
The Notorious Playboy - Aileen Samson

Pakiramdam ni Mikee ay lalong sumakit ang ulo 
niya nang marinig ang mga sinabi ni Mr. Hernandez. 
Katirikan ng araw nang maipit siya sa traffic sa 
Commonwealth Ave. papunta sa isang model house 
sa San Jose del Monte. May nagbanggaang dalawang 
sasakyan kaya bumagal ang daloy ng trapiko.

Nataon pang sira ang aircon ng sasakyan niya. 
Nakadagdag iyon sa sakit ng kanyang. Tuloy, isang 
oras siyang late sa meeting niya kay Mr. Hernandez. 
Hindi kataka-takang nakasimangot ito nang datnan 
niyang nakaupo sa garden set sa harap ng model 
house.

Bago pa siya nakapagsalita ay inunahan na siya 
ni Mr. Hernandez. “Nakita ko na ’yung loob ng bahay. 
May viewing kanina dito dahil may isang ahenteng 
dumating,” sabi nito.

“Okay?” sagot na patanong ni Mikee. Tumikhim 
muna ito bago muling nagsalita.

“My wife and I decided we’d buy the condo unit 
in Makati instead. Mahirap kasing mag-commute 
kung dito sa Bulacan o sa Cavite kami maninirahan. 
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We don’t like traffic,” sabi nito.

Mikee faked a smile. Mayroong condo units ang 
Alcatel Real Estate sa Makati. She could offer him that. 
Kailangan niyang makabenta.

“Don’t worry, Mr. Hernandez, we have Horizon 
Towers I & II sa Makati. By first quarter of 2013 ang 
tapos ng construction at fourth quarter naman ang 
distribution ng units,” aniya.

Napailing ito. “Well, actually, gusto ko muna 
talagang makita itong model house. Mas gusto namin 
tumira sa bahay. Iyong puwede kang mag-barbecue 
sa garden. Kaya lang matrapik talaga rito.”

Tumango siya bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. 
“Yes, I understand. Kaya nga po ino-offer ko sa inyo 
iyong ongoing condo projects namin sa Makati. I can 
show you the brochures,” alok niya.

Nginitian siya ni Mr. Hernandez. “May kaibigan 
kami sa Union Bank. May foreclosed condo unit na 
ino-offer sa amin. Na-view na namin iyong property. 
Nagustuhan namin. Union Bank na rin ang magbibigay 
sa amin ng mortgage. Makakalipat rin kami kaagad. 
Pasensya na. Salamat sa oras mo,” paumanhin nito.

Kahit matindi ang sakit ang ulo ay nginitian niya 
ito. “It’s okay. I respect your decision. Salamat din 
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sa time na ibinigay n’yo sa akin,” nasabi na lang ni 
Mikee.

Four trippings ang ginawa niya rito. Sa model 
house nila sa Antipolo, sa Cavite, Laguna at dito 
ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Umasa 
siyang makakabenta rito. Mr. Hernandez was her 
last remaining hope to get a commission before the 
year would end. September na at malapit nang mag-
Pasko. Kalahating taon na rin siyang walang benta. 
Her savings were dwindling fast.

Pilit siyang ngumiti rito. Kinamayan ito at 
sinabing, “That’s all right. Nice meeting you po.” 

Ngumiti rin ito bago tinungo ang nakaparadang 
sasakyan sa kabilang kalsada. Ilang minuto pa ay 
mabilis nang humaharurot ang sasakyan nito palayo 
sa subdivision na iyon.

Nanghihinang napaupo si Mikee sa garden set. 

My career has gone haywire, naisaloob niya. Paano 
bang bumagsak siya sa pag-aahente ng real estate? 

—————

Dati siyang architect sa isang reputable 
architectural firm sa Ortigas. She worked there for 
four years. Hanga ang senior partner ng firm na si 
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Architect Montero sa kakayahan niya. Naging mentor 
niya ito.

Ang problema, hindi niya alam na in love si 
Architect Montero sa kanya. Fifty-five years old na 
ito noon. Ang asawa nito ay senior partner din sa 
firm, si Architect Nadine. Nang gabihin siya minsan 
dahil sa isang project na ipapasok nila sa bidding, 
hindi niya alam na naroroon din si Architect Montero. 
Hinihintay siya.

He caught her by surprise. Nang magpunta siya 
sa pantry para magtimpla ng kape, he was there. 
Bago pa siya nakapagsalita ay nahablot na siya nito 
at nakuyumos na ng halik.

Hindi kaagad siya nakagalaw. Para siyang estatwa 
na napako sa kinatatayuan. All she remembered 
was that she kept her lips tightly closed. He kept on 
kissing her at ang eksenang iyon ang nadatnan ni 
Mrs. Montero. 

Naghihinala na pala ito sa mga ikinikilos ng 
asawa. Nahalata nito ang special treatment na 
ibinibigay sa kanya ng lalaki. 

Siya, dahil masyadong naïve, hindi binigyang 
malisya ang pagkagiliw ng matanda sa kanya. 

She was slapped twice. Pinagsalitaan ng 
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masasakit. She was instantly fired from her job. She 
tried to explain to Mrs. Montero, but she did not 
listen.

Naniniwala itong may affair si Mikee sa asawa. 
Nanatiling tikom ang bibig ni Mr. Montero. Hindi 
ito nagbigay ng anumang paliwanag. Sumabog ang 
eskandalong iyon sa opisina. Kahit pa siguro hindi 
siya na-terminate ay siya na ang kusang aalis dala 
na rin ng kahihiyan.

Twenty-four siya noon, naisip niyang mag-file 
ng sexual harassment case laban kay Mr. Montero 
pero hindi niya alam kung paano magsisimula. Nag-
decide na lamang siyang umalis nang tahimik. Ayaw 
rin niyang bigyan ng alalahanin ang mga magulang 
niyang nasa probinsya. 

Pero hindi nangyari ang ‘quiet exit’ na gusto niya. 
Hindi siya binigyan ng firm ng reference at clearance 
letter. Naalala pa niyang pinagbantaan siya ni Mrs. 
Montero, dala ng bugso ng galit nito, na hindi na siya 
makakapasok pa sa kahit na anong architectural firm 
sa buong Maynila. 

At parang tinotoo nito ang banta. Walang ibang 
firm na tumanggap sa kanya. Malakas yata ang 
connection ni Mrs. Montero. Pakiramdam niya ay 
siniraan na siya nito sa lahat ng architectural firms 
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sa Pilipinas. Hell really hath no fury like a woman 
scorned.

Halos isang taon din siyang nagmukmok sa San 
Pablo, Isabela, kasama ng nanay at tatay niya. Kung 
hindi pa siya sinermunan ng nanay niya ay hindi siya 
luluwas ng Maynila upang maghanap ng trabaho. 

Kahit na anong trabaho raw, basta may sahod. 
Hindi iyong nagmumukmok siya sa probinsya. 
Naisipan niyang pumunta sa job fair sa Megatrade 
Hall sa Megamall. Doon niya nakita si Maricar, dati 
niyang classmate sa PUP. Inabutan siya nito ng 
brochure. Inalok siya nitong bumili ng house and lot. 
Akala nito ay big-time architect na siya. Hindi kasi 
ito nakapasa sa architecture board exam.

Ikinuwento niya ang nangyari sa dati niyang 
work. Jobless siya at suportado lamang ng mga 
magulang niya. Hinikayat siya nitong mag-ahente sa 
Alcatel Real Estate. Sinubukan niya ang pag-aahente 
at matapos ng dalawang linggo ay nakabenta siya ng 
four-bedroom house sa Cavite.

Ang commission na nakuha niya ay katumbas ng 
dalawang buwang sahod niya sa dating pinapasukang 
firm. She was so happy. Napagtanto niyang magaling 
siya sa sales. Nang sumunod na linggo ay muli siyang 
nakabenta ng dalawang units ng condo. And the rest, 
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as they say, is history.

Eventually, naka-afford siyang mag-rent ng two-
bedroom apartment sa Cainta, nakabili ng second 
hand na sasakyan at nakapag-ipon kahit papaano. 
Nag-freelance na lang siya sa pag-a-architect. Kasama 
ng property brochures ay ipinamumudmod din niya 
ang business card niya.

May ilang small-time projects din siyang nagawa. 
May mga nagpa-design sa kanya ng apartments at 
maliliit na bahay. Nagha-handle din siya ng house 
renovation at decoration.

Kontento na siya sa itinatakbo ng career niya. 
Mabilis ang pasok ng pera. Ngunit hindi sang-ayon 
ang nanay niya. One time big time daw ang trabaho 
niya. Walang kasiguraduhan. Paano raw kung wala 
siyang benta at walang project? Paano ang kabuhayan 
niya? Gusto nitong pumasok siyang muli bilang 
architect at gamitin nang husto ang tinapos niya.

Hindi niya ito pinakinggan. Kaya heto ngayon 
at tila nag-dilang anghel ito. Inalat ang suwerte niya 
sa pagbebenta ng real estate. Bigla nag-boom ang 
real estate industry sa Pilipinas. Parang kabuteng 
nagsulputan ang mga high rise condominiums. Dahil 
marami nang available properties sa market, dumami 
rin ang mga ahente. Naging stiff ang competition. 
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Dahil marami nang uri ng property, inaabot ng 
maraming buwan o taon bago makapag-decide ang 
mga buyer kung saan mag-i-invest. 

“Iyan na nga ba ang sinasabi ko, eh. Hindi 
ba’t tama ako?” naalala niyang sabi ng nanay niya. 
Tumawag ito sa kanya noong isang araw at kinumusta 
siya.

Naiiling na tumayo si Mikee mula sa kinauupuan. 
Hindi ito ang tamang oras at lugar para magmukmok. 
Kailangan niyang makabalik sa Cainta dahil magkikita 
sila ni Joana mamaya. Mabilis niyang pinaandar ang 
sasakyan palayo sa subdivision.

—————

Malapit na siya sa boundary ng San Jose Del 
Monte at Fairview nang biglang pumugak-pugak 
ang kotse niya. Mabuti na lamang at mabilis niya 
itong naitabi sa gilid ng highway. Inis na bumaba ng 
sasakyan si Mikee. Binuksan niya ang hood ng kotse 
upang tingnan kung nag-overheat ang radiator. Pero 
hindi. Muli niyang ini-start ang makina pero ayaw. 

“Not now! Don’t do this to me,” bulong niya sa 
kotse. Lalo pang nakadagdag sa nararamdamang 
sakit ng ulo ang pagtirik ng sasakyan niya.

Nagpasya siyang maglakad upang maghanap ng 
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malapit na talyer. Natanaw niya sa hindi kalayuan 
ang isang karinderya. 

“Ale, tumirik po ang sasakyan ko. May alam po ba 
kayong talyer dito?” kaagad niyang tanong sa tindera. 

Mabilis itong sumagot. “Meron, Miss. Malapit lang 
dito,” sabi nito. Tumingin ito sa lalaking kumakain 
ng pansit sa nag-iisang lamesa na naroroon. “Tonio, 
kailangan ni Miss ng tulong mo,” sabi pa ng tindera.

Mabilis siyang nilingon ng lalaking tinawag. 
“Saglit lang, Miss, tatapusin ko lang itong pansit,” 
sagot nito.

Tinanguan niya ito. Ibinaling niya ang pansin sa 
tindera. “Isang mineral water nga po,” aniya sabay 
abot ng pera.

Ibinigay nito ang binili niyang tubig. Nauuhaw 
siya sa init ng panahon. Nilapitan siya ni Tonio. Tapos 
na itong kumain.

“Saan po ba kayo tumirik?” tanong nito.

Agad niyang itinuro ang sasakyan. Tumango-
tango ito. “Mabuti pa, Miss, ay mauna ka na doon 
sa talyer. Hihilahin ko iyong sasakyan mo kasi nasa 
blind curve ang pagkakaparada mo. Delikado.”

“Hindi ba puwedeng tingnan mo muna?” 
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aniya. “Baka naman minor lang ang sira at hindi na 
kailangang hilahin.”

Ngumiti ito sa kanya. “Hayaan mo, Miss, hindi 
kita sisingilin sa paghila ko sa sasakyan mo. Saka wala 
akong tools na dala. Nasa talyer lahat,” sagot nito. 
“Nakikita mo iyong talyer na iyon na may bubong na 
pula? Hintayin mo ako doon.” 

Itinuro nito ang talyer na nasa mataas na 
bahagi ng lugar. Ilang metro lang ang layo niyon sa 
karinderya. Tumango siya.

“Aling Cora, paki-lista na lang iyong kinain kong 
pansit. Si Bossing na ang magbabayad n’un,” utos 
nito sa tindera.

“No problem,” sabi ng tindera.

Kagyat nang tinungo ni Tonio ang nakaparadang 
owner type jeep. “O siya, Miss, magkita na lang tayo 
r’on.” Pinaharurot na nito ang sasakyan.

—————

Nang marating ni Mikee ang talyer ay kagyat 
siyang nag-tao po. Ngunit walang sumasagot. 
Napansin niyang tatlong sasakyan ang nasa loob ng 
talyer. Naglakad siya upang maghanap ng mauupuan 
ngunit wala siyang nakita.
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Napasandal siya sa isang sasakyan. Panalangin 

niya na minor lang ang diperensya ng kotse niya. 
Ayaw niyang maabala. Ngayon pa nasira ang sasakyan 
niya kung kailan may lakad siya.

Luminga-linga siya sa paligid. Pakiramdam niya 
ay may mga matang nakatingin sa kanya. Muli ay 
nag-tao po siya ngunit wala pa ring sumasagot.

On instinct ay napatingin siya sa gawing paanan 
niya. Gayon na lang ang pagkagulat niya nang 
makitang may tao sa ilalim ng sasakyang sinandalan 
niya.

Ang mga mata nito ay nakatingin sa ilalim ng 
palda niya. Mabilis pa sa alas kuwatrong naibato 
niya rito ang hawak na mineral water bottle ngunit 
mabilis itong nakailag at nakabalik na muli sa ilalim 
ng sasakyan.

“Bastos!” sigaw niya rito. Yumuko siya upang 
tingnan ang lalaki. “Lumabas ka dito, bastos ka. 
Mamboboso!” singhal niya. Ngunit hindi ito lumabas. 

“I’m busy,” sagot ng baritonong boses nito.

Sasagot pa sana siya ngunit dumating si Tonio, 
hila-hila ang sasakyan niya. Mukhang hindi maganda 
ang ibabalita nito sa kanya. Kinabahan siyang bigla. 
Wala siyang nakatabing pera para sa major repair ng 
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sasakyan niya. Pansamantala niyang nakalimutan ang 
lalaking namboso sa kanya.

“Miss, tiningnan ko iyong sasakyan mo. Minor 
lang ang sira pero bukas mo pa makukuha ito.” 

“Ha? Bakit? Anong sira ba?” nagtatakang tanong 
niya.

“Naputol lang iyong fan belt. Kaya lang wala 
kaming stock ng n’un. Pumasok na sa eskwela ’yung 
runner namin. Sa bayan pa makakabili ng fan belt.”

“Eh, hindi ba puwedeng magsadya ka sandali sa 
bayan para makabili ng fan belt?” 

Kakamot-kamot ito sa ulo. “Naku, Miss, hindi 
puwede. Pasensya ka na. May nira-rush kaming 
sasakyan ngayon. Iyang Ford Expedition na iyan.” 
Itinuro nito ang sasakyan na sinandalan niya kani-
kanina lamang at siyang kinaroroonan ng bastos na 
lalaking iyon.

“Nasaan ba ang boss mo? Baka puwedeng 
makiusap na unahin na muna ’yung kotse ko?” 
pakiusap niya.

“Malabo, Miss. Gahol kami sa oras. Isisingit ko 
lang bukas ’yung sasakyan mo,” sagot ni Tonio.

Dahil sa magkahalong sakit ng ulo, mainit na 
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panahon at kamalasang inabot niya nang araw na 
iyon ay hindi niya napigilang magtaray.

“Ano ba naman kasi itong talyer n’yo? Walang 
kuwenta. Hindi maasahan sa oras ng pangangailangan,” 
sa inis ay nasabi niya. 

Ngunit hindi si Tonio kundi ang bastos na lalaking 
kanina lamang ay nahuli niyang namboboso sa kanya 
ang sumagot. Nasa likuran na niya ito. Lumabas na 
ito sa pinagtataguang sasakyan.

“Aba, Miss, kung hindi ka makapaghintay, eh, 
mabuti pa dalhin mo na iyang sasakyan mo sa ibang 
talyer. Busy kami rito, mga mamahaling sasakyan ang 
ginagawa namin dito.”

Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. 
Gayon na lang ang gulat niya nang makita kung 
gaano ka-guwapo ang lalaking bastos.
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Kahit may ilang bahid ng grasa sa mukha nito ay hindi 
maipagkakailang magandang lalaki ito. Mapungay 
ang mga mata, makapal ang kilay, mapula ang mga 
labing napapalibutan ng manipis na bigote’t balbas. 
Skinhead ang ulo nito. Naka-sando itong itim kaya 
hindi naitago ang naglalakihan nitong muscles sa 
braso. In short, he was a hunk. Mas bagay itong artista 
kaysa mekaniko. 

Huminga nang malalim si Mikee upang iwaksi ang 
panandaliang pagkagulat. Dapat niyang alalahanin 
na galit siya rito. 

“Paano ba iyan, Miss, si Bossing na ang nagsabi 
na kung hindi ka makakapaghintay, eh, dalhin mo na 
lang sa iba ang kotse mo,” untag ni Tonio.

Tumaas ang kilay niya. Ang lagay pala ay boss ito 
ng talyer na iyon. Hinarap niya ito. “Puwede po ba, 
Bossing, kapalit ng kapatawaran ko sa pambobosong 
ginawa mo, ay maunang maayos ang sasakyan 
ko?” pakiusap niya. Kahit mabigat sa kalooban 
niya ay nakiusap siya rito. Nginitian niya ito nang 
pagkatamis-tamis.

2



The Notorious Playboy - Aileen Samson
Pakiramdam niya ay nakakalokong ngiti ang 

itinugon nito. “Hindi puwede. May deadline kaming 
tinatapos. At saka hindi kita binosohan. Malay ko ba 
na pag-urong ko mula sa ilalim ng sasakyan ay makita 
ko ang nasa ilalim ng palda mo?”

Namula ang mga pisngi ni Mikee. Sigurado 
siyang nakita nito ang nasa ilalim ng suot niyang 
palda. 

“At bakit hindi ka sumasagot? Tawag ako nang 
tawag ng tao po, ni hindi ka man lang umiimik? 
Sinasamantala mo ang pagkakataon na makapangboso 
ka. Bastos!” singhal niya rito. Kung ganito rin palang 
hindi rin nito uunahin ang sasakyan niya ay hindi na 
siya mangingiming sigawan ito.

“Aba, Miss Thong, hindi ko ugali ang mamboso. 
Mga babae pa ang kusang naghuhubad sa harap ko,” 
pagyayabang nito. 

Lalong namula ang mga pisngi ni Mikee sa sinabi 
ng kaharap. Nakita nitong thong ang suot niyang 
underwear! 

“Bastos!” nasabi na lang niya. 

Namagitan na si Tonio sa kanilang dalawa. 
“Miss, hindi naman siguro sinasadya ni Bossing ang 
nangyari. Mabuti pa ay ibigay mo na lang sa amin 
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ang cell phone number mo at tatawagan na lang kita 
bukas kapag yari na ang kotse mo.” 

Atubili niyang ibinigay rito ang numero niya. 
Wala rin naman siyang magagawa kung ayaw nitong 
unahin ang kotse niya. Babalik na lang siya bukas. 
Magba-bus na lang siya pabalik ng Ortigas. Magre-
retouch ng makeup sa Megamall bago mag-taxi 
papuntang Eastwood, Libis kung saan sila magkikita 
ni Joana.

“O sige, Miss Mikee, tawagan na lang kita bukas. 
Siguro mga after lunch makukuha mo na itong 
sasakyan na ito,” ani Tonio. 

Tumango na lang siya bilang tugon. Hinanap ng 
mga mata niya ang bastos na lalaking iyon ngunit 
nakabalik na ito sa ilalim ng sasakyan.

—————

Napapangiti si Joaquin kapag naaalala ang 
pakikipagtalo sa babaeng nasa talyer kanina. Hindi 
naman talaga niya sinasadyang mabosohan ito. 
Paglabas niya sa ilalim ng kotse ay nabungaran niya 
ang mga hita at palda nito.

Tama ito, hindi siya sumagot nang tumatawag 
ito. Nasiyahan siya sa pagtingin sa makikinis nitong 
hita. Na-amuse siya. Magtatatlong taon na rin siyang 
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walang tinitingnang hita. 

Ang huling babaeng tinangka niyang ligawan 
ay taken na pala. Nanghinayang siya dahil bukod 
sa maganda ang babaeng iyon ay mabait pa. Wife 
material, ika nga. Iniisip din naman niyang lumagay 
na sa tahimik dahil edad treinta y tres na siya.

Marami na siyang ipong pera. Matatag na ang 
negosyong naipundar niya. May apat siyang talyer. 
Isa sa Quezon City, isa sa Pasig, isa sa Caloocan at 
dito nga sa San Jose del Monte, Bulacan kung saan 
siya naka-base.

Malapit na siyang mag-sign up sa local online 
dating kapag hindi pa siya nakahanap ng magiging 
girlfriend niya sa taong ito. Sayang ang panahon, 
lumilipas ito kasabay ng paglipas ng edad niya. Gusto 
na niyang magkapamilya sa malaon at madali.

—————

Namataan niyang hindi nag-iisa si Joana sa 
Chinese restaurant na tagpuan nila. Kasama nito ang 
ina, ang kanyang Auntie Isabel. Laking pasalamat 
niya’t medyo maayos ang naisuot niya ngayong araw. 
Tiyak na mula ulo hanggang paa siyang hahagurin 
ng tingin ng tiyahin.

“Mikee, kumusta na?” masayang bungad ni 
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Joana.

Ngumiti siya rito. “Okay naman. Humihinga pa,” 
sagot niya. Bumaling siya sa tiyahin. “Auntie, naluwas 
pala kayo?”

Isang matamis na ngiti ang namutawi sa bibig ni 
Isabel. “Eh, tinawagan ako ng anak ko, pinaluluwas 
kami ng Uncle mo, pero alam mo naman si Eduardo, 
ayaw sa Maynila kaya ako na lamang ang lumuwas. 
May good news daw siya,” mahabang paliwanag nito.

Umupo si Mikee sa tabi ni Joana. “Ano nga 
ba iyong ibabalita mo, Joana?” Curious din siya. 
Nabanggit nga nito sa kanya sa telepono na may 
good news ito.

Hindi na nagpaliguy-ligoy pa si Joana. Itinaas 
nito ang isang kamay at ipinakita ang one carat 
diamond na nasa daliri. Nanlaki ang mga mata ni 
Isabel. Napatakip ito sa bibig. Nang makabawi sa 
pagkabigla ay kagyat nitong niyakap ang anak upang 
i-congratulate.

“I’m getting married,” maluha-luhang sabi ni 
Joana. 

Niyakap niya ang pinsan. “Congratulations,” bati 
niya.
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“Nag-propose si Jason habang nagdi-dinner kami 

sa Makati Shang noong isang gabi,” paliwanag ni 
Joana.

Si Atty. Jason Marasigan ang nobyo ni Joana. 
Mag-aanim na buwan pa lamang magkasintahan ang 
dalawa. Nagulat siyang masyadong naging mabilis 
ang pagpo-propose nito sa pinsan.

Sabagay, sino bang lalaking nasa matinong pag-
iisip ang pakakawalan pa si Joana? Beauty and brains 
ito. Indian beauty, matangos ang ilong, malamlam 
ang mga mata at kayumanggi ang kulay ng balat 
nito. Isama pa ang natural na magandang hubog ng 
katawan nito.

Successful manager ang pinsan sa isang 
commercial bank sa Ortigas. 

“I’m so happy, Anak,” mangiyak-ngiyak na sabi 
ni Isabel. Boto ito sa nobyo ng anak. Celebrity lawyer 
si Jason. Karamihan sa mga kliyente nito ay artista. 
Family law at annulment cases ang hawak nito. Kaya 
madalas itong napapanood na ini-interview sa TV.

“Bigyan mo kaagad kami ng apo,” excited na sabi 
ni Isabel sa anak.

Natawa si Joana sa tinuran ng ina. “The wedding 
will be in June.” 
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“That’s good. Saan ang venue?” tanong niya.

“Since we are from Isabela and Jason is from 
Romblon, we decided to have the wedding here in 
Manila. Para fair,” sabi nito.

Tumango-tango si Isabel. “Payag ako diyan, 
Anak. Maulan sa probinsya natin.” Ibinaling nito ang 
atensyon kay Mikee.

“Ikaw, Mikee, kelan ka kaya ikakasal? Ang 
sabi ng nanay mo ay wala ka raw nobyo? Aba, 
huwag babagal-bagal, malapit ka nang mawala sa 
kalendaryo,” anito.

Sanay na siya sa mga ganitong tirada ng tiyahin 
kaya pilit na ngiti ang itinugon niya. “Naghahanap 
pa lang. Wala pa akong matisod,” biro na lang niya. 

“Aba, bilis-bilisan mo. Naunahan ka na ni Joana,” 
sabi pa nito.

Mataman namang tiningnan ni Joana ang ina. 
“Ma, leave Mikee alone. Pasasaan ba at makakakita 
rin siya ng lalaking magmamahal sa kanya.” saway 
nito sa ina.

“By the way, Mikee, I chose you to be my maid 
of honor,” excited nitong sabi. “I need your help with 
the preparations.”
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Nagpasalamat siya rito. “Okay. Thank you for 

the privilege.” 

Bumaling ito sa ina. “Ma, babalitaan na lang kita 
sa mga developments. Alam ko naman na hindi mo 
maiwan si Papa nang matagal sa probinsya. Hindi 
marunong magluto iyon. Panay siguro sardinas at 
tuyo ang kinakain n’un ngayon.”

Nagtawanan sila. Ang Uncle Eddie niya ay 
hindi marunong magluto kaya minsan ay hindi 
nakakaluwas ng Manila ang kanyang Auntie Isabel. 

“Ay naku, inihabilin ko kina Mikee ang papa mo. 
Ang sabi ko, eh, doon na muna kakain si Eduardo 
habang nasa Manila ako. Kawawa naman kasi,” sagot 
nito.

Ang Uncle Eddie niya ay nag-iisang kapatid ng 
kanyang ama, si Victor. Magkalapit lang ang bahay 
nila sa Isabela. 

Dumating ang in-order nila. Pansamantalang 
ibinaling nila ang atensyon sa pagkain. Nang matapos 
ay nagsalita muli si Joana.

“Siyanga pala, Mikee, may kilala akong 
interesadong bumili ng bahay. Kliyente namin sa 
bangko. Nabanggit niya sa akin na naghahanap siya 
ng mabibiling bahay.” 
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Nabuhayan ng loob si Mikee. Iyon mismo ang 

kailangan niya: a prospective house buyer. 

“Sige, bigay mo sa akin ang name and contact 
number niya. Tatawagan ko siya.”

“Oh, sure. Sabihin mo na ako ang nagbigay ng 
name niya sa iyo. Niligawan ako n’un, pero naka-oo 
na ako kay Jason. Hindi na puwede,” pabirong sabi 
ni Joana.

“Thanks.” 

Naging maayos at masaya ang dinner nila lalo 
na’t hindi na muling inungkat pa ng auntie niya ang 
kanyang love life or career. Isabel always knew how 
to make Mikee feel small compared to Joana.

—————

Mabait si Joana sa kanya. They were like sisters. 
Dalawa lamang silang magkapatid, siya at ang Kuya 
Albert niya. Si Joana naman ay nag-iisang anak. 
Magkaedad sila nito. At dahil pareho ng edad, hindi 
mawawala ang kompetisyon sa kanilang dalawa. Lalo 
pa’t mahilig ang ina nitong si Isabel na ikumpara sila. 
Wala na itong ibinida kundi si Joana at kung gaano 
ito kagaling kumpara sa kanya.

Apektado ang nanay niya sa ugaling iyon ng 
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kanyang Auntie. Noong nasa high school sila ni Joana 
ay pinilit siya nitong maging majorette sa drum and 
bugle corps ng eskwelahan nila. Majorette kasi si 
Joana, gusto ng nanay niya ay ganoon din siya.

“Aba, anak, mas maputi ang hita mo kay Joana, 
tiyak na matatanggap ka ring majorette,” pamimilit 
ng ina.

“Nay, wala akong kahilig-hilig sa mga ganyang 
bagay,” sagot niya. Hindi siya nito napahinuhod. 

Sa manliligaw naman ay parating sagana si 
Joana, samantalang siya ay nag-iisa lamang ang 
manliligaw. Si Juan, ang barkada ng kuya niya na 
tadtad ng pimples at puno ng baby fats ang tiyan.

Nang minsang nanood sila ng soap opera ng 
nanay niya ay bubulong-bulong na dumating si Isabel 
sa kanilang bahay.

“Ay naku, istorbo sa panonood ko ang mga 
manliligaw ni Joana. Hayun, ’andun sila sa sala, 
nag-uusap. Hindi ko tuloy mabuksan ang telebisyon,” 
reklamo nito. “Dito na lang ako makikinood. Buti 
na lang at walang umakyat na manliligaw si Mikee, 
walang istorbo,” sabi pa nito.

Tumaas ang kilay ng nanay niya. “Ay naku, bata 
pa ang anak ko. Bawal ang manliligaw dito,” sagot ni 
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Ofelia.

Naiintindihan naman ni Mikee ang damdamin 
ng ina. Kahit hindi deretsahan ay gustong ipahiwatig 
ni Isabel na mas maganda si Joana kay Mikee, kaya 
mas marami itong manliligaw kaysa sa kanya.

Maganda rin naman siya—sabi ng nanay niya. 
Maputi siya kumpara kay Joana. Mabilog ang mga 
mata niya, matangos ang ilong at may dimple sa 
magkabilang pisngi. Charming at cheerful ang beauty 
niya. Iyon nga lang, petite siya kumpara kay Joana. 
5’2” lang siya, pang-beauty queen ang height ng 
pinsan. Mabuti nga at hindi siya nagmana sa ina na 
4’11” lamang ang height.

“Mabuti na lang at hindi naaapektuhan ang 
pag-aaral ng aking anak dahil sa mga istorbong 
manliligaw na iyan. Ang sabi ko sa kanya ay kapag 
naging valedictorian siya ay sa Ateneo de Manila ko 
siya pag-aaralin,” sabi pa ni Isabel.

May-kaya si Isabel bago pa napangasawa ng 
Uncle Eddie niya. May mana itong sampung ektaryang 
sakahan, samantalang isang ektarya lamang ang pag-
aari ng kanyang uncle.

Ganoon din ang kanyang ama, isang ektarya 
lamang ang sinasaka nito. Elementary teacher ang 
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kanyang ina. Mas nakakaangat ang pamumuhay ni 
Isabel kaysa sa kanila.

Nang matapos sila ng high school ay ganoon na 
lamang ang pasalamat ni Mikee. Sa PUP siya nag-
aral ng arkitektura at sa Ateneo de Manila naman si 
Joana. Gaya ng inaasahan ay valedictorian si Joana 
at salutatorian siya.

Isang linggo ring topic ng tiyahin kung gaano 
kagaling at katalino si Joana kumpara sa kanya. 
Kaya ganoon na lamang ang pasalamat niya nang 
naghiwalay na sila ng landas ni Joana. Kahit papaano 
ay makakaiwas na siya sa comparison sa kanila.

Unang summer vacation ay may isinamang 
boyfriend si Joana sa kanila samantalang siya ay 
wala. Kaya nang sumunod na taon ay nagdala rin 
siya ng boyfriend.

Si Bryan na best friend niyang bakla ay 
pinagpanggap niyang boyfriend niya. Sumasama ito 
sa kanya dahil crush nito ang kuya niya.

Ngunit nabisto ng kuya niya ang kabaklaan ni 
Bryan. Sinabihan siya nito, “Ano ka ba, Mikee? Tigilan 
mo na nga ang panloloko sa amin. Hindi mo boyfriend 
si Bryan. Lalaki ang gusto n’un,” bulong nito sa kanya.

“Alam ko. Eh, kailangan kong magdala ng 
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boyfriend dito. May boyfriend si Joana, dapat ako 
gan’un din,” sagot niya sa kuya niya.

“Ay naku, eh, ano naman kung may boyfriend si 
Joana at ikaw ay wala? Hayaan mo sila. Huwag kang 
mabuhay sa kung ano ang meron sila. Live your life 
the way you want to live it. Nasasayang ang panahon 
mo,” sabi pa ng kuya niya.

Mukhang natumbok ng kapatid ang nasa 
loob ng puso niya. Oo nga. Nabuhay siya sa 
pakikipagkompetisyon kay Joana. Parang gusto 
niyang patunayan na kahit once lang, nakaangat siya 
rito. But it seemed na hindi iyon mangyayari. At ang 
mahirap, kahit anong pilit ang gawin niya sa sarili 
upang huwag manibugho sa achievements ng pinsan, 
para bang naturalesa na ng tao ang pagseselos.

Napakahirap alisin sa damdamin ang selos at 
inggit. She didn’t like these negative attitudes in her 
system either. Ngunit paano kang hindi maiinggit 
kung sa kabila ng pagsusumikap mo ay parati ka pa 
ring talo sa laban?

Joana was now a bride-to-be, while she, Mikee, 
had been loveless for ages. Sino nga ba ang lalaking 
huli niyang nakahalikan? Hindi ba’t si Jacob na 
acquaintance lamang niya? Na sa ikalawang pag-
gimick nila kasama si Maricar ay inimbitahan niyang 
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pumasok sa apartment niya matapos siya nitong 
ihatid.

Na habang naghahalikan sila papasok sa bahay 
niya ay siyang pagbukas ng ilaw ng nanay niya sabay 
pukpok ng telephone directory sa ulo ni Jacob.

At ganoon na lamang ang panenermon ng nanay 
niya sa kanya. “Aba, Mikaela, hindi kita pinalaki para 
magdala lang ng kung sinong lalaki sa bahay mo. Alam 
kong hindi mo iyon boyfriend. Desperada ka na ba?”

Malay ba niyang luluwas ang nanay niya nang 
araw na iyon. Kung kailan pa naging ‘open’ siya para 
makahanap ng potential boyfriend. Nagsisi tuloy 
siyang binigyan niya ito ng susi ng bahay niya.

Desperada. Iyon ang sabi ng nanay niya. 

Hindi ba’t iyon nga ang pakiramdam niya 
ngayon? Beinte-nueve años na siya ngunit wala pa 
siyang matinong lalaking nakikita. 

Hindi kaya’t hindi sa Manila, o sa Pilipinas ang 
kapalaran niya? Naisip na rin niya iyon minsan. 
May kakilala siyang kliyente na never nagkaroon ng 
boyfriend sa Pilipinas, ngunit nakatagpo ng Prince 
Charming sa abroad.

Hindi nga kaya pang-foreigner ang beauty niya 
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at hindi pang-Pinoy? Panahon na ba para i-explore 
niya ang mundo sa labas ng Pilipinas? 

Nang tinawagan siya ni Maricar, na nagtatrabaho 
na ngayong caregiver sa isang nursing home sa 
Canada at sabihin nito sa kanya na hiring doon ay 
ganoon na lang ang galak niya.

It’s like hitting two birds with one stone, 
makakatakas na siya sa anino ni Joana, may 
magandang trabaho pa siya. At kung papalarin ay 
baka mahanap na rin siya ng potential husband. 

“Go ako diyan,” naalala niyang sabi sa kaibigan. 

Kaya mabilis pa sa alas kuwatrong nag-aral siya 
ng caregiving course. Matapos iyon ay kinontak niya 
ang recruitment agency na tied-up sa nursing home 
na pinapasukan ni Maricar.

Okay naman ang lahat. Pasado siya sa interview 
at manual handling. Lalo pa’t may recommendation 
siya ni Maricar. Ang problema lang ay two hundred 
thousand pesos ang recruitment fee plus at least 
another two hundred thousand na show money—
allowance niya pagdating sa Canada.

Pero one hundred fifty thousand pesos lang ang 
ipon niya. Ibebenta niya sa kuya niya ang kanyang 
sasakyan sa halagang iyon, so kailangan pa niya ng 
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sandaang libong piso para makompleto ang kailangan 
niyang pera.

Sinubukan niyang utangan ang nanay niya para 
mapunan pa ang kulang niyang pera. Ngunit kahit 
anong dramang iyak ang gawin niya ay hindi niya 
ito nakumbinsi. Matigas ito. Ayaw nitong lumayo 
siya. Hindi na raw siya nito madadalaw kapag nasa 
Canada na siya.

Sinabi pa nito na umuwi raw siya saglit dahil 
dumating si Juan at gusto raw siyang makita.

“Anak, kung kami lang ng ama mo ay hindi namin 
gusto na lumayo ka. Malayo, malamig at malungkot 
sa Canada. Ang mabuti pa ay maghanap ka na lang 
ng matinong trabaho, o kaya, mag-asawa ka na lang. 
Aba, kahapon ay napadaan dito si Juan, hinahanap 
ka,” sabi ng nanay niya sa telepono.

Kumunot ang noo ni Mikee pagkabanggit sa 
pangalan ni Juan. Isa lang ang kilala niyang Juan na 
maghahanap sa kanya. Ang dati niyang manliligaw.

“Si Juan Alvarez ba? Iyong barkada ni Kuya?” 
tanong niya sa ina.

“Iyon na nga. Kabababa lang ng barko, Anak. 
Ang bida sa amin ay na-promote na siyang First 
Mate, sunod na iyon sa kapitan. Tinanong ako kung 
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dalaga ka pa. Gusto raw niya sana niyang ituloy ang 
panliligaw sa iyo.”

Bigla siyang natawa sa sinabi ng ina. “Nay, alam 
n’yo namang hindi ko type si Juan,” nasabi na lang 
niya.

Tumikhim ang nanay niya sa kabilang linya. 
Seryoso ito kapag tumitikhim. “Ibang Juan na ang 
makikita mo ngayon. Wala na ang taghiyawating 
mukha. Magandang lalaki na siya, Anak, at matikas 
na ang pangangatawan.”

“Kahit pa,” sabi niya.

“Anak, kung sa iba rin lang namang lalaki 
diyan, kay Juan na ako. Matalino, mabait na bata at 
may magandang trabaho. Kilala ko ang pamilyang 
pinanggalingan,” pangungumbinsi pa rin ng ina. 

“Nay, siguro kung makikipagkita man ako kay 
Juan ay para utangan siya dahil ayaw n’yo akong 
pautangin,” biro niya. 

Nainis yata ang ina sa sinabi niya dahil hindi ito 
kaagad nakasagot. “Hindi mo ako makukumbinsi, 
Mikaela. At ngayon pa lang ay sasabihin ko na kay 
Juan na huwag kang pautangin,” matigas na sabi nito. 
“Our decision is final,” Ingles pa nito bago ibinaba 
ang telepono.
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Kapag ganoong nag-i-ingles na ang kanyang 

ina ay galit na ito. Kaya hindi na niya ito na ito 
kinulit. Ang tanging pag-asa na lang niya ay muling 
makabenta ng mga properties. 

Kinuha niya ang diary sa bag upang tawagan 
ang ibinigay na kliyente ni Joana. Binasa niya ang 
pangalan, “Joaquin Isidro Mendoza III.” 

Pangmayaman ang pangalan. Sana ay suwertehin 
siya rito. Mabilis niyang idinayal ang numero nito.


