
Running Back - Alexie Aragon

“Are you telling me to run away?” nagdududang 
tanong ni Cate sa fiancé na si Alec.

“Hindi naman. I’m just suggesting you to run 
back, Cate…” Ginagap pa nito ang kamay niyang 
nakapatong sa mesa. Ito pala ang mahalaga nilang 
pag-uusapan kaya niyaya siya nitong mag-dinner. 

Pagkatapos ng walong taong engagement ay 
ikakasal na rin sila sa wakas ilang buwan mula 
ngayon. Ang totoo, walong taon mula nang maging 
formally engaged, pero since birth pa ay nakatakda 
na niya itong pakasalan. Mukhang si Alec ang 
nakakaranas ng wedding jitters at hindi ang bride. 

Mabait at guwapo naman si Alec, boyfriend 
material. Iyon nga lang at hindi niya mapilit ang 
sarili na mahalin ito nang lubusan at ganoon din ito 
sa kanya. Alam nilang kapwa lang sila napipilitang 
pakisamahan ang isa’t isa. Gayunpaman, kahit 
walang romantic love na namamagitan ay nandoon 
ang respeto nila sa isa’t isa. 

“Gusto mong sabihin magba-back out ako sa 
kasal?” Hindi niya puwedeng gawin iyon dahil 
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itatakwil siya ng kanyang ama.

“Not exactly, not yet. Ikinonsidera ko lang ang 
sinabi mo sa akin a few years ago… s’abi mo kung 
magkakaroon ka ng pagkakataon at kung may 
babalikan ka pa, ‘I will run back’.”  

Natatandaan niyang sinabi niya iyon. Gusto pa 
rin niya iyong gawin ngayon kahit siya na lang mismo 
ang gumawa ng sariling pagkakataon. Kaya lang ay 
wala nang saysay ang pagtakbo pabalik kung wala 
na siyang babalikan.

 “Ayoko nang guluhin pa si Nic. May sarili na 
siyang pamilya,” malungkot niyang pahayag. 

Si Nic o Dominic Zaldarriaga ang dating 
kasintahan ni Cate na labis niyang minahal. Mahal 
niya ito kung sa mahal, pero naduwag siyang 
ipaglaban ang kanilang relasyon nang humadlang na 
ang kanyang ama. Hanggang sa ngayon ay sinusurot 
pa rin siya ng konsyensya dahil bigla na lang niya 
itong iniwan sa ere. 

Iyon ang dahilan kaya niya nasabi sa sarili na, ‘If 
I would be given a chance to run back, I will.’ Nakarma 
siya sa ginawang pang-iiwan kay Nic  dahil mula noon 
ay hindi na niya naranasang lumigaya.

“Binibigyan kita ng pagkakataon, Cate. Gawin 
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mo ito habang hindi pa tayo kasal. Dahil kapag mag-
asawa na tayo, sa ayaw mo at sa gusto, obligasyon 
mong maging matapat sa akin… Bigyan mo ng 
pagkakataong lumigaya ang sarili mo.”

“Bakit ginagawa mo ito, Alec?”

Tumawa ito nang pagak. “Dahil pareho tayo 
ng nararamdaman—ayaw natin sa kasalang ito. 
Kung ako ang gagawa ng hakbang palayo, magiging 
kawawa ka sa harap ng mga tao.”

“Pero kung ako ang hahakbang palayo, lagot ako 
sa papa ko.”

“Hindi na nila malalaman ang tungkol dito 
kapag hindi nag-work out ang second chance ninyo. 
Palalabasin nating nagbakasyon ka at ako lang ang 
may alam kung saan iyon.”

“Huwag na. Ayokong maging homewrecker.”

“Sabagay, walong taon na nating napagtiisan 
ang isa’t isa. Siguro naman makakaya na rin nating 
magtiis ng another eight years…” Napangiti si Cate 
sa sinabi ng nobyo. Isa iyon sa mga private joke nila. 
“Pero paano kung sabihin ko sa iyong hiwalay na si 
Nic sa asawa niya? Won’t you grab the chance I’m 
offering, sweetie?”
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“What!”

—————

“Mr. Zaldarriaga, gusto po kayong makausap ng 
bank manager. This way po.”

Sumunod si Nic sa bank personnel. Nagpa-
follow-up siya ng application status ng kanyang 
fifteen million worth of cash loan. Kailangan niya 
ang halagang iyon para may magamit na puhunan 
sa pagsasaayos ng minanang bankrupt estate mula 
sa kanyang abuelo.

Bukod sa pansariling hangarin na maisaayos 
muli ang hacienda para kumita ay may isa pa siyang 
dahilan. Kailangang maging productive ang hacienda 
para magkaroon ng trabaho ang ilang pamilyang 
naninirahan malapit dito. Nahihiya kasi siya na 
pinondohan ng local government ng milyong pisong 
halaga ang farm-to-market road mula bukana ng 
hacienda hanggang sa bayan at pagkatapos ay hindi 
naman pakikinabangan ng taong-bayan.

“Pasensya na, Mr. Zaldarriaga. Nasa by-laws ng 
bangko na hanggang five million lang ang ceiling ng 
puwede naming i-approve para sa individual loan at 
ten million naman sa corporation.”

Maliit ang limang milyon. Marami siyang 
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pagkakagastusan katulad na lang ng pagbili ng mga 
bagong makinarya at mga hybridize na hayop at 
punlang pananim.

Limang taon nang lugi at napabayaan ang 
lupain bago napasakanya ang pagmamay-ari niyon. 
Dalawang pinsan ang kahati niya sa mana, pero 
walang interes ang mga ito sa lupa lalo pa nga at nasa 
liblib na lugar iyon sa paanan ng bundok ng Sierra 
Madre. Ibinenta sa kanya sa mababang halaga ang 
parte ng mga ito, kaya siya na ngayon ang nagmamay-
ari ng tatlumpu’t limang ektaryang lupain.

“…Pero dahil maganda naman ang credit standing 
mo sa amin, puwede kitang bigyan ng rekomendasyon 
para makapag-loan ka sa sister company ng bangko. 
Kakailanganin mo nga lang lumuwas dahil nasa 
Makati ang main branch niyon. Hanggang twenty 
million ay maaari kang makahiram.”

“Thank you, Mr. Saavedra,” aniya sa bank 
manager. “Tamang-tama, paluwas ako sa makalawa, 
sasaglit na ako doon.”

Mabuti kung mas malaki ang mahihiram niya 
dahil may balak din siyang magtayo ng winery at 
coconut oil mill.

Napangiti si Nic sa sarili. Hindi niya akalain na 
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madali niyang makakalimutan ang city life. Well-
adapted na siya sa buhay sa probinsya. Isa na siya 
ngayong dakilang magsasaka. Malayung-malayo ito 
sa kinalakhan niyang buhay sa siyudad.

Kasama rin sana niyang maninirahan ang 
kanyang mga anak sa hacienda kung hindi lang nag-
aaral ang mga ito. Pero sa darating na bakasyon, 
tiyak na rito gugustuhing magbakasyon ng mga ito. 
Ang ina niya ang nag-aalaga sa mga bata. Minsan o 
dalawang beses isang buwan ay lumuluwas siya sa 
Manila para dalawin ang mga ito.

Kung mayroon mang magandang bunga ang 
ginawa niyang pagpapakasal kay Brida, iyon ay ang 
mga bata. Mahigit tatlong taon na silang hiwalay 
bilang mag-asawa. Walang bisa ang kasal nila, 
pero nasa kanya ang custody ng mga bata at sa 
kanya nakaapelyido ang mga ito. Nanatili silang 
magkaibigan ni Brida sa kabila ng nangyari.
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Naalimpungatan si Cate sa boses ni Celine Dion mula 
sa car stereo.

I’m looking back to the years down this highway

Memories, they own lead up to this one day

And many dreams lost along the way, haunt me 
still…

…We had a love most people never mind

All this time I never realize

Sinabihan niya si Yaya Linda na hinaan iyon hindi 
dahil sa may kausap sa cellphone ang katabing si 
Alec kundi ayaw niyang marinig ang lyrics ng kanta. 
Sumunod naman ang kawaksing nakapuwesto sa 
passenger seat, subalit hindi pa rin siya kontento 
kaya siya mismo ang dumukwang sa car stereo para 
i-off na lang iyon.

Maagap siyang napigilan ni Alec. “It’s okay, 
sweetie. Tapos na akong makipag-usap.” Ibinalik siya 
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nito sa pagkakasandal sa upuan. “Ituloy mo na lang 
ang tulog mo. I know you’re exhausted. Mahaba-
habang biyahe pa ito…”

Walang imik niyang muling ipinikit ang kanyang 
mga mata. Mahabang biyahe pa nga ito dahil rush 
hour na at kasalukuyan silang nasa traffic jam along 
EDSA. Halos maghapon ang ginugol nila sa shop ng 
isang sikat na couturier sa bansa; namili sila ng design 
and fabric para sa ipapatahi niyang wedding gown. 
Nagpasukat na rin sila ni Alec. Sa susunod na linggo 
naman ang schedule ng mga secondary sponsors.

Napaka-supportive ni Alec. Ito ang uri ng nobyo 
na hinahangad ng kababaihan. Iyong tipong ipa-
pamper ka, na kahit halatang hindi nito gusto ang 
mga girly things na ginagawa ng nobya ay mapipilitan 
itong sumang-ayon.

“Manong, hindi na tayo dadaan sa bahay. Diretso 
na sa Yitangco residence…” narinig ni Cate na sabi 
ni Alec sa driver. Bahay nila ang tinutukoy nito. 
Mayamaya ay naramdaman niya ang paggagap nito sa 
kamay niya.  “Sigurado ka na ba talagang kaya mong 
pangatawanan ang gagawin nating pagpapakasal?” 
masuyong tanong nito. Mahina lang pagkat baka 
marinig sila ng dalawang kasama.

 “Oo naman,” hindi kumbinsidong tugon niya. 
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Nagmulat siya ng mga mata at sinalubong ang tingin 
ng nobyo. “Alec, kung hindi mo kaya, please don’t 
hesitate to do the move.”

“Kaya ko. Ikaw lang ang inaalala ko.” Yumukod 
ito at tinangka siyang halikan sa labi pero awtomatiko 
siyang umiwas. “See? Iyan ang sinasabi ko. Are you 
expecting me to embrace celibacy in the coming years 
of my life?” natatawang dugtong nito.

“Sorry, pagod lang ako.” That was a big lie. Ang 
totoo ay hindi niya magawang tumugon sa mga 
paglalambing ng kanyang nobyo nang hindi dadayain 
ang sarili—by thinking of somebody else in his behalf. 
Unjust and unfair as it may seem but that was the 
truth.

“Okay,” nakakaunawang pahayag nito. May 
kinuha itong brown envelope sa attaché case at iniabot 
sa kanya. “Mamaya, take a peek at its content. Sana 
makatulong sa pagpapasya mo. For the meantime, 
magpahinga ka muna.” Kinabig siya ng binata at 
isinandig sa balikat nito ang kanyang ulo.

Nang muling mamayani ang katahimikan ay 
nangibabaw na naman ang agonizing tone ng awiting 
napapakinggan kanina.
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I can still hear the sound of your laughter

I can still taste the sorrow of your tears

You said goodbye but our hearts did not hear

Now, my love, there’s nothing left to fear…

Ang totoo ay nalilito si Cate na magpasya. She’s 
willing to run back. Kung mayroon mang nakakapigil 
sa kanyang masidhing paghahangad na takasan ang 
malungkot niyang buhay, iyon ay ang delicadeza at 
takot para sa sarili.

Natatakot siya sa maaaring maging bunga ng 
hakbang na gagawin. Ano ang mangyayari sa kanya 
kapag itinakwil siya ng pamilya niya? Saan siya 
pupulutin? What about delicadeza? Oo, may basbas 
ni Alec ang desperadang hakbang na ito, pero ano 
na lang ang sasabihin ng mga tao at ni Nic mismo?

There is only one road I’m walking

Only one lifetime, one heart to guide me…

Only one lifetime, indeed. At nagawa na 
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niya ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay. 
Ngayon ay nalilito siya sa pagkakataong mayroon 
siya. Pagkakataon ba ito para maitama ang mali o 
pagkakataon ito para mawala sa ayos ang buhay niya 
na inaakala ng marami na perpekto?

Cate had a comfortable life. Hindi lang basta 
may-kaya ang kinabibilangan niyang Chinese family, 
kundi talagang isa ito sa may-sinasabing pamilya sa 
buong bansa. Lima silang magkakapatid sa ama, siya 
ang nag-iisang babae, and she was treated like a rose.

Yes, like a stem of rose in an expensive porcelain 
glass… na walang silbi maliban sa maging isang 
magandang dekorasyon lang.    

Lumaki silang magkakapatid sa iisang bubong. 
Lahat ng pribilehiyong mayroon ang mga kapatid na 
lalaki ay tinatamasa rin niya maliban ang humawak 
ng importanteng posisyon sa kompanya ng pamilya. 
Para sa ama niya ay responsibilidad at mas karapatan 
ng mga lalaking anak nito ang patakbuhin ang 
negosyo. May posisyon din naman siya, pero alam 
niyang nilikha lang iyon para hindi siya magtampo. 
Hanggang ribbon-cutting at event hostess lang ang 
kanyang papel, at kung gugustuhing saluhin ng isa 
sa mga madrasta niya ang task ay mawawalan pa 
siya ng role.
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High school siya nang maulila sa ina. Ceres was 

the most favored among her father’s wives. He took 
great pride on her beauty. Noong nabubuhay pa ito, 
palaging kasama ng papa niya ang ina saanman 
magpunta—parang isang magandang adorno sa tabi 
nito.

Katulad ng buhay ni Cate, inaakala rin ng marami 
na perpekto ang buhay ng kanyang ina. Pero isa 
iyong malaking pagkakamali dahil katulad niya ay 
wala rin itong ibang silbi maliban sa maging rose-in-
a-porcelain-glass.

“Wake up, pretty rose…” Bahagya siyang tinapik 
ni Alec. “We’re here.”

Hinintay nilang lumapit ang kawaksing may 
dalang payong at pagbuksan sila ng pinto ng 
sasakyan bago bumaba. Pinayungan sila hanggang sa 
makarating sa covered path papasok sa marangyang 
tahanan ng mga Yitangco. Isang kawaksi pa ang 
sumalubong sa kanila at nagbukas ng front door.

Bago pa sila makapanhik sa second floor kung 
saan naroon ang mas pribadong living room ay 
narinig nila ang tinig ng sekretarya ng ama ni Cate.

“Good evening. Gusto raw po kayong makausap 
ni Chairman.” Bumuwelta sila pababa pero pinigilan 
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siya. “Uhm... Ma’am, si Sir Alec lang daw po.”

Nginitian siya ng kanyang nobyo. “Go upstairs 
and don’t bother to check on me. Uuwi na rin ako 
pagkatapos naming mag-usap ni Uncle.” 

Uncle dahil second cousin niya si Alec. Yitangco 
was just his father’s adoptive surname. Genetically, 
parehong galing sa malaking angkan ng mga Yi ang 
pamilya nila na ang line of business ay mula real 
estate, financial institution, hanggang sa electronics 
manufacturing company.

Sumabay na siya kay Linda na tutungo rin sa 
ikatlong palapag para dalhin sa silid ang mga abubot 
niya. Kasinlaki iyon ng three-bedroom condo unit. 
May sarili siyang terrace at mini-office doon.

“Mukhang pagod na pagod ka, Ma’am Cate. 
Gusto n’yo bang tawagan ko ang personal masseuse 
ninyo?”

“Huwag na. Pakihanda na lang ang bathtub.” 
Ibinagsak niya ang katawan sa malambot na kama. 
“Akin na nga pala ’yung ibinigay kong envelope 
kanina.” Nakapikit niyang inabot iyon. 

Ilang pirasong papel at mga pictures ang laman 
niyon, pero wala siya sa mood na alamin kung ano 
ang tungkol sa mga iyon. Hindi naman niya kilala 
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ang mga batang lalaki na nasa larawan.

“Ma’am... jasmine, lilac, chamomile?” Itinatanong 
ni Linda kung anong scent ang ilalagay nito sa tubig.

“Lavender.” Sleep inducer umano ang fragrance 
na nagmumula roon kaya nakaka-relax. She was 
tensed and overwrought, hindi dahil sa nalalapit 
na kasal kundi dahil sa pagsasakatuparan ng balak 
niyang pakikipagkita kay Nic.

Kung nagkita na sila ng dating nobyo at pumayag 
itong bigyan ng second chance ang relasyon nila, 
nakahanda na ba siyang iwan ang nakasanayang 
karangyaan?

Mayamaya pa ay nagpaalam na si Linda.

Hindi kaya masahol pa sa hara-kiri ang gagawin 
ko? tanong niya sa sarili habang unti-unting inilulubog 
sa tubig ang katawan. No. What am I going to do was 
just a plain suicide, done out of desperation and not 
with honor.

Nasaan nga naman ang karangalan at delicadeza 
sa gagawin niyang pakikipagbalikan kay Nic? For 
pity’s sake, hindi porque hiwalay na ito sa asawa ay 
puwede na niyang landiin uli para magkabalikan sila. 

Nasa ganoong kaguluhan ang pag-iisip ng 
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dalaga at pagkatapos ay tukso pang maririnig niya sa 
gunita ang mapanghikayat na tinig ni Alec. Siguro ay 
natatakot itong mapindeho balang araw, kaya ganoon 
na lamang ang paghahangad na masulsulan siyang 
umurong sa kasal.

“Cate, ang s’abi mo baka hindi ka niya tanggapin 
o pansinin man lang. What if ikaw lang ang hinihintay 
niyang lumapit? What if wala din siyang lakas ng loob 
na gawin ang initiative?”

“This is irredeemable act of desperation, Alec!” 

“May good side rin ang desperation. Kung hindi 
naging desperado ang mga revolutionist, nakamit kaya 
nila ang pagbabagong gusto nilang mangyari? The 
choice is in your hand, Cate.”

“And I chose to follow my mother’s path, masunuring 
anak at matapat na asawa. She died a noble and 
principled woman—”

“But extremely lonely,” dugtong ni Alec.

Katulad ni Cate ay may minamahal na ring nobyo 
ang mama niyang si Ceres bago pa man ipakasal ng 
mga magulang nito sa papa niyang labinlimang taon 
ang agwat ng edad. Naging masunuring anak ito. 
Naging matapat na asawa sa kabila ng katotohanang 
hindi nag-asawa ang dating nobyo nito at patuloy na 
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hinihintay na makalaya ang nobya.

Minsan, di-sinasadyang narinig niya ang pag-
uusap ng kanyang ina at ng kapatid nito. Umiiyak 
si Ceres habang sinasabing hindi ito masaya sa 
buhay nito. Hindi umano ang karangyaan ang 
nakakapagpaligaya sa tao. May balak na itong 
makipaghiwalay pero inaalala ang kapakanan niya. 
Kung sana raw ay nagkaroon ito ng lakas ng loob na 
ipaglaban ang nobyo, di sana ay naging maligaya ito.

“Sana. What if…” She made a painful sigh. 
“Ma, I hope you’re here para matulungan mo ako sa 
dilemma na ito.” 

Aminin man niya o hindi, ayaw niyang maging 
malungkot at boring ang kanyang buhay katulad 
ng sariling ina. Pero hindi sapat na rason iyon para 
buhay naman ni Nic ang guluhin ni Cate. It would 
be a selfish love. Kung sana wala itong pananagutan, 
matagal na siyang naglumuhod sa harap nito. Siguro 
naman ay makakaya niyang mawala ang karangyaan, 
pero ang lalong gumulo ang buhay ni Nic nang dahil 
sa kanya ay hindi niya kakayanin.

“No running back,” pinal niyang pasya. Tuluyan 
na niyang ni-reject ang ibinibigay ni Alec na 
pagkakataon na makapamili siya ng buhay na gusto 
niya. “I prefer to die in sadness rather than die in 
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shame by making Nic’s life miserable.”

Sinasabi ng dalaga sa sarili na hindi na niya 
mahal si Nic. Kung may damdamin pa siyang natitira 
para rito ay pagtinging kaibigan na lang at guilt dahil 
nagawan niya ito ng kasalanan noon. Makikipagtagpo 
siyang muli sa dating nobyo kagaya ng suhestyon 
ni Alec, pero hindi para makipagbalikan kundi 
para personal lang na humingi ng paumanhin sa 
nagawa niya at kumpirmahin kung ano talaga ang 
nararamdaman niya para  sa lalaki. Iyon lang at wala 
nang iba pa.

Nang may marinig siyang kumakatok ay inabot 
niya ang roba at ibinalot sa katawan. Nagmadali 
siyang lumabas ng bathroom. 

“Auntie Lilian.” Ang pinakaunang asawa ng papa 
niya ang kanyang napagbuksan. Wala itong sariling 
anak. Nakipagbeso siya sa matandang babae at saka 
niyaya itong pumasok sa silid. “May kailangan po 
kayo sa akin?”

“Wala, Cathryn. Ako may tanong lang.” Purong 
Chinese ito kaya hindi masyadong marunong mag-
Tagalog. Ang mama niya ay purong Pilipina. “Uuwi 
kami papa mo sa Chongqing, China. Ikaw gusto 
sama?”
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“Salamat, Auntie, pero busy po kami ni Alec,” 

tanggi niya. Noong buhay pa ang mama niya ay 
hindi siya masyadong pinapansin nito, subalit naging 
magiliw ito sa kanya mula nang mawalan siya ng ina.

Tanging ang Mama Ceres niya at si Auntie Lilian 
ang tumira sa iisang bubong. Ang dalawa pang 
asawa ng papa niya ay sa ibang bahay nakatira at 
pumupunta lang sa Yitango residence kapag may 
okasyon. 

“Malayo pa ang kasal. Marami pa mangyayari. 
Enjoy ka muna, Cathryn,”

“Hayaan n’yo po, magsasabi ako bukas kay Alec,” 
patianod niya para hindi na lang ito mangulit.

Ngumiti ito sa sinabi niya at nagpaalam na rin 
kaagad.

Hindi na sana matutuloy ang betrothal ni Cate 
kay Alec dahil isa sa mga ipinakiusap ng mama niya 
noong nabubuhay pa ito ay ang mabigyan siya ng 
layang makapili ng mapapangasawa—kaya nga 
nagkaroon siya ng chance na maging boyfriend si Nic. 
Pumayag ang papa niya at ang pumalit sa puwesto 
niya ay si Tessa, pamangkin ni Auntie Lilian. Ang 
kaso, namatay ito sa aksidente kaya walang choice 
kundi saluhin niyang muli ang tungkuling akala niya 
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ay naiwasan na niya.

Kung sana hindi ito namatay, malamang Mrs. 
Zaldarriaga na siya ngayon. 

Kung sana… what if… Cate, di ba wala nang 
running back? Bakit kung anu-ano na naman ang 
iniisip mo? sita niya sa sarili.

—————

“So, Cathryn Yitangco’s life is in danger. Iyon 
ba ang gusto mong sabihin sa akin, Alec?” dudang 
tanong ni Nic sa kausap. 

Wala sana siyang balak makipag-usap sa lalaking 
ipinalit sa kanya ni Cate, subalit napilitan na siya 
dahil nagsadya pa ito sa bahay nila nang malamang 
dumating siya mula sa probinsya. Schoolmate at 
dating kasama sa fraternity si Alec. Alam niyang 
hindi nito kasalanang piliin ng dating nobya niya, 
pero may kimkim siyang sama ng loob dito dahil 
hanggang ngayon ay naninibugho pa rin siya na ito 
na ang nagmamay-ari sa dating kasintahang labis 
niyang minahal.

“Oo. At gusto kong hingin ang tulong mo, Nic. 
Wala akong ibang maisip na magmamalasakit sa 
kanya maliban sa iyo.”
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Parang gusto niyang pagtawanan ang drama ni 

Alec. “Ano’ng ginagawa ng pamilya niya? Mayaman 
sila, kahit isang buong security agency ay kaya nilang 
bayaran mabantayan lang ang prinsesa,” sarkastikong 
turan niya.

“But this is a different case. Ang totoo, hindi 
alam ni Cate na nasa panganib ang buhay niya.” 
Ipinaliwanag ni Alec na parang may sabwatang 
nagaganap sa loob ng pamilya. May naiinggit kay 
Cate at iyon ang may tangka sa buhay nito.

“Ano’ng maitutulong ko? Isa lang akong hamak 
na haciendero.”

“Nic, she needs seclusion, a safe place to hide.”

“Sorry, pero wala akong palasyo. All I have is a 
modest house in a remote place, absolutely no comfort 
to offer for a princess. Wala pa ngang electricity doon, 
power generator lang ang gamit ko.”

“Pero sa tingin ko ay mas ligtas doon si Cate.”

“Mas ligtas?” Pinagtitripan yata siya ng kausap. 
“Nakalimutan mo na bang nagkaroon ng hidwaan ang 
mga Zaldarriaga at Yi? Technically, we’re enemies, 
Alec.”

“Precisely. Kaya nga sa tingin ko ay mas ligtas 
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siya sa poder mo dahil walang mag-iisip na doon siya 
nagtatago. Nakuha mo?”

May punto nga naman ito. Pero hindi na niya 
gugustuhing minsan pang ma-involve sa dalaga. 
Naka-move on na siya mula sa delubyong naidulot 
ng masakit nilang paghihiwalay.

“Naiintindihan ko pero ayoko nang magkaroon 
ng karagdagang intindihin. Kasalukuyan ko pa lang 
ibinabangon ang hacienda, kaya doon nakatuon ang 
buong atensyon ko. Hindi ko kakayaning magkaroon 
ng royal visitor sa bahay. Pasensya na.”

Natahimik ang kausap niya pero halatang 
hindi pa ito suko at nag-iisip lang kung paano siya 
makukumbinsi. Kung totoong nanganganib ang buhay 
ni Cate, makakaya ng pamilya nitong pabantayan ito 
nang twenty-four  hours, seven times a week. Anong 
kalokohan ang pumasok sa isip ni Alec at siya ang 
pagbabantayin kay Cate? At bakit ito ang aligaga at 
hindi ang immediate family ng dalaga?

Naisip ni Nic na baka gumagawa lang ng 
kuwento ang lalaki. Kung pansamantala nga 
namang mawawala sa sirkulasyon ang nobya nito, 
makakagawa pa ito ang maraming kalokohan bago 
ang kasal.
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“Makakaya ba ng konsyensya mo kapag may 

masamang nangyari kay Cate dahil pinagkaitan mo 
ng tulong?”

“Siyempre, hindi.” Nasorpresa siya sa sariling 
sagot. He still cared for his ex-girlfriend, after all.

“Iyon naman pala. Di tulungan mo siya…” 
Dinadaan siya ni Alec sa mental chess. Mukhang 
nahahalata nitong may soft spot pa rin ang puso niya 
para kay Cate. Muli siyang tumangging magbigay 
ng tulong. “Kapag may nangyaring masama kay 
Cate, ikaw ang sisisihin ko, Nic. Kayang-kaya mo 
siyang tulungan pero ipinagdadamot mo,” dagdag 
na pangongosyensya nito.

“Hey, sandali.” Itinaas niya ang kamay na waring 
nagpapahinto ng trapiko. “Seryoso ka ba talagang 
may banta sa buhay niya?”

“Hindi ako magbibiro sa ganitong sitwasyon.” 
seryosong wika nito. “Nic, ilagay mo ang sarili mo sa 
katayuan ko… Cate is my fiancée, ikakasal na kami,” 
tila nang-iinggit na dugtong nito.“Her life is in danger. 
The irony is, sa dinami-dami ng tao, ang ex-boyfriend 
pa ng fiancée ko ang tanging makakatulong sa kanya. 
Do you think it is easy for me to ask for your help? 
If it is not a matter of life and death situation, hindi 
ko ipagkakatiwala sa iyo si Cate, Nic. Alam mo iyan.”
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Okay, you’re serious but not convincing enough. 

“Pag-iisipan ko ang tungkol diyan. Bukas mo 
malalaman ang kasagutan.”

“Nic, I need your answer now,”

Lihim siyang napatungayaw. Seryoso ba talaga 
ang sitwasyon? “Alright, paano ka nakasisigurong 
babantayan ko si Cate?” tila mauubusan ng 
pasensyang tanong niya. “Paano kung bantay-salakay 
pala ang napili mong mangalaga sa kanya? Hindi ka 
ba natatakot na baka wala nang girlfriend na bumalik 
sa iyo?”

“May tiwala ako kay Cate. Bago matapos ang 
third quarter ng taon, ikakasal kami,” kalmanteng 
pahayag nito. “Bakit, Nic? May balak ka pa bang 
agawin sa akin ang girlfriend ko?”

May paghamon ang paraan ng pagtatanong ni 
Alec. Nasaling nito ang ego ni Nic na nauna nang 
naagawan ng nobya kaya palaban siyang sumagot. 

“Wala, not unless siya mismo ang boluntaryong 
bumalik sa akin.” 

Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga 
labi ng kausap. “I doubt that. Mahal na mahal ako ni 
Cate. Kaya nga ako ang pinili niya, hindi ba?” puno 
ng kumpiyansang wika nito.
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“We’ll see.” Sa halip na wala siyang balak maging 

temporary guardian ni Cate ay pumayag na siya—
tinanggap niya ang silent challenge ni Alec. “Pero 
huwag mong sabihing hindi kita binalaan.”

Sa kanyang pagtataka ay tinawanan lang nito 
ang sinabi niya sa halip na ma-offend. Pagkatapos 
niyon ay business matters naman ang kanilang pinag-
usapan. May offer ito na wala siyang kalugi-lugi kaya 
malugod siyang nakipag-deal.



Running Back - Alexie Aragon

Naalimpungatan si Cate nang may marinig na 
komosyon sa gawi ng terrace. Parang may natabig na 
halamang nakapaso at nahulog iyon sa sahig.

“May tao ba diyan?” lakas-loob niyang tanong 
kahit kinakabahan. Narinig pa niyang parang 
nabunggo nito ang metal chair doon. “Sino ’yan?” 
Walang sagot.

May lisensyado siyang baril sa drawer at sa 
handbag, pero takot naman siyang buksan ang pinto 
at labasin ang kung sinumang intruder. Tinawagan 
na lang niya ang guwardyang nakabantay sa gate 
para umikot sa gawi ng terrace. Nasa third floor 
ang kuwarto niya kaya tiyak na hindi basta-basta 
makakababa ang intruder para tumalilis.

Mahigpit niyang hawak ang baril habang 
hinihintay ang report ng guwardya kung ano 
ang nakita nito. Noong bata siya ay minsan na 
siyang napagtangkaan na kidnapin, kaya naman 
nakasanayan na niyang palaging may kasamang yaya 
at bodyguard.

“Ma’am, pusa lang daw po ang nakita ni Robles,” 

2 
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wika ng isang guwardya sa intercom.

“Nasa ibaba pa ba siya ng terrace? Bubuksan ko 
ang pinto para ma-double check ko.” Diskumpiyado 
siyang pusa lang ang nakalaglag sa mabigat na paso 
ng halaman. 

Nang makita niyang gumalaw-galaw ang ilaw ng 
flashlight sa labas ay saka lang siya nagkalakas ng 
loob na buksan ang pinto sa terrace. Medyo madilim 
pero natatandaan niyang binubuksan palagi ang ilaw 
roon. Nang tingalain niya ay walang bombilyang 
nakakabit. 

“Kahit may CCTV sa palibot ng bahay kung ganito 
naman kadilim, may maka-capture ba ang camera?” 

Ikinagulat niyang may nakitang bakas ng sapatos 
sa nagkalat na lupa mula sa paso. Hindi na siya 
dinalaw ng antok nang gabing iyon.

Nang maalala ang inignorang brown envelope 
ay iyon na lang ang naisip niyang pagkaabalahang 
buklatin para ma-divert ang atensyon niya sa ibang 
bagay. Ngayon lang niya napansin na may logo ng 
isang detective agency ang sobre.

Napailing na lang si Cate nang mabasa sa 
papel ang pangalang Dominic Zaldarriaga. Nag-
abala pa talaga ang kanyang fiancé na mangalap ng 
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bagong impormasyon tungkol sa ex-boyfriend niya. 
Malamang ang mga batang lalaking nasa picture na 
una na niyang nakita ay mga anak ni Nic.

Dagli siyang nakaramdam ng curiosity. Sabik 
niyang binuklat ang laman ng envelope.

“Aw, gorgeous boys…” komento niya sa picture 
na kuha sa isang sikat na amusement park. Sa likod 
ng larawan ay ang pangalan at edad ng tatlong 
batang lalaki. Naka-note din doon na isa lang ang 
biological son ni Nic sa tatlong bata. Sinubukan 
niyang hulaan kung sino, pero hindi niya matiyak 
dahil magkakahawig ang physical features ng mga 
ito.

Ang kasunod na larawan ay naroon si Nic at 
ang asawa nitong si Brida. Maganda ang babae at 
matangkad, halos kapantay na ng lalaki ang taas nito. 
“Atty. Brida Silva and ex-husband Nic Zaldarriaga,”  
ang nabasa niyang notasyon. Abogada ang babae 
kaya pala tough at maawtoridad ang hitsura nito.

“Nakakainggit ang mga independent woman…” 

Ang kasunod na picture ang halos hindi niya 
mabitawan. Close-up shot iyon ni Nic na may 
kasamang isang batang babae na sa tantya niya ay 
anim o pitong taong gulang. Kamukha nito ang bata. 
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Para siyang engot na kinabahan nang maisip na baka 
anak na naman ni Nic sa ibang babae ang paslit. 
Walang nakalagay na note sa likod ng picture. 

“Baka ito ang dahilan kaya nakipaghiwalay si 
Attorney. Gracious… ano ba’ng pakialam ko kung 
magkaanak sa iba’t ibang babae ang ex ko?”

Nakatulugan niyang hawak ang larawang iyon.

Nalaman niya sa report na naglalagi si Nic 
sa malayong probinsya—sa bayan ng abogadang 
napangasawa nito. Kaya naman pala halos wala na 
siyang nababalitaan tungkol dito.

—————

“Bakit hindi mo ipinaalam sa akin na may 
nangyari dito kagabi?” may kasamang galit ang 
pagsita ni Alec kay Cate.

“Madaling-araw na ’yon, pasado ala una. 
Alangan namang istorbohin pa kita nang dahil lang 
sa footsteps sa terrace,” katuwiran ng dalaga. “Saka 
nag-report na sa pulis ang guwardya.”

“Ayaw kitang takutin pero sinasabi ko sa ’yo na 
indikasyon ito na may nagtatangka ng hindi maganda 
sa iyo. Be vigilant, okay?”

Tumango siya. Hindi na bagong bagay sa kanya 
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o kahit sa buong Chinese community ang ganitong 
mga insidente. “Nag-aaya nga pala si Auntie Lilian 
sa Chongqing. Gusto mong sumama?”

“Ayoko. Marami pa tayong unfinished concerns, 
Cate.”

“Iyon nga ang sinabi ko sa kanya.” Nang biglang 
maalala ang balak nilang pakikipagkita kay Nic ay 
binuksan niya ang usapan tungkol dito. Handa na 
siyang makaharap ang dating nobyo at ayaw na niya 
iyong patagalin pa. She’s excited about seeing Nic in 
person again—pero hindi niya inaamin iyon kahit 
sa sarili. “I’ve seen the pictures… na-arrange mo na 
kung kailan tayo makikipagkita kay Nic? Pati ba mga 
bata mami-meet rin natin?”

“Meeting’s already set. Hindi ko alam na 
interesado ka rin sa mga bata kaya hindi ko nabanggit 
ang tungkol doon.”

Interesado nga ba siya sa mga anak ni Nic? Well, 
siguro.

“May desisyon na ako… no running back.” 
Inasahan ni Cate na kukulitin siya para ikonsidera ang 
pakikipagbalikan, pero hindi iyon ginawa ng nobyo. 

“Wala akong magagawa kung sa akin ka patay 
na patay,” biro nito. Pero nang muling magsalita ay 
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naging masyado nang seryoso. “Kapag may kahina-
hinala pang pangyayari ang naganap pagkatapos 
nito, tawagan mo ako kaagad, ha? Make sure palagi 
kang may connection sa Internet dahil via email ako 
makikipag-communicate sa ’yo. May kutob akong 
naka-tap na ang telephone lines ninyo.”

“Napa-paranoid ka na, Alec. Baka magnanakaw 
lang iyong nagtangkang pumasok dito kagabi. Hindi 
naman siguro sadyang ako lang puntirya niyon.” Nag-
uumpisa na siyang kutuban na may inililihim sa kanya 
ang lalaki. Kaya siguro ito bukod na kinausap ng papa 
niya na hindi siya kaharap. “Sabihin mo nga sa akin 
ang totoo, Alec. May report na naman ba kayong 
natanggap na pinupuntirya uli akong kidnapin?”

“Mayroon,” diretsong sagot nito at pagkatapos ay 
kinumpirma ang hinala niya. “Iyon ang pinag-usapan 
namin ni Uncle noong minsan. Inihabilin ka niya sa 
akin dahil matatagalan sila sa China.”

“Kung gayon, sasama na lang ako sa kanila ni 
Auntie.”

“Hindi puwede. Alam mo bang nasa pamilya 
ninyo ang suspect? Kaya nga sa akin ka ibinilin. At 
saka mahahalatang may alam na ang papa mo kung 
itatali ka niya sa baywang. Ako’ng bahala sa ’yo, Cate. 
Kaya mo ba akong pagkatiwalaan?”
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“Siyempre,” kabado niyang sagot. 

—————

Mula nang makaalis papuntang China ang papa 
ni Cate ay nagkaroon ng mas maraming kahina-
hinalang pangyayari sa mansion. Katulad ngayong 
gabi. Mahigit limang minutong namatay ang kuryente 
sa bahay nila, pero pagtingin niya sa paligid ay 
bukod-tanging sa kanila lang madilim. Kung kailan 
pa naman day-off ni Yaya Linda at wala siyang 
makasama sa kuwarto saka siya kukutuban na parang 
may masamang mangyayari. 

Ang isa pang nakakapagtaka ay wala siyang 
matanaw na tao sa guardhouse. Nasaan ang mga 
guwardya?

Agad niyang tinawagan si Alec. Kagaya ng bilin 
nito, via email na nila ipinagpatuloy ang conversation. 
Inutusan siya nitong agad nang umalis sa mansyon, 
pero walang dapat makakita sa pag-alis niya. Sa 
back gate siya nito pinadadaan. Anito ay magtago 
siya sa makapal na halamanan pagkalabas sa gate at 
nangako itong darating para sunduin siya.

Ganoon nga ang kanyang ginawa. Wala pang 
dalawampung minuto pagkaraan ay namataan na 
niya ang sasakyan ng kanyang nobyo na humimpil 
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ilang metro ang layo sa gate. Hindi siya lumabas sa 
pinagkukublihan hangga’t hindi nakikita ang mga 
signal na sinabi sa kanya—kapag all lights off na 
ang Mitsubishi Montero, paiilawin ang flasher nang 
tatlong beses. Iyon ang palatandaan na clear ang 
paligid at maaari na siyang lumabas.

Gusto na niyang takbuhin ang sasakyan dahil 
hindi lang lamok ang umaatake sa kanya kundi 
maging nerbyos din. Sino bang kulang sa IQ ang 
nagpapa-kidnap sa kanya? Kung mayroon mang mas 
karapat-dapat kidnapin sa kanila, walang iba kundi 
ang mga kapatid niyang lalaki dahil mas mapera ang 
mga ito kumpara sa kanya. Mas malaking kayamanan 
din ang nakatakdang manahin ng mga ito.

Agad niyang tinakbo ang Montero pagkatapos 
umilaw ng flasher. Napansin niyang bukas na ang 
pinto ng passenger side nito. Hinila na lang ni Cate 
iyon at mabilis na sumakay. Para siyang nakapasok 
sa safe haven nang maisara niya ang pinto.

“Thank God, I’m safe…” humihingal pa niyang 
sambit. “Alec, I’m glad you came for me.” Yumakap 
siya sa lalaking nasa likod ng manibela na inakala 
niyang kasintahan. Nag-iba yata ang perfume 
preference ng lalaking ito?

Ipinagtaka niyang pamilyar sa kanya ang amoy 
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at bulto ng katawan ng kayakap, pero parang hindi 
ito ang nobyo niya. May munting kilabot na hatid 
sa kanya ang marahang paghaplos ng palad nito sa 
kanyang likod. Iisang lalaki lang ang may kakayahang 
makapagdulot sa kanya ng ganitong sensasyon. It 
can’t be Nic! Mas hinigpitan niya ang yakap at muling 
nagpasalamat sa pagsaklolo ng kanyang nobyo.

—————

Hindi napigilan ni Nic ang sariling tugunin ang 
mainit na yakap ni Cate kahit na nga ba sa ibang lalaki 
nito ipinapatungkol iyon. Marahan niyang hinaplos 
ang likod nito. Halatang takot na takot ang dalaga 
dahil dama niya ang mabilis na tibok ng puso nito 
nang lumapat sa katawan niya ang dibdib nito.

Smells like a rose as ever. Pasimple niyang 
hinalikan ang bumbunan nito.

“Mabuti dumating ka kaagad, salamat.” 

“You’re welcome,” agad niyang tugon para 
tapusin ang sariling kahibangan. Mas maaga nitong 
malaman na hindi siya ang nobyo nito ay mas 
maaga itong kakalas sa pagkakayakap sa kanya. 
Hindi nga siya nagkamali. Nakaramdam siya ng 
panghihinayang nang kumawala sa mga bisig niya 
ang dating kasintahan.
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“Sino ka?” In a split second, agad itong kumalas 

sa kanya at may kasama pang tulak.

Hinagip niya ang kamay ni Cate nang tangkain 
nitong buksan ang ilaw. “Baka may makakita sa atin.” 
Hindi niya akalaing sapat na ang limang maiikling 
salitang iyon para makilala nito ang boses niya.

“Nic?”

“Ako nga, Cate.”

“Ano’ng ginagawa mo dito? Nasaan si Alec?”

“Magkasama kami. Pinaikot lang niya ako dito 
sa likod ng bahay ninyo para sunduin ka. Pumasok 
siya sa loob para alamin ang sitwasyon.”

“Bakit ka nandito, Nic?” patuloy na pangungulit 
ng dalaga.

“Kay Alec ka na lang magtanong,” iwas niya. 
Binuhay na niya ang makina at pinausad ang 
sasakyan. Inihinto niya iyon sa tapat ng front gate 
ng mansyon.

Wala silang kibuan habang hinihintay ang 
paglabas ni Alec.

Mabuti na lang pumayag na siyang maging 
temporary guardian ni Cate. Totoo palang nasa 
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panganib ang buhay nito. Inakala pa naman niyang 
gumagawa lang ng istorya si Alec. Nic secretly vowed 
that he would do his best to protect his ex-girlfriend 
from any harm.

“Are you still afraid?” tanong niya para mabasag 
lang ang nakakailang na katahimikan.

“Hindi na masyado. I know I’m safe with Alec… 
and with you,” may pag-aalangan nitong binigkas 
ang mga huling kataga. Gayunpaman ay natutuwa 
siyang malaman na na-appreciate nito ang kaunting 
effort niyang makatulong.

“Yes, you’re safe with us…” Inisip niya kung 
ano kaya ang magiging reaksyon ng babae kapag 
nalamang sa susunod na mga araw ay pansamantala 
silang titira sa iisang bubong—sa isang lugar pa na 
malayo sa kabihasnan at ang way of living ay malayo 
sa nakasanayan nitong maluhong pamumuhay.

Wala na siyang maisip sabihin o pag-usapan 
pagkatapos niyon. Mabuti na lang madilim sa loob ng 
sasakyan, mas magiging awkward kasi ang sitwasyon 
kung maliwanag at magkakatinginan sila nang mata 
sa mata.

Ang natatandaan niyang huling matinong 
pakikipag-usap ni Cate sa kanya ay noong putulin 
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nito ang relasyon nila. Huling semester iyon bago 
ang college graduation. Pagkatapos ay iniwasan na 
siya nito.

Dahil sa sama ng loob ay napabayaan ni Nic 
ang kanyang pag-aaral at muntik pang hindi maka-
graduate. Ilang beses siyang nakiusap sa dating 
nobya na sabihin kung ano ang hindi nito nagustuhan 
sa ugali at pagkatao niya para makapagbago siya, 
pero wala itong nasabing anuman. Sa halip ay isang 
napakasakit na, ‘Nic, hindi kita mahal!’ ang sinabi nito 
sa kanya. Ilang linggo lang pagkalipas ay nabalita na 
ang engagement nito sa bagong nobyo.

Hindi-kita-mahal lang ang sinabi nito, pero iyon 
ang nakapagpaguho sa mundo niya. Paano kasi ay 
kasama si Cate sa lahat ng pangarap niyang binuo. 
Ang dalaga ang naging sentro ng buhay niya. Planado 
na ang gagawin nila after graduation—magtatayo 
sila ng maliit na negosyo at kapag matatag na iyon 
ay saka sila magpapakasal. May napagkasunduan na 
rin silang bilang ng magiging anak, tatlong lalaki at 
tatlong babae.

Kasal na lang ang kulang at magiging ganap na 
ang kanilang pagiging mag-asawa, pero bigla siyang 
iniwan ni Cate sa ere nang nag-iisa. As an additional 
insult to injury, nalaman niya ang totoong dahilan ni 
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Cate kaya ipinagpalit siya nito sa iba—his financial 
asset was nothing compared to Alec’s.

“Nic…” untag ni Cate sa kanyang pananahimik. 
Parang naramdaman nito ang tumatakbo sa isip niya 
sa kasalukuyan. “Okay lang ba sa iyo na pag-usapan 
natin ’yung… alam mo na…”

“Tungkol sa nakaraan?” He made a half-laugh. 
“I think that wouldn’t be necessary, Cate. Masyado 
nang matagal ’yon. Mas magandang kalimutan na 
lang natin at ipagpatuloy ang buhay na mayroon tayo 
sa kasalukuyan.”

“Yes, that’s what I—and Alec—intended to 
do.” Nakaabot sa pandinig niya ang malalim nitong 
paghinga. “Nabanggit na ba niya sa iyo ang dahilan 
kung bakit gusto kong magkausap tayo?”

“Wala siyang nababanggit.” Hindi ko alam na 
gusto mo akong makausap. At hindi ko masisisi ang 
nobyo mo kung ilihim niya sa akin iyon. Siguro dahil 
ayaw niyang magkausap tayo. Hindi na rin niya 
ipinaalam dito kung anuman ang napag-usapan nila 
ni Alec dahil bahagi iyon ng kasunduan. “Huwag na 
nating lingunin ang pangit na nakaraan.”

“Pangit? Ganoon ba talaga ang turing mo sa 
bahaging iyon ng buhay mo, Nic?”
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Hindi alam ni Nic kung gaano kasakit ang epekto 

ng binitawang salita kay Cate. Hindi niya nakikita 
ang pangingilid ng luha nito dahil sa tinitimping 
emosyon.

“Oo. Hindi maganda ang pangyayari kaya 
pangit,” papilosopong sagot niya.

“Akala ko ba ang magkaroon ng inspirasyon ang 
isa sa pinakamagandang—”

“That’s what I thought,” putol niya sa sasabihin 
nito. Ayaw na niyang marinig at maalala kung paano 
siya ginawang tanga ng pag-ibig kay Cate. “Ikaw rin, 
hindi ba’t nagkamali ka ng akala? Akala mo mahal 
mo ako, hindi pala.”

Dinukwang nito ang kamay niyang nakapatong 
sa manibela at marahang pinisil. “I’m so sorry about 
that, Nic.” Kaagad din nitong binitawan ang kanyang 
kamay at bumalik sa dating puwesto ng pagkakaupo. 
“Alam kong nasaktan ka… and so am I,” halos 
pabulong na lang nitong nabigkas ang huling sinabi. 

Narinig niya ang kung ilang ulit na pagsinghot 
ni Cate. Umiiyak ba ito? Natutukso na tuloy siyang 
buksan ang ilaw para makita ang dalaga. Wala naman 
siyang maalalang nasabi rito na maaaring makasakit 
sa sensitibong damdamin ng isang babae.
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“Umiiyak ka ba?” di-nakatiis na tanong niya. Pilit 

niyang inaaninag sa dilim ang mukha nito. There 
he saw, pasimpleng pinahid ni Cate ang pisngi nito 
bago sumagot. Shit! Ano bang mahika mayroon ka 
at hindi ko maatim na nakikita kang umiiyak? God, 
how he wished he could console her with his loving 
embrace like before.

“Hindi.”

“Liar.” Sinalo niya ng dalawang palad ang mukha 
nito at siya mismo ang nagpahid sa namamasa nitong 
mga pisngi. “Ano’ng gusto sabihin ng mga luhang 
ito?”

 “Mixed emotions.” Naghagilap ito ng fresh tissue 
sa dashboard. “Alam mo naman ang nangyari kanina, 
di ba? I was afraid to death for my life. Matinding 
nerbyos ang nararamdaman ko pagkatapos biglang 
may isa pang panggulat akong madadatnan sa kotse. 
I was shocked, Nic… kahapon lang ay pinag-uusapan 
ka namin ni Alec.”

Lalo na siguro itong magugulat kapag nalamang 
kailangan nitong sumama sa hacienda.

—————

Pagkagaling sa Yitangco residence ay dumiretso 
na sa mall sina Nic, Alec at Cate. Habang daan 
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ay ipinaliwanag ni Alec ang sitwasyon at ang 
panandaliang solusyon sa problema—kailangang 
magtago pansamantala ni Cate habang hindi pa 
nahuhuli kung sino ang nagtatangka sa buhay niya. 
Wala naman sanang problema sa dalaga kung hindi 
lang siya magkakanlong sa bahay ni Nic sa probinsya. 
Paano kung biglang dumating doon ang asawa nito? 
Isa pa’y nahihiya siya dahil galit nga ito sa kanya.

“I told you, Nic despised me,” maiyak-iyak 
na sumbong ni Cate kay Alec. Nagkaroon sila ng 
pagkakataong magkausap nang sarilinan habang 
namimili si Nic sa department store at silang 
magnobyo naman ay naiwan sa basement parking. 
Reported as kidnapped na siya at hindi na dapat 
makita sa pampublikong lugar.

“Sinabi niya sa iyo nang word for word?”

“Hindi, pero implied. Ang s’abi niya…” Damn! 
Hindi niya matanggap ang sinabi ni Nic na isa lang 
siyang bahagi ng pangit na pangyayari sa buhay nito. 
Pangit? Damn you, Nic! Ibinigay ko sa ’yo ang lahat-
lahat and yet you still regarded me as an unpleasant 
part of your life! Fine, iniwan kita, I’ve hurt your 
feelings, pero wala ka man lang bang ibang masasabi 
sa pinagsamahan natin maliban sa ‘pangit’?  

“Ano daw?”
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“Wala. Never mind.” Malungkot siyang napasandal 

sa upuan. “Alec, I don’t want to run back. Hindi ba 
sinabi ko na sa ’yo?” Tama ang nauna na niyang 
pasya dahil wala na siyang babalikan. Isang malaking 
kalokohan ang naisip nilang bigyan ng second chance 
ang relasyon nila ni Nic. 

“Napag-usapan na natin iyan, Cate. Kung ayaw 
mo talaga, fine,” malumanay na turan ni Alec. “Pero 
kailangan mo pa ring sumama kay Nic. You’re safer 
with him.”

Hindi na siya nag-object. Sanay na siyang ibang 
tao ang nagpapasya para sa ikabubuti niya—as if wala 
siyang sariling pag-iisip para pagpasyahan ang mga 
bagay sa buhay niya, katulad na lang ng pagpili ng 
mapapangasawa.

“Pinilit mo ba siyang tulungan ako?”

“Of course not. Nang malaman niyang delikado 
ang buhay mo, he volunteered to help. Kaya nga 
mas nakakahiya kung tatanggihan natin ang tulong 
niya, mamaya baka ma-offend pa… Natatakot ka ba 
sa kanya?”

“No. May tiwala pa rin ako kay Nic.” Totoo sa puso 
niya ang sagot na iyon. “Hindi lang ako komportable 
dahil nagi-guilty pa rin ako sa nagawa ko sa kanya.” 
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“Huwag mo na munang isipin ang guilt. Think 

safety first… Kanina, kung hindi ka kaagad nakaalis 
ng bahay baka kung ano na ang nangyari sa ’yo.” 

Ikinuwento ni Alec na natagpuang walang malay 
ang isang guwardya nila habang ang isa ay kasapakat 
yata ng masasamang-loob dahil nawawala ito. Mukha 
ngang may sabwatang nagaganap dahil ngayong 
gabi ay parang nagkaisang may mga lakad ang mga 
kasama niya sa bahay kaya siya lang ang naiwan.

Mayamaya pa ay natanawan na nilang padating 
si Nic. Tulak nito ang isang malaking cart na 
naglalaman ng mga pinamili—mga damit at toiletries 
niya iyon na dadalhin sa probinsya. Isinakay nito 
ang mga bagahe sa Ford Expedition na katabi lang 
ng Mitsubishi Montero.

“Kanino charged ang mga pinamili ni Nic?” aniya 
sa nobyo. Hindi naman niya puwedeng gamitin ang 
sariling credit card dahil tiyak na closely monitored 
na rin ang magiging transactions doon.

“Gamit mo, siyempre sa iyo rin charged,” biro 
nito. “Huwag kang mag-alala, ibabawas ko sa dowry 
ang lahat ng iyan. Kaya siguraduhin mong matutuloy 
ang kasal natin, ha?” Dinukwang nito ang car door sa 
gawi niya nang mapansing nakapuwesto na si Nic sa 
driver seat ng Ford Expedition. Nang mabuksan iyon 
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ay muli siyang kinausap ng nobyo. “Now, sweetie, 
promise me you’ll be nice to your generous sentry…” 

“Promise.” Kailan ba siya hindi naging masunurin? 
“’Bye, Alec. Thanks for the help.” 

“Remember, ako mismo ang susundo sa iyo doon. 
Hindi ka babalik dito nang wala akong go-signal. Are 
we clear?” Tumango siya. Aktong lalabas na siya nang 
pigilan nito. “Can I kiss you goodbye?” 

Iniumang ni Cate ang kanyang pisngi, pero sa 
labi niya dumapo ang halik nito at tila sinadyang 
patagalin. Nang pawalan siya ay agad na siyang 
lumabas. Parang gusto niyang pamulahan ng pisngi 
nang masalubong ang tingin ni Nic. Nakita kaya nito 
nang halikan siya ni Alec?

Tahimik na pinausad ng lalaki ang sasakyan nang 
nakapuwesto na siya sa passenger seat.

Now what, Cate? Bahala na…


