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“Rachel!” 

Napabalikwas si Dr. Oliver Legaspi nang 
magising siya ng sariling sigaw. Basang-basa siya 
ng pawis kahit pa malakas ang air-con sa kanyang 
silid at hinihingal siya na tila ba tumakbo siya nang 
pagkalayo-layo. Ang mga berdeng numero lamang 
ng kanyang digital alarm clock ang tanging ilaw sa 
loob ng kuwarto. Ayon doon ay alas cuatro y media 
pa lamang ng madaling-araw. 

Hindi na niya kailangan pang makita ang petsa. 
Alam niya kung anong araw ngayon. Daig pa ng 
mga bangungot niya ang kalendaryo o alarm clock. 
June 15, ang araw ng pagkamatay ng kanyang 
mga pangarap. Bumangon siya at naupo sa gilid ng 
kama. Kinusot niya ang mga mata bago idinaan ang 
mga daliri sa gulu-gulong buhok. Hinintay niyang 
bumagal ang pagtibok ng kanyang puso at bumalik 
sa normal ang kanyang paghinga. Tatlong taon na 
ang nakalipas ngunit hindi pa rin niya makayanang 
kalimutan ang nakaraan. 

At lagi na lang sa madaling-araw ng June 15, 
ginigising siya ng mga alaalang nagpapanggap na 
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masamang panaginip. 

Nang maayos nang muli ang kanyang paghinga 
at hindi na kumakabog ang kanyang dibdib, binuksan 
niya ang lamp sa side table bago kinuha ang silver 
picture frame na kinalalagyan ng larawan nilang 
dalawa ng una at nag-iisang babaeng minahal niya. 
Nakangiti roon si Rachel habang nakayakap sa kanya. 
Puno ng buhay at pag-ibig ang mga mata nito. Puno 
ng pangarap para sa kinabukasang malapit na sana 
nilang simulan. At sa isang iglap...

Mabagal na ibinalik ni Oliver ang picture 
frame sa side table bago siya tumayo at nagtungo 
sa banyo para maghilamos. Alam niyang hindi na 
siya makakatulog. Mabuti pang maligo na siya at 
magbihis.  

—————

Na-late siya sa Monday morning breakfast sa 
bahay ng kanyang mga magulang. Nakaupo na 
sa harap ng mesa ang kanyang mga kapatid nang 
dumating siya at nakikita rin niyang malapit nang 
magtampo ang kanyang nakalabi nang mommy.

“Mom,” bati ni Oliver nang lapitan niya 
ang ginang para gawaran ng halik sa pisngi. 
Pinangunahan na niya ito bago pa siya masimulang 
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mapagalitan. “Mami-miss ko ba naman ito? Di ba 
promise namin sa ‘yo na dito kami mag-aalmusal 
kapag Monday?”

Hinaplos ni Mrs. Olivia Legaspi ang pisngi ng 
panganay na anak bago ngumiti. “Hindi mo rin 
naman maialis sa ‘kin ‘yung magdamdam,” biro nito. 
“Maski nga si Sam ay nandito. Alam mo namang 
nakatali ang kapatid mong ‘yan sa ambulansya.”

“Mom naman!” bulahaw ng bunsong anak na si 
Sam. “Ma-hu-hurt ang feelings ng ambulansya ko.” 
Tumawa ang magkakapatid. 

Apat na lalaki ang mga supling ng mag-asawang 
Henry at Olivia, at dalawang set ng identical twins 
ang mga ito. Sampung minuto ang tanda ni Oliver 
sa kakambal na si Gareth, at dalawang taon ang 
tanda nilang dalawa sa sumunod na mga kapatid na 
kambal ding sina Jordan at Samuel. 

Ang lagi nilang sinasabi ay quadruplets sila 
dahil magkakamukha silang apat. Nakuha nila 
ang kaguwapuhan ng kanilang ama. Mestisuhin, 
with lean, angular faces and handsome features, 
nakakaagaw-pansin talaga sila. Unat ang buhok, 
matangos ang mga ilong, magaganda ang labing 
maninipis sa itaas with fuller, sexier bottom lips. 
Namana rin nila ang mga mata ng kanilang mommy 
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na singkitin at nangungusap.

Hindi rin nagkakalayo ang height at 
pangangatawan nila kaya napakahirap matukoy 
kung sino sa kanila si Oliver o si Gareth o si Jordan 
o kaya ay si Samuel kapag magkakasama na silang 
apat sa iisang silid. Ang laging biro ng kanilang 
ama ay naubusan na ng mukhang ibibigay si Lord 
kaya ipina-photocopy na lang Nito ang hitsura ni Dr. 
Legaspi bago inilagay sa mukha ng mga anak.

Hindi lang sila sa hitsura nagkapare-pareho 
dahil lahat sila ay sumunod sa yapak ng kanilang 
daddy na isang tanyag na doktor. Iyon nga lang, iba-
iba ang kanilang piniling specialization. Pediatrician 
si Oliver, general practitioner si Gareth, cardiologist 
si Jordan, at ER doctor naman si Sam. 

“Tinanghali ka ba ng gising?” tanong ng kanilang 
ina. 

Umiling si Oliver at nagmano sa kanyang 
ama bago naupo sa tabi ni Gareth. Nakita niyang 
sinulyapan siya nito at pinagmasdan nang may 
pag-aalala. “June 15 ngayon, Mommy. Galing ako 
ng sementeryo,” mahina niyang paliwanag habang 
nagsisimulang magtimpla ng kape. 

Napasinghap si Mrs. Legaspi. “Naku, oo nga 
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pala!” sabi nito na nalimutan ang petsa.

Matabang na ngumiti siya. “It’s okay,” anito 
habang hinahalo ang kapeng hindi naman niya 
gustong inumin. Wala talaga siyang ganang kumain, 
pero mas lalo lang mag-aalala ang pamilya niya 
kapag hindi man lang siya tumikim kahit kape. 

Natahimik ang mga kasalo sa mesa na para 
bang naubusan ng pagkukuwentuhan. Kahit makulit 
silang lahat na magkakapatid, sina Gareth at Sam 
ang totoong masayahin at madaming kuwento. Mas 
seryoso kasi sa mga ito sina Oliver at Jordan. Pero 
ngayon, parang pati ang mga ito ay naubusan ng 
joke. 

“It’s okay,” ulit niya nang mas malakas. 
Sinamahan pa niya iyon ng ngiti para ipakita sa mga 
kapamilya na totoo namang okay siya. Binalingan 
niya ang isa sa mga kapatid para hindi na siya ang 
center of attention. “Kamusta na ang trabaho, Sam?”

Sa kanilang apat, ang bunso na siguro ang 
pinakamatagal mamalagi sa ospital. Nakatalaga kasi 
ito sa emergency room ng Medical City kaya tama 
rin ang sinabi ng mommy nila na nakatali na ito 
sa ambulansya. Hindi man ito madalas kasamang 
sumusugod sa scenes of emergency, nakatambay pa 
rin ito sa ER, malapit sa paradahan ng ambulansya 
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para sa mga pagkakataong may emergency nga. 
Ang tatlong mas nakatatanda naman ay may mga 
opisina rin sa Medical City, pero may mga sariling 
klinika sa building na pag-aari rin ng pamilya. 

“Okay lang, Kuya,” magiliw na sagot ng bunso 
nila habang naglalagay ng butter sa toasted bread. 
“Meron kaming mga pasyenteng ginamot kagabi na 
naaksidente sa EDSA. Nabangga—“  

Nakita niyang siniko ni Jordan ang kakambal 
bago natauhan si Sam. Mabilis nitong pinutol ang 
kuwento. “I’m sorry, Kuya.”

“It’s okay,” ulit niya. Parang wala na siyang 
ibang sinabi nang araw na iyon kundi ‘it’s okay’. 
Pero ano pa nga ba ang sasabihin niya? Alam niyang 
nag-aalala ang pamilya sa kanya, pero tatlong taon 
naman na ang nakalilipas nang maganap ang sarili 
niyang aksidente, hindi ba? Hindi pa ba siya nakaka-
move on? Sa palagay ni Oliver ay normal na ulit ang 
buhay niya. Hindi na siya kailangang bantayan at 
alalahanin ng mga ito. 

“Eh, ikaw, hijo? Kamusta ka na?” tanong ni 
Henry na pinagmamasdan din siya na para bang 
nasa ilalim siya ng microscope.

“Okay lang, Dad,” awtomatiko niyang sagot. 
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“Medyo napadami lang ang pasyente ko last week 
dahil dengue epidemic. Madaming bata ang na-
confine.” 

Pinagmamasdan pa rin siya ng kanyang ama kaya 
alam niyang hindi trabaho niya ang kinukumusta 
nito kundi siya mismo, kung ano ang pakiramdam 
niya. Hindi iyon pinansin ni Oliver. Humarap siya 
sa ina at tinangkang baguhin ang topic bago pa siya 
ma-corner ng daddy niya. 

“Mom, may pasok na ngayon, hindi ba? Sabay 
na tayong magpunta sa school.”

Dahil matagal nang guro si Mrs. Legaspi, naisip 
nitong magtayo ng sariling paaralan nang umalis 
sa pinagtatrabahuhang elementary school. Nang 
malaman nitong ipinagbebenta ang house and lot 
sa tabi ng bahay nila, hindi na nagdalawang-isip 
ang ginang na bilhin ito at gawing school. Dahil 
pediatrician siya, si Oliver na rin ang naatasang 
resident doctor ng paaralan. 

Tumango ang mommy niya. “Sige, ipapakilala 
na din kita d’un sa bagong teacher natin.”

“Maganda ba, Mommy?” nakangiting tanong 
ni Gareth na ikinatawa ng pamilya. Lihim na 
nagpasalamat si Oliver sa kakambal. Alam talaga 
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nito kung kailan hihirit para malimutan ng ibang 
kapamilya ang pag-aalala nila sa kanya. 

Nagpatuloy siyang kumain ng almusal hanggang 
sa magpaalam na si Sam para pumasok sa ospital. 
Sina Jordan at Gareth naman ay nagpaalam na 
papasok na sa klinika kung saan sila namamalagi 
tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ng umaga. 
Ang daddy nila ay hindi na nagpa-practice maliban 
na lang kapag tinatawagan ng mga kaibigan at mga 
dati nang pasyente. Nagpaalam lang ito na muling 
aakyat at magbabasa ng dyaryo. Alam ni Oliver 
na tatapusin lang nito ang crossword puzzle sa 
dyaryong dala, pagkatapos ay aalis na rin ito para 
makipaglaro ng golf sa kumpare nito. 

Sabay-sabay silang naglakad patungo sa kani-
kanilang mga destinasyon. Nasa kaliwang bahagi  
lang ng bahay nila ang ipinatayong two-storey 
building ng Legaspi Children’s Learning Center. 
Ang building na kinalulugaran ng Legaspi Medical 
Clinic ay nasa kanan naman ng kanilang tahanan. 
Nagpaalam muli sina Gareth at Jordan at tumuloy na 
sa klinika. Pumasok naman si Oliver at ang kanyang 
ina sa eskuwelahan. 

Binati sila ng guwardya na hindi na magkamayaw 
sa dami ng mga tao sa loob ng paaralan. Nursery 
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hanggang Kinder 2 lang naman ang tinuturuan nila 
at halos dalawampung estudyante lang mayroon sa 
isang klase. Pero madami pa rin iyon kung isasama 
ang excited at ninenerbyos na mga magulang na 
naghahatid sa kani-kanilang mga anak sa unang 
araw ng klase. 

Ang paaralan na iyon ang siyang masasabing 
passion ng kanyang mommy. Napakahilig nito sa 
mga bata. Kung hindi nga lang ito nahirapan sa 
panganganak, baka mas madami pa sila sa apat na 
magkakapatid.

“Ipapakilala lang naman kita kay Teacher 
Emma,” sabi nito habang binubuksan ang pinto ng 
opisina. “Hindi mo naman kailangang mamalagi sa 
clinic ng school.”

“Okay lang, Mommy,” tugon niya. “I-che-check 
ko na din ang mga supplies sa clinic.” 

“Sige,  pero halika na muna sa classroom para 
makilala mo na si Emma.”
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Mahilig sa bata si Emma. Simula nang magkamulat 
siya, alam niyang kindergarten teacher ang gusto 
niyang gawin paglaki niya. Hindi siya nagsasawa 
kapag nag-aalaga ng bata at wala rin siyang 
kapaguran sa pagtuturo sa mga ito. Natutuwa siya 
sa mga kainosentehan nila, sa mga sinasabi nila, 
sa mga kuwento nila. Wala kasing mga problema 
ang mga bata. Kapag mayroon man, alam nilang 
mayroon silang mga nakatatanda na handang ayusin 
iyon para sa kanila.

Kung ganoon din sana ang buhay ng mas matanda, 
naisip niya. Pero hindi niya iyon pinoproblema. 
Pakiramdam niya ay hindi siya tumatanda sa 
propesyong pinili. Tulad pa ngayon na nakaupo 
siya sa mesa niya sa harapan ng classroom at may 
nakakandong na batang babaeng nagpapatirintas 
ng buhok sa kanya. 

Tinutulungan siya ng kanyang teacher aide na 
si Lyn na batiin ang mga magulang na dumarating 
para ihatid ang kanilang mga anak. Nagpakilala 
siya sa mga ito at humingi ng paumanhin na 
hindi niya maiabot ang kanyang kamay sa mga 
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ito dahil nga sa batang inaayusan. Mayroong mga 
nakipagkuwentuhan sa kanya at mayroon namang 
mga halatang mas excited o kaya ay mas takot pa sa 
kanilang mga anak. 

Makulay ang classroom ng dalaga. Siya mismo 
ang nag-ayos ng silid noong nakaraang weekend. Iba-
iba ang kulay ng mumunting mga mesa at upuan na 
nakahilera sa loob ng classroom. Sa bandang likod ay 
may nakalatag na rubber mats kung saan puwedeng 
maglaro ang mga bata. Pati ang mabababang cabinet 
kung saan maayos niyang inilagay ang mga laruan 
ay iba-iba rin ang kulay. May mga makukulay na 
larawan at posters ng fairy tale characters sa mga 
pader. Weakness niya ang mga fairy tales at happy-
ever-afters. Sa bandang likuran ng classroom, sa 
ibabaw ng isang maliit na mesa, naka-display ang 
isang fishbowl na kinalalagyan ng isang maliit na 
alagang pagong na kontentong nakababad sa tubig. 

Sa blackboard ay may nakasulat na mga letra 
gamit ang colored chalks. Gusto ni Emma ang 
masayang atmosphere para sa mga bata, at iyon nga 
mismo ang nakuha niya nang matapos nilang ayusin 
ni Lyn ang silid. 

“Good morning, Teacher Emma!” magiliw na 
bati ng isang babae at nag-angat ng ulo ang dalaga. 
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Nasa pintuan si Mrs. Olivia Legaspi na siyang 

principal ng paaralan. Napangiti siya at inayos ang 
pagkakayakap sa batang karga bago siya tumayo 
mula sa silya. “Good morning, Ma’am!” bati niya at 
nilapitan ang matanda. Tulad niya, nakauniporme 
rin ito. Kadalasan ay nakapalda ang mga guro pero 
dahil kailangang komportable sila at maaaring 
maghabol ng mga estudyante ay slacks, blusa at low-
heeled shoes ang uniporme nila sa learning center. 

“O, may alaga ka na kaagad?” biro nito bago 
hinawakan ang kamay ng batang karga niya. “Good 
morning, dear!”

“Good morning po,” magalang na sabi ng bata 
bago bumulong sa kanya. “Teacher, go down na 
ako.” 

Tumungo ang dalaga para makababa ang paslit 
at sinundan ito ng tingin hanggang sa makabalik na 
ito sa upuan.  

“Emma, I’d like you to meet our resident doctor 
para kapag may naging problema ka sa mga bata 
ay alam mo kung kanino lalapit.” Bumaling si Mrs. 
Legaspi sa matangkad na lalaking hindi niya napansin 
na nasa likuran nito. “This is my son, Oliver. He’s a 
pediatrician. Oliver, this is Emma Ballesteros.”
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Nanuyo ang kanyang lalamunan nang 

mabungaran ang guwapong doktor. Bata pa ito; 
siguro ay wala pa itong thirty. Matangkad ito 
at matipuno ang pangangatawan. Pero higit pa 
sa kaguwapuhan nito, nahalata kaagad niya na 
malungkot ang mga mata ni Oliver, kahit pa ngumiti 
ito at iniabot sa kanya ang isang magandang kamay 
na may mahahabang daliri. 

“It’s a pleasure to meet you,” sabi nito.

Muntik nang magkabuhol-buhol ang dila ni 
Emma nang hawakan nito ang kamay niya. “It is. 
I mean, you are. I mean, you, too! It’s a pleasure 
meeting you, too,” anas niya bago pinamulahan ng 
mukha. 

Ngumiti lang ito na para bang hindi nahalata ang 
pagkatuliro niya. “Dito ako sa school clinic sa umaga 
ng Mondays, Wednesdays at Fridays. Tuesdays and 
Thursdays, nand’yan lang ako sa kabilang building, 
sa clinic ko talaga pero may naiiwang nurse dito. 
Kapag nasa ospital naman ako, sisiguruhin ko na 
nandito ‘yung kapatid ko, si Gareth. GP siya kaya 
alam din niyang mag-handle ng mga bata.”

Tumango si Emma pero wala siyang naintindihan 
sa sinabi nito. Ang naaalala lang niya ay ang init 
ng palad nito at ang malungkot nitong mga mata. 
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“Okay po,” sagot niyang wala sa sarili at muling 
ngumiti si Oliver. 

“Huwag mo na akong popoin,” sabi nito. “Bata 
pa din ako kahit pa’no. Oliver na lang, o kaya Doc 
Oliver.”

Muli siyang tumango. “Sige, Doc Oliver.” 

Bumaling ang lalaki sa ina. “So, Mom, pupunta 
muna ako ng clinic. Aayusin ko na ang mga supplies 
doon. Mamayang hapon na lang ang first aid 
retraining ng mga teachers mo, kung okay lang.”

“Sige, hijo. Nasa opisina lang ako kapag may 
kailangan ka.”

Sabay na pinanood ni Emma at ni Mrs. Legaspi 
ang pag-alis ng binata. “So, what do you think?” 
tanong ng ginang.

“P-po?” nagtataka at namumulang tanong niya. 
Nahalata ba nito na halos naglaway siya sa anak 
nito?

“About the school,” pagklaro nito bagaman may 
mapanuksong ngiti sa mga labi nito kaya lalo siyang 
napahiya.

“I... I love it, Ma’am. Salamat po sa pagtanggap 
n’yo sa ‘kin bilang teacher.” 
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“Don’t thank me.” Nakangiting tinapik siya nito 

sa balikat. “Magaling kang guro, Emma, kaya kita 
tinanggap. Mamayang hapon, mag-stay ka sandali 
para makatanggap ng first aid training galing kay 
Oliver. Kasama mo naman ‘yung ibang mga teachers. 
Dito na tayo mag-lu-lunch. Now, enjoy your first day, 
okay? Kung may kailangan ka, nasa itaas lang ako.”

“Yes, Ma’am. Thank you po.” Umalis na si 
Mrs. Legaspi. Hinawakan ni Emma ang namumula 
niyang pisngi at nadamang mainit ang kanyang 
mukha. Naku, magkakasakit yata siya. Sayang at 
pediatrician si Doc Guwapo at hindi GP. Kung hindi 
ay magpapa-checkup siya rito. 

—————

Kasama ang mga guro sa Monday tradition ni 
Mrs. Legaspi. Libre ang mga ito sa lunch tuwing 
Lunes. Gusto kasi ng ginang na maganda ang pasok 
ng linggo kaya maging sa paaralan ay naka-set na 
makikita at makukumusta nito ang mga empleyado. 
Tuwing Lunes din ang staff meeting nila. Dahil tig-
dalawang klase ang hawak ng bawat isang guro, 
late na silang nakakapananghalian bago dumerecho 
sa meeting. 

Ang staff meeting ng unang Lunes ng school 
year ay laging naka-reserve para kay Oliver. Dito 
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binibigyan ng binatang doktor ng first aid training 
ang mga guro. 

Ayon kay Mrs. Legaspi ay hindi extensive ang 
first aid training na ibinibigay nito. Tutal nandoon 
naman kadalasan sa clinic ang binata, at katabi lang 
ng paaralan ang klinika nilang magkakapatid, hindi 
kailangang mag-panic ng mga guro kapag may 
nangyari sa kanilang mga estudyante. Kung totoong 
may emergency, maaari silang tumawag sa kahit 
sinong Dr. Legaspi na nasa klinika. Mas mainam 
lang talaga na may alam ang mga guro na first aid 
kung magkataon na hindi kaagad makakarating ang 
mga doktor. 

Galing sila ng school kitchen kung saan 
nagtanghalian at papunta na nga sa clinic ni Oliver. 
Excited at kabado rin si Emma. Nakahanap siya ng 
bagong crush. Gusto pa sana niyang magsuklay man 
lang para maayos tingnan ang kanyang buhok, pero 
pinaderecho na sila ni Mrs. Legaspi sa klinika. 

Nang pagbuksan sila ng lalaki ng pinto, binati sila 
nito at pinatuloy. Para ring playroom ang klinika ng 
paaralan. May nakapinturang makukulay na murals 
sa dingding. May mga larawan ng cartoon animals, 
at ng solar system at planets. May weighing scale 
at height chart sa isang sulok. Mayroong dalawang 
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mesa na magkatapat, isa para kay Oliver at isa para 
sa nurse na nag-du-duty kapag wala ang doktor, at 
mayroong mga filing cabinets. 

“Kamusta ang first day of school?” tanong nito 
habang hinahanda ang mga bendang gagamitin sa 
demonstration. 

Nagkuwento ang mga guro at nakinig lamang 
si Oliver. Paminsan-minsan ay tumatawa ito at 
nagbibigay ng pahayag. Sa mga guro, si Emma 
ang pinakabata at siya rin ang pinakabago. Nang 
magsimula ang training, siya kaagad ang ini-
volunteer ng mga kasama na maging assistant ni 
Oliver. Gusto man niyang tumanggi, mas nahihiya 
naman siyang umayaw dahil hindi niya puwedeng 
sabihing nahihiya siya dahil crush niya si Doc 
Guwapo.

Tumango lang ang binata at pinaupo siya sa silya 
sa harap ng mga guro at teacher aides. Mayamaya 
pa ay nakabalot na ng benda ang kanang braso 
niya, at may suot na siyang sling sa kaliwa habang 
ipinapaliwanag ni Oliver kung paano gawin ang 
mga iyon. Gusto na rin niyang pagpawisan dahil 
kinikilig siya sa tuwing dadampi ang mga kamay 
nito sa balat niya. 

Kailangan ay pigilian niya ang kilig, at pigilan 
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niya ang ngiti. Pinapanood siya ng ibang mga guro, 
at Diyos na mahabagin, pinapanood din siya ng 
mommy mismo ng lalaking nagpapakilig sa kanya! 

Cool na cool naman si Doc Oliver. Para ngang 
mannequin lang siya kung tratuhin nito. Hindi 
siya nito tinitingnan habang nag-de-demonstrate 
kung paano magbenda ng sprained wrist. Hindi ito 
apektado, kaya naisip ni Emma na one-sided lang 
ang crush-at-first sight niya rito. 

Oh, well. Gan’un talaga ang buhay, isip niya. 
Hindi niya puwedeng i-expect na tamaan din 
ito ng kidlat nang una siyang makita. Ano siya? 
Supermodel?

Nagulat na lang siya nang maramdamang 
niyugyog ng guwapong doktor ang balikat niya. 
“Teacher Emma, are you all right?” tanong nito at 
napatingala siya. Doon lang niya namalayang naalis 
na pala nito ang mga benda niya, at tapos na ang 
training. 

“Mukhang kailangan ng CPR, Doc,” tukso ng 
isa sa mga dati nang guro sa paaralan na si Mrs. 
Alejandro. Kasing-edad ito ni Mrs. Legaspi at ito rin 
ang best friend ng principal at ninang ni Oliver sa 
binyag. “I-mouth-to-mouth mo nga, hijo.”
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Nagtawanan ang ibang mga guro at lalong 

namula si Emma sa tuksong iyon. Nagtangka siyang 
tumayo, pero inilagay ni Oliver ng isang palad ang 
noo niya. “Mainit ka. May lagnat ka ba?” Puno ng 
pag-aalala ang mga mata nito.

Naku, dinagdagan pa ng damuho ang dahilan 
ng pagkapahiya niya! “No, I’m fine,” sabi niya at 
tumayo na. “Thank you sa demonstration, Doc. 
Madami kaming natutunan.”

Tumango ito at parang walang nangyari na 
ngumiti sa iba pang mga guro roon. “Thanks for 
coming and have a great school year,” anito bago 
nagsimulang magligpit. 

Napabuntong-hininga siya. Oo nga, disappointed 
niyang isip. Hindi nga interesado si Doc Guwapo sa 
kanya.
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Katatapos lang ng recess at pinapapasok na ni Emma 
ang mga bata nang lumapit sa kanya ang isa niyang 
estudyante. Tumungo siya para pakiramdaman ang 
noo ng batang lalaki. Mainit nga iyon. 

“O, kanina pa ba masama ang pakiramdam mo, 
Neil?”

Tumango si Neil at nag-angat ng mga braso 
para magpakarga. Mabilis naman niyang binuhat 
ito. “Sige, we’ll go to Doc Oliver.” 

Nagbilin siya kay Lyn na bigyan muna ng 
coloring activity ang mga bata habang nasa klinika 
siya. Hindi naman sa natutuwa siyang may-sakit 
ang isa sa mga estudyante niya, pero pagkakataon 
na rin niyang makita si Doc Oliver. Isang linggo rin 
niya itong hindi nakikita. May lahing ninja yata kasi 
ang binata, mabilis maglaho. Alam ni Lyn na may 
crush siya rito kaya tumatayong lookout niya ang 
assistant. Pero tuwing makikita nito ang binata, 
maglalaho na ito bago pa man makasilay si Emma. 

Napansin din niyang may kasupladuhan ito. 
Hindi naman sa hindi siya nito pinapansin kapag 
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nagkakataong nagkikita sila lalo na noong unang 
linggo ng klase, pero hindi ito ang tipong titigil para 
makipagkuwentuhan man lang. Ngingiti lang ito 
bago magmamadaling aalis papunta sa klinika. 

Puwes, ngayon may dahilan siyang makausap 
ito. Hinagod niya sa likod ang kargang bata bago 
kumatok sa pinto ng clinic. Nagulat siya sa lalaking 
nagbukas ng pinto. Kamukhang-kamukha ito ni 
Oliver. Nakasuot din ito ng damit na nakagawian 
niyang nakikita kay Oliver, dark blue hospital scrubs 
at rubber shoes, pero may ngiti ito sa mga labi at 
masayahin ang mga mata. 

“Hello,” magiliw na bati nito.

“Dalawa kayo,” wala sa sariling nasabi ni Emma 
na ikinatawa ng binata. 

“Actually, apat kami,” pabirong sagot nito bago 
tumabi para makapasok siya. “Kung bibilangin mo 
ang iba pa naming kapatid. Kakambal ko si Oliver. 
I’m Gareth.” Inalalayan siya nitong makaupo. “Now, 
what do we have here?” Tumungo ang binata sa 
tabi ng upuan niya at pinagmasdan ang karga. “You 
okay, buddy?”

Suminghot ang bata at umiling. 

“Aww,” sabi ni Gareth. “’Lika, upo ka muna sa 
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kabilang upuan para ma-check ka ni Doc Ollie.”

“Doc Ollie?” curious na tanong ni Emma.

Ngumiti ito. “Yup, childhood nickname ni Kuya 
Oliver.” Inangat nito ang bata mula sa kandungan 
niya. “Okay lang sa kanya na ‘yun ang itawag sa 
kanya ng mga bata. Although kung ikaw, baka 
kailangan mo pa magpaalam,” kindat nito. “You 
must be Emma.”

Tumango siya. 

Karga pa ni Gareth si Neil nang pumasok ng clinic 
si Oliver na may dalang isang tetra pack ng orange 
juice, isang nakabalot na sandwhich, at isang maliit 
na pack ng cookies galing sa kusina ng eskuwelahan. 
Libre na kasi ang pagkain ng mga bata at ang school 
na ang naghahanda niyon. Parang lumambot ang 
puso ng dalaga nang malamang hindi maarte si 
Oliver at hindi nito iniisnab ang mga ordinaryo at 
simpleng pagkain, lalo pa’t mas akma ang mga iyon 
sa panlasa ng mga bata. 

“Hi, Emma,” bati nito sa kanya nang makita siya. 
Kinilig siya nang magtama ang kanilang mga mata at 
pinilit ang sariling ngumiti nang malumanay. Tulad 
ni Gareth, nakasuot din ito ng scrubs. Pero kung 
simpleng dark blue ang suot ng kakambal, mayroong 
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print na basketball, soccer ball, football at baseball 
ang suot na pang-itaas ni Oliver na sigurado niyang 
sinadya nito para maging mas appealing sa mga 
batang pasyente. Sigurado niyang hindi ito pinlano 
ng binata na maging appealing din sa mga guro.   

“Ang galing ni Emma, bro! Alam niyang hindi 
ikaw ako,” masayang sabi ni Gareth bago muling 
humarap sa dalaga. “Bihira lang ang nakakagawa 
n’un. Pati si Mommy nalilito sa ’min, eh. Minsan nga 
gusto ko na magpa-tattoo ng pangalan ko dito sa 
noo ko.”

“Paano nalalaman ng mga pasyente n’yo kung 
kanino lalapit?” tanong niya.

Inangat ni Gareth ang stethoscope ng kakambal 
mula sa mesa at ipinakita sa kanya ang isang maliit 
na koala na nakayakap dito. “Usually, may nakasabit 
sa stethoscope niya,” ngisi nito.

Inagaw ng binatang pediatrician ang aparato 
mula sa kapatid at napahagikgik si Emma. 
Nakakatuwa ang makulit at magiliw na kapatid ni 
Oliver. Pero kahit mirror image ito ng kakambal, 
madali lang niyang maituturo kung sino si Oliver 
at kung sino si Gareth. Malungkot kasi ang mga 
mata ng una. At hindi niya man maipaliwanag kung 
bakit,  mas guwapo para sa kanya si Oliver kaysa sa 
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kapatid.

Pinagmamasdan naman ni Oliver ang bata na 
para bang nalimutan na nitong nasa silid din si 
Emma. Inilapag nito ang merienda sa mesa bago 
lumuhod sa tabi ng upuan ni Neil. “Are you okay?”

Muling umiling ang bata. “Sakit po ulo ko,” 
sumbong nito na itinuturo pa ang noo. 

“Kailangan mo ng assistant, bro?” tanong ni 
Gareth. “Kung hindi, balik na ‘ko sa clinic.”

Umiling ito at tiningala ang kakambal. “Okay 
na. Thanks, bro.”

“No problem,” sagot nito. “Nice meeting you, 
Emma.”

“You, too, Gareth.”

Nakangiti pa rin nang lumabas ng klinika ang 
general practitioner at naiwan silang tatlo sa loob. 

“What’s your name?” tanong ni Oliver sa bata.

“Nathaniel Noah Callanta,” sagot nito. “’Neil’ po 
ang nickname ko.”

“Okay, Neil. I’m going to check your temperature. 
Do you know how that works?” Tumango ito. 
Inangat ni Oliver ang bata at dinala sa examination 
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table kung saan muli itong naupo. Kinuha niya ang 
medical records nito mula sa isang filing cabinet 
bago muling nilapitan. Sinuri niya ang mga mata 
nito at ang paghinga bago kinuha ang temperatura 
ng bata. 

“You have a fever, buddy,” sabi niya nang 
pagmasdan ang thermometer. Sinulat niya ang mga 
detalye sa records ni Neil. “I’m going to call your 
mom so you can go home, okay? Iinom ka din ng 
medicine.”

“Pero ayoko po ng medicine,” nakalabing sagot 
ni Neil na nanliligid na ang luha. 

Hinaplos niya ang buhok nito. “I know, pero 
sabi mo masakit din ang ulo mo, di ba? Hindi ka 
gagaling kaagad kapag walang medince.”

Suminghot na ito.

“Ayoko din ng medicine,” sabi niya na tila ba 
may sekretong sinasabi. “Pero kapag may-sakit ako, 
umiinom pa din ako ng medicine para mabilis ako 
gumaling.” 

“Kahit hindi masarap ang gamot?”

“May alam akong medicine na lasang candy.” 
Tinungo ni Oliver ang medicine cabinet at namili 
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ng isang bote ng gamot panglagnat. Nagsalin siya 
sa isang kutsarita at inilapit iyon sa bibig ni Neil. 
Inamoy muna iyon ng bata bago nagbuka ng bibig 
at sinubo iyon. “O, di ba masarap naman?”

Tumango ito. 

“Hayaan mo,” sabi niya na kumuha ng papel 
mula sa kanyang mesa. “Sasabihin ko kay Mommy 
mo na bilhan ka ng pinakamasarap na medicine. 
Okay ba ‘yun?”

Mabilis muling tumango ang paslit at pinanood 
ang pagsulat niya ng reseta. “Ayan, masarap ‘yang 
medicine na ‘yan. Buti pa punta ka muna sa loob. 
Higa ka muna doon ‘tapos tatawagan ko ang mommy 
mo para masundo ka na, okay ba ‘yun?”

“Opo.” Nag-angat muli ng mga braso si Neil para 
makababa ng exam table at hawak pa rin ang kamay 
ng doktor, sumama ito sa loob kung saan mayroong 
mga kama para pahingahan ng mga estudyanteng 
may-sakit. 

Pinanood lamang itong lahat ni Emma. Naisip 
niyang magiging napakabuting ama ni Oliver 
pagdating ng panahon. Gentle at caring ito sa mga 
bata, at base sa kung paano nito kausapin si Neil, 
alam niyang hindi ito tulad ng ibang matatanda na 
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hindi naman talaga nakikinig sa mga sinasabi ng 
mga bata, lalo pa ng mga kasing-edad ni Neil. 

Lalo siyang namangha sa binata at lalong 
lumalim ang crush niya rito. Guwapo, mabait sa 
bata, established sa buhay... husband material ito 
at ganito mismo ang hinahanap niya sa magiging 
Prince Charming niya. 

Nakatulala siya sa kawalan nang lumabas ang 
binata mula sa silid. “Okay na, Emma,” mahinahon 
nitong sabi bago tinungo ang mesa. “Tatawag na 
lang ako kay Mrs. Callanta para masundo siya.”

Tumango siya at tumayo. “Babalik na ‘ko sa klase 
ko. Salamat, Doc Oliver.” Tinapunan niya itong muli 
ng isang ngiti bago nilisan ang klinika. 

—————

Nang magsara ang pinto ng clinic, nagpakawala 
ng malalim na hininga si Oliver bago siya naupo sa 
swivel chair sa likuran ng kanyang mesa. Ano ba 
ang mayroon kay Teacher Emma? 

Nang una niya itong makita, ang unang salita 
na pumasok sa isip niya ay adorable. Maliit kasi ito, 
halos hanggang dibdib lang niya. Napansin din niya 
ang magaganda nitong mata. Bilugan ang mga iyon 
at nangungusap. He could see innocence, gentleness 
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and an innate joy in life. Mga bagay na matagal na 
niyang hindi nakikita sa sarili. 

Nagulat siya sa sarili nang maisip na maganda 
ito. Wala siyang ibang babaeng napag-isipan ng 
ganoon mula nang mawala si Rachel. Hindi siya na-
attract sa kahit kaninong babae, kahit pa artista o 
modelo. Hindi siya nakipag-date kahit na ilan pa 
ang ireto sa kanya ng mga kapatid. Namuhay siyang 
parang biyudo ng tatlong taon, at ngayong napatingin 
siya sa isang babae, nakakaramdam naman siya ng 
guilt dahil pakiramdam niya ay nagtataksil siya kay 
Rachel. 

It’s been three years. Ang problema niya ay 
hindi niya alam kung paano titingnan iyon: three 
years na o three years pa lang? Gaano ba katagal 
bago maghilom ang malalalim na sugat?

Oliver sighed. Inangat niya ang telepono para 
tawagan na ang mommy ni Neil para masundo na 
nito ang bata.


