
Foolish Hearts - Yumi Sagara

Kalbaryo ang mga araw para kay Phoebe. Nag-leave 
muna siya sa kanyang trabaho bilang supervisor sa 
Madel’s upang asikasuhin ang mga death claims at 
insurance ng mga magulang na kamamatay lang sa 
isang car accident. Hindi rin niya maiwan-iwan ang 
bunsong kapatid na si Nikka na nakalugmok pa rin 
dahil sa matinding kalungkutan.

Kahit nagdadalamhati rin, kailangan niyang 
maging matatag para rito—para sa kanilang dalawa. 
Kaya naman bumalik siya sa kanilang bahay, imbis na 
manatili sa sarili niyang apartment. Ngayong dalawa 
na lang sila sa  buhay, isinumpa niyang gagawin niya 
ang lahat para sa kaligayahan ng kapatid.

Hindi na niya malaman kung ano ang gagawin 
sa kapatid dahil halos ayaw nitong kumain ng kahit 
ano. Nag-aalala na siya rito at iniisip nga niyang mag-
out-of-town muna sila para kahit paano ay mawala sa 
isip nito ang pagkawala ng kanilang mga magulang. 
At upang makapaglibang na rin ito.

Palabas si Phoebe mula sa opisina ng GSIS kung 
saan siya nag-follow up ng mga death claims ng mga 
magulang nang matanaw niya si Travis.
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Kaklase niya ito noong kindergarten hanggang 

first year high school. Sila parati ang palaging binoboto 
ng mga kaklase bilang muse at escort. Hindi dahil 
maganda sila at guwapo. Sila kasi ang ginagawang 
katatawanan noon. Siya dahil matangkad siya at 
mataba, si Travis dahil payatot ito at parang poste 
ng Meralco.

Nagkagulatan nga sila nang magkita silang muli 
nito lang nakaraang buwan. Halos hindi nila nakilala 
ang isa’t isa dahil napakalaki ng ipinagbago nila. She 
was slim ang sexy now habang si Travis naman…

He was a hottie. Iyon lang ang masasabi niya. At 
base sa tinging ipinupukol ng mga babae rito, ganoon 
din ang opinyon ng iba rito.

Kasama niya ito nang matanggap niya ang balita 
ukol sa pagkamatay ng mga magulang. Ilang beses 
din itong nagpunta sa burol ng mommy at daddy niya.

Kumaway siya rito. “Hi.”

“Hey…” bati nito nang magkalapit sila. “Kumusta 
ka na?”

“’Eto…” walang nasabing aniya.

“Ang sister mo?”

“S-she’s not fine, actually,” amin ni Phoebe.
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Fresh graduate si Nikka sa college at kasalukuyang 

naghahanap ng trabaho. Pero para pa rin itong bata 
kung umakto. Palibhasa kasi, spoiled ito sa kanilang 
parents. Lahat ng layaw nito ay nasusunod. Hindi 
naman siya against doon. Noong bata pa kasi ito ay 
sobra itong sakitin, laging naoospital. Kaya naman 
todo-alaga nila ito hanggang sa lumaki. Iyon nga 
lang, nasanay na ito doon. Hindi na natutong tumayo 
sa sariling mga paa. Pati nga assignments at projects 
nito ay sa kanya ipinapagawa. Laking hirap din niya 
sa pagtulong dito sa thesis nito. Hanggang maaari 
ay ayaw niya itong hindian. Sobra kasi ito kung 
magtampo.

Pero lately ay na-realize niyang hindi na maganda 
kung patuloy pa itong aasa sa kanya. Hindi naman 
puwedeng sa lahat na lang ng panahon ay naroon siya 
para sa kapatid. Last year nga ay nag-decide siyang 
mag-move out mula sa kanilang bahay at mamuhay 
nang mag-isa sa isang apartment unit na malapit sa 
downtown ng San Felipe.

At unti-unti ay pina-practice na rin niya ang sarili 
na tanggihan si Nikka sa ilang mga hiling nito sa kanya. 
Pero ibang kaso ngayon. Sobrang nagdadalamhati ito 
dahil sa pagkawala ng mga magulang nila.

Napailing si Travis kasabay ng isang buntong-
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hininga. “I know it’s really hard, pero—”

“Ganoon talaga ang buhay, di ba?” maagap niyang 
dugtong sa sasabihin nito. Ganoon ang laging sinasabi 
sa kanya ng halos lahat ng mga nakikidalamhati sa 
kanilang magkapatid. “Everybody dies,” mapaklang 
dagdag pa niya.

“Going somewhere?” pang-iiba nito sa usapan.

Maglalakad-lakad pa sana si Phoebe sa park 
kahit sandali lang, pero iba ang sinabi niya sa kausap. 
“Pauwi na ako.”

“Would you mind kung i-invite kitang mag-snack 
muna bago ka umuwi?”

“Wala ka bang ibang lakad?”

“Na-postpone kasi iyong appointment ko sa 
client ko today, so lumabas muna ako sa clinic 
para magpahangin.” Isang dentista ang dati niyang 
kaklase.

Tumuloy sila sa Chowking. Si Travis na ang pina-
order niya.

“Ang dami naman,” puna niya nang ihatid na sa 
kanilang mesa ang mga pagkain.

“You should eat a lot,” anang lalaki. “Pumapayat 
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ka na kasi.”

Napatingin siya sa magkabilang braso. Umimpis 
nga yata ang mga iyon. Hindi lamang si Travis ang 
nakapunang malaki ang ibinagsak ng katawan niya 
mula nang pumanaw ang kanyang parents. Dahil 
siguro iyon sa puyat at stress.

“Hindi ka pa ba pumapasok?” tanong sa kanya 
ni Travis sa gitna ng pagkain.

“Ipina-extend ko ang vacation leave ko,” sagot 
niya. “May plano kasi akong magbakasyon muna 
kami ng kapatid ko sa ibang lugar. Mabait naman 
‘yung GM ng Mandel’s, naiintindihan ako.”

“Saan n’yo naman gustong magpunta?”

“Sa Baguio siguro. Ahm, hindi ko pa sigurado 
kung saan talaga.”

“Ayaw n’yo ba sa beach? May bahay-bakasyunan 
ang lolo ko sa tabing-dagat sa Agoo, La Union. 
Puwede kayong mag-stay doon ni Nikka kahit 
hanggang kailan n’yo gusto.”

Hindi agad siya makapag-decide. Although, a 
vacation in the beach sounded good. Alam niyang 
makakapag-relax siya nang husto doon.

“Tahimik doon at saka malinis ang hangin,” 
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kumbinsi ni Travis.

“Magkano naman ang upa—”

“Hey! Hindi ko pinapaupahan iyon. You could 
stay there for free.” Ngumiti ito at lumabas ang 
mapuputi at pantay-pantay na ngipin.

“H-ha? Hindi ba nakakahiya naman yata?”

“Kanino ka naman mahihiya? Sa akin? C’mon, 
Phoebe!” Mahinang napatawa ito.

“Pag-usapan muna namin ni Nikka,” aniya.

“Ipaalam mo sa akin kung kelan n’yo gustong 
umalis at ihahatid ko kayo doon.”

“Hindi ba malaking abala naman sa ‘yo iyon?”

“Okay lang.” Kumindat ito sa kanya. “Malakas 
ka sa akin!”

“Maraming salamat, Travis,” aniya sabay ngiti.

Ngumiti rin ito sa kanya; bumalik na ang dating 
ningning sa mga mata. “Sana next time na makita 
kitang ngumiti, it will be a radiant smile.”

—————

Tumanggi nang pahatid si Phoebe kay Travis 
pauwi. Nadatnan niya sa porch ng kanilang bahay 
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sina Nikka at Miggy. Matagal nang nanliligaw sa 
kanya ang huli at ang totoo, gusto rin niya ito. Pero 
hindi niya magawang sagutin ang lalaki dahil sa 
tingin niya ay may pagtingin dito ang nakababata 
niyang kapatid.

Bumangon ang pag-asa at saya sa kanyang 
namimigat ng dibdib nang masilayan ang munting 
ngiting nakaguhit sa labi ni Nikka.

“Ate,” salubong nito sa kanya. “I was telling 
Miggy about our out-of-town trip matapos ang forty 
days nina Daddy.”

Nginitian siya ng binata. “Gusto niya akong 
isama.”

“Kung hindi ba magiging abala sa ‘yo, eh,” sagot 
niya.

“Oh, not at all! Matagal na ngang hindi ako 
nakakapagbakasyon sa ibang lugar mula nang 
magturo ako.”

Sinabi niya sa dalawa ang offer ni Travis.

Three weeks later, sakay ng kotse ni Miggy ay 
nagtungo sila sa La Union. Kasama rin nila si Travis.

Maganda ang resthouse ng lolo nito. Antigo ang 
istilo niyon, yari sa capiz ang mga bintana.
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Pagkalagak ng mga gamit nila roon ay kumain 

sila sa isang kalapit na restaurant na nakalutang sa 
isang palaisdaan.

“Magpahinga na muna kayo sa labas ng bahay 
habang naglilinis ako dito,” ani Travis sa kanilang 
tatlo nang makabalik na sila sa resthouse. “Medyo 
magiging madugo kasi ito,” biro pa nito. “Wala kasi 
ngayon ang caretaker dito, bukas pa paparito.”

“Gawa tayo ng sandcastle,” aya ni Nikka sa kanila 
ni Miggy.

“You go ahead with Miggy, Niks,” ani Phoebe. 
“tutulong na muna ako dito kay Travis.”

“Kaya ko na ito, Phoebe. Samahan mo na sila sa 
labas,” pagtutol naman ng binata.

“I’ll stay here with you,” giit niya. “Sige na,” 
baling niya kay Miggy. “Doon na muna kayo sa labas 
ni Nikka.”

Naiwan sila ni Travis sa loob ng bahay. 
Magkatulong nilang inihanda ang mga kama sa 
tatlong bedroom.

“Your sister seems to be very fond of your 
boyfriend,” ani Travis.

“He’s not my boyfriend.”
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Kumunot ang noo nito at napahinto sa ginagawa 

pagpapalit ng punda ng unan. “Hindi pa ba kayo 
mag-on sa lagay na ‘yan?”

“Intrigero ka rin pala!” nangingiting sabi niya. 
Napapansin siguro nito ang pagdikit-dikit sa kanya 
ni Miggy.

“But you do love him, don’t you?”

Saglit siyang natigilan. Pagkuwan ay tumango 
siya. “Yeah, I do.” Naku, kay Travis lang pala siya 
aamin! To think na hindi pa niya nasasabi iyon nang 
derechahan kay Miggy.

“Ang suwerte naman niya!” 

Napatingin si Phoebe sa kausap. Nakatungo ito 
habang inaayos ang punda ng unan. “Babalik ka na 
ba talaga ngayon sa San Felipe?” tanong niya rito.

“Kailangan. May naka-sched akong client bukas.”

“Di ba, may mga tauhan ka ring dentists sa clinic 
mo?”

“Oo, pero personal akong ni-request ng kliyenteng 
iyon.”

“Babae siguro, ‘no?” pag-iintriga niya rin.

“Yes.” He smiled. “A twelve-year-old girl.”
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—————

Ilang araw na sila sa beach at nakikitaan na rin 
ni Phoebe ng panibagong sigla si Nikka. Magana na 
rin itong kumain.

She owed it all to Miggy. Masaya ang kapatid niya 
kapag kausap ang lalaki. Her sister must be really 
very fond of him. Iyon nga lang kaya?

Base sa nakikita niyang mga kilos ng kapatid 
kapag kasama ang binata ay halatang hulog na hulog 
ang loob nito rito.

Tama kaya siya sa kanyang hinuha noon pa? 
Baka nga totoong umiibig si Nikka kay Miggy.

“Is there something wrong?” tanong ni Miggy 
sa kanya habang magkatabi sila nitong nakaupo sa 
buhangin kaharap ang maliit na bonfire. Malalim na 
ang gabi noon at tulog na si Nikka.

“N-nothing. Actually, natutuwa pa nga ako’t unti-
unti nang bumabalik sa dati ang sigla ni Nikka.”

“Mana lang siguro siya sa ‘yo. A tough woman.”

“I’m not tough.”

“But you are, honey!” Ipinaling nito ang kanyang 
mukha paharap dito. Nagbaba siya ng tingin. 
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“W-what’s the matter?” medyo dismaydong tanong 
nito. “Akala ko ba’y nagkakaintindihan na tayo, 
Phoebe?”

Noong huli silang magkasolo, days before her 
parents died, she allowed him to kiss her. Bagaman 
walang salitaang namagitan sa kanila, parang inamin 
na rin niya ritong gusto niya rin ito. Pero ngayon…

She gazed at the fire. “But things are not the 
same anymore.”

“Phoebe—”

“Matulog na tayo,” aniya, sabay tayo.

Pagpasok nila sa resthouse ay nadatnan nila si 
Nikka sa sala.

“Gorgeous, ba’t gising ka pa?” sita ni Miggy rito. 
Iyon ang nakasanayan nitong tawag sa kapatid niya.

Nagpalipat-lipat ang tingin ni Nikka sa kanilang 
dalawa. “Nag-CR lang ako.”

“Sige, pasok na ako sa room ko,” paalam ni 
Phoebe kay Miggy.

“Good night!” anito. Hindi siya nakaiwas nang 
mabilis siyang halikan nito sa lips. Gulat na napatingin 
siya sa kapatid. Blangko ang expression ng mukha 
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nito at hindi nagawang sagutin ang pamamaalam 
din dito ng lalaki.

Nang pasukin siya nang nakababatang kapatid sa 
silid niya, saka naging malinaw sa kanya ang lahat.

“Ate, tabi tayo ngayon, ha?” lambing nito.

Tumagilid siya paharap dito. “Kumusta na’ng 
pakiramdam mo, Nikka?”

“I’m fine na, Ate. Thanks to you, a-and Miggy.”

She took a deep breath. “Nikka, I know this is 
really hard for us, pero kailangan na nating harapin 
ang buhay nang wala sina daddy’t mommy.”

“I wish I can be like you. You’re so strong.”

“Nikka…” Kung alam lang sana nito. Nagtatapang-
tapangan lang siya talaga para rito.

“Ate, please tell me the truth,” anito makaraan 
ang ilang saglit na pananahimik. “K-kayo na ba talaga 
ni Miggy?”

Hindi siya handa upang sagutin ito. “Ano ba’ng 
sabi niya sa ‘yo?”

“Hindi ko pa siya tinatanong, pero sa tuwing 
nagkukuwento siya about you, lumalabas na meron 
na nga kayong relasyong dalawa.”
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“Ahm, we…” Damn! Paano ba niya sasabihin dito 

ang totoo nang hindi masasaktan ang kapatid?

“Mahal ko si Miggy, Ate. Matagal na.”

Napatda siya.

“I’m sorry,” ani Nikka, nag-iwas ng tingin.

Niyakap niya ito. “Ano ba’ng isino-sorry mo 
diyan? Hindi ko naman boyfriend si Miggy, ano? 
M-maybe ganoon siguro ang interpretation niya sa 
pakikipaglapit ko sa kanya. Pero hindi ko pa talaga 
siya sinasagot formally.”

“Pero mahal mo ba siya, Ate?”

Sinikap niyang sumagot agad. “I just like him, 
that’s all.” Pinasigla niya ang boses. “Matulog na nga 
tayo! Gumising ka nang maaga bukas. Uupa raw si 
Miggy ng boat. Mamangka kayong dalawa! Takot kasi 
ako sa gitna ng dagat!”

“Pero wala ka namang kinatatakutan, di ba?”

Pagak siyang napatawa. “Ano ako, superhero? 
Kung si Superman nga ay takot sa kryptonite, ‘no? 
Siyempre meron din akong fears and weaknesses.”

“Like what?”

“Losing someone that I love.”
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Pilit nang iniiwasan ni Phoebe si Miggy mula noon 
hanggang sa makabalik sila sa San Felipe. Lagi siyang 
nagdadahilan ng kung anu-ano upang huwag lang 
sumama rito sa tuwing nagyayaya itong lumabas sila.

“M-may naka-schedule talaga akong gagawin 
bukas, Miggy,” dahilan niya nang minsang magyaya 
itong manood ng sine.

“What is it?”

Mabilis siyang nag-isip. “Schedule ng visit ko sa 
dentist.”

“Kay Dr. Gerona ba?”

“O-oo.”

Hindi nakakibo si Miggy. Sa unang pagkakataon, 
nakitaan niya ng asim ang mukha nito.

“What’s happening between us?” matamlay 
nitong tanong.

Pinatatag niya ang boses. “There is no us, Miggy.”

“Phoebe, I know you’re still grieving over your 
parents’ death. Pero sana huwag mo namang gawing 
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rason ‘yan para sikilin mo ang damdamin mo sa akin.”

“I don’t love you, if that’s what you’re saying.”

“I don’t believe you.” Akmang hahapitin siya nito 
at hahalikan kaya ubod-lakas na itinulak niya ito sa 
dibdib.

“Umuwi ka na, Miggy.” Tinalikuran na niya ito 
at pinagsarhan ng pinto.

Alam ni Phoebe na masasaktan siya but she had 
to get rid of him. Hindi niya gustong pagselosan 
siya ni Nikka. She could no longer bear seeing her 
in despair. Ngayon pa na nakaka-recover na ito mula 
sa depression.

She thought it would be easier for her sister na 
makita si Miggy sa piling ng ibang babae, huwag lang 
sa kanya. May insecurities sa kanya ang kapatid at 
kalabisan nang maging boyfriend pa niya ang lalaking 
lihim nitong iniibig.

Ngunit sa paglipas ng mga buwan ay patuloy pa 
ring nanunuyo sa kanya si Miggy. At hindi na niya 
alam kung paano ito itataboy.

—————

“Sandra, ano sa palagay mo ang makapagbibigay 
ng mabigat na dahilan sa isang lalaki para layuan na 
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niya nang tuluyan ang babaeng mahal niya?” tanong 
niya sa kasamahan at kaibigan nang minsang nasa 
trabaho sila.

Napatigil saglit si Sandra sa pagtitiklop ng Rough 
Rider Jeans t-shirt sa shelf. “Eh di, kung sasaktan siya 
ng babae,” sagot nito.

“Anong klaseng pananakit?” Lahat na yata ng 
klase ng pag-iwas at pangdededma ay ginawa na niya 
kay Miggy. Ngunit hindi pa rin ito sumusuko.

“Iyong matindi. Minsan lang, pero matindi.”

Sumingit si Lorelai. “Wala nang mas sasakit pa 
sa isang lalaki kapag nakita niya ang babaeng mahal 
niya sa kandungan ng iba.”

And that gave her an idea.

Bago siya umuwi nang hapong iyon ay tinawagan 
niya si Travis. Nagkita sila sa dati nilang kinainan.

“Gusto ko sanang humingi ng pabor. Puwede 
bang magpanggap kang boyfriend ko?” aniya sa 
lalaki. 

“Bakit?”

Sinabi niya ang problema.

Tumawa si Travis. “You love Miggy, Miggy loves 
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you but your sister loves him. Ano’ng problema doon, 
Phoebe?”

“Hindi mo pa ba naiintindihan? Ayokong saktan 
ang kapatid ko.”

“Kakambal na ng buhay ang sakit. Hayaan mong 
matuto sa buhay ang kapatid mo. Matanda na siya.”

“Nasasabi mo lang ‘yan dahil wala kang kapatid. 
Siya na lang ang natitira sa akin.” Nag-init ang sulok 
ng mga mata niya, pero pinigil niyang mapaiyak sa 
harap nito. “Ayokong sumama ang loob niya sa akin.”

“Pero ganyan din ba ang iniisip sa ‘yo ni Nikka? 
Sa nakikita ko’y hindi pinahahalagaan ng kapatid mo 
ang kaligayahan mo.”

“I don’t care!” She was willing to do anything 
and everything para mapasaya lang ang kapatid, 
kasehodang siya pa ang lalabas na talunan.

“Kung gagawin mo ‘yan dahil sa pakiramdam 
mo’y obligado kang alagaan at pasayahin si Nikka, 
nagiging unfair ka lang. Phoebe, pareho lang kayong 
nawalan ng mga magulang. You also have the right 
to make yourself happy. At saka hindi mo na ba inisip 
na lalo mo lang ginagawang mahina ang kapatid mo 
sa labis-labis mong pagbibigay sa kanya?”
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Ayaw niyang makinig sa mga sinasabi ni Travis. 

Buo na ang loob niyang ipagpatuloy ang plano. 
“Tutulungan mo ba ako o hindi?” Hindi ito sumagot. 
“S-sabi mo noon, kung kailangan ko ng tulong ay 
lumapit lang ako sa ‘yo.” She felt desperate. Gusto na 
talaga niyang maiyak. “Kahit ano, gagawin ko para sa 
‘yo. Basta pumayag ka lang na umaktong boyfriend 
ko. Sige na, please…”

—————

Magkahalong gulat at saya ang rumehistro sa 
mukha ni Nikka nang ipaalam dito ni Phoebe ang 
tungkol sa kanila ni Travis.

“Ah, kaya pala ang bait-bait niya sa ‘yo,” sabi pa 
nito. “Imagine, ipinagamit niya sa atin ang resthouse 
nila nang libre. Iyon pala, may lihim siyang pagnanasa 
sa ‘yo.” Humagikgik ito.

She smiled. She was glad to hear her sister was 
giggling like a kid again. It had been a while…

“Pupunta siya dito mamayang gabi,” aniya.

“Pupunta rin dito si Miggy. Alam na ba niya ang 
tungkol sa inyo ni Travis, Ate?”

“Hindi pa.” Ngayon, malalaman na niya! Sinadya 
niya talagang papuntahin si Travis sa kanilang bahay 
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ngayong gabi. Sabado kasi at iyon talaga ang schedule 
ng pagpunta sa kanila ni Miggy.

May mga dalang pulang rosas at chocolates si 
Travis nang dumating. Si Nikka ang nagbukas ng 
pinto para rito. 

At nang salubungin ito ni Phoebe, he planted a 
soft kiss on her lips na ikinagulat niya.

“A-ahm, Niks,” medyo natatarantang baling niya 
sa kapatid. “Tawagin mo na lang kami, pagdating ni 
Miggy. Doon muna kami sa backyard.”

Halos hilahin niya si Travis palabas sa backdoor 
ng bahay. “Bakit mo ako hinalikan?” mahina ngunit 
mariing tanong niya rito.

“Di ba mag-boyfriend ang role natin?” Ngumiti 
ito nang nanunukso. “So, shall I call you ‘Sweetie’ or 
‘Babe—”

“Will you stop that?” naaalibadbarang aniya. 
Umupo siya sa bench sa silong ng acacia tree.

“Ba’t ka ba nagagalit diyan? Ako itong hiningan 
mo ng pabor, remember?” Tumabi ito sa kanya. “So, 
tuloy na tuloy na ba’ng plano mo?”

“Oo naman, ‘no?” Ipapaalam niya nang harapan 
kay Miggy na mag-on na sila ni Travis. Siguro naman, 
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sa gagawin niyang ito at titigilan na siya ng lalaki.

“You know what, I got a better idea,” anang 
kanyang katabi.

“Ano naman ‘yun?”

“You want to get rid of Miggy, right?”

“Yes.”

“Then, you have to hurt him real hard. At sa 
gagawin natin, tiyak na mabibiyak ang puso ni 
Loverboy. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa 
kanyang mag-on tayo,” nakangising anito. “Kailangan 
lang na mahuli niya tayo sa akto.”

“What do you mean?”

“Trust me, Phoebe. Epektibo ito.”

Pinandilatan niya ito. “Don’t tell me kailangan 
mahuli niya tayo sa akto na nagse-sex!”

Malutong itong tumawa. “Wild ka rin palang 
mag-isip!” Ramdam niyang pinamulahan siya ng 
pisngi. “It’s nothing like that, Phoebe. Kissing and 
heavy petting lang right here. Kaya sabihin mo na 
lang kay Nikka na papuntahin na lang dito si Miggy 
pagdating niya.”

Marahil ay tama nga ang sinabi ni Lorelai. Isang 
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malaking dagok sa lalaki ang makita ang minamahal 
sa kandungan ng iba. Literally.

—————

“Antagal naman ng mahal mo!” reklamo ni Travis. 
May thirty minutes na silang naghihintay sa ilalim ng 
puno ng acacia. “Mag-practice na muna kaya tayo?”

Malakas niya itong tinampal sa braso. Papagalitan 
pa sana niya ito nang may marinig silang tunog ng 
kotseng huminto sa harapan ng bahay.

Bigla siyang pinanginigan ng mga tuhod. “H-he’s 
here!”

“Relax,” ani Travis, umusod ito ng upo padikit 
sa kanya. “Just pretend na parang kanina pa natin 
ito ginagawa, okay? Na kunwari ay wala tayong 
pakialam sa paligid.” Inilapat dito ang mga labi sa 
mga labi niya. Para siyang kinuryente at balak niya 
sanang itulak ito, pero hindi siya binitawan ng binata. 
Banayad na humaplos ang palad nito sa braso niya. 
Nagpapaubayang pinikit niya ang mga mata.

His lips lingered on her lips, moving gently. 
Napayakap siya sa batok nito at pinilit mag-relax.

Nang kapusin sila ng hangin ay inihiwalay ni 
Travis ang bibig mula sa kanya. Naglakbay iyon sa 
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pisngi niya, patungo sa kanyang tainga. Sangkatutak 
na kilabot ang nabuhay sa katawan niya. She bit her 
lower lip to keep herself from moaning.

Saglit siyang nagdilat upang i-check ang backdoor 
ng bahay. Wala pa si Miggy roon, kausap pa siguro 
ni Nikka sa loob.

Muling inangkin ni Travis ang mga labi niya. Mas 
mariin na ngayon ang paghalik nito sa kanya; mainit.

Aba’t tinotoo na yata nito ang acting nila, ah!

“Focus, Phoebe,” he uttered when his mouth 
left hers. “Kailangang palabasin nating totoo itong 
ginagawa natin.”

Sa isang iglap ay nakaupo na siya sa kandungan 
nito. Gumagapang sa kanyang leeg ang bibig nito 
habang ang mga kamay ay humahaplos sa kanyang 
likod.

Muli siyang pumikit at hinayaan lang si Travis 
sa ginagawa.

Sa wakas ay narinig niya ang pagbukas ng pinto 
sa kusina. Napadilat siya ngunit pilit niyang pinigilan 
ang sariling tumingin doon. She had to pretend to be 
oblivious to her surroundings.

She closed her eyes once again at yumakap nang 
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mahigpit kay Travis. Nakipagpalitan siya ng halik 
dito. 

Hindi na niya namalayan kung gaano sila katagal 
sa ginagawa. Parang bigla na lang siyang natauhan 
nang marinig niya ang tunog ng makina ng kotse ni 
Miggy. Mabilis iyong humarurot palayo.

Noon niya itinulak si Travis. Bugso-bugso ang 
kanyang paghinga.

Matagal na hindi sila nakapagsalita ng lalaki. 
Matamang nakatingin lamang ito sa kanya. Muling 
bumukas ang backdoor ng bahay at iniluwa niyon si 
Nikka.

“A-Ate, bad trip yata si Miggy. Pinigilan ko siyang 
umalis, pero hindi ako pinansin. Halos paliparin niya 
‘yung car niya palayo dito.”

“Good!” nasisiyahang ani Travis.

Inirapan niya ito.

“Binigla mo yata siya, Ate. Nag-walk out, eh!”

“Ayaw niya lang makaistorbo!” sabat muli ni 
Travis. Siniko niya ito.

“Dapat yata kasi, sinabi ko na sa kanya ang 
tungkol sa inyo ni Travis bago ko siya pinalapit dito.”
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“It’s not your fault, Nikka,” aniya sa kapatid.

“He’ll get over this, believe me!” Si Travis muli.

“Mauna na akong matulog, Ate,” paalam ni Nikka 
bago nilingon ang ‘nobyo’ niya. “Sige, Travis. Good 
night!”

Ngumiti dito ang lalaki. “Night!”

Nalamukos ni Phoebe ang mukha nang makapasok 
sa bahay ang kapatid.

“You did it,” ani Travis na hindi niya malaman 
kung ano ang emosyon ang nasa tinig. “You’ve just 
hurt the man you love.” Napailing ito. “Pero alam mo, 
kung talagang mahal ka ng lalaking iyon, gagawa 
pa rin siya ng paraan para makuha ka niya, kahit 
ipaglaban ka pa niya nang patayan sa akin.”

“Kung mahal mo ang isang tao, willing kang 
magparaya,” sagot niya.

“And live miserably afterwards? Nah, that’s 
bullshit!” Nag-inat ito. “Hindi ko talaga maintindihan 
kung bakit may mga taong gustong pinapahirapan 
ang sarili.”

Tumayo na siya. “It’s been a long day, Travis.”

“Tawagan mo na lang ako kung kailangan mo uli 
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ng serbisyo ko, okay?” Tumayo na rin ito.

“Ano nga pala’ng gusto mong kapalit ng ginawa 
mo?”

Kunwa ay nag-iisip ito bago nagsalita. “Wala pa 
muna sa ngayon. Afterall, nag-enjoy naman ako sa 
ginawa natin!”

Nag-init ang mga pisngi niya, pero nagkunwaring 
di-apektado. “Kung gaanon, ilista mo na muna. 
Singilin mo lang ako anytime, Travis.”
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Mukhang effective nga yata ang pagpapanggap na 
ginawa nila ni Travis. Isang linggo na kasing hindi 
nagpaparamdam si Miggy kay Phoebe. 

“Ate, masyado yatang dinamdam ni Miggy ang 
pakikipag-boyfriend mo kay Travis.”

Hindi siya lumingon sa nagsalitang kapatid. “Sa 
una lang iyon,” aniya rito habang namamalantsa ng 
damit. “Siya naman kasi, eh. Binasted ko na nga noo’y 
nangulit pa rin!”

Umupo sa kanyang kama si Nikka. “Na-gulpi-
de-gulat yata ang loko. Ni hindi niya naman kasi 
yata namalayang nanligaw sa iyo si Travis. Kahit ako 
nagulat nang sabihin mong mag-on na kayo.”

“Mabilis ang mga pangyayari, eh,” simpleng 
rason niya. 

“Kunsabagay, I do find Travis attractive, napaka-
charming pa ng mga ngiti niya. Mabait siya, gaya ni 
Miggy. Hindi nga nakapagtatakang magkagusto ka 
sa kanya.”

Well, guwapo nga at mabait si Travis, pero hindi 
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siya attracted dito. Pero parang mas magaling yata 
itong humalik kaysa kay Miggy. Eksperto ang mga labi 
nito; mainit. Nakakahiya mang aminin ay talagang 
tinablan si Phoebe sa mga paghalik nito. To think na 
arte lamang ang lahat ng iyon. O umarte nga lang 
ba si Travis?

“Ate, nami-miss ko na si Miggy.” Lumingon siya 
sa kapatid. “Imposible na bang maging friends kayo 
ulit gaya ng dati? Iyon bang pumupunta siya dito, 
gumigimik kasama natin.”

“Well, I don’t know about him. Pero para sa akin, 
okay lang na maging magkaibigan pa rin kami.”

“Tumawag nga pala ako kanina sa kanya.”

Ibinalik niya ang tingin sa pinaplantsa. “Kumusta 
naman siya?”

“I sensed na nag-pretend lang siyang ayos siya. 
Halata kasi sa boses niyang depressed siya. Kinumusta 
niya rin kayo ni Travis.”

Biglang namigat ang hawak niyang plantsa. 
Hindi niya maigalaw iyon. “Nikka, matagal na nating 
kaibigan ang family ni Miggy. I think hindi niya 
naman siguro hahayaang mabale-wala na lang ang 
mga pinagsamahan natin dahil lang hindi siya ang 
pinili kong maging boyfriend. Pasasaan ba’t babalik 
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din sa dati si Miggy. Bigyan na lang natin siya ng 
panahon na makapag-adjust.”

—————

“H-hello, Phoebe?” Nabigla siya nang marinig an 
tinig sa kabilang linya ng telepono.

“Miggy, n-napatawag ka?”

“I was just hoping kung puwede tayong mag-
lunch together.” Mababa ang boses ng lalaki, parang 
paos.

“L-lunch?…”

“It’s not what you think. Gusto lang kitang 
makita… makausap, gaya nang dati. Well, I maybe 
crazy in love with you. Pero lalaki pa rin ako. Hindi 
ko ugaling mang-agaw ng nobya ng iba.”

“Ngayong lunch time na ba?”

“Yes. Saan mo ba gustong kumain?”

“Dito na lang sa food court ng Madel’s.”

Ibababa na lang niya ang cellphone sa mesa nang 
muli iyong tumunog. Si Travis ang tumawag at nag-
aaya ring mag-lunch sila.

“Hindi ako puwede ngayon, Travis.” Teka, bakit 
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ba gustong makipakita sa kanya ngayon ang mokong 
na ito? ‘Maniningil’ na kaya? “Sorry, may napaunlakan 
na kasi akong kasamang magla-lunch.”

“Sino?”

“None of your business!”

“Para nagtatanong lang!” anito.

“Si Miggy.”

“Miggy? You’re going out with him again?”

Dumistansya siya kay Sandra na nakatayo 
malapit sa kanya. “This is not a date, all right? Kakain 
lang kami. You know, for old time’s sake!”

“Alam mo ba’ng ginagawa mo? Paano kung may 
kakilala tayong makakita sa inyong dalawa?”

Kumunot ang noo niya. Hindi niya ito ma-gets. 
“Eh, ano naman ngayon?”

“Masisira ang reputasyon ko!”

Nakuha niya ang gustong ipahiwatig ng kausap. 
“Worry not, Travis. Sina Nikka at Miggy lang ang 
nakakaalam na mag-on tayo. Wala na akong ibang 
pinagsabihan pa. Ikaw, huwag mong sabihing 
ipinagkalat mo?”
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“Hindi, ah!”

Nakahinga siya nang maluwag.

“Sige, I’ll hang up na,” paalam ni Travis. 
“Ikumusta mo na lang ako kay Loverboy!” pahabol 
pang biro nito.

—————

Hindi napigilan ni Phoebe ang pagdapo ng awa 
sa kanyang dibdib pagkamalas sa mukha ni Miggy. 
Nanlalalim ang mga mata nito, humpak ang mga 
pisngi. Mukhang ilang araw na ring hindi nakakapag-
ahit. Hindi niya akalaing ganito ang magiging epekto 
ng ginawa niya.

“S-sorry kung hindi ko nasabi sa ‘yo nang personal 
ang tungkol sa amin n-ni Travis. Sabi ni Nikka, umalis 
ka raw agad noong huli kang nagpunta sa bahay.”

Bakas ang pait na gumuhit sa mukha ng binata.

Pilit siyang hindi nagpaapekto. Kailangan niyang 
paniwalain itong hindi niya alam ang pagkakita nito 
sa kanila ni Travis sa ilalim ng puno ng acacia.

“Iniisip kong sumunod na sa parents ko sa 
States,” pagkuwan ay sabi ni Miggy. “Wala na akong 
rason upang manatili pa sa bansang ito.”
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Nagkaroon siya bigla ng bikig sa lalamunan. She 

just drove him away!

“I don’t think I can forget you, Phoebe.”

Tumikhim siya matapos uminom ng pineapple 
juice. Kailangan niyang panindigan ang nagawa 
niya. “Ayoko namang kalimutan mo ako, Miggy,” she 
honestly said. “Kalimutan mo lang ang pag-ibig mo 
sa akin.” Now, she was lying! “M-Miggy, galit ka ba 
sa akin?…”

“No, Phoebe.” Ngumiti ito ngunit hindi umabot sa 
mga mata. “Pasensya ka na if I sound bitter. Mahirap 
lang kasing pigilan ang damdamin.”

Yeah, I know! aniya sa loob-loob. “Dalawin mo 
naman kami paminsan-minsan ni Nikka sa mga 
nalalabi mong panahon dito sa Pilipinas. Nami-miss 
ka na kasi ng kapatid ko.”

“Titingnan ko.” He really sounded bitter.

“A-ahm, bibilisan ko nang kumain, ah?” aniya. 
“Kailangan ko na kasing bumalik sa trabaho.”

“Okay.”

—————

“May problema ka ba, Nikka?”
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Umiling lamang ang tinanong ni Phoebe. Ilang 

araw na niyang napapansing parang balisa ang 
kapatid. Hindi naman niya masasabing malungkot 
ito gaya noong dati. No, she did not look sad. Parang 
uneasy lang ito. Sa tingin niya ay nakabawi na ito sa 
depression na dulot ng pagkamatay ng mga magulang 
nila. Bothered kaya ito dahil sa wala pang nahahanap 
na trabaho sa San Felipe at sa mga kalapit na siyudad 
at bayan?

“Are you sure nothing’s bugging you, Nikka?”

“W-wala talaga, Ate.”

Ngunit hindi nga nagkamali ang intuition ni 
Phoebe. May bumabagabag nga kay Nikki. Nalaman 
niya iyon makalipas ang ilang linggo.

Buntis ang kapatid niya. At si Miggy ang ama!

Iyak ito nang iyak habang naglalakad sa kanya. 
“Pinuntahan ko siya noon sa bahay niya, Ate. Worried 
lang naman ako sa kanya dahil alam kong nasaktan 
siya nang husto sa nangyari sa inyo. Nadatnan ko 
siyang naglalasing.”

Nasabunutan niya ang sariling buhok. “D-did he 
rape you?”

“No!” halos pasigaw na sagot ni Nikka. “N-nag-
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usap kami. Nagsabi siya sa akin ng sama ng loob. 
T-tapos, ‘yun… nangyari na. Nakalimot kami pareho, 
Ate.”

“Kailangan niyang malaman ang kalagayan mo, 
Nikka. Baka makaalis na siya ng bansa.”

“A-Ate… gusto kong pakasalan ako ni Miggy. Talk 
to him. Kailangan mo siyang kumbinsihin!” Lumakas 
ang hagulhol nito; halos mag-hysteria. “Ate, please… 
Ayokong isilang ang baby ko nang bastardo. Kausapin 
mo si Miggy!”


