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The piercing ringtone of Veronica’s cellphone shrieked 
at the Sunday morning air. Groggily, inabot ng dalaga 
mula sa ilalim ng unan ang source ng offensive na 
tunog.

“Veronica!” bulalas ng boses sa kabilang linya.

“’As’an ka? Bakit di ka na naman umuwi 
kagabi?” pupungas-pungas na tanong niya sa 
kausap. Sinulyapan niya ang orasan sa pader, 5:35 
a.m. Tamang-tama lang pala ang tawag ng ate niya, 
gigising din naman kasi siya mamayang alas seis. 

“Nasa Hong Kong ako, Ronnie! I’m getting 
married!” 

Napamulagat si Veronica, nakalimutan bigla ang 
antok. “Ano na namang—” 

Pero hindi siya nito pinatapos. “Alam ko, alam 
ko nabigla ka, sorry! Sorry—”

“Nabigla? Put*ng ina naman, Ate!”

“Veronica, ano’ng gagawin ko, this is true love—” 

“Puñetang true love ’yan!” she shrieked. “May 
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nangyari ba sa true love mo kay Tom, kay Jerome, 
kay Francis, kay Oliver, kay Christian—!”

“This time totoo na ’to, Ronnie, promise!”

“Sa sampung promises mo, eleven ang hindi 
natutupad!”

“Ronnie, kahit ano’ng sabihin mo, magpapakasal 
ako in fifteen minutes. Tinawagan lang kita para 
ipaalala sa ’yo na bayaran ng bahay ngayon, I can’t 
come home kaya hindi ka makakabayad. Kaya umalis 
ka na muna d’yan—”

“At s’an naman ako pupunta?”

“May nephew ’yong mapapangasawa ko, ite-text 
ko sa ’yo ’yong address niya. Doon ka muna for two 
months—”

“Two months? Alam kong naloloka ka na, pero 
naloloka ka na ba talaga?”

“Sige na, magsi-six na, di ba? Mag-impake ka na 
bago ka katukin ni Ate Cora. Lagot ka kapag di ka 
nakabayad.”

“Sandali lang, hindi mo p’wedeng gawin ’to—” 
pananakot niya sa kapatid.

“’Andito na ’yong fiancé ko. Sige, I’ll text you the 



Heartless - Ella Gualvez
details. I love you, Ronnie! Keep in touch! Ciao!”

“Hindi mo p’wedeng gawin ’to, Ate!” hiyaw niya. 
Pero wala na siyang kausap sa kabilang linya. 

She glanced at the clock, 5:33. No time to waste, 
nagmamadali niyang tinungo ang banyo at naligo, 
then nagbihis at hinagilap ang mga kakailanganin 
sa pag-eskapo. In less than five minutes, mission 
accomplished na siya. Wala silang gamit sa bahay 
maliban sa ilang kumot, unan, dalawang baso, 
dalawang plato, dalawang mangkok at ilang pares 
ng kutsara at tinidor. Dispensable lahat iyon. Lahat 
ng essentials, nakalagay sa isang malaking maleta 
na ready-to-go lagi para sa ganitong emergency. 
Ah, may isa pa palang indispensable na gamit si 
Veronica; isang bagay na ilalaban niya ng patayan—
ang kanyang laptop na pineste niyang bilhin ng ate 
niya nang magkaroon ito ng credit card. 

Hila-hila ang maleta na halos kasing-taas ng 
baywang niya, parang ninja na binuksan niya ang 
pinto ng kanilang maliit na bahay. 

Sinulyapan niya ang relos, 5:49. Tumingin siya sa 
kaliwa at kanan—good, the coast was clear. Then, as 
if hinahabol siya ng sampung demonyo, dali-daling 
tumakbo si Veronica De Los Santos palabas sa bahay 
na halos tatlong taon din nilang tinirahan ng Ate 
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Marivic niya. 

She did not even look back once at the old house.

Ganoon kasi siya, laging nagmamadali kaya wala 
nang panahon para lumingon pa.

—————

Andrei Marcel Le Bon woke up with the incessant 
buzzing of his doorbell. Tinakpan niya ng unan 
ang mga tainga, umaasang mahaharangan niyon 
ang ingay. Wala siyang masabi sa mga paparazzi, 
mukhang pati bahay niya natiktikan na ng mga ito. 
Mabuti sana kung tungkol sa movie na dini-direct 
niya ang itatanong, pero hindi. Limited ang concern 
ng mga ito sa kung sino ang huli niyang ka-date. 
Useless publicity iyon sa kanya. 

Hindi sa nagkukulang siya sa publicity; hindi pa 
siya tapos sa Film course niya noon sa UP Diliman, 
madalas na siyang cover ng mga magazines. Ngayon 
at the age of twenty-seven, household name na kaagad 
siya. Tabloids, broad sheets, fashion magazines, 
lifestyle magazines, celebrity magazines—FHM at 
ibang men’s magazine na lang yata ang hindi pa siya 
nagiging cover. That and the fact na halos araw-araw 
rin laman ng entertainment news sa TV, print, radio 
at maging sa Internet. Ikaw ba naman ang maging ala 
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kambal ni Tom Cruise at maging youngest director 
na nanalo sa FAMAS, ewan ko na lang kung hindi ka 
dumugin ng media. 

Diniinan niya ang unang pagkakatakip sa tainga, 
pero sa kasamaang palad, walang laban ang feather 
pillow sa matinis na soundwaves na likha ng doorbell. 
Cursing, marahas siyang tumayo mula sa kama, 
hinagilap ang t-shirt na nakabalandra sa sahig, sinuot 
at padabog na tinungo ang pinto. 

Sinilip niya mula sa peeping hole ang kanyang 
buwisita. Isang babae, maybe about twenty years 
old or so ang nakita niya. Matangkad at payat ito; 
short almost boyish straight hair na magulo, as if 
kagagaling lang nito mula sa isang roller coaster ride. 
Wala siyang nakitang camera. Muling nag-doorbell 
ang babae. Kung isa sa mga stalker/fans niya ang 
babaeng ito, she was seriously going to get it. With 
that in mind, asar na binuksan niya ang pinto.

—————

Ang unang rumehistro sa utak ni Veronica nang 
makita ang lalaking nagbukas ng pinto ay ngayon 
lang niya totoong naintindihan ang ibig sabihin 
ng salitang ‘devilishly handsome’. Naimbento ang 
salitang iyon para sa mga lalaking katulad ng nasa 
harap niya. The guy towered above her, his perfectly 
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sculpted features scowling, deep-set eyes glaring at 
her, his black hair tousled, his body lean and perfectly 
tanned. 

Devilishly handsome indeed.

“Good morning po!” mabilis niyang bati. “I’m 
Veronica De Los Santos. Alam kong hindi mo ’ko 
kilala, pero ’yong uncle—”

“I’m going to give you five seconds para umalis 
sa harapan ko, or else, pasensyahan tayo. Tatawag 
talaga ’ko ng pulis.” 

Naging kasing-laki ng platito ang mga mata ni 
Veronica.

“Wait! Sandali! ’Andito ako kasi sabi ng uncle 
mo—”

“One.”

“Nagsasabi ako ng totoo! Sinabi ng uncle mo—”

“Two.”

“—dito raw muna ako tumira—”

“Three.”

“—for two months—”

“Four.”
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“Hangga’t makabalik lang sila mula sa honeymoon 

nila sa Hong Kong!”

“Five.” Akmang isasara nito ang pinto, pero 
natigilan at biglang pinukulan siya ng tingin. “What? 
Anong honeymoon?”

“Honeymoon! Nasa honeymoon siya ngayon 
kasama ng kapatid ko, kakakasal lang nila sa Hong 
Kong!” Parang presong nakapila sa death row na 
paliwanag niya sa hari. 

Isang segundo rin itong tila naguluhan, pero 
naningkit ulit ang mga mata. “Is this another one of 
your strategies? How did you know about my uncle? 
Saan mo nalaman ’yan?” He looked as if he was about 
to strangle her, napaurong si Veronica.

“Sa ate ko. Tumawag siya kanina, ikakasal raw 
siya sa uncle mo at nasa Hong Kong sila ngayon—”

“Magkano ang kailangan mo? Sabihin mo na at 
nang matapos na ’to.” 

Napatanga si Veronica. Ano raw? Tiningnan niya 
nang mabilis ang address na ibinigay ng kapatid mula 
sa cellphone saka sinipat ang number ng pinto. Tama 
naman ang basa niya.

“Sandali,” naguguluhang sabi ni Veronica. “Ikaw 
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si Andrei Le Bon, di ba? Uncle mo si Alfonso Le Bon?” 

Naging murderous ang hitsura ng lalaki. “Just 
who the hell are you? Ano’ng kailangan mo sa ’kin?”

“Veronica De Los Santos, ’yong uncle mo 
nagpakasal sa ate ko sa Hong Kong. Sinabi ng uncle 
mo, dito raw muna ako tumira sa bahay mo for two 
months,” she said exasperatedly. Naiitindihan niya 
ang suspicion ng binata. Sasakalin talaga niya ang 
kapatid pagbalik nito. 

“Gusto mo ba talagang paniwalaan ko ’yan? Hindi 
ka ba p’wedeng gumawa ng mas kapani-paniwalang 
kuwento? Mas galingan mo naman, sayang ang bonus 
na makukuha mo sa pagkuha ng scoop sa buhay ko.” 

This time, hindi na niya naiintindihan ang binata. 
“Scoop? Anong scoop?” confused niyang tanong. 
Pagkatapos, napasinghap siya. “Politician ka ba? 
Artista?” Then, natigilan siya, napatitig nang mabuti 
sa mala-Greek god na lalaki. “Sandali, artista ka nga 
ba?”

—————

Hindi na maalala ni Veronica kung kailan siya 
huling nanood ng TV o nagbasa ng kahit na ano 
bukod sa kanyang mga accounting books at iba pang 
reference materials sa school. Hindi niya kilala si 



Heartless - Ella Gualvez
Beyoncé o si Angel Locsin o si Robert Pattinson. Dahil 
‘NPA’ meaning, ‘No Permanent Address’ ang lifestyle 
nila ng Ate Marivic niya mula noong nine years old 
siya, hindi sila nag-aabalang bumili ng mga gamit 
na mas mabigat pa sa plato. Mahirap kasing dalahin 
kapag kailangan nilang mag-emergency exit. 

Kahit kailan naman, hindi naramdaman ni 
Veronica na kakulangan ng pagkatao niya ang 
kawalan ng exposure sa telebisyon. Well, that was 
until today.

Hindi niya malaman kung dapat ba niyang 
tingnan ang lalaking nakikipag-usap sa phone o 
hindi. Matapos niyang ibulalas ang mga salitang, 
‘Artista ka nga ba?’, pakiramdam ni Veronica, siya 
ang pinakatangang tao sa mundo. 

Sinarhan siya nito ng pinto sa mukha, pero 
matapos ang halos isang minuto, binuksan din ulit 
iyon ng lalaki. His cellphone was pressed against his 
ear, apparently talking to his uncle. Still scowling, 
binuksan nito nang maluwag ang pinto para 
papasukin siya. 

Ngayon, heto ang dalaga, nakaupo sa glass 
dining table habang ang guwapong lalaki ay patuloy 
sa masinsinang pakikipag-usap sa tiyuhin nito sa 
telepono.
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Paminsan-minsan, tinatapunan siya nito 

ng masamang tingin. Paminsan-minsan din, 
awtomatikong napapababa ng tingin ni Veronica para 
hangaan ang disenyo ng sahig. After what felt like a 
thousand years, isinara na ng lalaki ang cellphone, 
gritted his teeth a few times, then, decided to sit 
directly across from her to glare at her more.

“So, nagpakasal nga ang ate mo sa uncle 
ko,” narinig niyang sabi nito. Tumango lang siya. 
Bumuntong-hininga ito at minasahe ang noo. “Ano 
nga ulit ang pangalan mo?” 

“Veronica De Los Santos.” 

“Alam mo ba kung paano nakilala ng ate mo ang 
uncle ko?” 

Umiling siya. “Pero sa palagay ko, nakilala niya 
sa trabaho. Waitress ang ate ko sa isang restaurant 
sa Shangri-La, siguro customer d’on ang uncle mo. 
Sabi ni Ate, love at first sight daw; kakakita lang 
nila kagabi at boom! ’Ayun lumipad na sila sa Hong 
Kong,” she said wearily. 

Natawa nang maiksi ang lalaki. “Your sister is 
something, isn’t she?” Kahit sino ay makaririnig ng 
insulto sa tono ng binata, pero hindi si Veronica.

“Yeah, she really is. Dapat nga malagay na siya 



Heartless - Ella Gualvez
sa Guinness sa dami ng beses na nakakita siya ng true 
love,” pagsang-ayon ng dalaga.

“True love? Baka naman may iba siyang nakita?” 

“Sa tingin mo? Ako rin! Sa tingin ko, nadadala 
lang siya sa pisikal na hitsura ng mga true love niya. 
Siguro guwapo rin ang uncle mo kaya nag-shotgun 
marriage siya.” 

Andrei stared at her with narrow eyes, iniisip 
kung dense lang ang kausap o professional con artist 
lang talaga. 

“So ganyang klase ba ang kapatid mo? Nadadala 
lang sa guwapo?” He snorted disgustedly. 

Nagkibit-balikat si Veronica. “Yeah, mababaw 
lang si Ate. Laging napapahamak sa kagagahan 
niya. Kahit nga ako nadadamay madalas, but what 
can I do? We’re family; wala kong choice kung hindi 
mahalin siya. Gan’on ang family, di ba? You accept 
them unconditionally?” Tila natigilan ang kaharap sa 
sinabi niya. Kinabahan tuloy si Veronica kung may 
sinabi ba siyang mali. Nakahinga siya ng maluwag 
nang bumalik ang expression nito kanina.

“I don’t think their marriage will last anyway. 
So I’m warning you now, ’wag kayong umasa ng ate 
mo na makakakuha kayo ng kung ano mula sa ’min. 
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Tell your sister don’t even think of using me and the 
media to extort money from my uncle.”

At last, nag-sink in din kay Veronica ang 
akusasyon ng binata. Hindi napigilan ng dalaga ang 
matawa. “Sus! Si Ate? She doesn’t have half the brain 
to think of such a great plan,” pag-assure niya rito. 

Ang kapatid niya, nagpaplano para manghuthot? 
Ang posibilidad na mangyari iyon ay kasing-hopeless 
ng pag-i-install ng Windows 2003 program sa isang 
Pentium 1 computer. Walang kakayahan ang utak ng 
ate niya na magplano ng ganoon. 

Nanatili ang malamig na titig ng lalaki. “At ikaw? 
Kung hindi kaya ng ate mo, baka ikaw.”

“Gustuhin ko mang magplano ng gan’on, 
sa kasamaang palad ay wala akong oras,” good-
naturedly niyang sagot. 

He did not look convinced; she did not expect 
him to be.

“What do you do? Estudyante ka pa ba?” 
interrogate pa nito.

Tumango siya. “I’m twenty, third year Accounting 
student of UP Diliman.” 

“ID?” 
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Mabilis na kinuha ni Veronica ang identification 

card sa wallet at inabot sa binata. Matapos iyong 
tingnan nang ilang segundo, binalik rin ito kaagad 
ng lalaki. 

“Wala ka bang kamag-anak o kaibigan na 
puwedeng tirahan muna?”

“Wala,” derecho niyang sagot. Nahilot muli ng 
kausap ang noo.

“Fine. Two months,” he said through gritted 
teeth. “Hindi ka p’wedeng magdala ng kahit na sino 
dito sa bahay ko. As for food, bahala ka. May pagkain 
d’yan, if you want to cook, bahala ka. Take one of the 
guest rooms, do whatever you want, ’wag mo lang 
akong iistorbohin. If you dare disturb me while I’m 
working, that’s it. I’ll throw you out.” Tumayo na ang 
binata pagkatapos ay tila may naalala.

“Isa pa nga pala. Walang valuables dito sa bahay 
na ’to. I don’t keep cash or jewelry here, I just thought 
you’d want to know that.”

Tumango lang si Veronica; nakahinga nang 
maluwag dahil tapos na ang interrogation. Sinipat 
niya ang orasan, 7:30 na. May thirty minutes na lang 
siya para bumiyahe papunta sa part-time job niya! 

Mabilis niyang inayos ang mga dalang gamit at 
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sinimulan nang hunting-in ang mga guest rooms. 
Wala siyang balak magtanong kay Andrei; mahirap 
na, baka mamaya sigawan siya nito at sabihing, ‘Di 
ba sinabi ko sa ’yo, huwag mo ’kong iistorbohin?’ She 
could not afford to lose a place to stay.
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“Okay, Ji Hoo, answer these five questions in ten 
minutes.”

“Huh? Ten minutes?” maktol ng batang Koreano 
kay Veronica. 

Tumango ang dalaga sa grade five na tutee. “Yes, 
ten minutes, Ji Hoo. A standard Math test has forty 
items; sixty percent or twenty-four questions are 
relatively easy, twenty percent or eight questions are 
moderately hard, while the remaining twenty percent 
are difficult—” 

Blah blah blah… Iniikot ng batang Koreano ang 
mga mata nito. Hindi yata makakatulog ang dalaga 
kung hindi ipapaliwanag ang lahat, maging ang 
pinakamaliliit na bagay na akala mo gumagawa ng 
encyclopedia for idiots.

“Now, you are only given an hour and a half to 
finish that exam. Meaning you only have two minutes 
and fifteen seconds to answer each questions. But 
since some questions are relatively harder than the 
others, it means you might need more time solving 
them, so you have to spend at most, two minutes 
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answering each of the easy—”

Napaungol na gusto nang iumpog ng cute na bata 
ang ulo sa study table. Isa talaga sa mga araw nito, 
makakagat ng batang Koreano si Veronica sa inis.

“Come on, Ji Hoo, scowling at me won’t solve 
the problems.” Unaffected na kinuha ng dalaga ang 
cellphone at sinimulan ang timer. “Okay, your ten 
minutes is ticking away.” 

Nakasimangot pa rin na kinuha ng bata ang 
ballpen at sinimulang harapin ang problem set na 
ginawa ng tutor. All the while, bumubulong-bulong 
ito sa Korean, animo ay tumatawag ng masasamang 
ispirito para multuhin si Veronica. Sa kasamaaang 
palad, immune rito ang dalaga. Okay lang sa kanya 
kahit isumpa pa siya ni Ji Hoo sa Ninth Circle of Hell, 
as long as natututo ito. Iyon lang ang mahalaga. 
Iyon naman ang dahilan kaya siya binabayaran. At 
successful naman si Veronica roon. 

Ayaw mang aminin ni Ji Hoo, talagang natututo 
ito sa tutor. May superpowers yata siya; hinahawakan 
lang ang notebook ni Ji Hoo, naa-absorb niya agad 
ang mga lessons at voila! Start agad ang lecture at 
may problem set pa! Sa tingin ng bata, kahit siguro 
kasing-liit ng ibon ang utak, matututo ng Pythagorean 
Theorem kapag si Veronica ang tutor. Pero hindi ibig 
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sabihin noon natutuwa ito sa guro nito, lalung-lalo 
na at pinapasagutan ito ng limang questions sa loob 
lamang ng sampung minuto.

“Hmph,” angal pa rin ng bata habang nagsasagot. 

“Wow…” Sumipol pa si Veronica. 

Nire-research niya si Andrei Le Bon sa laptop 
at talaga namang ka-wow-wow ang mga nakasulat 
tungkol dito. 

Napakunot-noo naman ang batang estudyante. 
Sa loob ng dalawang taon na tutor niya si Veronica, 
ngayon lang nakita ng bata ang dalaga na nag-
research ng isang showbiz personality. Hindi lang 
iyon; ngayong araw rin lang ito na-late.

“Hmph…” mayabang na ngiti ni Ji Hoo sa sarili. 
Sinabi na nga ba niya at ordinaryong babae rin ang 
tutor niya. Kilala ng bata si Andrei Le Bon dahil lagi 
niya itong nakikita sa TV at magazines sa bahay. 

Sabi na nga ba niya at mahilig din sa guwapo 
at mga sikat na tao si Veronica. Mabuti na rin siguro 
iyon. Ang totoo, nangangamba si Ji Hoo na baka 
mahawa sa pagiging ‘abnormal’ ng tutor niya. 

Una, sino ba namang normal na tao ang inaayos 
alphabetically ang mga readings niya? Madalas kasi 
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habang nagsasagot si Ji Hoo ng mga problem sets, 
nagbabasa ang dalaga ng mga readings para sa 
susunod na klase. Hindi lang iyon, nire-record din ng 
dalaga ang boses nito habang nagbabasa pagkatapos 
pinapakinggan ito. Shit! Kapag nagpatuloy ito sa 
pagiging tutor niya, baka gawin din nito iyon sa 
kanya! Magiging nerd siya! Kinilabutan ang cute na 
bata.

“Ji Hoo, last one minute.”

“What!” Nag-panic mode ang bata at minadali 
ang pagsasagot. Napasigaw siya sa isip nang makita 
ang huling problem. Kilala niya iyon, kapapaliwanag 
lang ni Veronica. 

“Five, four, three, two and—”

“Finished! Finished!” Daig pa ng bata ang nag-
fifty meter run. 

Ngumiti si Veronica at kinuha ang problem set.

Humihingal pa rin si Ji Hoo. Nang makita niya 
na tama ang lahat ng sagot, napangiti ang bata nang 
maluwag. Siguro dapat na rin siyang magpasalamat 
sa tutor. Salamat sa dalaga, siya lagi ang highest sa 
exams kaya lagi siyang tinatanong ng crush niya. So 
siguro, hindi na rin ganoon kasama na maging tutor 
si Veronica. 
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—————

“You’re not doing it right, Ethan!” Andrei Le Bon 
hissed harshly through gritted teeth mula sa likuran 
ng camera. “Ano ba sa ‘act natural’ ang hindi mo 
maintindihan? You look like a freaking mannequin!” 

Marahas na humigit ng hangin ang subject ng 
kritisismo ni Andrei. Ethan Fernandez tried his best 
to keep his cool while on the stage. It was a great 
feat, considering that the twenty-one-year-old singer 
believed that the world was made conveniently for 
him.

“I’m trying my best here but you, on the other 
hand, do nothing but criticize me,” sagot nito.

Naihilamos ni Andrei ang mga kamay sa mukha. 
“Let’s end this shoot for today,” frustrated na sabi pa 
ng young director. “I don’t think you have it in you 
right now to give me the carefree attitude I need you 
to show for this video. You’re too stuck up, Ethan. 
You’re too fixated trying to look cool. And call the 
goddamned makeup artist!” bulyaw nito sa staff. “I 
don’t need a f*cking airbrushed mannequin!”   

Namula sa pagkapahiya ang binatang singer; 
ninenerbiyos na nagkatinginan lang ang mga staff 
na nasa studio. Katulad ng pagiging bilog ng mundo, 
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general truth din na hindi magkakasundo ang 
dalawang lalaki.

“That’s it. I don’t want you to direct my video,” 
Ethan spat.

Andrei merely snorted. “Tumigil ka, ayusin mo 
’yang sarili mo.” And that was it. Tinalikuran na 
niya ang kausap. “Everyone pack up! We’ll resume 
tomorrow, seven a.m. sharp! And where is the f*cking 
makeup artist?” sigaw niya sa mga staff. Halos 
hindi magkandaugaga ang mga staff sa pagsunod 
sa director habang si Ethan nanatiling nasa stage, 
namumula pa rin sa galit.

—————

May mga tao na may isang lugar na laging 
pinupuntahan tuwing bad trip o upset. Para bang 
security blanket, bagay na ginagamit para kalmahin 
ang sarili at para labanan ang lungkot o anumang 
negatibong emosyon. 

Kabilang na doon si Andrei Marcel Le Bon. Pero 
dahil twisted siya, hindi siya pumupunta roon para 
kalabanin ang mga negatibong emosyon; pumupunta 
siya roon para lunurin ang sarili. That was his twisted 
way of calming himself.

He sat on the grass in front of his mother’s 
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grave. Nakalagay sa tombstone nito: ‘Beloved wife, 
sister and mother’. May iba pang nakasulat, pero ang 
unang dalawang salita lang ang na-imprint sa utak 
ni Andrei: ‘Beloved wife’. Hindi niya napigilan ang 
nanunuyang ngiti.

Nakakamangha ang dami ng kasinungalingan na 
maaaring ilagay sa dalawang simpleng salita na iyon. 
He concentrated on that feeling, letting it wash over 
him until it was the only thing he could feel, taste 
and think of. 

Every now and then, nakakaharap si Andrei ng 
balakid sa pangarap na maging pinakamagaling; 
kagaya ngayon, isang fiasco ang araw niya dahil sa 
isang spoiled brat na singer. Ito ang kanyang unang 
pagkakataon na magdi-direct ng isang music video 
at sisiguruhin niya na mananalo iyon hindi lang sa 
bansa kung hindi pati sa mga international music 
video contests. He was going to make history at hindi 
isang spoiled brat singer ang pipigil sa kanya.

Andrei Le Bon would shine so brightly that even 
his father who was considered as one of the country’s 
greatest directors would be relegated in his shadows. 
The father who took away the most important person 
in Andrei’s life. To pay him back, kukunin din ni 
Andrei ang pinakaimportanteng bagay sa taong iyon, 
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ang fame at glory nito bilang isang director. 

Tinitigan niya ulit ang epitaph sa tombstone ng 
ina. 

Beloved wife. Nilasahan niyang mabuti ang mapait 
na mga salita sa bibig. Ito lang ang kailangan niya.

—————

Madilim na. Sinipat ni Andrei ang relo; hindi 
niya namalayan na ilang oras na pala siyang nasa 
harap ng puntod ng ina. Minasahe niya ang sentido 
at isinara ang laptop, pagkatapos ay pinasok iyon sa 
loob ng bag, may envelope na dumulas palabas. 

It was the file collected by a private detective he 
hired to investigate on Veronica De Los Santos and 
her sister. Kinuha niya iyon at binuksan. 

One week na simula noong dumating sa pintuan 
niya ang dalaga. Siyempre dahil kahina-hinala ang 
mga pangyayari, tumawag siya sa isang detective 
agency para paimbestigahan ito nang araw mismo 
na iyon. Kaninang umaga dumating sa office niya 
ang file, pero hanggang ngayon ay hindi pa niya 
nababasa.

He read the report. Mukhang matagal nang wala 
ang mga magulang ng dalawa. Totoong waitress sa 
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isang fine dining restaurant ang ate nito. 

Kasing-sakit sa mata ng mga mismatched loud 
colored decorations sa isang Christmas tree ang work 
experiences ng napangasawa ng kanyang tiyuhin. 
Laging natatanggal o nagre-resign sa trabaho si 
Marivic De Los Santos. Naka-mahigit dalawang 
dosenang iba’t ibang trabaho na ito sa loob lamang 
ng limang taon. Makulay rin ang love life nito, regular 
ding nai-in love ang babae, at least once every three 
months. Ang ikinahinga lang niya nang maluwag ay 
mukhang wala naman itong pinerahan o niloko sa 
mga naging karelasyon. Sa kabaliktaran, mukhang 
ito pa nga ang laging nagogoyo. 

Binalingan niya ang report ukol kay Veronica. 
Kung ang profile ni Marivic napakakulay, ang sa 
kapatid nito ay kasing-kulay ng isang kupas na kupas 
na t-shirt. Ayon sa report, umiikot lang sa dalawang 
bagay ang buhay ng dalaga—school at part-time jobs. 

Totoong accounting student ito sa UP Diliman. 
May kopya pa ng transcript sa envelope at hindi niya 
napigilan ang pagtaas ng kilay sa nakita—straight 
one student ang dalaga, ultimong PE at CWTS nito, 
uno rin. 

Reyna ito ng part-time jobs. May apat itong 
trabaho: tutor, library assistant, encoder at Internet 
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café assistant. Walang boyfriend, walang orgs, in 
short, walang social life.

Nagkibit-balikat na lang si Andrei. Mabuti na 
iyon; at least mukhang hindi sakit ng ulo ang kasama 
niya sa bahay. 

Tumayo siya at naglakad palapit sa kotse.

—————

Isinara ni Andrei ang front door at ni-lock iyon. 
Pasado alas doce na ng gabi at madilim sa loob ng 
kanyang bahay. Tinanggal ng binata ang sapatos at 
tinungo ang kanyang kuwarto nang may mahagilap 
ang kanyang mata. Nanigas siya sa kinatatayuan at 
tumayo lahat ng kanyang balahibo sa katawan.

“What the hell!” bulyaw niya. Muntikan na siyang 
atakehin sa puso nang makita si Veronica, naglalakad 
sa kanyang madilim na living room na animo zombie 
mula sa The Night of the Living Dead.

“Sorry,” sagot ng dalaga. 

“Damn, buksan mo ang ilaw kung maglalakad ka 
sa living room.” Padabog na pinindot niya ang switch 
at awtomatikong nagliwanag sa lugar. Veronica 
winced na parang nasilaw. Sa liwanag ng fluorescent 
light, nakita ni Andrei ang bedraggled form ng dalaga.
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Malalim at maitim ang ilalim ng mga mata, 

magulong buhok na para bang sinabunutan, crumpled 
shirt and pajamas. Hindi talaga siya masisisi kung 
napagkamalan niya itong zombie. 

“Magtitimpla lang ako ng hot chocolate sa 
kusina, sayang sa kuryente kung bubuksan ko pa ang 
ilaw,” saad nito saka naglakad nang mabilis papunta 
sa kitchen.

Pinukulan niya ito ng masamang tingin. 
Hinihintay pa niyang makabawi ang kanyang heart 
beat mula sa pagkagulat. Sinundan niya ito. “Pasado 
ala una na, wala ka bang pasok bukas?” 

May pasok ito bukas ng alas ocho, nabasa iyon 
ni Andrei sa schedule nito na kasama sa report na 
ibinigay ng detective. He watched her took a kettle 
and fill it with water.

“Meron, kaya lang may tinatapos akong paper.”

“You’re cramming,” akusa niya. 

Napakunot-noo ito. “I never cram.” 

“Bakit kailangan mong magpuyat ng ganito?”

Binuksan na ni Veronica ang stove at pinakuluan 
ang tubig sa kettle. Pagkatapos, kumuha ito ng tasa 
at nagtimpla ng chocolate energy drink.
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“I’m not cramming, next next week pa ang 

pasahan ng paper kaya lang fully-packed na ang 
schedule ko for this week, ito lang ang oras ko para 
tapusin ’to. Dapat sana tapos ko na ’to, kaya lang 
’yong partner ko sa paper hindi pinasa ’yong part 
niya kaya ako rin ang gumagawa n’on.” 

Siya naman ang napakunot-noo. “Bakit ka 
pumayag? Bakit di mo sabihin sa prof n’yo?”  

Umiling ito. “Hassle ’yon.” 

Hindi makapaniwalang tiningnan  ito ni Andrei. 
“So gan’on na lang? Ikaw lahat ang naghirap? Ilalagay 
mo pa rin ba ang pangalan niya sa paper? Mabait ka 
ba o iprokita lang?”  

Natigilan sa paghahalo ng energy drink ang 
dalaga, saka biglang tumawa nang malakas. 
Napasimangot siya; mas sanay kasi siya na natatakot 
ang mga tao sa kanya kaysa tinatawanan siya.

“’Pag di ko nilagay ’yong pangalan niya, 
malamang magrereklamo ’yon.” Sinimulan na nitong 
inumin ang chocolate drink. “Sasabihin na hindi 
ko hinintay ’yong part niya etcetera etcetera. Kung 
isusumbong ko naman siya sa prof, gan’on din ’yon—
magdadakdakan pa etcetera etcetera. Wala akong 
oras para doon.” Walang halong pagyayabang ang 
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dalaga, lalo lang iyon kinainis ni Andrei.

“So that’s it? No hard feelings dahil lang sa wala 
kang oras para d’on? Wow, how mature.”  

Muli, hindi napansin ni Veronica ang kanyang 
sarcasm. “Exactly! Siguro kasi pasaway si Ate; ano 
naman ang mangyayari sa ’min kung pareho kaming 
pasaway, di ba? Kailangang may isa sa amin na 
maging mature,” sabi nito with conviction. “Dahil 
hindi puwedeng si Ate, naging ako. Isa pa, sa pag-
aaral at part-time jobs ko, paano pa ’ko magkakaroon 
ng oras para sa hard feelings? Nakaka-drain ng 
energy ang magalit at mainis, sino nama’ng gustong 
maging gan’on?” Nilagok nito ang natitirang inumin. 

Sa kung anong dahilan, iniwas ni Andrei ang 
tingin sa dalaga.

“Wala akong oras para doon, marami pa ’kong 
mas productive na bagay na dapat gawin kaysa mag-
harbor ng ill feelings,” patuloy nito.

Natagpuan ng binata ang sariling patuloy na 
iniiwas ang tingin sa kausap. Then as if on cue, nag-
ring ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito nang 
hindi nag-aabalang tingnan kung kanino ang numero.
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“What is it?” bungad ni Andrei sa kausap.

“Hey, you sound so gruff.” 

Muntik na siyang mapamura ng malakas nang 
marinig ang sultry voice ng modelo sa kabilang linya. 

“What is it, Joan?” Nahilot niya ang noo at 
napadako ulit ang mata kay Veronica. 

Napakunot-noo siya nang makitang hinuhugasan 
na nito ang tasang ginamit. Ang bilis nitong gawin 
ang lahat ng bagay; ultimong paglalakad lagi itong 
nagmamadali na para bang lagi itong may hinahabol 
na deadline.

“Come on, you haven’t called me in a while, don’t 
you think it’s time we go out and have fun?” sabi ng 
nasa kabilang linya. 

“Busy ako. And by any chance, have you 
forgotten that what we had is just a casual thing?” 
iritado niyang paalala niya rito. 

“But you do need a date for your friend’s 
wedding, right?” 

3
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His eyes narrowed a little. Sa pagkakaalala 

niya, niliwanag niyang mabuti rito na ayaw niya ng 
kinukulit siya. Niliwanag niyang hindi niya kayang 
magbigay ng steady relationship—take it or leave it. 
Steady relationships meant commitment, time and 
emotional investment and he did not like it when 
people started asking too much from him. Nasa-side 
track siya sa goal niya.

He frustratedly ran his fingers through his hair. 
Tama si Joan, kailangan nga niya ng date. Napadako 
muli ang mga mata niya sa kanyang bagong 
housemate. May nag-click sa utak niya. 

“Take me as your date, I want to see you,” narinig 
niyang anas ni Joan.

“Sorry, I already have a date,” turan niya habang 
sinisipat ang kabuuan ni Veronica. Maaaring hindi ito 
kasing-ganda ng mga babaeng nakapaligid sa kanya, 
pero maganda ang maputi nitong balat, maganda rin 
ang height. Kung aayusan, siguradong papasa na ito.

“What!” bulalas ng babae.

“’Bye, Joan.” Tinapos na niya ang tawag. “May 
gagawin ka ba sa susunod na Sabado?” baling niya 
kay Veronica.

Tiningnan siya nito para siguruhin na ito ang 
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kinakausap niya. 

“Meron.” Alam na niya iyon. Nabasa niya sa 
report na may tutorials ito kapag ganoong araw.

“Cancel it. I need a date next next Saturday for 
my friend’s wedding.”

“So?” untag nito; nagtataka kung ano ang 
kinalaman noon sa sarili.

“I need you to be my date. Don’t worry I’m not 
interested in you, I just think you’d be convenient. 
Just think of it as a favor for your benefactor. After 
all, dito ka nakatira sa bahay ko nang libre.” Nang 
sabihin niya ang mga salitang ‘favor’, ‘benefactor’ at 
‘libre’, nakita niyang tila binagsakan ng langit at lupa 
ang dalaga. He knew he already won the game. 

“Pero may part-time job ako n’on, hindi ako 
puwedeng mag-absent—” 

“I’ll pay you.”

“Three hundred fifty per hour,” mabilis na sagot 
ng dalaga.

“Deal,” sagot ni Andrei.

“Deal.” 

With that he left and started walking toward his 
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room.

—————

Ethan Fernandez did not get the point of 
college. Well at least, sa kaso ng isang singer na 
gaya niya, hindi niya maintindihan. Seriously, ano 
ba naman ang gagawin ng isang singer sa Theories 
of Behavior? Magiging platinum ba ang album niya 
kung malalaman niya ang pinagkaiba ng Id, Ego at 
Super…? 

Super ano nga ulit iyon? Ah, basta iyon na iyon. 
Ethan Fernandez did not give a damn about that 
anyway. Hindi maarok ng kanyang isip kung bakit 
kailangan niyang maupo sa loob ng classroom para 
makinig sa sexual frustrations ni Freud mula sa 
‘antique’ niyang professor. Ang tanging konsolasyon 
niya nang mga oras na iyon ay ang katotohanang 
matatapos na ang semester ngayong araw na ito at 
matapos iyon, he would be school-free for at least a 
month.

Tumungo siya sa desk at pasimpleng hinilot 
ang sentido habang patuloy sa pag-mo-monologue 
ang professor sa harap. Napadako ang tingin niya 
sa kanan at nahuli ang pasimpleng mga sulyap ng 
mga kaklaseng babae. He tried to smile despite his 
annoyance.
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Be nice and they’ll love you; be haughty and 

they’ll abandon you. Kung wala kang fans, wala 
kang fame. Iyon lang ang kailangan niyang malaman 
tungkol sa Psychology.

“So that’s it for this semester. Do you have any 
further topics that you might want to clarify?” 

Sa wakas, tapos na! Gusto niyang magpamisa sa 
tuwa. Kaunti pa at mamamatay na ang majority ng 
brain cells niya sa sobrang boredom. 

“None?” untag ng prof nila. “Then, I’ll return 
your final exams.” 

His smile froze on his lips nang marinig iyon. 
Shoot! Final exams. Nakalimutan na niya iyon, ah.

“Highest to lowest ’to.” 

“Sir naman!” angal ng karamihan sa mga 
estudyante. 

Sadistang ngumiti lang ang professor. “Miss 
Veronica De Los Santos,” tawag nito sa highest scorer. 

Bored and annoyed, pinanood ni Ethan na 
tumayo ang isang matangkad at payat na babae na 
may maikling buhok. 

“I gave her a hundred and ten percent, nakuha 
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niya pati bonus points.” Nagsipulan at nag-“Wow” 
ang mga kaklase niya. 

Nerd, usal niya sa sarili.

Nagpatuloy sa pagtawag ang professor nila. 
Kinabahan siya nang halos natawag na ang lahat 
puwera siya. It was one thing na kailangan niyang 
mag-removals at mag-aral ulit kung bagsak siya, 
pero kung siya pa ang lowest scorer at publicly ia-
announce iyon, ikamamatay na iyon ng singer.

“Mr. Ethan Fernandez,” sa wakas tawag sa kanya. 
Nakahinga nang maluwag ang binata nang makitang 
may ilang papel pang natitira sa kamay ng professor 
bukod ang sa kanya. 

Sinulyapan ni Ethan ang grade doon and he 
wanted to groan. Mukhang kailangan niyang mag-
removals.

“Oh, nagkakalimutan,” saad muli ng guro. “’Yong 
final paper n’yo due next week na ’yon.” 

Another crap. Nakalimutan na rin niya na may 
final paper pa nga pala. He pinched the bridge of 
his nose. Sino nga ulit iyong ka-partner niya roon? 
Ang alam niya, kinuha niya ang cell number at email 
address niyon. Kaya lang, nakalimutan niya kung 
saan niya inilagay.
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“Ang nagpasa pa lang ay sina Miss Veronica De 

Los Santos at si Mister Ethan Fernandez.” Natigilan 
siya at lumipad ang tingin sa professor. “Para doon sa 
mga mababa ang grades, doon na lang kayo bumawi 
para hindi na kayo mag-removals. Kung gusto n’yong 
makita kung paano gumawa ng matinong paper, 
tingnan n’yo ’yong paper nina Miss De Los Santos. 
I gave them full points. Miss De Los Santos, Mister 
Fernandez, okay lang naman, di ba?” baling sa kanila 
ng professor. 

He momentarily forgot how to react.

“Yes, Sir. Okay lang po,” narinig niyang may 
sumagot. He whipped his head at iyong nerd ang 
nakita niyang sumagot. So ito pala ang partner niya?

“Oh, sige na. Alam kong masaya kayo at tapos 
na ang sem, magsilayas na kayo.” 

Masiglang nagtayuan na ang mga estudyante. 
Mabilis siyang tumayo at nilapitan ang professor.

“Sir, tungkol sa grade ko, kailangan ko pa bang 
mag-removals?” mahina niyang sabi para hindi iyon 
marinig ng mga kaklase sa malapit.

“Hindi na. Iniligtas ka ng paper n’yo.” The 
professor eyed him suspiciously as if may gusto pang 
sabihin, pero hindi na niya ito binigyan ng chance.
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“Thank you po, Sir,” aniya sabay bira ng alis. 

He searched for the girl named ‘Veronica De Los 
Santos’ among the crowd. Nakita niya ito sa stairs. 
Kung paano ito nakarating doon sa loob lamang ng 
halos tatlong segundo ay isang misteryo sa kanya. 
Nagmamadali niya itong hinabol, ignoring the 
classmates who wanted to talk to him.

“Veronica!” He grabbed her arm nang maabutan 
ito. 

She looked at him, surprised. He supposed na-
starstruck ito sa kanya. Well, he could not help it if 
he was that good-looking. Looking at her close up, he 
realized kung bakit hindi niya ito maalala. She has 
nice skin and all, but she looked too plain.

“About the paper,” he started. “Thanks.” He gave 
her his dazzling smile. 

Nagliwanag ang mukha nito. “Ah, ikaw ba ’yong 
partner ko?” exclaimed ng dalaga as understanding 
settled in. “Don’t worry about the paper. Pasensya na 
rin kung hindi na kita na-contact tungkol d’on at hindi 
ko na rin nahintay ’yong part mo, ah…” Sinulyapan 
nito ang relong suot. “Shoot,” narinig niyang usal 
nito bago bumaling ulit sa kanya. “Sige ha. Una na 
’ko, may pupuntahan pa kasi ako. Sige, nice meeting 
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you. ’Bye!” Then, she hurried down the stairs bago 
pa makapagsalita ang binatang singer.

He stared dumbfounded sa retreating form ng 
dalaga. 

Did she just…? 

No, imposible iyon. 

Wala na ito sa paningin niya bago pa niya 
namalayan. Did she just freakin’ ignore him? To say 
that he was utterly shocked was an understatement. 

Walang masyadong alam si Ethan sa Psychology, 
pero sigurado siyang hindi normal ang reaksyon sa 
kanya ni Veronica De Los Santos. Naiwan siya roon, 
nakatayo sa may hagdanan habang iniintindi ng 
kanyang utak ang posibilidad na hindi siya pinansin 
ng isang napakaordinaryong babae.

—————

Andrei stared at his laptop’s screen. Binasa niya 
muli ang draft ng visually composed scene na ginawa. 
Binasa niya ang nasa script saka binalingan muli ang 
nasa laptop. Naihilamos niya ang kamay sa mukha. 
It was flat. 

Shit, mura niya sa sarili saka binura ang buong 
eksena. Muli niyang binasa ang script, then, for 
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the nth time since that morning, sinubukan niyang 
i-visualize kung paano ito gagawin—saang angulo 
dapat ilagay ang camera, saan at kailan dapat mag-
close up, saang parte ang long shots. He began 
furiously typing again. Matapos ang ilang segundo, 
tumigil din siya at muling napamura.  

“Dammit!” 

Marahas niyang sinara ang laptop saka minasahe 
ang sentido. Ito lang ba ang kaya niyang gawin? Ito 
lang ba ang mayroon siya? Darn, he needed to be 
better than this! He breathed roughly habang mariin 
na nakahawak sa buhok.

Kung ito lang ang kaya niyang gawin, might as 
well kalimutan na niya ang malaking ilusyon ang 
maungusan ang pangalan ng ama. Hindi niya iyon 
magagawa kung ito lang ang kaya niya. Muli siyang 
napamura. 

His eyes caught the time in his watch; past 
two o’clock na. Naalala niya na hindi pa pala siya 
kumakain ng tanghalian. Muli niyang binasa ang 
script at pinilit ang utak na maglabas ng creative 
brainwaves. Ngunit kahit anong piga niya, lahat ng 
lumalabas sa kanyang isip ay kasing-appealing ng 
isang pack ng instant noodles na niluto sa sampung 
tasang tubig.
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Inihagis niya ang script sa pader. Padabog siyang 

tumayo mula sa desk at tinungo ang pinto. Nang 
malapit na siya sa kusina, isang cheerful humming 
ang sumalubong sa kanya. Umakyat ng limang level 
ang kanyang bad mood.

He saw Veronica happily humming habang 
inaayos ang groceries sa cabinet. 

His eyes narrowed. Isang abnormality na naroon 
ito ngayon sa bahay samantalang dapat ay may pasok 
ito, pero mas malaking abnormality ang katotohanang 
masaya ito.  

“Ano’ng ginagawa mo rito?” asik niya.

Halos mapatalon ito sa gulat sa kanya.

“Naman!” sabi nito habang nakahawak sa 
dibdib. “’Wag ka namang manggugulat ng ganyan.” 
Tumalikod ito at bumalik sa pag-aayos ng mga 
groceries. “Sem break na kaya may medyo slack ang 
schedule ko.” Halos nakakita siya ng nagsasayaw 
na makukulay na liwanag sa paligid ng dalaga sa 
sobrang saya nito. 

He found his eyes narrowing further. “What 
about your part-time jobs?”   

“Meron pa rin maliban na lang d’on sa library 



Heartless - Ella Gualvez
kasi closed din ’yon ’pag sem break.” She continued 
humming. 

Dahil masama ang ugali ni Andrei, he found 
it utterly maddening and unfair na masaya ang 
dalaga—humming and smiling like an idiot, 
samantalang siya ay parang spoiled brat na inagawan 
ng regalo, depressed at nakasimangot. Never mind 
na wala namang kinalaman si Veronica kung bakit 
siya depressed at nakasimangot.

“So basically marami ka nang free time?” he 
asked coolly habang namumuo ang maitim na balak 
sa utak.

“Yeah!” She beamed at him like a five-year-
old who received her favorite birthday gift. Kulang 
na lang, sumayaw at magtatalon ito sa tuwa. Not 
acceptable. 

Lumakad siya palapit sa refrigerator at kumuha 
ng left-over pizza. “So dito ka lang sa bahay nang 
halos buong araw?” maingat niyang tanong.

“Uh huh,” pa-singsong nitong tugon. 

He smirked. “I need a PA. Be ready tomorrow, 
six a.m. sharp,” malamig niyang sabi saka kinagatan 
ang malamig na pizza. 
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“Eh?” dumbfounded nitong tanong.

“I need a PA so be ready tomorrow six a.m. 
sharp,” ulit niya sa parehong tono habang patuloy 
sa pagkain.

“Gusto mo ’kong gawing PA?” 

“Hindi, gusto kitang gawing artista,” he said 
sarcastically. “Of course, you’ll be my PA.”

“Pero ayoko.” Napatuwid ito ng tayo. “May part-
time jobs pa rin ako, magugulo ang schedule ko at 
saka, gusto kong i-enjoy ang sem break ko—”

“Saan ka nga ulit nakatira?” malamig niyang 
untag. Nakaramdam siya ng sadistic pleasure nang 
makita ang panlalaki ng mga mata nito sa pagkagulat. 
Pinigilan niya ang muling pagsilay ng mayabang na 
ngiti. Inulit niya ang tanong. 

“Dito.” Mukha itong namatayan.

“Kanino ngang bahay ’to?”

“Sa ’yo.”

“Nagbabayad ka ba ng renta?” This time, hindi 
na niya napigilan ang nakakalokong ngiti.

“Hindi,” she muttered.
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“I need a PA tomorrow, be ready at six a.m.” 

He was smirking as he walked away with another 
slice of cold pizza in hand. 

There! Mas mabuti na ang pakiramdam niya.


