ang 
pangarap niya na magkaroon ng matinong kapareha 
ay naglaho na parang pork barrel sa gobyerno. Now 
he’s back at mag-react na ang sangkababaihang 
liberated pero wala siyang ibang nasa isip sa mga 
oras na iyon kundi ang pakikipagbalikan dito. 
Anuman ang rason kung bakit naudlot ang relasyon 
ay hindi na importante. Siya ay at si Alec lang ang 
mahalaga.

Her heart never beat for anyone else these past 
three years. Pagkatapos ay heto si Alec at bumalik 
ulit, ano pa ba ang ibig sabihin niyon? Humiga siya 
at pumikit. She sighed. “We’re meant to be.” 

Sa labas, muling tumili si Yrenice but in her ears, 
Lilliput was hearing love songs. 

Damn it. 
R

“Sir, tumawag po ang taga-CMN, gusto raw po 
ng interview,” tukoy ng assistant na si Gelo sa isang 
international network. 

Mula pagbabasa ng makapal-kapal ding libro ay 
nag-angat ng tingin si Matt. “I don’t do interviews, 
you know that,” sabi niya at muling ipinagpatuloy 
ang pagbabasa. 

He was well behind schedule dahil nagkasakit 
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siya. May isusulat siyang libro tungkol sa isang 
bagong research.

“Sinabi ko na po ’yan pero makulit pa rin sila.”
“Then pay them up.” Iyon lang naman ang 

paraan para hindi na siya ma-bother ng mga 
taga-media na gustung-gusto siyang gawan ng 
interview. Nakatanggap pa nga siya ng pagkilala 
internationally dahil sa mga research niya kaya 
mainit siya sa media saan man magpunta.

But the feeling was not mutual. Pribado siyang 
tao at ayaw niya ng istorbo. Ang mga intellectuals 
na target market ng mga libro at research ni Matt 
ay hindi kailangan ng media hype para bumili. 
Meanwhile, he had to use money to keep his privacy. 
Money talks. Kayang tabunan ng tamang halaga ang 
scoop.

Hindi problema ang pera dati. He liquidated his 
parents’ import-export business a long time ago. 
Matagal niya nang alam na wala sa pagnenegosyo 
ang utak niya, he just wanted to keep on learning. 

Malago ang negosyo ng mga magulang at ang 
perang nakuha niya ay kaya siyang buhayin nang 
matiwasay for the rest of his lifetime. Lamang, 
maingat pa rin siya. Research could be expensive. 
Mabuti na lang at sinusuportahan din siya financially 
ng kanyang tito. Wala itong pamilya maliban sa 
kanya at ito na rin ang nag-volunteer na suportahan 
siya financially kapag medyo naging mahal ang mga 
kailangan niya para makapagtrabaho. 

“Tawagan mo si Uncle, ask for money,” sabi pa 
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niya at nilingon ang assistant for the first time. 
Gelo was a small guy, nakasalamin kahit alam 

niyang hindi ito masyadong mahilig magbasa at 
parang ginamitan ng ruler ang buhok. Pantay na 
pantay ang pagkakahati niyon. 

“Ayaw pong magbigay ng pera ng uncle ninyo.”
“What?!”
Nagkibit-balikat lang si Gelo. He was of average 

intellect. Pero efficient naman kaya hindi niya 
sinisisante.

“Tatawagan ko na lang siya.” Gelo understood 
dismissal kaya lumabas na ito ng silid. Inabot niya 
ang cell phone at inilagay iyon sa speaker para 
puwede pa rin siyang magbasa.

“Hello, Matt?” Parang namamaos ang boses ng 
Uncle Dave niya at genetic yata iyon dahil ganoon 
din ang daddy niyang kapatid nito at maging siya.

“I need money, Uncle.” 
“Sabi nga ni Gelo.”
“Sabi rin ni Gelo ayaw mo daw magbigay ng 

pera.”
“Alam mo kung bakit.”
Indeed. Huling beses silang magkita ay 

sinabi nitong maski ang mga kailangan niya para 
sa susunod na proyekto ay hindi rin daw nito 
susuportahan. “Because I need to find a wife first.”

His Uncle laughed like he just delivered a joke. 
“You’re not getting any younger, Matt. And me? I’m 
an old man. Kung hindi ikaw ang magpapatuloy ng 
lahi natin, paano na?”
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It was a question he chose not to answer dahil 

ang totoo ay wala siyang pakialam. As long as he 
could continue studying, he’s gonna die a contented 
man, may anak man o asawa o wala.

“So I need to find a wife.” Parang mas weird pa 
iyon kapag na-voice out na.

“Yes. But before that, you must find yourself a 
girlfriend. You can’t marry somebody you barely 
know.”

He snorted. Girlfriend. What a weird word. Sa 
edad niyang twenty-eight ay nakakaisang girlfriend 
pa lang siya at hindi pa iyon nagtagal. By and by, 
he would meet women that were pretty enough 
or smart enough or both. But none of them were 
fascinating. 

Ewan niya kung saan nakakahanap ng babaeng 
fascinating. Perhaps, he should research about the 
female species next time.

“Basta maghanap ka ng girlfriend at saka tayo 
mag-usap ulit.”

“Pero, Uncle, naisip mo ba na puwedeng-
puwede akong magbayad o maghanap ng babaeng 
magpapanggap na girlfriend ko?” May savings 
account naman si Matt at credit cards, sapat na 
halaga para sa tamang tao. 

“It crossed my mind. I’m a writer, remember?” 
Screenplay writer ito at naisapelikula na ang lahat 
ng gawa, locally and internationally. Dahil dito, 
somehow ay naging mahilig din siyang gumawa ng 
pelikula. “But you know how in those movies when 
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a guy is required to find a wife and ends up doing 
just that? Isipin mong mabuti. You’re smart. This 
was just a means to an end.” Tinapos na ng uncle 
niya ang tawag.

He was pissed off and worried. Madaling libutin 
ang mundo at ubusin ang oras in the pursuit of 
learning—kung may pera. Pero hanggang saan 
aabutin ang pondo niya without his uncle’s help?

Which brought him back to the root of the 
problem: he had to find a fake girlfriend. Fake lang 
dahil wala pa rin sa isip niya ang pakikipagrelasyon 
lalo na sa ganoong dahilan. Maybe if he could bring 
a girl to his uncle, bibigyan na siya nito ng pera. 

Pero saan naman siya makakahanap ng babaeng 
puwedeng maging girlfriend niya pansamantala? 

Tinawag niyang muli si Gelo at sinabi rito ang 
problema. Wala naman kasi siyang ibang sasabihan 
niyon. He didn’t have friends dahil ang mga interes 
ni Matt ay hindi kapareho ng interes ng mga kaedad 
niya. He’d probably fall asleep while bar-hopping 
and he’d rather spend time in a room full of books 
than in a room full of girls. 

He only had Gelo and Gelo’s loyalty—na 
binabayaran niya.

“Find me a woman who could pretend to be my 
girlfriend.” 

Kung nagulat man si Gelo ay hindi ito 
nagpahalata. “Saan, Sir?”

How inappropriate. Gusto niyang sabihin dito 
na kung alam niya kung saan ay siya na lang sana 
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ang naghanap. May old school mentality ang mga 
assistants na maging ‘Yes Man’ ng boss ng mga ito, 
sunod na lang nang sunod, walang sariling idea. 
Kaya nilu-look forward niya ang araw na puwede 
nang mag-hire ng mga robots. 

Japan was making progress and it might be 
possible in a decade or two.

“Search everywhere,” aniya. Hopefully, there 
was a woman out there who badly needed a fake 
boyfriend, too.

b
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araramdaman ni Matt ang pagkunot ng 
noo habang nakatingin sa laptop monitor. 

Kasalukuyan siyang naghahanap ng babae, saan pa 
ba kundi sa Internet?

He made a fake account with a fake identity 
and created a cyber alter ego named n1ceguy_28. 
Ang hindi naman niya na-anticipate ay ang dami ng 
taong kapareho niya na may alias din. Sa chatroom 
na pinasukan niya ay siya na agad ang may 
pinakamatinong chat name. At napagod lang siya sa 
paghihintay dahil walang ibang may matinong chat 
name ang dumating. 

Kaya naman nang i-personal message siya ng 
isang babaeng may cyber name na boobsie_girl ay 
nakipag-chat na rin siya rito.

They exchanged personal information at 
nalaman niyang taga-Pasay lang pala ito. And he 
tried to get to know her better by asking about her 
educational background pero tila mas interesado 
si boobsie_girl sa suot niya, lalo na sa kulay ng 
underwear. At nang sabihin niyang naka-boxers lang 
siya, tila iyon na lang ang nais nitong pag-usapan. 
When he tried asking her about her family dahil 
pakiwari niya ay nagiging masyado nang intimate 
ang usapan ay saka naman ito nag-invite na i-view 

Chapter Three

N
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niya ang webcam nito.

And that’s when he saw her boobs on the screen. 
Sa sobrang taranta, naisara niya kaagad ang laptop. 
He also realized he was sweating. Matagal-tagal na 
rin kasing walang babae sa buhay niya. 

His ex was a set designer in Atlanta, smart 
and focused. She was attracted to his intelligence, 
he was fascinated with her skills. Unang subok 
niya iyon sa isang relationship at hindi rin siguro 
siya marunong mag-handle. Naghiwalay rin sila 
kaagad. They were too similar to stand each other. 
Pagkatapos niyon ay nag-concentrate na lang siya 
sa pag-aaral. So far ay wala pa siyang nami-meet 
na ibang babaeng fascinating din. Okay lang iyon. 
There were other ways of taking care of his, ahm, 
needs.

Still, he knew it was wrong to feel lust over 
somebody he barely knew. He didn’t even see her 
face, he just saw her boobs.

He shook his head. Para lang siyang nag-aaksaya 
ng panahon. Naisip tuloy ni Matt na kung mga 
babaeng eager lang na magpakita ng boobs ang 
makikilala niya sa Internet ay nag-aaksaya lang siya 
ng panahon. He needed somebody pretty enough, 
a girl who could sustain a smart conversation and 
above all, somebody who would agree to be his fake 
girlfriend.

Pero kung wala siyang makitang matinong babae 
sa Internet, saan pa ba siya makakakita? Should he 
start calling all the girls on his phonebook? 
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Sa huli, nag-text na lang siya kay Gelo na 
alam niyang naka-day off at marahil ay kasama 
ang girlfriend nito. Ni-remind niyang habang nasa 
labas ay alamin na rin nito kung saan sila puwede 
makakuha ng matinong fake girlfriend.

R

Nangangati na ang balat ni Lilliput sa kakatago 
sa mga halamang nasa labas ng bahay ng tiyahin 
ni Alec. Dahil mag-iisang oras na yata siya roon 
ay medyo na-gets niya na ang takbo ng istorya. 
Mukhang kasabay na bumalik ni Alec ng pamilya ng 
tiyahin nito na kasabay rin nitong umalis. Hindi pa 
niya nakikita lahat ng family members pero halata 
sa mga gamit na ipinasok kanina at sa ingay na pati 
tsikiting ay kasama sa paglipat. Natatandaan niyang 
may dalawang pamangkin si Alec. 

Anyway, masaya siyang nagbalik na lahat. Ilang 
taon ding nabakante ang bahay at may caretaker 
lang dahil nag-concentrate daw ang pamilya sa 
poultry business ng mga ito sa probinsya. Ngayon ay 
maliwanag na maliwanag doon at maingay rin. But 
it’s a different kind of noisy. Hindi iyon katulad ng 
ingay sa bahay nila na kinababanasan niya.

Ngayon nga ay nag-barbecue pa ang mag-
anak at punong-abala si Alec. Natatandaan niyang 
masarap itong gumawa ng barbeque sauce. Dahil 
gabi na at nakakubli nga siya ay hindi siya nito 
nakikita but she could see him and it’s enough. 
Mukhang nahiyang ito sa buhay-probinsya at 
nagdagdag ng timbang, lalo na sa bandang tiyan. 
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That’s okay. Ilang sit-ups lang ang katapat niyon. 

His forehead was also more visible. Ang alam niya 
ay late twenties pa lang ito pero may receding 
hairline na. She could also ignore that. Love 
conquers all, even receding hairlines.

Kung nagawang i-overlook ni Alec ang mga 
tattoo niya, kaya rin niyang deadmahin ang noo 
at bilbil nito. Other than that, Alec was still good-
looking, mukhang malinis at disente. The very same 
guy she fell in love with. 

Namalayan niya na lang na parang medyo 
dumilim sa kinaroroonan niya. Huli na rin nang ma-
realize niya kung bakit. She was under somebody’s 
shadow. At paglingon niya at natuklasang niyang 
may batang lalaki pala sa kanyang likuran, 
nakatingin.

Tiningnan niya ito nang masama kahit 
malamang na hindi mabanaagan ang mga mata niya 
sa dilim. “Hoy, ano’ng tinitingin-tingin mo diyan? 
Ngayon ka lang nakakita ng nagtatago sa halaman?”

Hindi umimik ang batang nakasando at shorts 
lang kahit gabi na. Nanatili itong nakatingin at 
pagkatapos ay biglang magsimulang ngumangalngal 
at sa panghihilakbot niya ay tumakbo ito papunta 
kay Alec na busy noon sa pagpaypay ng inihaw.

“Tito, there’s a witch hiding behind the bushes.”
Wow. Inglisero na nga, sumbungero pa. Tatalilis 

na sana siya dahil hindi pa siya ready sa face 
to face encounter. Hindi pa siya nagpapa-facial 
at ang buhok niya, mas dry pa sa pinatuyong 
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sinampay. Hindi niya rin naman alam na iyon 
na pala ang pamangkin ni Alec, malaki na, hindi 
niya namukhaan dahil dati ay payatot pa ito at 
nakasalamin, mukhang hikain. Samantalang ngayon, 
chubby na nga ay sumbungero pa. Pero nakakailang 
hakbang pa lang siya nang marinig niya ang boses ni 
Alec.

“Lilliput?”
Hindi niya alam kung lilingon or what, ni hindi 

siya magtataka kung mag-three-hundred-sixty-
degree head turn siya dahil torn siya masyado. 
Parang gusto niya itong makita na parang hindi.

“Lilliput, ikaw ba ’yan?”
Siyempre, sa pangalawang tawag, hindi na 

deadma ang labas ni Lilliput kung hindi pa siya 
lilingon. Bingi na. Kaya inayos niya ang bangs at 
pumihit, ni-ready ang smile niyang nakalaan lang 
kay Alec. 

Not too much teeth, paalala niya sa sarili. 
Hindi kasi bagay sa kanya ang ganoong klaseng 

ngiti. Pagpihit niya, wala pang namamagitang 
conversation, umepal na ang batang sumbungero.

“She’s the witch, Tito. Nakatago siya doon 
kanina.” Itinuro nito ang pinagtaguan niya. Ano ang 
panama rito ng SOCO? Dinagdagan pa nito ng, “I 
saw her, she’s looking at you.”

“Totoo ba ’yon, Lilliput?” Mukhang hindi natuwa 
si Alec sa narinig. Sa lahat ng ini-imagine niyang 
scenario, hindi kasali roon ang hitsura ngayon ni 
Alec. Parang hindi siya na-miss. Parang isa lang 
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siyang istorbo sa pagba-barbecue nito.

Hindi siya umimik. Nakita niyang binulungan ni 
Alec ang pamangkin at matapos siyang pandilatan 
ay patakbo itong pumasok ng bahay. 

Hinarap ulit siya ng lalaki. “Ano ba kasi’ng 
ginagawa mo dito?” was his question. 

Not how are you or did you miss me. Kung 
umakto ito ay parang siya ang naglahong parang 
bula nang tatlong taon.

“Nabalitaan ko kasi na bumalik ka na daw.”
“I’m sorry Lilliput, I can’t see you anymore. May 

girlfriend na ako.”
Pow! Para siyang sinikmuraan. She couldn’t 

breathe. Ni walang paliguy-ligoy, basta na lang siya 
nitong sinabihan na hindi na puwede. Na para bang 
alam na alam nito ang nasa utak niya. Basang-basa 
kaya nito ang longing sa kanyang mukha? Was she 
drooling? Obvious na patay na patay pa rin siya 
rito?

She did what she’s best at—being mean. She 
lifted her chin and raised an eyebrow. “Feeling 
ka naman masyado. Ang sasabihin ko lang sana, 
nabalitaan kong nakabalik ka na, gusto ko lang 
sabihin sa ’yong ’wag mo na akong guluhin, 
m-may boyfriend na ako.” Puwede siguro siyang 
scriptwriter, ang galing niyang mag-imbento ng 
dialogue.

Parang hindi naniniwala si Alec. “Eh, bakit 
kanina ka pa nagtatago?”

“Sino’ng nagsabi sa ’yong nagtatago ako? Tuma-
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timing ang tawag d’on.” Tinalikuran niya na ito bago 
pa siya uriratin at mahanapan ng loopholes ang 
statement niya. 

Naiimbyerna na siya, naa-upset sa kagagahan. 
Naaasar din siya na parang ipinapangalandakan ni 
Alec na may bago na itong karelasyon.

Ano ba ang tingin nito sa kanya, panggulo? Eh, 
kung guluhin niya nga kaya ito? Maybe after a failed 
relationship, he’d come back and beg her to love him 
again. 

Pag-uwi ni Lilliput sa bahay ay iyon pa din ang 
nasa utak niya, naabutan niya pa ang Ate Yca niya 
at ang baduy nitong boyfriend na may nerdy glasses 
at hanggang leeg kung magbutones ng polo. Ang 
dalawa lang ang nasa sala pero ni hindi man lang 
naisip mag-something-something, basta nakaupo 
lang nang magkatabi, magkausap. Prudent and 
boring.

Gayunpaman, sa pagkakita ng boyfriend ng 
kapatid ay saka siya nakaisip ng ideya. She needed 
a fake boyfriend. Lalo’t sinabi niya kay Alec na may 
nobyo na siya. Effective siguro kung bibigyan niya 
ito ng kompetisyon. Hindi siya lubusang naniniwala 
na wala na ito ni katiting na nararamdaman para sa 
kanya. Kung hindi pa siya nakaka-move on, ayaw 
niyang maniwalang naka-move on na ito. Eh, kung 
iyong durugista nga niyang ex, mainstay na sa 
rehab, gusto pa ring makipagbalikan, ito pa kaya? 
Her exes knew that underneath all her bad girl 
image was a huge, loving heart.
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Nagulat pa ang boyfriend ng ate ni Lilliput nang 

umupo siya sa tapat nito. Bukod kasi sa minsanang 
batian kapag nasa mood siya, madalas ay dini-
deadma niya lang ito. Baduy nga kasi. Gayunpaman, 
kahit baduy ay hindi niya maide-deny na kasali ito 
sa classification ng matitinong lalaki. 

“May kakilala ka bang matinong lalaking 
naghahanap ng pekeng girlfriend?” Kailangan niya 
ay iyong mas matino, mas matalino, mas everything 
kaysa kay Alec. Para ma-insecure ito nang husto, 
ma-threaten at ma-realize na kailangan nitong 
i-acknowledge ang nararamdaman para sa kanya 
dahil baka maunahan pa ito ng iba.

Nakamaang lang ang boyfriend ng kapatid sa 
kanya, mukhang tanga. Ano kaya’ng nagustuhan 
dito ng ate niya bukod sa para itong nag-jowa ng 
abnoy?

It was her Ate Yca who asked the sensible 
question. “Tungkol ba saan ito, Lilliput?”

Kung ibang tao lang ang nagtanong, baka nang-
deadma lang siya. Pero kahit semi-nerd na semi-
baduy na semi-boring ang ate niya, alam niyang 
hindi uubra rito kapag nagmaldita siya. So she 
decided to tell them the truth.

 “Kailangan ko ng jowa, eh. Fake jowa.” She 
sighed. “’Yong kasing-tino niyan.” Inginuso niya ang 
jowa nito. Sasabihin niya rin sana na ayaw niya ng 
kasing-baduy kaso baka hindi siya tulungan so she 
proceeded with the other ‘requirements.’ 

“Preferably, ’yong may pera, or at least, 
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financially stable. Saka kailangan hindi lang smart, 
’yong matalino. Ano? May kilala ka?” baling niya 
kay Baduy. 

She was expecting him to say no o kaya ay 
sabihin nitong magtatanung-tanong ito at sasabihan 
na lang siya. What she was not expecting were for 
his small eyes to light up like salvation finally came 
for losers like him.

“May kakilala ako,” sabi ni Baduy sa tonong with 
conviction, parang totoo. “Kailan mo gustong ma-
meet?”

R

Ang sabi ni Gelo kay Matt, nakahanap na raw 
ito ng puwedeng magpanggap na girlfriend niya. 
Iyon ay kahit wala pang isang linggo mula nang 
mangailangan siya ng fake girlfriend kaya naging 
mabilis talaga ang resolusyon ni Gelo. Mabibigyan 
niya ito ng bonus, iyon ay kapag natapos na ang 
kailangan niyang gawin. For now, he decided to 
meet the girl in a nondescript restaurant, iyong 
random lang at ordinaryo. Nunca na dalhin niya ito 
sa sariling bahay nang hindi niya pa ito nakikilala 
nang mabuti. 

Tiningnan niya ang suot na wristwatch. Late 
na ng three minutes ang babaeng imi-meet niya. 
Partikular pa naman siya sa oras dahil iyong 
ipinaghihintay niya sa babaeng hinihintay, sana ay 
ipinagbabasa na lang niya ng libro. 

He was too old school to have an e-book reader. 
Sa kabila ng mga nausong gadgets na puwedeng 
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gawing e-book reader, mas gusto pa rin niya 
na magbasa ng totoong libro. Iba pa rin iyong 
nahahawakan niya at nararamdaman kung manipis 
o makapal ang bawat pahina. Iyong naamoy niya…

That was when a different scent reached his 
nostrils—vanilla and sunshine. Namalayan niya na 
lang na ang pinanggagalingan niyon ay ang babaeng 
pumuwesto sa katapat niyang upuan. Maikli ang 
buhok nitong may streaks ng dark blue sa bandang 
bangs, one-sided at nakagapos sa isa sa pinaka-
messy na ponytail na nakita niya. Makapal ang 
makeup nito, gothic. Black eye makeup and black 
lipstick.

 Nakasuot ito ng itim din na damit, some sort 
of dress. Bilugan ang hugis ng mukha nito, medyo 
mapintog ang mga pisngi samantalang hugis-almond 
ang mapupungay na mga mata. Gayunpaman ay 
morena ang babae at may matangos na ilong. Base 
na rin sa eyebags nitong masyado nang halata, 
matagal na itong hindi nakakatulog nang matiwasay. 

Other than that, she looked… well, not scary but 
different. Mukhang suplada. Parang galit sa mundo 
at sa mga tao in general. Hindi niya rin alam kung 
paano niya nasabi. Her eyes were not glaring, her 
face was almost expressionless. Pero ramdam ni 
Matt na parang naa-upset ito na ewan.

He stared at her and she stared at him. Aware 
siya na pinagtitinginan din sila ng ilang parokyano 
sa restaurant. Bakit hindi? It was like sharing the 
table with Wednesday Addams, the grown up 
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version. She was interesting pero gaano man ito 
kainteresante ay ibang babae ang dapat niyang 
i-meet sa oras na iyon. 

He cleared his throat. “Can you please find 
another seat?” Luminga siya at natuklasang sa oras 
palang iyon ng tanghalian ay malapit nang mapuno 
ang restaurant. Still, hindi na niya problema kung 
saan pa uupo ang babae. He had a more pressing 
concern. “That seat is reserved for somebody else.”

Kumunot ang noo ng kaharap. Pagkatapos ay 
tinaasan siya nito ng kilay. “Ano ka ba?! Ako kaya si 
Somebody Else.”

b


