
The Case Of The Black Lace Bikini - Doreen Laroya

“Hello, Deth? Nandito ako sa Manila Pen. Mag-
che-check out na ako,” ani Reese sa kaibigang nasa 
kabilang linya. Pababa na siya noon sa information 
desk para mag-check out sa naturang hotel. Nang 
nagdaang araw ay may appointment siya sa isang 
executive ng isang apparel company para i-present 
ang kanyang designs sa isang line ng underwears. 
Pero hanggang sa gumabi na ay hindi sumipot ang 
kanyang kausap. Ni hindi rin niya ito ma-contact sa 
number na ibinigay nito sa kanya. Napilitan tuloy 
siyang mag-overnight sa hotel kahit labag sa kanyang 
kalooban.

“So, what happened sa pag-uusap ninyo ni Mr. 
Morales?” excited na tanong ni Dedeth. 

Nalukot ang mukha niya. “Hay naku! Hindi 
pala professional kausap ang isang iyon! Hindi ako 
sinipot! Hindi man lang tumawag para i-cancel ang 
appointment namin!” naiinis na sumbong niya.

“Ha? Bakit nagkaganoon?” nagtatakang usisa 
nito. 

Reese rolled her eyes heavenward. “Wala 

1



The Case Of The Black Lace Bikini - Doreen Laroya
akong ideya! Pero pag nakita ko ulit ’yung kalbong 
matandang iyon, makakatikim siya sa akin! Bubunutin 
ko talaga ang natitira pang buhok niya sa katawan!” 
nanggigigil na sabi niya na medyo napalakas ang 
tinig. Nagtatakang napasulyap tuloy sa kanya ang 
mga kasabay niya sa elevator. Napahiya siya. “Ah, 
Deth, mamaya na lang tayo mag-usap pag-uwi ko 
diyan.”

“Okay, ingat ka, Sister,” paalala ng kaibigan. 
Kaagad niyang in-off ang cellphone at alanganing 
ngumiti sa mga katabi. Nang huminto ang elevator sa 
ground floor ay nagmamadali siyang lumabas. Huli 
na para mapansin niya ang isang lalaking pasalubong 
sa kanya na nagmamadali rin. Malakas ang naging 
impact ng pagkakabunggo nila.

Napapadaing si Reese habang unti-unting 
tumatayo. Napaupo kasi siya sa sahig dahil sa lakas 
ng bungguan nila. Nang makabawi sa pagkabigla 
ang lalaking kasalubong niya ay kaagad siya nitong 
inalalayan patayo.

“Miss, okay ka lang ba?” nag-aalalang tanong 
nito. 

“I g-guess so,” sagot niya. Sandali niyang 
pinasadahan ng tingin ang anyo nito. Hmm... guwapo! 
Yummy! naisaloob niya. Mukha itong kagalang-
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galang sa amerikanang suot nito.

“Are you sure? Baka may masakit sa iyo, dadalhin 
kita sa ospital.” Hindi pa rin nawawala sa tinig nito 
ang pag-aalala.

“No, hindi na. I’m okay. Salamat na lang.”

“I’m really sorry, Miss. Hindi ko sinasadya—”

“Okay lang. Aksidente ang nangyari.” Magsasalita 
pa sana ang lalaki nang biglang may tumawag dito.

“Listen, I’m late for a meeting.” Iniabot nito sa 
kanya ang attaché case na nabitiwan niya kanina. 
“I really am sorry for what happened.” May dinukot 
itong isang card mula sa wallet at iniabot sa kanya. 
“Kung may problema... alam mo na, dahil dito sa 
nangyari, call me. I’ll shoulder the expenses.” At 
nagmamadali na itong lumayo bago pa man may 
masabi si Reese.

Sinundan na lamang niya ng tanaw ang 
papalayong pigura nito. Napakibit-balikat siya at 
nag-umpisang maglakad palabas ng hotel.  

Dahil sa tindi ng traffic ay inabot siya ng tatlong 
oras bago makauwi ng Sta. Rosa, Laguna. Dahil na 
rin sa kapalpakan ng meeting niya, tuloy ay lalong 
uminit ang kanyang ulo. Halos hindi na maipinta ang 
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mukha nang mapagbuksan siya ng pinto ni Dedeth. 
Nagmartsa siya papasok ng apartment at padabog 
na naupo ng sofa.

Napatili si Reese dahil sa inis at  naisabunot din 
niya ang mga daliri sa buhok. “I hate that old man!” 

Napailing lamang si Dedeth sa inasal niya. 
Pumasok ito sa kusina at nang bumalik sa sala ay 
may dala na itong isang baso ng malamig na tubig.

“O, inumin mo muna para lumamig ang ulo 
mo.” Iniabot nito sa kanya ang baso. Kaagad niyang 
inubos ang laman niyon. Guminhawa nang kaunti 
ang pakiramdam niya.

“Salamat.”

“Ano ba talaga’ng nangyari?”

“Hayun, hindi lang naman ako sinipot ng 
matandang hukluban na iyon,” naiinis pa ring sagot 
niya.

Sumandal siya sa sofa. Nakilala niya si Mr. 
Vergel Morales nang minsang magpunta ito sa tailor 
shop na pinapasukan niya. Kaibigan ito ng may-ari 
at nang marinig niyang isa itong manager sa isang 
apparel company ay naglakas-loob siyang kausapin 
ito. Lingid sa lahat, isa siyang aspiring designer. 
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Humingi siya ng appointment dito para i-present 
ang mga designs niya. Pumayag ang matanda at ito 
pa mismo ang namili ng schedule at ng lugar para 
sa pagtatagpo nila. Pinigil ni Reese ang mapangiwi 
ng sabihin nitong sa The Peninsula Manila ang gusto 
nitong meeting place. Sa isip ay kinukuwenta na niya 
ang kakailanganing pera.

“Imagine, ang mahal-mahal ng ibinayad ko sa 
Manila Pen. Pati itong suot ko...” Tiningnan ni Reese 
ang sarili. Nagmistula siyang isang executive dahil 
sa suot niyang formal suit with matching attaché 
case na hiniram lamang niya sa isang kapitbahay. “...
inutang ko pa ang pambili, ’tapos iindyanin lang pala 
ako ng walanghiyang matandang iyon!” naiiyak nang 
bulalas niya. Lumapit sa kanya si Dedeth at tinapik 
siya sa balikat.

“Alam mo, friend, talagang ganyan ang buhay. 
Naisahan ka ng matandang iyon, pero naniniwala 
ako sa karma. Kalimutan mo na iyon.”

“Pero paano ang pangarap ko?” himutok niya, 
puno ng panghihinayang ang kanyang tinig.

“Marami pang pagkakataon. Malay mo, blessing 
in disguise pa ang nangyari sa iyo. Ang mabuti pa, 
kumain na lang tayo. Para mawala ang sumpong 
mo, nagluto ako ng paborito mong ginataan. Halika 



The Case Of The Black Lace Bikini - Doreen Laroya
na.” Tumayo ito, sabay hila sa kanyang kamay. 
Nanlalambot na sumunod siya sa kaibigan. 

—————

Mainit din ang ulo ni Jerry nang bumalik siya sa 
opisina. Lalo pang nasira ang araw niya nang makita  
ang pinsang si Robert na nakikipag-flirt sa kanyang 
sekretarya.

“Robert! In my office!” bulyaw niya na ikinagulat 
ng dalawa. Kinakitaan niya ng takot ang sekretarya 
samantalang ni hindi naapektuhan ang lalaki. 
Tinaasan lamang siya nito ng kilay at kumindat pa sa 
kinikilig na dalaga bago sumunod sa kanya sa opisina. 

Marahas na inilapag ni Jerry ang bitbit na attaché 
case sa mesa at padabog na naupo sa swivel chair. 
Naiiling si Robert sa ginawi ng pinsan. Lumapit ito 
sa mini-bar at nagsalin ng alak sa dalawang baso. 
Iniabot nito ang isa sa binata bago naupo sa couch 
na kaharap ng mesa niya.

“So, anong hindi maganda ang nangyari?” 
tanong ni Robert sa pinsang panay ang hagod sa 
sintido. Napasandal ito sa upuan at napamura.

“Damn! It was a disaster! I had to reschedule 
the meeting. Nakakahiya kina Mr. Tokomo.” Jerry 
was the CEO of Mische Unlimited, a company that 



The Case Of The Black Lace Bikini - Doreen Laroya
manufactures and markets beauty products and a 
whole line of apparels, from casual to underwears. 
Ang meeting na dadaluhan sana nito ay para sa 
proposed merging sa isang Japanese company na 
gumagawa rin ng similar na produkto. 

“Why? Na-late ka ba?” Isa rin si Robert sa may-ari 
ng kompanya. Kung tutuusin ay siya dapat ang nasa 
posisyon ni Jerry dahil nasa kanya ang controlling 
shares. They were both chemical engineers but unlike 
his cousin, he didn’t want to be cooped up in an office. 
Mas gusto niya ang site jobs at pictorials kasama ng 
naggagandahang mga modelo. 

Aside from his passion in photography, he was also 
a certified gigolo. Mas pinili niyang pangunahan ang 
creative and promotions department ng kompanya 
na responsable sa pag-introduce ng kanilang mga 
produkto sa lahat ng medium. Iyon ang kaibahan 
nila sa ibang kompanya. They handle their own 
advertising.

“No, I was just on time,” Jerry replied. 

“So, why did you reschedule the meeting? 
Tumawag ba uli si Sandie?” Ang asawa ng pinsan ang 
tinutukoy niya. Kasalukuyan itong nagdadalantao at 
naglalambing sa asawa. Isa rin ito sa dahilan kung 
bakit naatrasado ng dating si Jerry sa hotel.
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Sa halip na sumagot ay dinampot nito ang attaché 

case at ibinigay sa kanya. “Hayan, buksan mo.”

Nagtatakang binuksan niya iyon.

“What the...!” He rummaged through the case. 
Sa halip na mga kontrata ang nandoon, mga sketch 
pads ang nakita with sketches of clothes and... 
underwears? Napabunghalit siya ng tawa. Lalong 
nagsalubong ang mga kilay ni Jerry. 

Nang makita ang anyo nito ay pinigilan ni Robert 
ang sarili. Inisa-isa niyang muli ang laman ng attaché 
case. There seemed to be three dozen sketches of 
assorted clothes. Pero mas marami ang sketches ng 
underwears. May nakapa siyang malambot na bagay 
sa ilalim ng makapal na papel. Nang hugutin niya 
iyon ay napasipol siya. It was a black lace bikini 
bottom!

“My, my! What do we have here?” Nagkatinginan 
silang magpinsan. Inispeksyon niyang mabuti ang 
hawak na bikini. It was a low-rise lace thong na 
may makipot na pundilyo, just enough to hide 
what’s supposed to be hidden. Biglang sumingit ang 
kapilyuhan sa utak niya, imagining it being worn by 
one of their models. Bago pa mag-react ang kanyang 
katawan ay binitiwan na ni Robert ang hawak at 
naaliw na ibinalik ang pansin sa pinsan.
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“Paano napunta sa iyo ito? Are you having an 

affair?” pagbibiro niya.

“Hell, no!” protesta nito. “May nakabungguan 
akong babae kanina sa hotel habang nagmamadali 
ako papunta sa function room. We must have 
unwittingly switched cases,” he explained.

“Paano ngayon iyan? Nakilala mo ba ’yung 
babae?”

“No, pero binigyan ko siya ng calling card. In 
case may naging pinsala siya sa impact ng bungguan 
namin. Medyo napalakas kasi ang pagkakaupo niya sa 
sahig kanina. I’m sure, the moment she finds out na 
maling attaché case ang napunta sa kanya’y tatawag 
iyon sa akin. I’ll just have to wait.” Animo pagod na 
pagod na minasahe nito ang sintido.

“Wow! Wait till Sandie sees this! I wonder how 
this will look on Genevieve?” namimilyong tanong 
niya sa sarili habang pinaiikot sa hintuturo ang lace 
bikini.

“Akin na nga ’yan!” agaw ni Jerry. Muli nitong 
inilagay sa loob ng attaché case ang pambabaeng 
underwear. “Ikaw talaga, puro kamunduhan ang 
laman niyang utak mo!”

“Aba! Nagsalita ang hindi! Tumino ka lang naman 
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n’ung pakasalan ka ni Sandie.”

“Well, at least, matino na ako ngayon. Hindi 
katulad mo!” Isang malakas na tawa lang ang isinagot 
ng binata sa pambubuska ng pinsan. Totoo kasi ang 
sinabi nito. Panay ang iling nito habang nakatitig sa 
kanya at umiinom ng alak.

“Alam mo, mabuti na lang at hindi nahulog sa 
kamandag mo ang asawa ko,” anito. Isang malapad 
na ngisi ang isinukli ni Rob at sinabayan ng tungga 
sa baso bago muling nagsalita.

“Pero aminin mong kung hindi ako binasted ni 
Sandie noo’y hindi mo siya makikilala’t magiging 
asawa.” Doon na napangiti si Jerry. 

Unang nagkakilala si Sandie at si Rob. And like 
any other instances, niligawan ito ng pinsan. Ngunit 
mukhang hindi tumalab dito ang gayuma ni Robert. 
Ilang araw lang ng panliligaw ay binasted na ito ni 
Sandie, sa pagkamangha ng kanyang pinsan. Hindi 
niya alam kung dahil lang sa nasagasaang pride o 
kung talagang minahal nga nito ang dalaga, noon 
lang niya nakitang naapektuhan nang ganoon si Rob. 
Halos lunurin nito ang sarili sa alak dahil lang sa 
nangyari. And deep inside, naintriga siya sa babaeng 
bukambibig nito. And he made his own inquiry. 
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The moment he laid eyes on Sandie, napatunayan 

niyang may dahilan nga para ma-depress si Rob 
nang ganoon. Sandie was an exotic beauty. She 
had that special appeal na hindi makikita sa ibang 
magagandang babae. She had that inner poise and 
breeding despite her simplicity. 

At hindi rin niya naiwasang mahulog sa kariktan 
nito. And he was thankful that the feeling was mutual. 
But theirs was not an easy relationship. May isang 
pagkakataon ding sumagi sa isip niyang huwag na 
lamang ituloy ang pakikipagrelasyon sa dalaga dahil 
nangangamba siya sa maaaring maging damdamin 
ni Rob. 

Ngunit nang malaman nito ang tungkol sa kanila 
ni Sandie ay tumawa lamang ito at sinabing wala 
itong sama ng loob at may karapatan siyang ligawan 
ang sinumang babaeng nais niya. Ito pa nga ang 
nagprisintang maging best man sa kanilang kasal.

“Admit it, bro. You owe me one!” nakangising 
hirit ni Rob. Nailing na lamang siya.

“Oo na!” natatawang sang-ayon ni Jerry habang 
inuubos ang natitirang laman ng kanyang baso. He 
looked at his cousin seriously. Robert was a happy-
go-lucky man with a reputation for being a notorious 
playboy. He had walked that same path years before. 
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But he was lucky enough to find love and settle down. 
He only wished for Robert to find that special woman 
who would bring direction to his cousin’s unruly life.

Samantala sa kabilang banda ay tulalang 
nakatitig si Reese sa laman ng nakabukas na attaché 
case. Wala ang kanyang mga sketches! Kahit ang 
kaisa-isang prototype na pinaghirapan niyang gawin 
ay wala rin. Ang tumambad sa kanyang harapan ay 
mga papeles na hindi niya maintindihan kung para 
saan. 

Nang may maalala siya...

Si Mr. Pogi! Alam ko na, nagkapalitan kami ng 
attaché case. Marahil sa pagmamadali ay hindi niya 
napunang malaki ang ipinagkaiba ng hawak niyang 
case ngayon sa mumurahing attaché case na hiniram 
niya. Naisabunot niya ang mga daliri sa buhok.

Paano na ngayon? Paano pa niya mababawi ang 
mga works of art niya? 

Teka muna, di ba binigyan ka niya ng calling card? 
anang isang bahagi ng isip niya.

“Oo nga pala!” Parang baliw na hinalughog 
ni Reese ang kanyang mga gamit para makita ang 
calling card. Nang hindi pa nasiyahan ay ibinuhos na 
niya ang laman ng dalang bag sa kama. Nang makita 
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ang hinahanap na tarheta ay bigla siyang napatayo 
sa tuwa.

“Yes!” hiyaw niya. Jeremy Quintana. General 
Manager, Mische Unlimited. “Hmm... sosyal! Big-time 
pala ang taong iyon,” bulong niya. Kaagad niyang 
hinagilap ang cellphone at ini-dial ang number na 
nakasulat doon.

Sa malas, kulang pala ang prepaid credits niya 
para makagawa ng outgoing call. Napamura tuloy 
siya.
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Nakalabas na ng kanyang townhouse si Rob at 
patungo na sa pinagpaparadahan ng kotse niya nang 
tumunog ang kanyang cellphone. Nang inilabas niya 
ang aparato at nang makita ang pangalang naka-
register sa screen ay kaagad niyang sinagot iyon.

 “Bakit ka napatawag?” tanong niya sa pinsan na 
nasa kabilang linya. Nailagay na niya ang backpack 
sa compartment ng kanyang sasakyan.

“Pupunta ngayon sa opisina si Miss Marquez.”

“Who the hell is Miss Marquez?” kunot-noong 
tanong niya. Nakaupo na siya sa driver seat at handa 
nang buhayin ang makina ng kotse.

“’Yung babaeng nakabunggo ko sa hotel at 
nakapalitan ko ng briefcase. Tumawag siya kahapon 
sa opisina and said she will return my case today. 
Hinihingi rin niya ang sa kanya. She’s expected to 
arrive at around noon.”

“So? Iyon naman pala. Hindi ba’t nasa opisina 
ka? Ba’t kailangan mo pang sabihin sa akin iyan?”

“I’m not in the office right now, Rob. Sandie’s 
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having one of her bad days. Nandito ako sa bahay at 
hindi ako makakapasok.”

“What?” naiinis na bulalas niya. 

“Yup. So kailangan mong pumasok ngayon sa 
opisina para makausap si Miss Marquez.”

“You know I can’t do that! Alam mong may naka-
schedule na commercial shoot ngayon sa Batangas 
para sa sunblock lotion.” Naisuklay niya ang mga 
daliri sa may kahabaan nang buhok. “I have to be 
there to supervise, Jerry!”

“Supervise, my ass!” Nakakaloko ang tawa ng 
pinsan sa kabilang linya. Lalong nainis ang binata. 
“You can’t fool me, cousin! Hindi trabaho ang 
ipupunta mo d’un kundi iyong mga modelo. Besides, 
sa pagkakaalam ko’y si Buddy ang may hawak ng 
project na iyon. You don’t have any business there, 
Rob!”

“You’re forgetting I’m the head of the promotions 
department.”

“I’m not! Kaya nga hindi mo kailangang personal 
na i-supervise ang mga tao mo. You’re the boss and 
you can delegate.”

“Pero…”
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“Come on, Rob. Be professional. Business first 

before pleasure, remember?”

Rob groaned in frustration. Jerry was right. 
Hindi niya kailangang magpunta ng Batangas dahil 
magagaling at mapagkakatiwalaan ang mga tao niya. 
Pero interesado siya sa commercial shoot dahil sa 
modelo nilang si Mitzi, isang Chinese mestiza with 
long auburn hair and a delicious figure. Matagal na 
niya itong pinag-iinteresan at mukhang madaling 
makuha ang babae. Pagkakataon na sana niya ito 
kung hindi lang nakialam ang magaling niyang 
pinsan.

“Bakit ba kasi kailangan pa ako sa opisina. Can’t 
you just instruct Mildred? Alam naman niya kung 
nasaan ’yung briefcase ng babaeng iyon.”

“You have to be there, dear cousin. Noong 
makalawa’y pinag-aralan ko ang mga sketches niya. 
She’s one talented designer at interesado ako sa mga 
designs niya. We can use them to launch a new line 
of lingerie. I want you to offer her a job as one of our 
designers. See if she’s interested.”

“You want me to interview her? Bakit kailangang 
ako?” reklamo niya. “Trabaho mo iyan!” 

“Hindi nga ako makakapasok, eh!” giit ni Jerry.
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“Then cancel that damned appointment!”

“I can’t. Taga-Sta. Rosa pa ’yung tao. Baka on the 
way na siya, nakakahiya naman.”

“Then find a way na makapasok ka sa opisina. 
Hindi talaga ako p’wede!” matigas na turan niya.

Narinig niyang bumuntong-hininga si Jerry sa 
kabilang linya. “Okay, sige. Ganito na lang. Ipapasa 
ko itong phone sa asawa ko. Tell her that I have to go 
to the office to meet an important client dahil hindi 
ka p’wedeng pumasok. I just want to remind you that 
she’s in a delicate condition right now and—”

“That’s blackmail! You know I can’t do that!” 
Marahas na napabuga ng hangin ang binata. He could 
imagine Jerry’s wide grin. There’s no way he would 
tell Sandie that! Hindi niya gugustuhing sumama ang 
loob nito. “Okay. I’ll go!” nabubuwisit na pagsuko 
niya.

“Thanks, Rob! Don’t worry, you won’t regret this. 
She’s quite a beauty,” narinig niyang tukso nito. Sa 
halip na matuwa ay lalo pang nadagdagan ang inis 
niya.

“She’d better be or I’ll kill you for this, Jerry!”

Tumawa lamang ang kausap. Pinatay na niya 
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ang cellphone para matapos na ang pag-uusap nila. 
Bugnot na pinaandar niya ang kotse at nagmaneho 
patungo sa opisina. Wala na rin siyang magagawa. 
Someone has to meet this Miss Marquez, whoever 
she is! Itutuloy na lamang ni Rob ang plano niya kay 
Mitzi sa ibang pagkakataon. 

—————

“She’s quite a beauty.” Parang echo na paulit-ulit 
na umaalingawngaw sa kanyang pandinig ang huling 
sinabi ni Jerry kanina nang mag-usap sila sa telepono. 
Pero labinlimang minuto na niyang tinititigan mula 
sa one-way glass window ang babaeng nakatayo 
sa labas ng opisina ng pinsan ay hindi niya makita, 
kahit saang anggulo, ang ‘beauty’ na sinabi nito. The 
woman was wearing a long-sleeved olive green polo 
tucked inside an outdated baggy pants, at high cut 
sneakers na nauso noong high school days pa yata 
niya. There was also nothing extraordinary with her 
face and her figure. Napapalatak si Robert.

He and Jerry used to have the same taste in 
women. For them, beautiful means curvaceous, 
stylish and flaunty chicks with more boobs than brains 
and whose interest weighs more on sex rather than 
sensibility. Their definition of ‘hot’ was a woman 
who’d be willing to lie naked on their bed with hardly 
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any persuasion at all. 

Nagbago na ba ang perception ni Jerry o talaga 
lang na tumatanda na ito kaya lumalabo na ang mga 
mata? Either way, the woman he was about to meet 
would rate a negative on his scale.

Umupo ang pinapanood niyang dalaga at inayos 
ang pagkakapusod ng buhok. Napangiwi siya nang 
makita ang sweat marks sa manggas ng polo nito nang 
itaas nito ang dalawang kamay. Sa isip ay nanggigigil 
at paulit-ulit na minumura ni Rob ang pinsan.

Malilintikan talaga sa akin ang lalaking iyon! 
aniya sa sarili bago nagdadabog na naupo sa swivel 
chair. Wala sa loob na binuksan niya ang briefcase na 
nasa ibabaw lamang ng mesa at dinampot ang itim 
na lace bikini at nilaro-laro. It’s almost one o’clock. 
Kanina pa siguro tapos ang commercial shoot. Nang 
ma-imagine si Mitzi na suot mismo ang bikini na 
hawak at ang oportunidad na nawala sa kanya ay 
lalong nag-init ang ulo niya.

Samantala ay halos magdikit na ang mga kilay 
ni Reese sa inis dahil halos kalahating oras na siyang 
naghihintay sa reception area sa labas ng opisina 
ng general manager, ngunit hanggang ngayon ay 
hindi pa rin siya pinapapasok ng sekretarya sa loob. 
Nakadagdag pa sa imbyerna niya ang katakut-takot 
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na kamalasang naranasan niya bago narating ang 
nasabing opisina. 

Ang bus na nasakyan niya kanina ay mas malakas 
pa sa buga ng kanyang hininga ang air-con at ang 
bagal pang magmaneho ng driver. Ang inip niya sa 
biyahe ay lalo pang nadagdagan nang maipit sila sa 
traffic sa Magallanes. 

Nang makarating siya ng Ayala Avenue ay hindi 
niya kaagad nakita ang gusali kung saan naroon ang 
opisinang sadya niya. Tuloy ay nagkandaligaw-ligaw 
na siya sa kahahanap. Hindi naman siya makasakay 
ng taxi dahil kulang na ang pamasahe niya. Nang 
sa wakas ay marating niya ang sadya, isang oras 
na siyang atrasado sa appointment. Idagdag pang 
mukha na siyang bilasang isda sa kanyang hitsura. 
Pakiramdam niya ay nanlilimahid na siya sa alikabok 
at kahit kili-kili niya ay basa na rin sa pawis dahil sa 
kalalakad. Ngunit wala na siyang panahong mag-
retouch dahil nangangamba siyang baka umalis na 
ang taong kakausapin niya at hindi na niya mababawi 
ang kanyang briefcase.

Hmph! Paghihintayin din naman pala ako dito! 
nakasimangot na nasabi niya sa sarili. Minabuti 
niyang balingan ang sekretarya. “Miss...” tawag niya 
rito. 
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Nag-angat ito ng mukha. 

Pilit ang ngiting iginawad niya rito. “Hindi ko pa 
ba p’wedeng kausapin ang boss mo? Kanina pa kasi 
ako naghihintay dito.” Sandaling tinitigan siya nito.

“Sandali lang po, tatawagan ko.” Tumalikod 
ito sa kanya. Halos gusto na niyang batukan ito sa 
inis. Ilang segundo ring nakipag-usap ito sa kung 
sinumang nasa kabilang linya. Nang maibaba ang 
receiver ay muli itong humarap sa kanya. “Sige, Miss, 
p’wede ka na daw pumasok,” maarte ngunit walang 
kangiti-ngiting sabi nito. 

Ni hindi na niya hinintay na samahan siya 
nito papasok ng opisina. Derecho niyang tinungo 
ang nakapinid na pinto at hindi na nag-abala pang 
kumatok.

Walang tao sa loob nang makapasok siya. Pero sa 
ibabaw ng lamesa ay naroon ang nakabukas niyang 
briefcase. Kaagad niyang nilapitan iyon at sinuri 
ang laman; kompleto pa rin ang mga sketches niya. 
Inangat niya ang mga papel at hinanap sa ilalim ng 
mga iyon ang prototype na gawa niya. Napakunot-
noo siya nang makitang wala iyon doon. 

“Ito ba ang hinahanap mo?” tanong ng baritonong 
tinig na gumulat sa kanya. Hinanap ng kanyang mga 
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mata ang pinanggalingan nito. Sa gawing kaliwa 
ng silid ay may isang alcove na nagsilbing mini-bar. 
Hindi ito gaanong pansinin dahil nasa isang sulok at 
dimly lit pa. Sa kaisa-isang mataas na stool na naroon 
ay nakaupo ang isang bulto habang umiinom ng alak. 
Sa hintuturo ng kanang kamay nito ay nakasabit ang 
kanyang lace bikini! 

“Ito ba ang hinahanap mo?” ulit nito. Pinaikot 
pa nito iyon sa daliri. Mukhang nag-e-enjoy ito 
sa ginagawa, leaning casually on the high stool, 
stretching and playing with her skimpy undergarment. 
Biglang nagpanting ang tainga ni Reese.

“Bakit nasa iyo iyan? Ano’ng karapatan mong 
paglaruan iyan?” naiinis ngunit may pagtitimpi pa 
ring tanong niya. She eyed the stranger curiously, 
kahit hindi niya masyadong naaaninaw ang mukha 
nito. Sa isip ay may pagdududa kung ito nga ang 
lalaking nakabangga niya noon sa lobby ng hotel.

“Ito?” He stared at it for a moment. “Well, for 
one thing, this is a very interesting piece of craft.  
Very revealing yet still leaves a little something for 
the imagination.”

Piece of crap? How dare he!

“Hoy, mister, hindi isang basura ang ginawa ko!” 
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nanggigigil na tugon niya. Humagalpak ito ng tawa.  
Lalong naningkit ang mga mata niya sa galit.

“Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, ‘craft’ 
at hindi ‘crap’. Absent ka ba nang magturo ng 
phonics ang teacher mo?” nakalolokong tanong nito 
pagkatapos.

Ano daw? Tinaasan niya ito ng kilay. Nunca na 
ipahalata niya sa mokong na ito na hindi niya alam 
kung ano ang ibig sabihin ng salitang binanggit nito.

Nagpakawala ng marahas na buntong-hininga 
si Reese at tahimik na bumilang hanggang sampu sa 
pagpipilit na pahupain ang galit na nararamdaman.  
Walang modo man ang kaharap niyang lalaki, may 
isang bahagi pa rin ng pagkatao niya ang nakakaalala 
sa pagiging maalalahanin nito noong makabunggo 
niya.  

Nagtataka lamang siya dahil hindi niya akalaing 
ito ang lalaking magalang pang nag-alok ng tulong 
sa kanya noon sa pag-aalalang baka nasaktan siya. 
It’s as if he was showing her a different side of his 
personality.  

Teka muna! Nangunot ang noo ng dalaga

Medyo madilim sa puwestong kinauupuan ng 
kausap kaya hindi niya masyadong aninaw ang 
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mukha nito.  Nakaupo ito kaya hindi niya tiyak kung 
kasing-bulto nga ito ng lalaking nakabangga niyang 
nalaman niyang Jeremy Quintana ang pangalan.

Bakit kasi ayaw pang lumapit ng mokong na ito!

Wari’y nabasa nito ang isip niya. Tumayo ito at 
lumakad palapit, hawak pa rin ng isang kamay ang 
lace bikini.  Reese sucked in her breath when she saw 
his face.  Sinasabi ko na nga ba! aniya habang pinag-
aaralan ang pigura nito. Hindi siya ang lalaking ’yon!

He wasn’t the strikingly handsome type that 
would make her drool. In fact, di-hamak na mas 
guwapo si Jerry.

Maitim ito, pangahan ang mukha at sa tingin niya 
ay sumobra sa tangos ang ilong. He must be close to 
six feet dahil sa taas niyang five feet four inches ay 
kailangan pa niyang tingalain ito. He had full sensual 
lips na lalo pang na-emphasize ng manipis na bigote, 
may dalawang maliliit na biloy na animo tusok lang 
ng karayom sa magkabilang pisngi... and his eyes? 

Berde lang naman! She’d bet her last penny na 
dahil lang iyon sa suot nitong contact lenses. But my, 
she had to admit that those were the most intense 
eyes that she had ever seen! 

Hindi rin makalaglag underwear ang porma nito.  
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Isang gray wool shirt na humahakab sa matipuno 
nitong katawan, Levi’s jeans and leather moccasins. 
Hindi nga ito guwapo. She wasn’t a bit impressed 
with the way he looked. Hindi niya ito type! Period!

Eh, bakit parang tambol sa bilis iyang tibok ng 
puso mo? At saka kanina ka pa hindi humihinga.  
Nangingitim ka na, ’Day!

Sukat doon ay bigla siyang napabuga ng hangin, 
sa mismong harap ng lalaki. Nakita niyang napangiwi 
ito. Napaatras ang dalaga at biglang na-conscious 
sa sarili. Ngani-nganing amuyin niya ang sariling 
hininga para masigurong wala siyang bad breath. 

Ano ba iyan? Naubos ko pa naman iyong binili 
kong sinangag na mani na maraming bawang kanina! 
Halos naidalangin niyang sana ay maglaho siya sa 
kanyang kinatatayuan. 

Ngunit nang makita niya ang nakakalokong 
ngisi ng lalaki at kung paano nito paikutin sa isang 
hintuturo ang kanyang bikini ay nag-apoy muli ang 
inis niya rito.

“Akin na nga iyan!” Inagaw niya ang underwear 
mula rito at isinilid iyon sa kanyang briefcase.  
Pagkatapos ay paitsa niyang ibinigay rito ang dala 
niyang attaché case.
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“O, ayan na ang briefcase mo!”

Walang imik niyang binitbit ang sariling briefcase 
at akmang lalabas ng opisina nito nang magsalita 
ang estranghero.

“Sigurado ka bang walang kulang sa mga papeles 
na narito?” nagdududang tanong nito. 

Aba’t inaakusahan pa yata siyang magnanakaw 
ng mokong na ito! 

Muli siyang humarap dito at nanggigigil na 
sinabi, “Eh, ba’t hindi mo i-check kung may nawala 
diyan? Hindi iyong salita ka nang salita at basta ka 
na lang nang-aakusa! Daig mo pa ang bakla!”

—————

Sa halip na ma-offend ay lalo pang lumapad 
ang pagkakangisi ni Rob. Wala pang babaeng 
nagsabing daig pa niya ang bakla. At kung mayroon 
mang magtatangka ay sinisiguro niyang kaagad na 
magbabago ang impresyon nito sa gagawin niya. And 
at that moment, he was tempted! Pero mas naaaliw 
siyang pagmasdan ang dalagang namumula na ang 
tungki ng ilong sa galit. She was literally glaring at 
him with those cute droopy eyes.

“Ano ang gagawin ko sa mga papeles mo? 
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Maibebenta ko ba iyan?”

“Aba! Malay ko ba kung kasabwat ka ng 
kalaban naming kompanya at pakana mo lang ang 
pagkakabunggo sa pinsan ko para maagaw at makita 
ang mga papeles na ito? This involves a multimillion 
merger. Marami ang may gustong sulutin ang 
proyektong ito mula sa amin.”

“Puwes, nagkakamali ka! Kung ganoon nga ako, 
baka matagal na kayong nakatanggap ng balita na 
umaatras na ang kausap ninyo!” 

“Hmm…” aniya na nakahalukipkip pa habang 
hinihimas ang baba at pinagmamasdan si Miss 
Marquez mula ulo hanggang paa. Hindi pa siya 
nakontento, inikutan pa niya ito habang animo isang 
mahalagang specimen ito na sinusuri niya. “’Sabagay, 
wala nga sa hitsura mo.”

“Nang-iinis ka ba talaga?”

“Hindi. Binawi ko lang ang naunang sinabi ko. 
Wala nga sa hitsura mo na kasabwat ka ng kalaban 
naming kompanya. They wouldn’t send someone like 
you, much less hire you, anyway.”

“Someone like me? Ano’ng ibig mong sabihin?”

“I mean, look at you! With that outfit, imposibleng 
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sa isang high profile company ka nga nagtatrabaho.”

“Aba’t…!”

“Ano na nga ang tawag sa mga tulad mo? Jologs?”

Sinabayan pa ito ng binata ng isang nakalolokong 
tawa. Naningkit pang lalo ang mga mata ni Reese. 
Nag-isang linya ang mga labi nito, kuyom ang 
dalawang kamay.

“Ah, hindi... baduy is more suitable.” Again that 
mocking laugh. Nanatili lamang itong nakatitig sa 
kanya. “To think that you’re a designer! Ni wala ka 
ngang sense of fashion!” He paused. Batid niyang 
gahibla na lang ang pasensya ng dalaga at nag-e-
enjoy siyang inisin pa itong lalo. “’Sabagay, looks can 
be deceiving. At saka, based sa mga sketches mo, 
puro undergarments ang forte mo. Tell me, suot mo 
ba ang—”

Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin dahil 
umangat na ang kanang kamao ng dalaga at tumama 
sa kaliwang pisngi niya. Lumikha ng malakas na 
lagabog ang pagbagsak niya sa sahig. Next thing he 
knew, Mildred came in screaming, and he was lying 
face down on the carpeted floor... looking at a whole 
constellation of stars.
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Panay ang ungol ni Rob habang idinidiin ang ice bag 
sa bahagi ng mukhang nasuntok ni Reese. Panay 
naman ang saway ni Sandie sa asawang si Jerry 
na halos gumulong na sa sahig dahil sa sobrang 
katatawa.

“I can’t believe she gave you a right hook!” anang 
pinsan.  

“Shit!” aniya, padabog na initsa ang bolsa de 
yelo.

“Robert!” Sandie reprimanded. He looked 
apologetically at his cousin-in-law.

“Sorry,” he muttered. Muli niyang dinampot ang 
ice bag at inilapat sa nangingitim nang pisngi, and 
winced as he felt the pain again. “Damn! Kamag-anak 
yata ni Manny Pacquiao ang babaeng iyon! Ang lakas 
sumuntok!”

“Iyan ang napapala mo!” buska ni Jerry. Tinitigan 
niya nang matalim ang pinsan.

“Kasalanan mo’ng lahat ito!”

“Anong ako?” anito na painosenteng itinuro ang 

3
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sarili. “Paano ko naging kasalanan ang pagkakasuntok 
sa iyo? Sino ba ang nang-insulto kanino?”

Rob groaned as he remembered. Hindi rin niya 
maintindihan kung ano ang pumasok sa isip niya 
kanina, kung bakit nagawa niyang mambastos ng 
isang tao. Hindi talaga niya naging ugali iyon. And 
worse, isang estranghera na wala namang atraso sa 
kanya ang napili pa niyang pagtripan. Ayun tuloy 
ang napala niya!

“Kung hindi…” Hindi niya magawang magreklamo 
dahil kaharap nila si Sandie. Alam iyon ni Jerry kaya 
malakas ang loob nitong asarin pa siyang lalo. “You 
said she’s beautiful!”

“Yes, I did! Not strikingly pretty but beautiful!”

Napabuga siya ng hangin at di-makapaniwalang 
tinitigan ito, pagkatapos ay sumulyap sa kabiyak 
nitong tahimik na nakikinig sa pag-uusap nila.

“Sandie, sigurado ka bang malinaw pa ang mga 
mata niyang asawa mo?” 

His cousin-in-law just shrugged her shoulders. 
May kapilyahan din siyang nabanaag sa mga mata 
nito. Muling napabunghalit ng tawa si Jerry. My God! 
Pinagkakaisahan siya ng dalawa!
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“Honey,” baling nito sa asawa, “ang mabuti pa’y 

ipaghanda mo na lang ng makakain ang lalaking ito. 
Baka kailangan lang matikman ang luto mo para 
mahimasmasan nang kaunti.”

“Hay naku! Mabuti pa nga at mukhang mahaba 
pa ang pag-uusapan ninyo. Ang mabuti pa’y dito ka 
na rin matulog, Rob. You can’t drive with that eye.” 

Muling napamura nang lihim ang binata. 
Nagsisimula nang mangitim ang paligid ng kanyang 
kaliwang mata. Tinanguan niya si Sandie na ngumiti 
sa kanya. Bumaling ito sa asawa at humalik bago 
tumayo at tinungo ang kusina. 

Patay-malisyang ipinikit niya ang mga mata para 
hindi makita ang sweetness ng dalawa. But in his 
mind he could picture Jerry’s smiling face, a reflection 
of the contentment and happiness one constantly 
feels when in love. 

Hindi niya maintindihan ang sarili. But for 
the first time, in his bachelor life, nainggit siya sa 
nararamdaman ng pinsan, and he wished at that 
moment that he had someone who could warm his 
heart the same way.  

—————

“I’ll get even!” deklara ni Rob habang tinutungga 
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ang beer sa bote. Kasalukuyan silang nag-iinumang 
magpinsan sa terasa ng bahay ng huli. Nagpasya 
siyang doon na lamang nga magpalipas ng gabi.

Tinaasan lamang siya nito ng kilay. “At paano mo 
gagawin iyon, aber?”

“You want to hire her, di ba? Then do it.”

“At pagkatapos ay ano, pahihirapan mo siya? 
Aasarin habang nagseserbisyo siya sa kompanya?”

“Why not?”

“I don’t think it’s a good idea, Rob. Why don’t 
you just let it go? Baka lalo ka lang magkaroon ng 
problema kapag hindi mo pinalampas ang nangyari. 
Besides, sa palagay mo ba’y magagawa mong sindakin 
ang isang babae na kahit sa laki mong iyan ay hindi 
man lamang nangilag na bigyan ka ng isang suntok?”

“Not if I’m going to be her boss.”

Napailing na lamang si Jerry. “I don’t know, 
cousin. Base sa mga ikinuwento mo, I don’t think 
she’s someone you can intimidate that easily.”

“Leave everything to me. Basta’t i-hire mo siya 
and put her under my supervision. Ako na ang 
bahala.”
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“Hindi ka ba natatakot? Ikaw rin, baka hindi 

lamang right hook ang mapala mo sa susunod.”

Rob sneered. “It won’t happen again, Jerry. 
Hindi ako tanga para hayaang masuntok pang muli 
ng isang tulad niya. Besides, she just caught me off 
guard! Hindi ko lang inaasahan na sa hitsura niya ay 
magagawa niya ang ganoon. Ang akala ko—”

“Maraming napapahamak sa maling akala,” putol 
nito. “Alam mo na siguro iyan ngayon,” pambubuska 
nito. He glared at him. 

“Honestly, do you really find that woman 
beautiful?” pag-iiba niya ng usapan. “Ni hindi nga 
yata nakakaintindi ng word na ‘fashion’ ang isang 
iyon. You should have seen her dress, panahon pa 
yata nina Lola nauso ang damit na suot niya kanina!”

“Eh, ano ngayon kung baduy siyang manamit? 
Does that make her ugly?” Tinitigan siya ng pinsan. 
“Tell me, Rob, ganoon ba talaga siya kapangit?” 
tanong nito. Hindi siya nakakibo. Nagpatuloy ito sa 
pagsasalita. “Lesson number one: Don’t judge the 
book by its cover!” anito habang ikinukumpas pa ang 
isang daliri sa ere. 

Tumawa lamang siya habang umiling-iling. 

“Ingat ka sa binabalak mo, pinsan. Baka mamaya, 
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ikaw ang maigisa sa sarili mong mantika.”

“Ano naman ang maaaring mangyari sa akin?”

“Well… you might fall in love with her.”

“Ano?” Isang malakas na tawa ang pinakawalan 
niya. Halos hingalin na siya pagkatapos. “I can’t 
believe you’d say such thing! Ako, ma-i-in love sa 
katulad ng babaeng iyun? Not in a million years!”  

“Lesson number two: Huwag magsalita ng tapos.”

“Alam mo, Jerry, mukhang nagbago ka na nga. I 
can’t believe marriage would transform you into an 
incurable romantic! Ano na ang nangyari sa Jerry na 
katulad ko’y ipinanganak na nasa pagitan ng mga 
hita ang puso?” He ended that remark with another 
bark of laughter. Jerry just grinned.

“True love can change a man’s perspective to a 
whole new degree. It happened to me.”

“Well, it won’t happen to me! I won’t succumb to 
love,” paniniguro niya. “Hindi ako naniniwala doon. 
Masaya ako sa kung ano’ng mayroon ako ngayon. 
At saka, bakit kailangan ko pang itali ang sarili ko 
sa isang panghabambuhay na relasyon kung p’wede 
ko namang makuha ang kailangan ko kahit walang 
commitment?”
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“Love and marriage is more than sex, Robert.”

“Hah! Ganoon na rin iyon,” he argued. Jerry just 
shrugged his shoulders.

“Okay, ikaw ang may sabi niyan.” He drank the 
last of his beer. “Gawin mo ang gusto mong gawin, 
Rob. Pero ipinapaalala ko lang na kung minsan, 
nagiging mapaglaro si Kupido. At alam mo ba kung 
sino ang hilig niyang paglaruan?” Gumuhit ang isang 
makahulugang ngiti sa labi nito. “It’s skeptics…” 
Tumayo ito matapos ubusin ang laman ng bote. “… 
like you!” Itinuro pa siya nito.

“Don’t say I didn’t warn you!” he added and 
tapped him on the shoulder. “Sige, mauuna na ako 
sa iyo. Maaga pa akong papasok bukas.” 

Naiiling na sinundan ni Rob ng tingin ang 
papalayong pinsan. Me? Falling in love with that lady? 
What an absurd idea!

Napangisi siya at pumikit. Sa isip ay pinaplano 
na niya ang kanyang mga gagawin. Ngunit sa halip 
ay malinaw niyang nakita sa kanyang balintataw ang 
mukha ng dalagang nakaengkuwentro kanina, her 
heart-shaped face reddened with anger, her droopy 
eyes glaring with pent-up fury and her lips drawing 
into a thin line. Bigla siyang nagmulat ng mga mata! 
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—————

Hindi makapaniwala na napahugot ng hininga si 
Dedeth matapos ikuwento ng kaibigan ang nangyari 
sa pinuntahan niya.

“Hindi ka naman niya sinaktan physically, ah!”

“Hindi nga! Pero daig ko pa ang binugbog dahil 
sa pang-iinsulto niya. Kaya tama lang na bigyan 
ko siya ng black eye. Pasalamat siya’t hindi ko pa 
pinuruhan ang kaligayahan niya,” nakasimangot na 
turan niya. “Saka ipinagtanggol ko lang ang sarili ko!”

“Hay naku! Kaya hindi ka maligawan, kahit saan 
ipinapakita mo ang pagiging siga mo,” pangaral nito.

Lalong sumimangot si Reese.

“Pero teka, maiba lang ako. I-describe mo nga 
siya sa akin.” 

Tinitigan muna niya ang kaibigan bago muling 
nagsalita. “Hmm… mayabang, bastos, walang 
modo…”

“Oo na. Kanina mo pa sinasabi iyan. Hindi naman 
’yung ugali ang gusto kong malaman.” Gumuhit ang 
isang pilyang ngiti sa labi ni Dedeth. “Mas interesado 
akong malaman kung ano ang hitsura niya.”
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Tinaasan niya ito ng kilay.

“Sige na,” parang batang pamimilit nito. “Ano, 
fafable ba?” kinikilig pang tanong nito. Sinimulan 
niyang ilarawan ang lalaking kanilang pinag-uusapan. 
Nang matapos siya ay bigla itong tumili. “My God, 
Reese! Super fafalicious naman pala niyang lalaking 
iyan. Aba’y description mo pa lang, lumuluwag na 
ang garter ng panty ko, what more kung makikita ko 
siya nang personal!”

“Hoy, Editha! Puwede bang magkapakatino ka 
diyan?”

“Ang dapat diyan sa lalaking iyan, niroromansa 
at hindi binubugbog!”

Kunot-noong tinitigan ni Reese ang kausap.

“Ano bang niroromansa ang pinagsasabi mo 
diyan? Kailan ka pa natuto ng ganyan.”

Iningusan siya nito. “Asus! Hindi naman ako 
astang siga na manang na katulad mo, ’no!”

“Ikaw talaga, ang lakas din ng ilusyon mo. At sa 
tingin mo ba papansin ka n’un? Eh, ako nga, kung lait-
laitin akala mo siya na lang ang natitirang guwapo 
sa buong mundo!”

“Sino ba naman kasi ang matutuwa sa ayos mo?”
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“Aba! Kasalanan ko ba kung puro luma na at wala 

sa uso ang mga damit ko? Dahilan na ba iyon para 
insultuhin niya ako?” katuwiran

“Ah, basta... para sa akin, guwapo siya! Period! 
No erase! Padlock!”

“Puwes, guwapo na kung guwapo! He’s still not 
my type at nunca na magustuhan ko ang hambog na 
iyon!” nanggigigil na litanya niya. Pero kaagad ding 
napalitan ng katuwaan ang inis na nakalawaran sa 
kanyang mukha nang may maalala. Itinapat ni Reese 
ang dalawang kamay sa puso at parang nananaginip 
na sinabing, “Iba pa rin si Romar ko! Para sa akin, 
siya na ang pinaka-ideal na lalaki sa buong universe!” 
Sukat sa sinabi niya ay sumimangot si Dedeth.

“Sino, iyong childhood sweetheart mo kuno na 
hindi ka na yata naalala?”

Inirapan niya ang nang-aasar na kaibigan.

“Busy lang sa trabaho niya si Romar. Pero I’m sure 
na kilala pa niya ako at naaalala pa rin niya ako!”

“Whatever! Para sa akin, diyan na ’ko sa hunk 
na sinuntok mo,” kinikilig pang sabi nito. 

Naiiling na tinitigan na lamang ni Reese ang 
kaibigan.


