
Will I Get Over You? - Pearl Pascua

Lumapit ang seksing babae kay Andrew Yulo at 
nag-angat ng bilugang mga mata. Iginala nito ang 
tingin mula sa kanyang mukha pababa sa kabuuan 
ng kanyang katawan saka muling bumalik ang mga 
mata sa kanya. Di maitago ang interes nito nang isara 
nito ang distansiya sa pagitan nila upang ibulong sa 
kanyang tainga ang isang mahalay na suhestiyon. 
Biglang nag-init ang kanyang katawan at nakangiting 
sinabing, “Sure…”

Agad na inilingkis ng babae ang isang makinis na 
braso sa kanyang leeg at pinaglapat ang kanilang mga 
dibdib—matigas laban sa malalambot na umbok nito. 

Oh, yeah…

Lalo siyang sinilaban ng matinding pagnanasa 
nang ilapat nito ang isang maliit na palad sa kanyang 
dibdib kung saan nito inumpisahan ang senswal na 
biyahe pababa… pababa nang pababa hanggang—

Agad na napabalikwas si Drew sa tunog ng 
telepono sa tabi ng kama. Kumakabog-kabog pa ang 
dibdib, inirapan niya ito at ngani-nganing ibato ito 
sa dingding nang hindi ito tumigil. 
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“Hey, you awake yet?” bati ng kapatid niyang si 

Carlo nang mapilitan siyang sagutin ang telepono.

“Just about,” walang kabuhay-buhay niyang 
tugon. “Kung ano man ang itinawag mo, this had 
better be important. I was having a really great dream 
kaninang ginising mo ako.”

Nakarinig siya ng mahinang tawa sa kabilang 
linya. “Sorry,” anito. “Pero tumawag ako para balaan 
ka. Hindi natuwa si Lola Valeria kaninang nalaman 
niyang lumapag ka na sa Pilipinas at hindi ka tumuloy 
sa mansion. Alam mo namang ilang araw ka nang 
hinihintay ni Lola. She thinks you’re avoiding her.”

Humikab si Drew at tuluyang bumangon. “Am 
not,” aniya.

“Iyon din ang sinabi ko. Ipinaliwanag kong 
tumuloy ka sa condo ko dahil gabi na at kailangan 
mo ng derechong pahinga.”

Maliban doon, alam niyang pupupugin siya ng 
tanong ni Lola Valeria bago pa man niya maibaba 
ang kanyang mga suitcase. Kapag makikipagkita 
na siya sa kanyang pinakamamahal na abuela, 
sisiguraduhin niyang nakapagpahinga na siya nang 
maayos. Matanda na ang kanyang Lola Valeria pero 
mas energetic pa ito kaysa sa kanya.
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“Thanks, I owe you,” aniya sa kapatid.

“No problem. Huwag mo nga palang kalimutan 
ang dinner mamayang gabi sa bahay ni Lola.”

Inihilamos ni Drew ang kamay sa mukha bago 
hawiin ang kurtina sa kuwarto. Noon niya napansing 
mataas na ang araw. Mag-a-alas-doce na, sabi ng relo.

“Hey, I just got back, remember? It’s not like I 
have a date lined up already. Huwag kang mag-alala, 
I won’t be going anywhere tonight,” paniniyak niya.

“Good. Gusto ko kasing makilala mo sina Toni 
at Carla.”

Bakas ang pagmamalaki at contentment sa tono 
ng boses ng kanyang kapatid nang banggitin nito ang 
pangalan ng nobya nitong si Toni at ang anak nilang 
si Carla. Noon natiyak ni Drew na buo na nga ang 
loob ni Carlo tungkol sa pagpapamilya.

Napailing siya nang ibaba ang telepono bago 
dumerecho sa banyo upang mag-shower.

Sa kanilang magkakapatid, si Carlo ang kapareho 
niya ng pananaw tungkol sa pag-ibig at commitment. 
Walang pag-ibig at walang relasyong nagtatagal kaya 
hindi rin totoo ang salitang commitment.

Iyon ang inakala niya. 
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Kamakailan lang nang tumawag sa kanya si Carlo 

upang ipaalam na magpapakasal na ito kay Toni. At 
kagabi lang, nang sunduin siya nito sa airport, inamin 
nitong umiibig nga ito sa nobya.

Pero magbago man si Carlo ng isip, siya ay 
mananatiling matatag sa kanyang paniniwala.

Ang paniniwalang iyon ay pinagtibay ng kanilang 
sariling karanasan sa buhay. Wala pa siyang tatlong 
taong gulang noong maghiwalay ang kanyang mga 
magulang at iwan silang tatlong magkakapatid sa 
poder ng kanyang Lola Valeria. Most of his memories 
were only fleeting glimpses of his childhood. Ang 
mas malaking bahagi ay natatandaan lamang niya 
kapag napag-uusapan nina Carlo at Sebastian—ang 
panganay nila.

Nang makipaghiwalay, nalulong sa alak at 
sugal ang kanilang ama. Pitong taon pagkatapos, 
nadatnan na lamang ng katulong ang bangkay nito 
sa loob ng condo nito. “Drank himself to death,” ang 
mapait niyang sagot kapag tinatanong siya tungkol 
sa kanyang ama.

He had no fond recollections of his mother. Ayon 
kay Carlo, nabuhay ito na parang dalaga. Ipinaliwanag 
ng kanilang lola na ginawa ito ng kanilang ina dahil 
maaga itong nag-asawa. Diez y siete lamang ito 
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nang magpakasal kaya hinanap nito ang kalayaan. 
Natandaan niya minsan na sinabi ni Lola Valeria 
na darating ang panahong magbabago ang isip ng 
kanilang ina—kapag nagsawa na ito sa kaka-party, 
matatauhan ito at babalikan sila. Hindi iyon nangyari 
dahil namatay ito sa plane crash papuntang Japan. 
Kasama nito ang nobyong foreigner.

Hindi niya noon maintindihan kung bakit 
naghiwalay ang kanilang mga magulang sa kabila 
ng mga kuwento ng kanyang abuela na mahal 
ng mga ito ang isa’t isa noong magpakasal. Hindi 
rin niya maintindihan kung bakit ipinagpalit sila 
ng mga magulang sa alak at kalayaan. Isa lang 
ang tinanggap niyang dahilan: hindi totoo ang 
pagmamahal. Naniniwala siya sa atraksyon, sa 
matinding pagnanasa, dalawang bagay iyon na nag-
uugnay sa isang lalaki at babae. 

Pero sa pag-ibig? Iyong emosyong pang-walang-
hanggan? Hindi ito nag-i-exist. Gawa-gawa lamang 
ito ng ibang tao.

Kaya natural lang na hindi rin siya naniniwala sa 
commitment. Sa edad na tatlumpu, wala pa siyang 
sineryosong relasyon. Kapag may mga babaeng 
nagpapahiwatig ng commitment, agad niya itong 
iniiwasan, nilalayuan. 
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Hindi sa wala siyang pakiramdam. Sensitibo rin 

siya sa damdamin ng ibang tao, pero mabuti nang 
imulat sila sa katotohanan habang maaga pa kaysa 
patagalin ang isang bagay na alam niyang walang 
patutunguhan. Hindi na niya hihintaying may 
madamay pang iba, katulad ng mga anak…

Ipinangako ni Drew na hindi niya uulitin ang 
pagkakamali ng kanyang mga magulang, at nakiayon 
sa kanya si Carlo nang ibahagi ang kanyang pananaw. 
Kaya gayon na lamang ang kanyang pagkadismaya 
nang marinig na magpapakasal ito sa nobyang si Toni.

Inakala niyang ginagampanan lamang ni Carlo 
ang responsibilidad nito kay Toni dahil nagkaanak 
sila. Pero kagabi lang, habang nag-uusap sila sa 
sasakyan nang sunduin siya nito sa airport, sinabi 
ng kanyang kapatid na totoong umiibig ito kay Toni.

“How can you be so sure?” tanong niya.

Tinapunan siya ng naaaliw na tingin at sinabing, 
“When you’re there, you’ll know.”

Humalukipkip siya at tumingin sa labas ng 
sasakyan. “Then I will never know,” matigas niyang 
sabi.

Tumawa si Carlo. “Iyon din ang sabi ko noon,” 
paalala nito.
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“It’s his life anyway,” bulong ni Drew sa sarili 

habang nakaharap sa salamin, nagsisepilyo. Kahit 
ano ang gawin niyang pangungumbinsi sa kapatid 
na malaking pagkakamali ang pagpapakasal nito 
sa nobya, buo na ang pasya nito. At kapag buo na 
ang pasya ni Carlo, puputi muna ang uwak bago 
magbago ang isip nito. Ngunit bilang nagmamalasakit 
na kapatid, idinadalangin na lamang niya na hindi 
sapitin ni Carlo ang kinahinatnan ng kanilang sariling 
ama.

Nasa kusina si Drew, naghahanap ng puwedeng 
kainin sa ref nang marinig ang message tone ng 
kanyang cellphone. Kunot-noong dinampot niya ito 
sa ibabaw ng mesa at nasorpresang galing iyon sa 
kanyang abuela.

“Giving me hell already?” nakangiting tanong 
niya sa sarili bago pindutin ang key na magbubukas 
ng mensahe. 

Inasahan niyang pauuwiin siya sa malaking 
bahay nito sa Greenhills, o kaya ay sasabihing nasa 
daan na ito upang sunduin siya. Kaya nasorpresa 
si Drew nang mabasa ang maikling mensahe ng 
kanyang abuela.

“Pick my assistant up at the police station.”
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Inulit niya ang pagbasa sa mensahe ngunit hindi 

ito nagbago. Iyon pa rin ang sinasabi ng text. Nagtaka 
siya. Sa kanya kaya ang mensaheng ipinadala ng 
kanyang lola? Bakit sa kanya ipinapasundo ang 
assistant nito gayong wala siyang kaide-ideya kung 
sino ito o kung saang presinto ito hahanapin? Isa 
pa, hindi niya alam kung ano ang aasahan pagpunta 
roon. Bakit nasa presinto ang assistant ng kanyang 
lola? May ginawa ba itong labag sa batas?

Natukso siyang ipagsawalang-bahala ang text 
message nito. Pero sa pagkakakilala niya, bihira 
lamang magpadala ng text message si Doña Valeria 
Yulo. Hindi kasi ito technology savvy at mas nanaisin 
pa nitong makipag-usap nang derecho sa telepono 
kaysa magpadala ng text. Sa pagkakaalam niya, 
nagpapadala ito ng text kapag talagang mahalaga 
ang hinihingi nito.

At bihira lamang humingi ng pabor si Lola Valeria.

Paano niya matatanggihan ito ngayon?

Bukod doon, malaki ang naging bahagi nito sa 
kanyang buhay. Ito ang nagpalaki at nagpaaral sa 
kanilang magkakapatid. Ito ang nagsilbing magulang, 
kaibigan at teacher nilang tatlo. Kaya kung ano 
man ang hingiin nito ay maliit na bagay lamang 
kumpara sa mga isinakripisyo nito para sa kanilang 
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magkakapatid.

Walang siyang nagawa kundi tawagan ito para 
sa mga impormasyong kailangan. Sumagot ito sa 
pangalawang ring.

“Drew, did you get my message?” tanong nito sa 
balisang boses.

“Yes, Lola. Kaya nga ho ako napatawag. Ano ho 
ba ang nangyari?”

Bumuntong-hininga ito. “I’m sorry kung naistorbo 
kita. Hindi ko kasi mautusan si Carlo. Alam mo 
namang busy ’yon sa paghahanda para sa kasal. Si 
Bas ay may importanteng meeting ngayon. Hindi ko 
naman mautusan ang mga tao dito sa bahay dahil 
baka ’ka ko may kailangan pang ayusin sa presinto. 
Kailangan ko ’yung taong alam ang ginagawa.”

Ah, yes, isip niya. Ang ibig sabihin: someone with 
experience. Kaya natural lang na siya ang ipadala ng 
kanyang lola. Siya na nakulong ng dalawang beses, 
una dahil lumabag sa curfew ng isang pinuntahang 
lugar; pangalawa, dahil sa pagsali sa rally laban sa 
pagtaas ng tuition fee sa isang school. Ni hindi niya 
pinapasukan ang naturang school. 

“Nagkaroon daw ng bank robbery,” patuloy ng 
kanyang lola.
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“Bank robbery? Nahuli ang assistant ninyo for 

bank robbery?”

“No, of course not! Hindi magagawa ni Anna 
Marie ’yon,” anito. “Inutusan ko kasi siyang pumunta 
sa bangko kaninang umaga at nagkaroon daw ng 
bank robbery. Nakatakas ang mga suspect pero okay 
naman si Anna Marie…”

“Anna Marie.” Bakit parang pamilyar ang 
pangalang iyon?

“Yes, siya ang assistant ko. Natatandaan mo pa 
ba siya, Drew? She’s Lilia’s little daughter.”

Bigla niyang naalala ang tinutukoy nito. Pero ang 
nakikita niya sa isip ay isang payat na batang babaeng 
laging naka-ponytail ang buhok. Anak ito ng dating 
mayordoma ng kanyang lola. Noong lumisan siya 
upang mag-aral sa States, labing-isang taong gulang 
lamang ito. Balita niya ay nakapag-asawa muli ang 
biyudang ina nito ngunit nanatili ito sa poder ng 
kanyang lola na siyang nagpaaral dito.

May anim o pitong taon ang agwat nilang dalawa. 
Palagi itong nakabuntot sa kanya noon ngunit dahil 
wala siyang balak maging kuya-kuyahan ng isang 
patpating bata, hindi niya ito masyadong pinapansin.

At wala siyang balak maging kuya-kuyahan nito 
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ngayon.

Napabuntong-hininga si Drew dahil, sa kanilang 
tatlong magkakapatid, at sa dinami-dami ng mga 
katulong ng kanyang abuela sa malaking mansion, 
siya pa ang napili nitong sumundo kay Anna Marie.

“Puwede mo ba siyang sunduin sa presinto?” ulit 
ni Doña Valeria sa pakiusap nito. “I’m sure she had a 
very traumatic experience. Hindi ko siya puwedeng 
pauwiing mag-isa.”

Napakamot siya ng ulo. Ang presinto ang huling 
lugar na nais niyang puntahan pagtuntong sa Pilipinas 
pero hindi niya maaaring tanggihan ang kanyang lola, 
lalo pa’t nag-aalala ito para sa assistant.

“Don’t worry about it, Lola. Pupuntahan ko siya 
ngayon din. Saang presinto ba ito?”

Binanggit nito ang presinto at saka nagpaalam.

Ibinaba niya ang cellphone saka bumuntong-
hininga. 

“Off to the police station,” bulong niya sa sarili. 
“Welcome home, Drew.”
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Marahil masyadong dumikit sa alaala ni Drew ang 
maliit, patpatin at naka-ponytail na batang Anna Marie 
kaya laking gulat niya nang makita ito sa presinto. 
Sa isang mahabang sandali, hindi nakapagsalita ang 
binata. 

Dahil nakatayo sa kanyang harapan ngayon ang 
isa sa mga pinakainosenteng mukhang nasilayan 
niya—mukha ng isang anghel. Korteng-pusong 
mukha iyon na napapalamutian ng derechong 
shoulder-length na buhok na kumikinang sa sobrang 
kaitiman, kilay na parang inahit pero natitiyak niyang 
natural ang pagkakakorte, mala-usang mga mata, 
matangos na ilong, at mapupulang mga labi. Hindi 
ito gaanong maputi, ngunit mayroon itong gandang 
masasabing gandang Pilipina. Tiyak na papasa ito 
sa Binibining Pilipinas kung tumangkad pa ito nang 
kaunti.

“Drew?” anito, tila di rin makapaniwala na 
makita siya sa mismong lugar na iyon. 

“Anna Marie?”

Pagkasabi ng pangalan nito, patakbo itong 
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lumapit sa kanya, yumakap sa kanyang baywang, 
at humagulhol sa kanyang dibdib. Saka lang niya 
naalala ang tungkol sa pinagdaanan nito.

Dahil di komportableng makakita ng babaeng 
umiiyak, lalo pa’t nakasubsob ito sa kanyang dibdib 
at binabasa ng luha ang kanyang t-shirt, natagpuan 
ni Drew ang sariling bumubulong ng kung anu-ano 
sa dalaga. Hinagud-hagod niya ang likod ni Anna 
Marie habang hinahalikan ang bumbunan nito.

“Iuwi mo na siya nang makapagpahinga na, tutal 
nakuha na namin ang mga kailangang impormasyon,” 
anang pulis sa istasyon.

Pagkarinig ng boses nito, tila natauhan si Anna 
Marie. Agad itong lumayo sa kanya at pinunasan ang 
mukha gamit ang manggas ng blusa.

“Uhm, naku, pasensiya ka na, Drew, hindi ko 
sinasadyang gawing panyo ang t-shirt mo.”

Napatitig si Drew sa mukha nito: namumula ang 
mga mata nito, dumikit ang ilang hibla ng buhok sa 
basang pisngi at gusot ang blusa ngunit napakaganda 
pa rin sa paningin niya ang dalaga. Mayroon itong 
mukha na di niya pagsasawaang titigan.

“Delayed reaction lang,” patuloy nito na 
sinabayan pa ng pilit na ngiti. “Natural lang daw 



Will I Get Over You? - Pearl Pascua
’yon, nangyayari kahit kanino.” Suminghot ito. “Pero, 
okay na ako. Okay na talaga. Kaya puwede na tayong 
umalis.”

“Are you sure you’re okay?” diskumpiyadong 
tanong niya. Sa pagkakatanda niya, hindi madaldal 
si Anna Marie. Pero ngayon, parang nagsasalita ito 
sa bilis na 1000 words per second.

Lumapad ang ngiti nito pero napuna niyang 
nanginginig iyon. “Sure, I’m sure. Kailangan ko nang 
bumalik kay Doña Valeria dahil tiyak na nag-aalala 
na ’yon. Teka, kukunin ko lang ang gamit ko.”

Di na hinintay ni Anna Marie ang kanyang sagot. 
Agad itong umalis sa harapan niya. Pinagmasdan niya 
itong lumayo hanggang sa makarinig ng mahinang 
tikhim sa kanyang tabi.

“Kayo ho ba ang nobyo niya?” tanong ng pulis. 
Sasagot sana siya ng ‘hindi’ ngunit mabilis na 
nagpatuloy ito. “Alalay lang, Sir. Sa tingin ko’y hindi 
pa siya okay.”

“I know she’s not!” kunot-noong sabi niya. 
“Kanina lang nangyari ang insidente.” 

“Bukod ho doon, nasabi ng mga nakausap ko sa 
bangko na muntik nang pagtripan si Ma’am ng mga 
holdupper. Kung hindi kaagad nagresponde ang mga 



Will I Get Over You? - Pearl Pascua
pulis, maaaring tinangay siya ng mga iyon.”

“As a hostage?”

Umiling ito. “Posible. Pero baka may masama 
ding balak sa kanya… alam mo na… rape.”

“What?” Matalim ang tingin na ipinukol niya sa 
kausap.

“Gusto siyang isama. Noong pumalag si Ma’am, 
tinutukan siya ng baril. Mabuti’t dumating ang mga 
pulis. Siguro natakot mahuli kaya nakalimutan ang 
binabalak kay Ma’am.”

Nanikip ang dibdib ni Drew, di makapaniwalang 
ang isang mala-anghel na tulad nito ay humarap sa 
mga masasamang tao. Mabuti at ligtas na ito ngayon.

“Ano’ng balita sa mga holdupper?” tanong niya. 
Ano kaya ang ang nararamdaman ni Anna Marie? 
Makakatulog pa kaya ito sa isiping pakalat-kalat ang 
mga holdupper sa Metro Manila?

“Wala pa rin, Sir. Pero nagmamatyag ngayon ang 
pulisya. May lead na sila.” 

May itatanong pa sana si Drew ngunit nakabalik 
na si Anna Marie. Halatang pilit ang ngiti nito at 
namumutla nang sabihing, “Tara na.”
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Nag-aalala si Drew. “Sigurado ka? Hindi ba dapat 

dalhin muna kita sa ospital para matingnan—”

“Drew,” singit ni Anna Marie kasabay ang 
mahinang tawa. “Tingnan mo ako. Sa tingin mo ba 
kailangan ko pa ng doktor?” tanong nito. 

Maaaring sa panlabas ay mukha itong kalmado, 
pero ang nasa loob nito ang hindi niya tiyak. Maaaring 
nagpapakita lamang ito ng katapangan, pero alam 
niyang may matinding epekto ang kinasuungan nito 
kanina.

“Buo pa ako, wala ni kaunting gasgas, kaya 
hindi ko kailangan ng doktor,” anito nang hindi siya 
nakasagot. “What I need now is to go home dahil 
baka nag-aalala na si Doña Valeria.”

Iyon nga ang ginawa nila. Inilabas niya ang 
dalaga sa presinto, buong-ingat niyang pinasakay ito 
sa kanyang kotse na para bang isa itong babasaging 
manyika, saka tinahak ang daan pabalik sa bahay ng 
kanyang abuela. 

Habang nasa daan, di niya maiwasang sumulyap 
sa katabi. Tahimik itong nakadungaw sa mga tanawing 
dinadaanan, na para bang ngayon lamang nito nakita 
ang mga iyon. Tatanungin sana niya kung ano ang 
iniisip nito nang bumaling si Anna Marie sa kanya.
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“Alam mo,” umpisa nito, “sa buong buhay ko, 

sinikap kong umiwas sa gulo. Pero ano ang nangyari 
sa akin ngayon? Napasama sa holdup at tinutukan 
ng baril.” 

Napatiim-bagang si Drew sa tanawing iyon. 
Nais niyang hanapin ang mga holdupper at isa-isang 
pagbayarin. “Anna—”

“Anne. Tinatawag na ako ngayong Anne.”

“Anne—”

“And you know what?” patuloy nito. “Totoo 
pala ’yong sinasabi nila na bumabalik lahat sa ’yo 
ang mga nakaraan mo kapag nakaharap ka sa tiyak 
na kamatayan. Iyon mismo ang nangyari sa akin.” 
Tumawa pa ito. “Parang pelikula nga, eh… rewinded. 
As in… swooosh!” Sinundan niya ang kamay nito na 
mabilis na pinadaan ng dalaga sa harap nito bagaman 
sa kawalan nakatingin.

Dumadaldal na ito. Nakikita na ni Drew ang 
epekto ng mga pangyayari. Nais niya itong pahintuin. 
“Anne—”

“Hindi ko nga lang matandaan kung technicolor 
o black and white. Hindi mo na ’yon mapapansin 
kung nakatitig ka sa bibig ng baril, hinihintay kung 
kailan lalabas ang bala at—”
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“Anne!”

“Hmm?” Bumaling ito sa kanya.

“You don’t have to talk about it, okay?”

Kumunot ang noo nito. “Okay,” sang-ayon nito. 
Muli nitong binalingan ang bintana at namayani ang 
katahimikan. Pero sandali lang iyon dahil muli itong 
nagsalita. “Hmm… ibang-iba talaga ang tingin mo sa 
mundo pagkatapos mong humarap sa kamatayan.”

“Don’t be morbid,” biro niya upang maalis sa 
isipan nito ang nangyari.

“I’m not!” nakangiting balik nito. “Sinasabi ko 
lang na napag-isip-isip ko na masyadong maikli ang 
buhay para sayangin ang mga sandali. Don’t you 
think so?”

Nagkibit siya ng balikat, di alam kung saan 
patungo ang sinasabi nito. 

“Well, masyadong marami na ang mga 
magagandang bagay na pinalampas ko. Sinabi ko 
sa sarili ko na kapag nakalabas ako nang buhay sa 
bangko, babaguhin ko ang lahat.”

“Lahat?”

“Uh-huh,” tatangu-tangong tugon nito.
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“Such as?” udyok niya.

“Marami… puntahan ang mga lugar na matagal 
ko nang gustong puntahan… do things I haven’t done 
before. Alam mo bang hindi pa ako nakakapasok sa 
disco house o nakasubok sa mga rides sa Enchanted 
Kingdom? Ni hindi ko alam ang lasa ng alak o ng 
sigarilyo—”

“Are you all right?” muling tanong niya.

“Oo naman. Bakit ba palagi mong tinatanong 
kung okay ako, eh, nakikita mo namang okay lang 
ako?”

Pinaningkitan niya ito ng mga mata. “I don’t 
know… you seem, alam mo na… iba. Hindi ka na 
katulad dati na … tahimik at—”

“See?” singit nito. “That’s precisely my point!”

“Okay.” Pero hindi makuha ni Drew ang ‘point’.

Nagpaliwanag ito. “Everybody thinks I’m the 
shy, silent type na kontento na sa simpleng buhay. 
Introvert. Hindi masyadong naglalalabas. Takot 
sa adventure.” Huminga ito nang malalim. “Pero 
babaguhin ko na ang lahat. Panahon na para baguhin 
ang buhay ko. Na-realize ko kanina na marami akong 
na-miss sa buhay.”
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“Fine,” aniya.

“Kaya sabi ko sa sarili ko: ‘Anne, it’s time you get 
a life. Minsan lang ang buhay and live it to the fullest.’ 
Naisipan ko din na, bago man lang ako mamatay, 
masasabi ko sa sarili ko na, at least, na-enjoy ko ang 
buhay ko at wala akong pagsisisi. Right.”

Tumikhim si Drew. “Ah, how exactly are you 
going to do that?” tanong niya. May pakiramdam 
siyang hindi niya magugustuhan ang isasagot nito.

“First, I’m going shopping,” nakangising sabi 
nito.

Typical. Women! isip niya.

“Gagamitin ko ang savings ko at bibilhin ko 
ang mga damit na noon ko pa gustong bilhin. Then 
yayayain ko ang mga kaibigan kong mag-good time.”

“Good time?”

“Definitely. Marami akong gustong gawin at 
subukan.”

Kumunot ang noo ni Drew. Habang iniisa nito 
ang mga gustong gawin, mas lalong hindi niya 
nagugustuhan ang plano ng dalaga. Kung bakit ay 
hindi niya matiyak.
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You’ve done all those things yourself, kastigo niya 

sa sarili. Besides, it’s none of your business. And most of 
all, he was not supposed to care about Anne’s plans. 
He was not her older brother. He didn’t want to be 
an older brother figure either.

Kaso, alam niya kung ano ang makukuha ng 
isang dalagang naghahanap ng good time: Trouble.

Men trouble. 

At ang isang maganda at seksing babaeng katulad 
ni Anne ay tiyak na hindi mauubusan nito. Lalo pa’t 
ipinapahiwatig nitong isa itong inosente. Iyon ang 
dahilan kaya nasusuya siya sa mga pinaplano nito.

Binalingan niya si Anne nang marinig itong 
bumuntong-hininga. Nakapikit ito ngunit may 
kakaibang ngiti sa mukha. Mas lalo itong nagmukhang 
inosente. 

“Well,” sabi nito, “pagod na ako sa kakahintay.”

Sa kakahintay ng ano? tanong niya sa sarili. 
Kunot-noong binalikan ni Drew ang kanilang pinag-
usapan pero wala siyang matandaan tungkol sa 
paghihintay.

“Mula ngayon, things are definitely going to 
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change.”

Hindi maintindihan ni Drew kung ano ang ibig 
nitong sabihin pero may pakiramdam siyang hindi 
lamang buhay ni Anne ang magbabago.

May pakiramdam siyang mababago pati buhay 
niya.
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Hindi makapaniwala si Anna Marie Sandoval na ang 
lalaking sumundo sa kanya sa presinto ay walang 
iba kundi si Andrew Yulo, ang bunsong apo ni Doña 
Valeria Yulo.

Ang black sheep sa magkakapatid na Yulo—ang 
lalaking laman ng kanyang mga pantasya mula pa 
noong siyam na taong gulang siya, ang kanyang 
puppy love…

Kinse años siya noong huli itong makita, noong 
umuwi ito pagkatapos ng pag-aaral sa kolehiyo sa 
States. Isang milagro iyon ayon kay Doña Valeria, 
dahil hindi nila inasahang siseryosohin nito ang 
pag-aaral sa ibang bansa. Napakaguwapo nito kahit 
noon—sa bad boy look nito.

Napansin niyang nadagdagan ang kaguwapuhan 
nito ngayon, kung posible man iyon. Tila mas 
tumangkad ito at mas naging matipuno. Mas lalaking-
lalaki. 

Marahil resulta iyon ng pagbabanat nito ng 
buto. Nalaman niyang mayroon itong pag-aaring 
construction firm, kasama ng mga kaibigang 
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Amerikano.

Nang mabalitaan niyang uuwi ito para sa kasal 
ng kapatid nitong si Carlo, natuwa siya sa isiping 
muling makita ang binata pagkalipas ng walong taon. 
Hindi lang niya inasahan na ang kanilang muling 
pagkikita ay magaganap sa presinto.

At pagkatapos pa niyang danasin ang holdup 
situation sa bangko.

Masyado pa siyang tuliro kaninang makaharap 
ito. Dahil sa pinagdaanang ordeal, panandalian niyang 
nakalimutan kung sino ito at ano ito sa buhay niya. 
Sumubsob siya sa malapad nitong dibdib at umiyak 
na parang batang inagawan ng kendi. Pagkatapos, 
kung anu-ano ang sinabi niya rito.

Ngayong nakapagpahinga na at mas malinaw 
ang pag-iisip, hiyang-hiya siya sa sarili. Totoo bang 
sinabi niyang hindi pa siya nakaranas mag-disco o 
makakatikim ng alak? Marahil iniisip nitong napaka-
boring ng buhay niya, na deprived siya.

Kunsabagay, totoo naman ang lahat ng sinabi 
niya kanina. Malaki ang epekto ng holdup kanina sa 
buhay niya, lalo na nang itutok ng isang holdupper 
ang baril sa kanyang mukha. 

Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanya ang 
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mga pangyayari.

Tahimik siyang nakatayo sa pinakahulihan ng pila 
nang biglang may pumasok na apat na kalalakihan 
sa bangko. Kung paano nila nalagpasan ang mga 
armadong guwardiya ay di niya alam. 

“Holdup ito. Walang kikilos kundi masasaktan 
kayo!”

Parang slow motion ang mga sumunod na eksena. 
Nagsigawan ang mga tao samantalang tinututukan 
ang mga ito ng baril ng apat na magnanakaw na 
nakasuot ng mask na may tatlong butas para sa mga 
mata at bibig.

“Huwag kayong papalag kundi babarilin namin 
kayo!” banta ng lalaking pinakamalapit sa kanya. 
“Dapa!” utos pa nito.

Nagsipagdapaan ang mga tao, gayundin siya 
na nanginginig sa sobrang takot. Sabay-sabay ang 
katanungang dumating. Mamamatay kaya ako? 
Makakalabas pa ba ako dito nang buhay? Ipapakita 
kaya nila sa TV ang bangkay ko?

Sa kabila ng takot, naalala niyang suot niya ang 
luma niyang underwear, iyong medyo kupas na ang 
print. Kung dadalhin ang bangkay niya sa morgue, 
tiyak na makikita ito ng mga mag-i-embalsamo. Baka 
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pagtawanan pa siya! 

Siya man ay natawa sa isiping iyon. Pinigilan niya 
ang sariling humalakhak, at doon siya napansin ng 
isang holdupper. Hinatak siya nito mula sa kanyang 
pagkakadapa. Tinitigan siya nito saka sumilay ang 
mahalay na ngiti. Tinangka siya nitong halikan pero 
nanlaban si Anne. Noon siya tinutukan ng baril.

“Ano ba ’yan?” anang lider ng grupo. 

“Puwedeng tangayin ang isang ’to? Para naman 
may mapaglaruan tayo mamaya?” tanong ng may 
hawak sa kanya.

Nanlamig ang buong katawan niya. Na-imagine 
niya ang sarili sa kamay ng mga hinayupak; 
nanalangin siyang huwag ipahintulot ng Diyos ang 
karima-rimarim na kahihinatnan. God, ni hindi 
pa ako nagkaka-boyfriend, aniya. Ni hindi pa siya 
nahahalikan. Diyata’t mauuna pa ang mokong na 
iyon na mukhang hindi nagsepilyo ng isang taon!

Gusto na niyang mamatay nang mga sandaling 
iyon, kaysa sapitin ang ipinapahiwatig ng lalaki. Pero 
bago pa maisakatuparan ang balak ng mga ito sa 
kanya, narinig nila ang sirena ng mga paparating na 
pulis. Hindi nahuli ang mga holdupper pero laking 
pasasalamat ng lahat na walang nasaktan sa kanila. 
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Binago ng insidenteng iyon ang kanyang pananaw 

sa mundo, sa buhay. Mula ngayon, nangangako 
siyang magpapakasaya, ipa-pamper ang sarili, bibili 
ng matitinong underwear at magkaroon ng social life.

At seseryosohin niya ang pagkakaroon ng social 
life. Babawasan niya ang pagsubsob sa trabaho. 
Susundin na niya ang payo ni Doña Valeria na 
tanggapin ang mga nag-aalok sa kanya ng date. 

Ititigil na niya ang walang katuturang 
pagpapantasya kay Andrew Yulo.

Di man aminin sa sarili, si Drew ang dahilan kaya 
hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend. Umaasa 
siya noong babalik ito at kapag nakitang hindi na 
siya bata, magkakagusto sa kanya. Bagay na hindi 
nangyari at kailanma’y hindi mangyayari. Nagkita na 
sila pero wala siyang nakitang indikasyon na nagbago 
ang tingin nito sa kanya. Hanggang ngayon, siya pa 
rin ang patpating batang anak ng katulong sa mga 
mata nito.

Kung ayaw niya sa akin, eh, di maghanap ng 
iba, aniya sa sarili. Ngunit nang muling makaharap 
ang binata sa hapunang inihanda ni Doña Valeria, 
nakalimutan na naman niya ang resolusyong kanina 
lang ginawa. 



Will I Get Over You? - Pearl Pascua
—————

Ngayon ang unang pagkakataon na nabuo sa 
hapag ang mga apo ni Doña Valeria pagkatapos ng 
maraming taon. Ito rin ang huling dinner nila bilang 
pamilya bago ikasal si Carlo kaya espesyal na okasyon 
ito para sa doña. 

Kailangang nandoon din siya di lamang bilang 
sekretarya at personal assistant ng matandang Yulo 
kundi bilang kapamilya. Mula’t sapul, hindi siya 
itinuring na iba ng doña. Ipinaramdam ng matanda 
na apo ang tingin nito sa kanya.

Masaya siyang maging parte ng pamilya ni Doña 
Valeria; isa pa, naging malapit na rin sa kanya si Toni, 
ang modelong mapapangasawa ni Carlo, at ang anak 
nilang si Carla. Kagalakan para sa kanyang makasalo 
ang mga ito. 

Sa haba ng hapunan at kuwentuhan pagkatapos, 
nanatiling aware si Anne sa presensya ni Drew. 
Iniwasan niyang tumingin dito pero di niya magawa 
lalo na kapag nagsasalita ito. Di niya maiwasang 
hangaan ang lahat sa binata: ang ngiti nito, ang 
suot nitong simpleng itim na t-shirt at maong, ang 
baritonong boses nito…

Napabuntong-hininga siya. So much for new 
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resolutions, aniya sa sarili. 

Kung nais niyang ma-enjoy ang buhay at 
masubukang magkaroon ng relasyon, kailangan 
niyang tapusin ang pag-iilusyon kay Drew dahil hindi 
na ito nakakatulong.

Yes, it’s about time to move on. 


