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aghubad ka na,” utos kay Vida ng bagong 
employer na si Mars, isang bading na 

kasing-lapad ng aparador at puno ng kung anu-
anong anik-anik ang katawan. Mukha itong 
tindahan ng accessories na naging balyena, este 
tao.

Nanlaki ang mga mata ni Vida. “Anong 
maghubad?”

“Bra at panty lang ang itira mo. Huwag ka nang 
maarte dahil ’yan ang pinakaayaw ko sa lahat. Bilis 
na.” Tinaasan siya nito ng kilay na mukhang naka-
drawing lang sa mukha.

Nasa loob sila ng maliit nitong opisina kuno. 
May maliit na lamesa sa sulok niyon na may 
laptop at katabing malaking camera na hindi niya 
alam kung ano ang eksaktong tawag dahil wala 
naman siyang kakilalang afford ang ganoong 
gadget. Kaiiwan lang sa kanya roon ng recruiter 
na si Ameriko na matapos siyang ihabilin kay 
Mars kasama ang dalawa niya pang kababayan ay 
nagmamadali nang umalis doon. 

Si Mars naman ay isa-isa silang pinapasok sa 
loob ng munti nitong opisina. Siya ang pinakahuli. 
Iyong mga nauna sa kanya ay nasa kabilang silid 
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na, ewan kung ano’ng ginagawa roon.
Parang bigla siyang kinabahan. 
Ano ba ang nangyayari? 
“Bakit po ako maghuhubad?”
Namaywang si Mars na parang sanay na sanay 

na sa mga ganoong tanong. “Dederechahin na kita, 
ha? Hindi katulong ang bago mong trabaho dito. 
Magiging talent ka.”

“Talent? Para pong artista?” Naliwanagan siya 
bigla. “Ay naku, ayoko pong maging bold star.” 
Hinawakan ni Vida ang baywang. “Seksi naman 
po ako at ang sabi ng nanay ko noong buhay pa, 
ipinaglihi daw ako kay Mama Mary kaya maamo 
ang mukha ko. Bakit hindi n’yo na lang po ako 
subukang i-loveteam?” 

Aba, ang pagkakataon nga naman. 
Sabi ni Ameriko, katulong daw ang trabaho 

nilang mga na-recruit nito sa maliit nilang barrio 
sa Pukapuka. Pero artista pala. Bakit pa ito 
nagsinungaling? Mas gusto niya nga iyon dahil 
mahilig siya sa artista. Baka destiny niya iyon dahil 
ang pangalan niya ay Vida, ibig sabihin ay pang-
bida sa TV at pelikula. 

Sa pagkakataong iyon ay natawa si Mars, 
nawala nang kaunti ang sungit. “In fairness sa 
’yo, ha? Funny ka. Pero hindi komedyante ang 
kailangan ko dito kundi talent.”

Naguluhan na siya lalo. “Ano po ba’ng ibig 
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ninyong sabihin?”

“Alam mo kasi, Vida, may negosyo ako. Para ka 
ring mag-aartista pero sa Internet lang. May mga 
manonood sa ’yo na taga-ibang bansa kaya para ka 
na ring pang-international.”

“Manonood po?” Nalintikan na. “Hindi naman 
po ako marunong sumayaw o kumanta.” Parehong 
kaliwa ang mga paa niya at kasing-tigas ng bato 
ang kanyang katawan. Ang boses niya naman, 
parang hindi sumusunod sa tamang tono ng kahit 
anong kanta. Ang totoo niyan, kumakanta at 
sumasayaw lang siya kapag may kakuwentuhan 
siya sa kanila at gusto niyang magpabida o di kaya 
ay magpatawa. 

Umapela siya. “Acting na lang po. Kaya ko ’yon. 
Kaso baka kailangan ko ng work…” Ano nga ba 
iyong ginagawa ng mga artista sa TV para gumaling 
umarte? “Work… tap.”

“Baka ang ibig mong sabihin ay workshop.”
Natawa si Vida pero walang bahid ng 

pagkapahiya. Hanggang first year high school lang 
siya dahil maagang kinuha ni Lord ang kanyang 
mga magulang. Palaki siya ng tiyahin na mahirap 
lang din kaya nga madali siyang nakumbinsi ni 
Ameriko na sumama rito. Bakit niya ikahihiya ang 
isang bagay na wala siyang kontrol? Hindi naituro 
ang workshop na iyon sa school kaya hindi niya 
alam. O kung naituro man ay absent siguro siya 
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dahil lakwatsera siya dati. Narinig niya lang iyon sa 
isang interview ng hinahangaan niyang artista. 

“Oo nga, ’yon po. Workshop pala.”
“Hindi mo na din kailangan ng gan’un. Alam 

mo kasi, ang gusto lang naman ng mga customer… 
ng audience, eh, makita kang tumaba. Kaya nga 
dapat na naka-bra at panty ka lang. Magpapakita 
ka lang sa kanila araw-araw ’tapos papanoorin ka 
nilang tumaba. Siyempre dapat kakain ka din nang 
kakain.”

Kung kanina ay naguguluhan na si Vida, parang 
nananakit na ang ulo niya sa puntong iyon. “Ang 
gulo naman po.”

“Ano ba’ng magulo doon? Kakain ka lang ’tapos 
may manonood sa ’yo. Naka-bra at panty ka lang 
para halata kaagad kapag nagkalaman ka. Ayaw 
mo n’un? Ang dali-dali lang ng trabaho. Kakain 
ka lang, bayad ka na. ’Tapos ang trabaho mo apat 
na oras lang sa isang araw at alam mo ba kung 
magkano ang sahod?”

“Minimum daw po.” Iyon ang sabi sa kanya ni 
Ameriko.

“Oo, pero kapag maraming nanood sa ’yo, 
bibigyan pa kita ng bonus.”

Napaisip siya bigla. “Sinu-sino ba’ng manonood 
at bakit gusto nilang makakita ng tumataba?”

“Ang dami mo namang tanong.” Sumungit na 
naman si Mars. “M-mga doktor ’yon. Experiment 



7Desire
lang kasi may ginagawa silang bagong diet. Ay 
naku, ang kulit mo. Basta maghubad ka na para 
makita ko kung ano’ng aayusin natin diyan sa 
katawan mo. Siyempre nakakahiya naman d’un sa 
mga doktor kung hindi natin paghahandaan.”

Tumango si Vida at akmang maghuhubad na 
nang may kumatok mula sa pintong pinanggalingan 
niya. 

Parang nabuwisit si Mars. “Istorbo naman, o. 
Sino ba ’yan?”

“Si Mando, boss,” sagot ng tinig. 
Ang Mando na iyon ang isa sa nakilala niya 

kanina na tauhan doon ni Mars. Isang payat na 
lalaking tadtad ng tigidig ang mukha. 

“Bakit?” Si Mars ulit, ni hindi man lang 
pinapasok ang tauhan.

“Nandito po si SPO2.”
Parang lalong naasar si Mars. “Ano na nama’ng 

ginagawa ng pulis na ’yan dito? Kakabigay ko lang 
sa kanya noong Friday, ah.” Binalingan siya nito. 
“Dito ka lang muna, ha? Babalik ako.”

Tumango siya at lumabas na si Mars ng silid. 
Naiwan siya sa loob ng maliit nitong opisina. Naupo 
si Vida sa tapat ng lamesa sa sulok at nagpasipul-
sipol na pinagmasdan ang office nito para aliwin 
ang sarili habang naghihintay. Panay ang hikab niya 
dahil hindi siya nakatulog nang maayos sa biyahe 
kagabi. Isang himala iyon dahil siya ang tipong 
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kahit sumandal lang ay makakatulog na. Dahil 
pinakamalapit, ang napagtuunan niya ng pansin 
ay ang ang lamesa ni Mars sa opisina. Bukod sa 
laptop ay may isa rin palang maliit na kalendaryo 
sa lamesang iyon. Nanlaki ang mga mata niya nang 
makita kung anong petsa na. 

May 27. Birthday ng idol na idol niyang 
artistang si Middle Osorio! 

Paano niya nakalimutan iyon samantalang 
buong talambuhay nito ay kabisado niya? 

Nakakainis. 
Tuwing kaarawan kasi ni Middle ay may libre 

itong concert. Sa sobrang excitement niya dahil 
first time siyang nakaluwas ng Maynila ay nawaglit 
sa isip niya ang concert nito. 

Nagpa-panic siyang tumayo at binuksan ang 
pinto. Nagulat siya nang makitang nakatayo roon si 
Mando, parang nagbabantay. 

“Amo mo?” tanong niya rito.
“Natin,” pagtatama nito. Sa malapitan ay 

butas-butas na ang mukha nitong mukha ring 
magaspang. “Amo natin. Bakit ba?”

“Magpapaalam kasi ako. Pupunta ako sa…” 
Saan nga ba iyong na-promote ni Middle na lugar 
ng concert nito? “…sa Istwood, malapit lang ba 
’yon?”

“Medyo,” sagot ni Mando. “Bakit? 
Maglalakwatsa ka? Hindi ka papayagan ni Boss.”
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Napasimangot siya. “May concert kasi doon ng 

artista. Wala pa namang trabaho, eh, kaya aalis 
muna ako. Babalik din naman ako kaagad.”

Sinimangutan din siya ni Mando. “Malabo ’yan. 
Siguradong hindi ka papayagan ni Boss. Ni hindi ka 
pa nga nagsisimula, maglalakwatsa ka na.”

“Ang sungit mo naman.”
“Sinasabihan lang kita. Kung gusto mo, 

magpaalam ka pagbalik niya pero malamang hindi 
ka payagan n’un. Ako nga, mag-iisang taon na dito, 
pahirapan magpaalam, ikaw pa kaya.” 

Halatang tinatakot si Vida pero ayaw niyang 
padaig. Pagdating kay Middle, gagawin niya ang 
kahit na ano. 

Sa barrio nga nila, dahil liblib at malayo sa 
kabihasnan ay may oras lang ang kuryente at hindi 
lahat ay may TV, pero naaabangan niya pa rin lahat 
ng palabas ni Middle. Mga teleserye, interview at 
maski commercial ay inaantabayanan niya talaga. 
Ang mga pelikula naman nito ay pinag-iipunan niya 
mula sa kakarampot na kinikita mula sa pagtulong 
sa ulingan ng tiyahin niya. Ngayon pa na may 
tsansa na siyang makita ito nang personal? Aba, 
hindi niya iyon palalampasin.  

“Nasaan ba si Boss? Pupuntahan ko na.” 
Tumingin siya sa mumurahin at plastic na relong 
nabili niya sa bayan. Alas cuatro na. Malamang na 
nagsimula na ang concert. Hahanapin niya pa kung 
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saan ang Eastwood.
“May kausap pa. Matatagalan pa ’yon dahil 

importante ’yong bisita niya. Bumalik ka na lang 
sa loob, doon ka maghintay. Ayaw rin ni Boss ng 
pakalat-kalat.”

“Pakalat-kalat ka diyan, ano ako? Basura?” 
Naiinis na siya kay Mando kaya isinarado niya ulit 
ang pinto at nag-isip ng gagawin. 

Pagkalipas ng ilang saglit ay naisip niyang 
huwag nang hintayin pa si Mars at tumakas na 
lang. Mag-iiwan na lang siya ng sulat sa bagong 
boss. 

Basta, pagkatapos na pagkatapos ng concert ay 
babalik siya kaagad. 

Naghagilap si Vida ng papel sa hindi naka-lock 
na drawer nito pati na rin ng ballpen. Nang walang 
makitang ibang papel ay nagsulat na lang siya 
sa likod ng resibo ng 7-Eleven na nakita at dahil 
walang ballpen, ang nakita niya na lang na nail 
polish nitong pula ang ginamit niya. Halos nanigas 
na ang nail polish at halatang luma na kaya hindi 
naman siguro magagalit si Mars.

Boss,
Pupunta muna ako sa Istwood sandali. 

Babalik ako agad.
      - 

Vida
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Ang totoo niyan ay hindi niya alam kung 
anong oras siya babalik. Siyempre hanggang 
nandoon si Middle ay hindi siya uuwi pero saka 
niya na poproblemahin si Mars, ang importante 
ay mapuntahan niya si Middle. Buti na lang at 
hindi pa sila nagkakapalitan ni Mars ng cell phone 
number. Hindi siya nito magagawang kulitin para 
pauwiin.

 Speaking of cell phone, hinagilap niya ang bag 
na bitbit kanina na nasa ilalim ng lamesa. Isang 
backpack iyon na kulay pink. Medyo pambata dahil 
may Hello Kitty pa na design, pero iyon lang kasi 
ang kinayang bilhin ng ipon ni Vida. Nandoon ang 
ilang piraso ng matino niyang damit, underwear, 
saka toothbrush at napkin. Nandoon din ang 
pera niyang binalot niya pa sa panty para hindi 
madukot. Dahil sino bang manyakis na mandurukot 
ang mangangapa sa panty? Kumuha siya ng barya 
roon para pamasahe. 

Pero paghugot niya ng pamasahe ay nabuksan 
ang isang maliit na kahon ng photo album at 
lumabas doon ang picture ni Middle na ginupit niya 
sa magazine. Napangiti siya at pinagmasdan iyon. 
“Makikita na kita. ’Antayin mo ako, ha?” 

Hinalikan niya ang picture at isinauli sa kahon. 
i

“Ayoko,” sabi ni Middle sa handler na 
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pinupursigi siyang tapusin na ang concert nang mas 
maaga. May biglaan daw kasing raket itong nakuha 
sa Batangas at aabot pa siya kung tatapusin niya na 
ang concert agad.

“Middle, be reasonable. Ang hirap nang 
makakuha ng raket ngayon. Sayang ’to,” apela ng 
handler na Guy ang pangalan pero bading. Payat na 
payat ang katawan nito pero dinaan sa damit para 
magkalaman nang kaunti. Latest design iyon sa 
summer collection ng boyfriend nito. 

“Sayang din ang ipinunta ng fans ko this 
afternoon. Ayoko silang ma-disappoint.”

“Middle naman,” tila pagmamakaawa nito. 
“It’s not like ang dami nilang nagpunta. Isa pa, 
free concert ito. Tayo pa ang gumastos sa venue 
samantalang doon, bayad ka.”

“Kahit na. Dapat kasi hindi short notice.”
“Masama daw kasi ang pakiramdam ni 

Golden…” Hindi na itinuloy ni Guy ang sinasabi 
dahil nakita yata ang reaction niya which, for sure, 
was not pleasant. 

Si Golden ang isa sa pinakasikat na celebrities 
ngayon sa mundo ng showbiz. Lahat ng pelikula 
nito, box-office. Ang teleserye, nagri-rate nang 
husto. Kaya naman mula sa mga out-of-town na 
raket hanggang endorsements ay humahataw 
talaga ito. The industry dubbed him before as 
the The Next Middle Osorio pero Golden Boy of 
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Showbusiness na ang taguri ngayon dito. 

Lahat halos ng proyektong para sa kanya ay sa 
lalaking iyon na napunta. Dati, siya ang hinahabol 
ng mga taong gusto siyang makatrabaho. Bigtime 
people had to book months in advance at minsan 
nga ay isang taon pa mahigit para lang masigurong 
makakasingit sa schedule niya.

 Ngayon, pang-substitute na lang siya kay 
Golden na noong makasabay niya sa Gold’s Gym 
kanina ay mukhang ang lakas-lakas pa. Nagawa 
pa ngang magmayabang sa kanya. Siguro ay 
tinamad lang ito for some reason. May pagka-
unprofessional na ito dati pa noong extra pa lang 
ito at nakakatrabaho niya sa ilang projects kung 
saan siya ang bida. Ngayon pa kaya?  

Mang-aagaw na ay unprofessional pa, Middle 
thought bitterly.

Buti sana kung trabaho lang, ang kaso, pati 
babae ay inagaw nito sa kanya. He shook his head 
to stop himself from remembering what happened. 
Birthday niya at dapat na mag-enjoy siya kasama 
ang fans katulad ng taun-taon niyang ginagawa 
mula nang mag-start siya sa showbiz nine years 
ago. 

Isa pa lang siyang patpating teenager noon 
na napilitan lang sumama sa go-see ng isang 
commercial dahil pinilit siya ng yumaong mommy 
niya na mahilig sa showbiz. Nakuha siya para sa 
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commercial ng energy drink at nagkasunod-sunod 
na ang offers sa kanya. They said it was because of 
his name, Middle, madaling tandaan. Thanks to his 
mom who chose that name for her only son because 
it’s unique. Eventually, he fell in love with the craft. 
Mahal niya pa rin iyon kahit ngayon na sumadsad 
na ang career niya matapos mamayagpag nang may 
ilang taon din. 

“Tatapusin ko ang concert ko. If they really 
want me there, they’d wait for me.”

“Pero, Middle, iba na ang career mo ngayon 
sa career mo dati…” May sinabi pa si Guy pero sa 
puntong iyon ay pinili niya nang lumabas sa stage. 

Na-overpower ng kaunting hiyawan ng mga tao 
ang boses ni Guy.

Ang hiyawan ay hindi na kasing-ingay ng dati 
na halos mabingi na siya. There were fewer girls 
screaming his name this time and he also noticed 
that fewer people attended too. Dati ay halos 
sumampa na sa stage ang mga tao dahil hindi 
magkasya samantalang ngayon ay ang dami pang 
espasyo.

Tama si Guy, iba na ang career niya ngayon. 
Halos wala na siyang projects. According nga sa 
isang column sa tabloid, laos na siya. But he still 
waved cheerfully and grinned at everyone like he 
used to. Kahit isang tao lang ang nandoon para 
panoorin siya, he would still give it his all.
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h, Manong, baka naman puwedeng cincuenta 
na lang,” pakiusap ni Vida sa taxi driver. 

Matapos magkamali ng sakay nang dalawang 
beses ay napilitan siyang mag-taxi na lang papunta 
sa Eastwood. Ang kaso, dalawang daang piso 
mahigit ang inabot ng metro nito. Eksaktong isang 
libo lang ang baon niya paluwas ng Maynila, 
kailangan niyang tumawad nang bonggang-bongga 
para siguruhing may budget pa siya hanggang 
makasahod. 

“Sige na po, please.”
“Miss, hindi ka puwedeng tumawad. Kung 

nagtitipid ka sa pamasahe, sana nag-jeep ka na 
lang.” Salubong na ang malalagong kilay ng driver 
na mukhang kontrabida sa pelikula. 

Tingin niya ay hindi siya nito basta-basta 
hahayaang hindi magbayad nang buo. Isa na lang 
ang paraan. 

Itinakip ni Vida ang mga kamay sa mukha 
at saka iniyugyog ang balikat saka niya sinabi 
sa nanginginig na tinig, “Sige na po, pumayag 
na kayo. Tumakas lang po ako sa amin dahil 
minamaltrato ako ng tatay ko. Halos wala po akong 
dalang pera. Dito nga po kami dapat magkikita ng 

Chapter Two

“E
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boypren ko at itatanan niya ako, nasa kanya po ang 
ipon namin.” Humikbi pa siya kunwari.

“O, eh, bakit hindi mo i-text ang boyfriend mo? 
Magpasundo ka para makabayad ka.”

Ngek. Yari yata sa graba at semento ang 
puso ni Manong Driver. Pero siya ang reyna ng 
mga kuwentong barbero. Sa dami ba naman ng 
pinapanood niya sa TV. 

Patuloy siyang nag-iyak-iyakan. “Eh, kasi po, 
na-snatch ang cell phone ko kanina. Kung gusto 
n’yo po hahanapin ko na lang siya sa buong 
Istwood ’tapos babalikan ko kayo.” Humagulgol 
siya kunwari. “Pasensya na talaga, Manong. 
Kailangan ko lang talagang tumakas dahil ang 
lupit-lupit ng tatay ko. Hindi ko na kaya.” Itinodo 
niya ang acting dahil ang bawat itinatagal niya 
roon ay kabawasan sa panahong makikita niya si 
Middle.

“Ano ba ’yan!” narinig niyang palatak ng driver. 
“Kung mamalasin ka nga naman, oo. Unang biyahe, 
ganito pa. Kung hindi ka lang nakakaawa…” 
Nagmura ito. “Sige na, okay na ang cincuenta.”

Iniabot ng isang kamay ni Vida ang pera 
rito habang nakatakip pa rin sa mukha ang 
isang kamay. Para hindi obvious na walang 
luha. “Salamat po, Manong. Nawa’y lumago pa 
nang husto ang bigote, este, kabuhayan ninyo.” 
Sinabayan niya iyon ng baba sa taxi nito.
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Lakad-takbo ang ginawa niya mahanap lang 

ang venue ng concert ni Middle pero sa minsang 
pagliko ay namataan niya na lang bigla ang isang 
pamilyar na tao… payat at baku-bako ang mukha. 

Si Mando! 
At kung hindi ba naman talagang pinagtitripan 

siya ng tadhana, nagtagpo pa ang mga mata nila. 
Noon niya lang din napansin na ang katabi pala 
nitong mataba ay walang iba kundi si Mars. Nakita 
niyang itinuro siya ng una sa huli at hindi maipinta 
ang mukha ni Mars. 

Patay! Buking na siya. 
Pero hindi pa siya puwedeng magpahuli. 

Mamaya na lang kapag napanood niya na si 
Middle. Hindi na baleng mapagalitan basta makita 
niya lang ito. Malakas ang loob niya dahil ayon 
kay Ameriko ay kailangang-kailangan ni Mars 
ng tauhan kaya imposibleng sisantehin siya nito. 
Umatras si Vida at nanakbo sa kabilang direksyon. 
Nakigitgit siya sa kung sinu-sinong tao hanggang 
muntik nang mabangga sa isang matangkad at 
payat na lalaking mukhang naka-duster na ewan at 
kasalukuyang may kausap sa cell phone.

Halatang bading dahil ang kapal ng makeup. 
“Watch where you’re going,” anito sa kanya.

“Sorry po,” sabi niya naman.
Tumango lang ito at muling nakipag-usap sa 

cell phone. “No, may bumunggo lang sa akin… 



18 The Fangirlfriend

just tell them na mali-late siya ng dating. He just 
has one last set to finish. Paki-convince mo na 
lang sila…” Nakita niyang huminto ito sa isang 
kulay itim na van at binuksan ang likuran niyon 
para maglagay ng samu’t saring gamit. Akmang 
isasara na nito iyon pero naudlot dahil inaway 
nito bigla ang kausap. Tumalikod din ito sa van at 
humakbang paabante habang nakikipagtalo. 

Sinamantala iyon ni Vida at pumasok sa loob. 
Agad siyang natago sa mga gamit na nandoon. 
Madaling gawin iyon dahil halo-halo na ang mga 
gamit. May damit, sapatos, paperbag at kung anu-
ano pa. Ibinaluktot niya ang katawan lalo na nang 
muling marinig ang boses ng bakla, may kausap pa 
rin.

Pinag-igi niya na lang ang pagtatago at pumikit 
para mag-pray na sana ay nailigaw niya na sina 
Mars at Mando, hindi siya mabuking ng bading at 
sana… sana lang talaga, hindi pa tapos ang concert 
ni Middle.

i
Ang unang naramdaman ni Vida ay gumagalaw 

ang kinaroroonan niya. Nang idilat niya ang mga 
mata ay noon niya lang natuklasan kung ano ang 
nangyari. Nakatulog siya! At ang van… umaandar!

Ang una niyang ginawa ay sipatin ang relo. 
Pasado alas ocho na nang gabi! Baka tapos na ang 
concert ni Middle. 
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Nasabunutan niya ang sarili. Ang tanga mo, 

Vida.
Bahagya niyang iniangat ang ulo para makita 

kung nasaan na siya. Nasa highway pala at nang 
tingnan niya kung sino ang driver ay natuklasan 
niyang ang bakla pala iyon. Buti na lang at walang 
ibang tao sa van. Buti rin at hindi siya nito nahuli 
kahit tulog siya.

Muli siyang yumuko at nag-isip ng gagawin. 
Naisip niyang kapag huminto ito sa kahit na anong 
punto ng biyahe ay bababa na siya nang pasikreto. 
Siguro naman makakauwi siya nang maayos kina 
Mars. Tutal tinandaan niyang maigi ang address 
nito bago siya umalis. Siguradong magagalit ito 
kaya dapat ay makaimbento ng palusot si Vida, 
magaling naman siya sa mga ganoong bagay.

Pero parang nananadya, matagal-tagal na silang 
umaandar ay parang wala pang balak na huminto 
ang lecheng van. Kung kailan kailangan ay saka rin 
sila walang nadaanang traffic. Akala niya ba traffic 
sa Maynila? Mukhang pinagkakaisahan talaga ng 
mga bituin na huwag siyang pababain. Nag-panic 
lang siya lalo nang mapansing pumapasok na sila 
sa isang subdivision. Saglit na bumagal ang takbo 
nila pagpasok doon pero bumilis din ulit paglampas 
ng gate hanggang makarating sa isa sa mga bahay.

Bago pa siya makapag-isip ng susunod na 
gagawin ay pumasok ang van sa isang gate na 
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natanaw niyang binuksan isang lalaki… si Middle 
Osorio!

i
“O, bakit ikaw ang nagbukas? Nasaan ang 

driver mo?” tanong kay Middle ng handler.
“Pinagpahinga ko muna.” Hindi niya na 

sinabing lahat ng cost-cutting measures ay 
ginagawa niya ngayon. Huling splurge niya nang 
maituturing ang birthday concert dahil tradisyon 
niya na iyon pero with everything else, he had to be 
stingy. 

Mahigit isang taon na ring lumalaylay ang 
career niya at napakadaling maubos ng pera. 
Kasalanan niya rin naman. Noong una ay nag-
maintain pa rin siya ng dating lifestyle. Bili siya 
nang bili ng kung anu-ano: latest car model, 
properties he found nice… he’d even go on 
expensive dates and travel left and right. Gimik din 
siya nang gimik. Akala niya kasi, magkaka-project 
siya ulit ng marami. But the projects never came. 
Kung mayroon ay paisa-isa lang at panandalian 
lang din. Sometimes, barely enough to cover the 
bills. 

Okay pa rin sana kung hindi lang siya na-
depress at nalulong sa sugal. Iyon talaga ang 
sumimot sa pera ni Middle. Nabaon din siya 
sa utang. Umabot pa sa puntong kinailangan 
niya nang magbenta ng ilang properties para 
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makabayad. It was only a few weeks before his 
birthday that he came to his senses. Hindi niya rin 
alam kung ano ang nangyari but he woke up with a 
certain sense of clarity. So far, it had been difficult 
pero willing siyang gawin ang kahit na ano para 
makabangon muli.

 Who knows kung kailan siya ulit magkaka-
project? Who knows kung kailan siya ulit 
makakabangon? But damn, he won’t go down 
without a fight. He’d save every cent if he had to 
and after tonight, he’d take any project if he could. 

Kaya nga lahat ng staff niya ay pinagpahinga 
niya muna. He was honest with every single one of 
them. They deserved it dahil halos lahat ng iyon ay 
kasama niya na kahit na noong hindi pa household 
name si Middle Osorio. Sinabi rin niyang wala 
siyang maipapangako kung kailan niya muling 
kukunin ang serbisyo ng mga ito kaya okay lang 
kung maghanap na ang mga ito ng ibang trabaho.  

“Let’s talk inside,” sabi niya sa handler matapos 
i-secure ang pagkakasara ng gate. Mamaya niyan, 
naghihirap na siya ay manakawan pa. 

“Okay. Marami tayong dapat pag-usapan,” sang-
ayon ni Guy.

Pumasok na sila sa loob ng bahay ng parents 
niya. Hindi siya roon naglalagi dati dahil naaalala 
lang ni Middle ang mga magulang na namatay 
dahil sa car accident years ago pero marahil kapag 
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malungkot talaga ang tao ay naghahanap ng 
karamay kahit papaano. Because in their memories, 
he found a bit of solace. Pakiramdam din niya ay 
hindi siya nag-iisa kaya nga doon siya nananatili.

“Ano’ng sabi ng organizers ng event?” usisa 
niya kay Guy. Matapos ang birthday concert kanina 
ay hindi na sila gaanong nakapag-usap nito dahil 
may dinaaanan pa ang huli. Problema yata sa isa 
sa mga alaga nitong magka-loveteam. Ang tanging 
nasabi lang nito sa kanya kanina ay cancelled na 
ang raket.

His handler sighed. “’Ayun, nainis.” Nagbanggit 
ito ng isang artista na dating child star at nag-
comeback kailan lang. “Siya ang kinuha nilang 
kapalit. Ikaw naman kasi.”

He sat on the couch. “Don’t worry. Huling beses 
na akong tatanggi sa raket.”

Umupo si Guy sa tapat niya. “Dapat lang. 
Habang tumatagal kasi, lalong dumadalang ang 
offers.”

Totoo iyon. He sighed. “I really appreciate 
you doing this, Guy. Buti na lang hindi mo pa ako 
binibitawan.” Now that he wasn’t about to perform 
in front of a live audience at tapos na ang birthday 
concert niya ay mas kalmado na siyang nakikipag-
usap dito.

Napangiti naman ang handler. Kahit ilang beses 
na silang nagkakairingan ay nananatili ito sa tabi 
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ni Middle. “Ano ka ba? Of course I’ll stay. Ikaw yata 
ang nagpayaman sa akin. I was able to buy my first 
car because of your first teleserye. Kung wala ka, 
hanggang ngayon siguro ay pipitsuging mga extra 
pa rin ang hawak ako.”

Napangiti siya. That’s true, too. “Anyway, kailan 
nga pala ang start ng shooting para sa movie ko 
with Vival Productions?”

Napailing si Guy. “Actually, hindi na rin ’yon 
matutuloy. Katatawag lang nila sa akin kanina. 
Nag-decide sila na si Golden na lang ang kunin.”

“Shit!” palatak niya. Iyon lang ang nag-iisa 
niyang proyektong naka-line up. “What are we 
gonna do?”

“We wait,” sabi ng handler. “And make sure 
na wala na ulit kahit na anong eskandalong 
mangyayari.”

Dapat nga talaga. Because that’s so him: the 
King of Scandals.

Nagsimula sa isang sex video na aminado 
naman siyang sa kanya. It happened years ago. 
Noong wala pa siyang seryosong girlfriend o 
maturity para makagawa ng matitinong desisyon. 
Ipinaayos niya ang nasirang laptop and then bam! 
May bigla na lang nag-upload ng video na sa 
pagkakaalam niya ay na-delete niya na dati pa. 
Nang balikan ni Middle ang computer technician ay 
hindi niya na nakita. Also, the scandal leaked just 
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in time before his third anniversary with his then 
girlfriend Shay—isang socialite at model turned 
actress. Pero hindi man lang siya ipinagtanggol ng 
nobya. 

Instead, Shay broke up with him and had a 
series of interviews that damaged his career. Para 
kasing sa lahat ng panayam ay ito ang lumabas 
na kawawa samantalang siya ang masama. 
Nagsulputan din ang ilan pang sex videos na sinabi 
niyang hindi kanya dahil hindi naman talaga pero 
lalo lang ikinalubog ng career niya. Iyong mga 
wholesome endorsements niya ang unang nag-
atrasan. 

Pero dahil mahal niya pa rin si Shay ay pinilit 
niya pa ring makipagbalikan. He was trying so hard 
to understand her. Ang naisip lang ni Middle ay 
gusto niya pa rin itong maging karelasyon. Until 
he found out the truth. Shay was having an affair 
with the new up and coming star Golden Bautista. 
Kahit sila pa ay may ginagawa nang milagro ang 
dalawa. Kaya naman pala imbis na suportahan siya 
ay ganoon ang ginawa ni Shay. 

He had reason to believe that Golden also 
released all the other fake sex videos. Ewan niya 
kung kasabwat nito si Shay pero nasaktan pa rin 
siya nang husto. Huli na rin ang lahat. Sa kahit 
na anong interview ay hindi niya magawang 
maipagtanggol ang sarili dahil nanatili siyang 
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gentleman. Ayaw niyang bastusin at siraan si Shay 
sa harap ng madla by telling the truth. He simply 
refused to talk about it. 

Nalulong na rin siya sa alak, babae at sugal. 
It made him almost broke at sa mga mata ng 
sambayan ay nagmukha lang siyang bitter sa 
nangyayari. Araw-araw ay laman siya ng tabloids, 
blind item lang noong umpisa hanggang walang-
habas na siyang pinapangalanan. Dumalang nang 
dumalang ang projects at hindi na na-renew ng 
mother network niya ang kontrata.

Hindi siya sigurado kung may pag-asa pang 
maibangon ang career niya. Sometimes it seemed 
so hopeless. 

x
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inagbuti pa ni Vida ang pagsilip sa salaming 
bintana pero ang natatanaw niya lang ay buhok 

ni Middle. Nang makita ang idol kanina, siyempre 
ay lumabas kaagad siya para malapitan ito kahit 
papaano. Pero hayun nga at hanggang bintana lang 
siya. Wala rin siyang marinig na kahit na ano sa 
pinag-uusapan ng mga ito pero ayos lang. Hindi pa 
rin siya makapaniwala sa suwerteng nasumpungan. 
Tingin niya ay nasa bahay siya ni Middle Osorio.

Iyong bading na kasama nito ay namumukhaan 
niya na bilang manager nito. Hindi niya lang siguro 
nakilala kanina dahil masyado siyang busy na hindi 
maabutan nila Mars.

Anak ng pusang malandi! 
Oo nga pala. Si Mars. 
Kailangan niya nang makahanap ng paraan 

para makabalik. Siguradong namumuro na siya sa 
bagong employer dahil anong oras na ay hindi pa 
rin siya nagpapakita ulit. Paano kung masisante na 
nga siya talaga? Dali-dali niyang kinuha ang cell 
phone para i-text si Ameriko at kunin ang number 
ni Mars. Kung pareho sila ng takbo ng utak ni Mars, 
malamang ay kinuha na rin nito ang number niya 
sa recruiter. Pero sa kamalasan ay ubos na ang 

Chapter Three

P
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battery ng cell phone ni Vida. Kailangan niya nang 
mag-charge.

Nagpalinga-linga siya at baka sakaling may 
makitang saksakan. Makiki-charge na lang siya 
dahil kailangan na talaga. Sa bandang kaliwa ay 
namataan niya ang pintuan na may screen. Sa loob 
niyon ay may natanaw siyang tiles. 

Kusina?
Nabubuhayan ng loob na lumapit siya para 

sumilip kung puwede siyang maki-charge doon 
kahit sandali. Iyong tipong sapat lang para 
makapagpadala ng text. Sinusuwerte naman dahil 
wala siyang namataan na kahit na sino sa loob. 
Paghila niya ay bumukas din kaagad ang pinto.

Ayos! Nagsisimula na yata siyang suwertehin 
dahil kay Middle.

Dahan-dahan siyang pumasok at nagsaksak ng 
charger sa nakitang outlet sa sulok. Nang mabuhay 
ang mumurahing cell phone ay kaagad na pumasok 
ang mga text messages ni Ameriko at isa pang 
number na hindi kilala. Si Mars iyon at nayanig 
si Vida sa mga nabasa. Pinagmumura siya nito at 
binantaan pa nang masama. Sa oras daw na makita 
siya nito ay humanda siya. Ang mga mensahe 
naman ni Ameriko ay nagtatanong kung nasaan na 
siya.

Patay ka, Vida. Wala ka nang trabaho, sita niya 
sa sarili. 
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Ano na ang gagawin niya ngayon? Nginatngat 
niya ang mga kuko at nag-isip. 

Isip, Vida, isip. Pero malapit nang maubos 
ang mga kuko niya ay hindi niya pa rin alam ang 
gagawin. Nagpasya na lamang siyang lumabas 
na sa kusina bago pa may makakita sa kanya. 
Tinanggal niya sa pagkakasaksak ang charger at 
lumabas na. Tahimik ang paligid. Buti na lang at 
wala siyang nakitang maid o kahit na sino sa labas. 
Sure siya na walang aso dahil hindi naman pet-
lover si Middle. Memorize niya ang buong pagkatao 
ng idol.

Bumalik na lang siya sa garahe at naisip na 
pumasok sa loob ng van para kapag umalis ang 
bading at lumabas sa subdivision ay makasama 
siya. Alam niyang sisitahin siya ng mga guwardiya 
sa subdivision kapag nakita siyang pagala-gala kaya 
kailangan niya ang van para makalabas sa lugar 
na iyon. Ganoon din kasi ang mga guwardiya sa 
village kung saan dati siyang namasukan bilang 
labandera. 

Pero nagulat si Vida nang makitang wala na 
roon ang van. Inilang-hakbang niya ang bintanang 
salamin na sinisilipan kanina at nakitang wala na 
rin ang bading at si Middle. Wala na nga siyang 
nakitang tao.

Tsk. Nilingon niya ang higanteng gate na puti 
at inisip kung paano kaya siya makakalabas pero 
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habang nakatingin doon ay may pumasok bigla sa 
utak niya na isang tanong:

Bakit ako aalis ng bahay ni Middle kung puwede 
naman akong manatili dito?

i
“Middle!” tili ng babaeng napagbuksan ni 

Middle ng gate. Si Ren, ang isa sa mga babaeng 
nakakasama niya sa happy hour. In his bed. 
No strings attached. To be fair with the girls he 
usually hooked up with, sikat man siya o hindi ay 
nananatili pa rin ang mga ito sa buhay niya. Mula 
nang maging single siya ulit ay muling dumagsa 
ang mga kababaihan sa buhay niya. 

Of course, at the end of the day, it didn’t change 
the fact that the love of his life—who used to be 
the most important woman of his life—left him for 
another man. 

At aminado si Middle na kahit matagal na ay 
nasasaktan pa rin siya. But the rest of the girls are 
more than welcome to be his bed partners. Lalaki 
pa din naman siya kahit pa problemado. He’s also 
single and he has needs. And Ren is almost always 
available.

“Where’s your car?” tanong niya nang 
mapansing wala itong sasakyan.

“Oh, I took a cab. My brother borrowed the 
car. Nasira kasi sa car race ’yong kanya,” anito, at 
pagkapasok na pagkapasok sa gate ay pumulupot 
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kaagad sa leeg niya ang mga braso at hinalikan 
siya. “Did you miss me?”

“Of course.” He kissed her back. Needing 
somebody to share his frustrations with, on a 
physical and intimate level. He pinched her butt 
cheeks.

“Naughty, naughty,” said Ren in a singsong 
voice. 

“You ain’t seen anything yet,” sabi niya naman, 
iginiya ito papasok sa bahay matapos isara ang 
gate. 

Even if he’s constantly hitting rock bottom, at 
least he’s getting laid.

i
Nanlaki ang mga mata ni Vida nang makarinig 

ng papalapit na mga yabag sa silid ni Middle. 
Nandoon pa man din siya sa loob dahil hindi 
niya matiis na mag-stay sa bahay nito nang hindi 
napapasok ang kuwarto ng idol kahit isang beses 
lang. 

Iyon kasi ang naging desisyon niya kanina. Wala 
siyang masyadong pera. Wala siyang kamag-anak sa 
Maynila at kung may kakilala man ay hahagilapin 
niya pa ang address ng mga iyon at wala ring 
garantiya na kukupkupin siya ng mga ito. Pero 
bakit pa siya mamomroblema kung puwede naman 
siya sa bahay ni Middle pansamantala? Magaling 
siyang pumaraan. Kaya niyang pasikretong tumira 
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roon nang kahit ilang araw lang. Siguro habang 
wala pa siyang konkretong plano. Pakapalan na ng 
mukha at sorry na lang kay Middle pero mahigpit 
ang pangangailangan ng number one nitong fan.

Mula nga nang dumating siya roon kagabi ay 
nakahanap na siya ng pansamantalang tutulugan. 
Isa iyong maliit na silid na nasa ilalim ng hagdan. 
May double deck doon at may mga naiwan pang 
mga lumang duster kaya tingin niya ay tulugan 
iyon ng mga katulong ni Middle na hindi niya 
alam kung bakit wala na. Sa tingin niya ay bukod-
tanging si Middle lamang ang nasa bahay na iyon—
na nakakapagtaka. Kaya nga nang umalis ang idolo 
sa nakalipas na maghapon ay nagsiyasat siya sa 
bahay nito. May mga bakanteng silid siyang nakita 
pero katulad ng tinulugan niya kagabi ay halatang 
walang tao.

Pero ayos lang. Mas mabuti nga iyon. Si Middle 
lang ang pagtataguan ni Vida. Iyon nga lang at 
hindi niya matiis na hindi silipin ang hitsura ng 
silid nito. Aba, ilang babae ba ang puwedeng 
makapagsabi na napasok ng mga ito ang kuwarto 
ni Middle Osorio? Kaya nang lumabas ng bahay ang 
idol niya ay pumuslit siya sa loob. Naka-lock kasi 
iyon kanina kaya hindi niya napasok.

Ang linis ng silid nito kahit pa lalaki ito. 
Pero iba ang hitsura niyon sa hitsura ng silid 
nitong nakita niya sa isang magazine dati. Mas 
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modern iyon samantalang parang ordinary lang 
ang pagkakaayos ng silid na pinuntahan niya. 
Mas simple. Pero mas gusto niya ang huli sa 
kadahilanang hindi niya ma-explain. 

Nang lalo pang lumapit ang mga yabag ay 
naghanap siya ng pagtataguan. Sa banyo? Mali. 
Baka may pumasok at siguradong huli na siya. 
Sa aparador? Binuksan ni Vida iyon nang walang 
kahirap-hirap at nakitang mistulang isang maliit na 
silid pala iyon na para lang sa mga damit at sapatos 
nito. Wala rin siyang pagtataguan.

Noon siya may narinig na tumawa. Mas malapit 
na ang dating ng tunog sa pagkakataong iyon. Kaya 
naman hindi na siya nag-isip pa, sumuot na lang 
siya sa ilalim ng kama.

Halos kasabay niyon na bumukas ang silid at sa 
pagkagulat niya ay pumasok ang dalawang pares 
ng mga paa. Isang pares kay Middle, sigurado siya 
dahil kilalang-kilala niya ultimong paa ng idol at 
isang pares na halatang sa babae na makinis at 
maputi. Halos magkandatumba-tumba ang dalawa 
at parang hirap makarating sa kung saan man 
pupunta dahil pahinto-hinto. May naririnig din 
siyang kakaibang tunog. Ungol.

Salamat sa sangkaterbang pocketbook na hilig 
niyang basahin ay nalaman kaagad niya kung ano 
ang mangyayari: isang mainit na tagpo.

Tinakpan ni Vida ang mga tainga at pumikit.
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Lord, bakit? Bakit ngayon pa? Ang hirap 

mabuwisit sa idol, mandiri at hangaaan pa rin 
ito nang sabay-sabay. Kasi naiinis siya dahil may 
nilalandi itong iba at siyempre ay nandidiri sa 
nakatakda nitong gawin. Virgin pa siya sa isip, sa 
salita at sa gawa. 

Sa pocketbook nga ay hindi niya binabasa ang 
mga pahina ng maiinit na tagpo pagkatapos ngayon 
ay magaganap iyon sa totoong buhay at mistulang 
extra lang siya.

Ngayon, paano na? Dumilat si Vida. Bilang 
sagot ay nakita niyang narating na ng dalawa 
ang kama at sabay na bumagsak doon. May 
humagikgik. Pagkatapos may ungol na naman. 
Pumikit na lang siya at pinagbuti ang pagkakatakip 
ng mga tainga.

Iyon ang isang eksena ni Middle na wala siyang 
kabalak-balak saksihan. Yuck.

i
May nahahalata nang kakaiba si Middle sa 

sariling bahay. May ilang araw na kasi siyang 
may nararamdamang weird. The house just felt 
different. Minsan ay parang nararamdaman 
niyang may kasama siya roon. He would hear odd 
noises. Sa kusina, sa banyo at minsan, sa servant’s 
quarters. Hindi siya naniniwala sa multo at hindi 
rin siya matatakuting tao pero siya rin ang tipong 
gustong sina-satisfy ang curiosity kaya mas naging 
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mapagmatyag siya.
At first, he thought he was being attacked by 

some paparazzi. Hindi naman iyon ang first time 
if ever. Noong kasikatan niya ay may makukulit 
na reporter na gustong maka-scoop at pinipilit 
makapasok sa properties niya. Pero so far ay wala 
siyang mahuli kahit isang taga-press. 

Then he thought he’s being robbed or 
somebody’s planning to rob him. Kaya naman 
sinigurado niyang nasa safety deposit box ang 
lahat ng valuables at laging naka-lock nang maayos 
ang bahay kapag gabi o wala siya. But the feeling 
just wouldn’t go away. Katulad na lang ngayon na 
nasa kusina siya at kukuha sana ng beer habang 
nagpapaantok. Papalapit pa lang ng fridge si 
Middle ay may narinig na siyang kaluskos sa hindi 
kalayuan. Nang silipin niya ay wala naman siyang 
nakita roon. 

Rats? Maybe. Perhaps he should start setting up 
mouse traps o kaya ay lalasunin niya na lang.

Mga daga pa rin ang laman ng isip niya nang 
buksan ang fridge at kunin ang beer-in-can. Alcohol 
was the part of the budget he simply couldn’t cut. 
Kapag depress minsan ay alcohol lang ang karamay 
niya. But the vintage wine was gone at pa-beer-beer 
na lang siya ngayon. 

A huge downgrade but hey, beggars can’t be 
choosers, right? Isasara niya rin sana ang fridge 
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nang may mapansin. 

There’s something different, anang binata sa 
nakabukas na fridge. Hindi niya matukoy kung ano 
pero may kakaiba. And then it hit him! May bawas 
ang laman sa loob niyon. Subtle lang kaya siguro 
noon niya lang nahalata pero may bawas talaga. 

A couple of bites from his mac and cheese. 
A fruit or two. Nang iangat niya ang milk carton 
para sa cereal ay mas magaan na rin iyon. But his 
precious beers are still intact. Bilang niya rin kasi 
iyon. 

Weird. Walang daga na makakatikim ng pagkain 
at makakayanang ibalik iyon sa puwesto. Isa pa, 
dinadaga ba ang fridge? 

Ibig sabihin, somebody had been eating his 
food. He already ruled out robbers dahil sigurado 
siyang wala namang nawawala sa mga personal 
niyang gamit o maski sa bahay. Except the food. 

Hmm…
i

Ang sakit na ng tiyan ni Vida. Si Middle naman 
kasi. Halos dalawang araw na itong nananatili sa 
bahay. Lagi pang nakatambay sa komedor. Hindi 
tuloy siya makapuslit halos para makakuha ng 
pagkain. Ang huling punta niya nga roon ay noong 
isang araw pa at isang maliit lang na mansanas ang 
nakuha niya dahil biglang sumulpot si Middle.

Kaya naman sa araw na iyon ay nakaabang 
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talaga siya sa likod ng hagdan. Tumitiyempo para 
sa oras na umalis ang idolo mula sa kinauupuan 
nito sa komedor ay makakadaan siya roon 
papuntang kusina. 

Medyo dadamihan ko na ang kuha ng pagkain, 
pangako niya sa sarili. Mamamatay siya sa gutom 
pag ipinagpatuloy pa ni Middle ang pagtambay-
tambay nang ganoon.

Kaya naman halos mapatalon siya sa tuwa 
nang tumayo ito mula sa kinauupuan at umakyat 
ng hagdan. Agad siyang sumalisi dahil hindi niya 
alam kung kailan ang balik ng idolo. Pero halos 
kakabukas niya pa lang ng ref nang may marinig na 
tinig.

“Sino ka?”
Napalunok siya at kinabahan. Kilala niya ang 

tinig na iyon. Si Middle. Sino pa ba, eh, ito lang 
naman ang kasama niya roon? Parang slow motion 
nang harapin niya ito. Ilang hakbang lang ang layo 
ng idolo sa kanya. Ang tangkad nito, six footer ayon 
sa isang magazine. May pagka-brown ang buhok at 
maskulado ang katawan. Ultimong sa legs nito ay 
halata ang muscles. 

At ang mukha ni Middle? Panis ang ibang 
celebrity. Iyong iba, basta guwapo lang pero ang 
idolo niya, guwapo na ay malakas pa ang dating at 
hindi nakakasawa ang hitsura. Matangos ang ilong 
nito at mapula ang manipis na mga labi na parang 
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basa palagi. Ang mga mata, mahaba ang eyelashes 
at parang nakakatunaw tumingin. Mestizo rin ito at 
parang laging bagong ahit at bagong ligo tingnan. 

Dapat ay sanay na nga siya sa hitsura nito. Pero 
dahil ngayon lang sila nagkaharap, kahit ilang araw 
niya na itong nakikita sa bahay ay parang iba pa 
rin ang pakiramdam ni Vida sa pagkakataong iyon. 
Ang puso niya, parang preso na gustong tumakas sa 
loob ng kanyang dibdib.

“Sino ka? Sumagot ka kung ayaw mong ipapulis 
kita.”

Parang natauhan siya mula sa isang panaginip 
nang marinig ang boses nito. Ang magic word: 
pulis. 

“A-ako si Vida.”
Nagsalubong ang makapal at malalago 

nitong mga kilay. “Ano ka? Akyat-bahay? Press? 
Sindikato?”

Kuntodo iling siya at nagpasyang aminin dito 
ang katotohanan. “Ako ang number one mong 
fans.”

x


