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Gamit ang gem setting pliers, maingat na inilagay 
ni Andrea ang sapphire sa sentro ng pendant. Bawat 
galaw ay eksakto, banayad ngunit sigurado ang 
paggamit sa instrumento at higit sa lahat, buo ang 
konsentrasyon niya sa ginagawa.

Bagaman nasa harap niya ang kopya ng 
disenyong kanyang sinusundan, bihira iyong tingnan 
ni Andrea. Palibhasa ay siya mismo ang designer, 
nakaukit sa utak niya ang kalalabasan ng kanyang 
likha. Sobrang nakatuon ang kanyang pansin sa 
ginagawa na hindi na niya namalayan ang paglipas 
ng oras. Ni hindi niya alam na may treinta minutos 
na siyang pinagmamasdan at matiyagang hinihintay 
ng kanyang kaibigan at kasosyo, si Therese.

Nang mahinang na ni Andrea ang huling diamante 
na pumapalibot sa gitnang sapphire, naramdaman 
niya ang tapik sa balikat. Nabigla man, maingat pa 
rin niyang tinapos ang piyesang ginagawa.

“Anong oras na ba, Sis?” tanong niya sa kaibigan.

“Oras na para umuwi tayo. Pasado alas siete na, 
Andie. Isinara ko na ang tindahan, naka-set na rin 
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ang alarm. Bukod sa guard, tayo na lang ang natitira 
dito.” Matamang tinitingnan ni Therese ang alahas 
na nililinis ni Andrea. “Ang ganda talaga ng disenyo, 
Sis. Napaka-elegante at unique.”

“Talaga? Ito ’yung batong binili mo sa Sri Lanka. 
Ang gusto ni Mrs. Cunanan sapphire, pero n’ung 
ipinakita ko sa kanya itong star sapphire, nagustuhan 
niya agad. Mas brilyo ang pagkaasul, di ba?”

“At mas mahal. Pero bakit naiba ’yung istilo ng 
chain na ginamit mo? Parang kumapal yata.”

Natawa si Andie. “Ayaw ng kostumer ng 
simple. Mas makapal at twisted rope ang style na 
gusto. Di daw mapapansin kung manipis na ginto 
ang gagamitin. Kung ako ang masusunod, iba ang 
gagawin ko pero hindi, eh.”

Nagkibit–balikat na lang si Therese. “Well, the 
customer is always right. Kanya-kanyang taste ’yan. 
Kwestiyonable man ang kay Madam, wala na tayong 
magagawa. Alalahanin mo, pag napasaya natin siya, 
babalik at babalik ’yun lagi sa atin.”

Napabuntong-hininga na lamang si Andie. Alam 
niyang tama si Therese. Sa linya ng trabaho nila, 
ang mga super yaman lamang ang nakaka-afford 
magpagawa ng custom-made na alahas. Malaki man 
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ang komisyon sa mga esklusibong pagawa, hindi 
regular ang dating ng mga ganitong klaseng trabaho. 
Mas steady pa rin ang pasok ng kita mula sa jewelry 
line nila lalo na kung bulk order.

Tumayo mula sa kinauupuan si Andie. Ramdam 
niya ang pamimitig ng mga binti at ang pangangalay 
ng leeg. Habang nag-iinat at nagliligpit ng gamit, 
pinagmamasdan siya ni Therese at napapangiti ito. 

Napaka-klasiko ng angking ganda ng kaibigan, 
Therese mused. Kung ito ay masasabing gandang 
Pilipina, kabaligtaran si Andrea. 

Ang light brown na mga mata, matangos na ilong 
at maputi at mamula-mulang kompleksyon ng dalaga 
ay nagmula sa abuelang may lahing Español. Mula 
naman sa inang namayapa ang itim at bahagyang 
maalon na buhok at makinis na balat. At ang height 
ni Andrea ay namana sa amang pumanaw noong si 
Andie ay sampung taong gulang pa lamang. Sa taas 
na 5’5”, kahit mag-takong pa si Therese ng three 
inches, mataas pa rin si Andrea. May sumagi sa isip 
ng babae at di nito mapigilang matawa.

Nakataas ang kilay na napatingin si Andie kay 
Therese. Gumuhit ang ngiti sa labi niya. “Okay ka 
lang? Ano’ng nakakatawa?”
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“Naalala ko lang si Josh. Tuwing nakikita niya 

tayong dalawa, biglang kakanta ’yun ng Night and 
Day. Ikaw raw ang araw at ako ang gabi.”

Natawa na rin si Andie. “Yup. Pati Ebony and 
Ivory. Sabi pa ng lokong ’yun, hindi lang daw sa kulay. 
Ako up, ikaw down.”

Nagkakasayahan man ang dalawa, tama ang 
obserbasyon ni Joshua. Maliit man, sexy si Therese 
habang si Andie ay slim at balingkinitan. Seryoso at 
tahimik ang una, masayahin at madaldal naman ang 
huli. Pero panlabas lamang ang kanilang pagkakaiba. 
Pareho silang dedikado sa trabaho, talentado, at 
palabiro. 

Nang mabanggit na ang pangalan ni Joshua, ang 
kanilang supplier, biglang natuon ang pansin nila sa 
negosyo. 

“Nga pala, nagawa mo na ba ang listahan ng 
kakailanganin mo?” tanong ni Therese.

“Oo. Ibigay mo sa akin at tatawagan ko bukas 
si Josh. Sold-out ’yung platinum eternity ring natin, 
may bulk order pa akong one hundred pieces. Gaano 
karami ba ang….” Tuluyan nang nauwi sa business 
ang usapan nila. 

Nasa first floor ng apat na palapag na gusali 
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ang kanilang showroom, opisina at shop. Maliit 
man ang building, pagmamay-ari naman ni Andrea 
iyon, minana niya sa kanyang mga magulang. Ang 
ikalawang palapag pataas ay kanyang pinarerentahan. 
Hindi kalakihan ang gusali, mahigit six hundred 
square meters lamang. Ang harapan ay espasyo para 
sa display at bilihan, mas malaki ang lugar sa likod 
para sa shop, sa opisina at walk-in vault. Bagaman 
insured lahat, hindi biro ang halaga ng mga alahas, 
mamahaling bato, materyales at kagamitan nila. 
Kung kaya naman kahit mahal, high tech ang security 
ng lugar. Sila lamang ni Therese ang may hawak ng 
mga susi at nakakaalam ng kombinasyon sa vault.

Matapos masiguro ang lahat, sabay na silang 
nagtungo sa opisina para sa kanilang mga gamit. 
Matapos maisara ang main door, nagpaalam na silang 
dalawa kay Lino, ang kanilang mapagkakatiwalaang 
guwardya. 

Habang naglalakad papunta sa parking lot, 
nagsalita si Andie. “Sa bahay ka na mag-dinner. 
Nagluto si Nanay Maring ng sweet and sour na lapu-
lapu,” alok niya. Kadalasan kasi ay sa bahay niya 
tumutuloy si Therese para kumain.

Narating na nila pareho ang kanilang mga 
sasakyan. Parehong CR-V ang kotse nila, magkaiba 
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lang ang kulay. Lumingon si Therese sa kinaroroonan 
ni Andie, napangiti. “Talaga? Masarap na dinner, 
makikita ko pa ang ideal man ko.”

Natawa siya sa tinuran ni Therese. “Nag-text 
si Nanay, gising pa si JB, hinihintay daw tayong 
dalawa.”

“Friday nga pala, nawala sa isip ko. Puwede nga 
pala siyang matulog nang mas late.” Binuksan na ni 
Therese ang pinto ng kotse. Bago pumasok sa loob, 
nagbilin muna ito sa kaibigan. “Sundan na lang kita. 
Ingat sa pagmamaneho.”

“It’s a thirty-minute drive, Therese. Ikaw ang 
mag-ingat.” Sabay na silang pumasok sa kani-
kanilang kotse, nauna siyang nagpull-out, kasunod 
si Therese.

Habang binabaybay ni Andie ang kahabaan 
ng Sen Gil Puyat Avenue, nagbalik sa isip niya ang 
unang pagkikita nila ni Therese, siyam na taon na 
ang nakakaraan. Noong mga panahong iyon, lihim 
siyang kumukuha ng mga ekstrang klase patungkol 
sa jewelry design. Dati pa ay may angkin na siyang 
galing sa pagdo-drawing pero tutol ang kanyang ina 
na kumuha siya ng kursong may kinalaman sa Fine 
Arts. Ang gusto kasi nito ay kumuha siya ng Business 
Administration para matuto siyang mamahala ng 
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negosyong naiwan ng kanyang ama. Labag man sa 
loob, sinunod ni Andie ang kagustuhan ng ina.

Pero hindi iyon nakapigil sa kanya para um-
attend ng mga seminars, exhibits at mga klase tungkol 
sa gemology, metallurgy at design. Sa isang klase sa 
pag-uuri ng mga bato niya nakilala si Therese. Agad 
silang nagkapalagayang-loob palibhasa’y pareho ang 
interest nila sa paglikha ng mga alahas. Nalaman 
niya na bunso ito sa dalawang magkapatid, at ang 
kuya nito ang namamahala sa fisheries ng mga ito sa 
Pangasinan. Doon din nakabase ang mga magulang 
nito. Magmula noon, halos lahat ng puwedeng 
pagkunan ng kaalaman ay magkasama nilang 
pinupuntahan. 

Last year sa kolehiyo nang dumating ang 
matinding trahedya sa buhay ni Andie. Napansin na 
niya ang laki ng ipinayat at ang panghihina ng ina. 
Ilang buwan din niya itong hinimok na magpatingin 
sa doktor pero lagi na lamang sinasabing okay lang 
siya hanggang isang araw ay nag-collapse na lamang 
ito. Stage 4 abdominal cancer, agresibo at terminal. 
Sa loob lamang ng walong buwan, tuluyan na siyang 
naging ulila. Si Therese ang nag-iisang taong naging 
karamay niya, ang tanging kaibigan at kapamilya na 
umalalay sa kanya sa gitna ng matinding dagok sa 
kanyang buhay.
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Hindi malaking sorpresa kay Andrea na sa kanya 

iniwan ng kanyang mommy ang lahat ng ari-arian 
nito. Pero ikinagulat niya na ibinenta na pala ng 
kanyang ina ang construction business nila anim 
na buwan bago ito pumanaw. Sa sulat na iniwan 
ng mommy niya, sinabi nito na alam nitong iba ang 
interes ni Andie at ayaw nitong humadlang pa sa 
pangarap ng anak. 

Follow your dreams, live your life. Be happy, ang 
huling habilin ng ina.

At kahit balot pa siya ng kalungkutan at pighati, 
susundin niya ito.

Pagka-graduate, kinausap niya si Therese. 
Nagkasundo sila na pumasok sa business nang 
magkasama pero ang isang bagay na talagang 
kailangan nila ay mas malalim pang training. Niyaya 
siya nito na sumama rito patungong Italy kung saan 
ito nakatakdang mag-aral pero tumanggi si Andrea. 
Kabilang sa sulat na iniwan ng ina ay ticket papuntang 
Boston at isang kontrata na nagsasaad na sa loob ng 
isang taon, mag-aaral at magti-training si Andie sa 
ilalim ni Svega, isang kilalang alahero. Bayad na ang 
tuition fee niya, pati ang tutuluyan niyang bahay. 
Masakit isipin na habang lumalaban ang ina sa sakit 
ay siya pa rin ang iniisip nito. Wala siyang intensyon 
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na sayangin ang napakagandang regalong ito mula 
sa kanyang mommy.

Pumunta siya sa Boston; si Therese naman ay 
lumipad patungong Milan. Pagkalipas ng tatlong 
taon, sinimulan nilang itayo ang kanilang negosyo. 
Mahirap sa simula pero nandoon ang suporta nila 
sa isa’t isa. 

Ngayon, unti-unti na silang nakikilala pagdating 
sa de-kalidad at kakaibang alahas. Balang araw, 
kapag fine jewelry ang pinag-uusapan, iisipin ng mga 
tao ang pangalang Andrese.

—————

Lumiko sa kanan si Andie patungong Chino 
Roces. Ilang minuto lamang ay tinatahak na niya 
ang kalsadang patungo sa kanyang tahanan. Inihinto 
niya ang sasakyan sa labas ng bahay na kinalakhan 
niya, pinatay ang makina at hinintay si Therese na 
makapag-park. Gamit ang susi, binuksan niya ang 
gate at sabay na silang pumasok. Nabili ng mga 
magulang niya ang lote noong panahong hindi pa 
gaanong developed ang Makati at mura pa ang lupa. 
Malaki ang bahay, dalawang palapag, may limang 
kuwarto dahil pangarap ng kanyang mga magulang 
ang isang malaking pamilya. 
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Pagpasok ng gate, bubungad agad ang malawak 

na garden na puno ng mga bulaklak na itinanim pa 
ng kanyang ina. Sa likod ng bahay, may mga puno 
ng mangga at makopa na kasing-edad niya. Luma 
man ang bahay, well-maintained ito at higit sa lahat, 
tahimik at payapa ang kapaligiran, tamang-tama sa 
pagpapalaki ng pamilya.  

Malapit na sila sa main door nang bigla iyong 
bumukas at sinalubong sila ng masayang sigaw. 
“Mama, you’re home!”

Mahigpit niyang niyakap at binuhat ang anak at 
pinupog ng halik. Ibayong kaligayahan ang pumuno 
sa kanyang puso nang marinig niya ang hagikhik ni 
JB. 

James Bennett Benavides, naisip niya. Ang 
limang taong gulang na batang ito, bibo, guwapo 
at malambing ay ang kanyang anak, ang kanyang 
mundo. Sa nakasanayang galaw, hinawakan ni JB 
ang mukha ng ina at ikiniskis ang ilong sa ilong 
niya. Habang pinagmamasdan niya ang mukha 
nito, nakikita niya ang matang halos kakambal ng 
sa kanya, malalim at light brown. Maliban dito, si 
JB ay perpektong kopya ng ama. Ipiniling niya ang 
ulo para maiwaksi ang alaalang iyon at natatawang 
ibinaba ang anak. Nakangiting napatingin siya kay 
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Therese nang ito ay magsalita.

“JB, nandito rin ang Ninang. Wala ba akong hello 
kiss?” Katulad ni Andie, mahigpit din nitong niyakap 
ang bata nang tumakbo si JB rito. Pinaka-paboritong 
tao sa mundo ni Therese si JB. Nang puntahan ito ni 
Andie sa Milan at nalaman ng babae na buntis ang 
kaibigan, nabigla man ay agad itong nakaagapay. 
Hindi nito itinuturing na sakripisyo ang ginawa, 
bagkus ay pribiliheyo. Napakabait at napaka-cute ni 
JB. Minsan maloko pero masayahing bata ito. 

“Ninang, alam mo ba?” Iyon ang laging simulang 
tanong ni JB. “Pumunta kami sa supermarket ni 
Nanay Maring, ’tapos alam mo ba?”

Natawa si Therese. “No, hindi ko alam.” Ibinaba 
nito si JB at patuloy silang naglakad papuntang sala 
habang tuloy-tuloy pa rin ang kwento ng bata. 

Nagpasalamat si Andie kay Nanay Maring nang 
iabot ng matanda ang baso ng iced tea. Dalagita pa 
siya nang magsimula itong magtrabaho sa kanilang 
pamilya at hindi na rin nakapag-asawa. Nang umalis 
si Andie papuntang Boston, iniwan niya ang bahay 
sa pangangalaga nito. At nang bumalik siyang buntis 
kay JB, si Nanay Maring ang nagsilbing ina niya. 
Bukod kay Therese, ito lamang ang puwede niyang 
pagkatiwalaan nang lubos sa pangangalaga sa anak.
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“Treinta minutos na lang handa na ang hapunan. 

Andie, sa Lunes na ang enrollment ni JB. Kung may 
gagawin ka, iwan mo na lang sa akin ’yung mga 
papeles at ako na ang bahala.”

Tumingin si Andie kay Therese. “May importante 
ba tayong appointment sa Lunes?”

“Darating si Matt Espiritu, ’yung nagpapa-design 
ng engagement ring sa ’yo. Hindi ko alam kung anong 
oras pero sa Lunes ’yun.”

Nag-isip si Andie. Nakausap na niya ang principal 
ng eskwelahan noong exam at interview ni JB. 
Isa-submit na lamang ang required na papeles at 
magbabayad ng tuition. “Nay, kung okay lang kayo 
na ang bahala. Aasikasuhin ko na lang mamaya ang 
mga kakailanganin. ’Yun na lang birth certificate ni 
JB ang wala.”

“Dumating na kanina. May pakete ka galing sa 
NSO.”

“Oh, good. Ihahanda ko na lang ’yung tseke. 
Salamat, Nay.”

—————

Pagkatapos ng dinner, niyaya ni JB si Therese 
na manood ng DVD. Hatinggabi na nang makatulog 
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ang bata at pinilit ni Andie ang kaibigan na doon na 
lamang magpalipas ng gabi.

Tahimik na ang bahay nang bumaba si Andie at 
nagtungo sa library. Umupo siya sa desk at inilabas 
ang folder na naglalaman ng lahat na patungkol sa 
schooling ni JB. 

Ang bilis ng panahon, naisip niya. Biruin mo, prep 
na ang kanyang anak, papasok na sa malaking school. 
Alam niya excited si JB sa darating na pasukan pero 
siyempre, hindi nawawala kay Andie ang pangamba. 
Lumalawak na ang mundo ng anak, mas maraming 
peligro. Gusto man niyang itago na lamang ito, 
imposible iyon.

Ilang minuto rin ang ginugol niya sa pagfi-fill 
out ng enrollment forms at pagkumpleto sa mga 
kakailanganing dokumento. Isa na lamang ang 
kulang, ang birth certificate ni JB. Saka naalala ni 
Andie ang sulat mula sa NSO. Madali niya iyong 
nahanap at dali-daling binuksan. 

James Bennett Benavides, March 8, 2008, Mother: 
Andrea C. Benavides, Father: Benedict F. Gallardo. 

Benedict Gallardo. Si Ben, ang ama ng kanyang 
anak. Malungkot na napangiti si Andie. Hindi lang 
basta ama ni JB si Ben, legal niyang asawa ito sa 
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loob ng pitong buwan. Napahilig si Andie sa upuan 
at nagbalik-tanaw sa minsan ay masaya, kadalasa’y 
mapait na nakaraan nila ng una at nag-iisang lalaking 
minahal niya.
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Boston, 2006

Linggo ng umaga. Naghahanda si Andie para 
pumunta sa Fogg Art Museum, featured ang Egyptian 
artifacts doon ngayon. Armado ng kanyang drawing 
book at lapis, iniisip niya na mas mainam pa yata kung 
sasakay na lamang siya ng bus. Ang bahay na kanyang 
inuupahan ay Victorian ang style na hinati sa apat 
na apartments. Karamihan sa mga bahay sa suburb 
na ito ng East Cambridge ay kapareho ng kanyang 
tinutuluyan dahil na rin sa dami ng unibersidad na 
nakapaligid dito. Marami sa mga kapit-bahay niya ay 
mga estudyante at ang iba naman ay mga retiradong 
Amerikano.

Anim na buwan pa lamang siyang nakatira sa 
Boston at aminado si Andie na hindi pa siya tuluyang 
nakakapag-adjust sa buhay rito. Unang buwan pa 
lang ay gusto na niyang lumipad pabalik ng Pilipinas. 
Palibhasa kasi ay Pebrero siya dumating—the height 
of winter. Para sa isang taong sanay sa init ng Pilipinas, 
napakalaking shock sa sistema ang sobrang lamig 
ng temperatura. Higit pa roon, kinailangan niyang 
i-familiarize ang sarili sa sistema ng transportasyon. 
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Kahit bihasang driver si Andie, hindi naman siya 
agarang makakakuha ng lisensya at isa pa, hindi 
rin siya sanay mag-drive sa snow. Marami pa siyang 
lugar na nais bisitahin sa Boston pero sa ngayon, ang 
tanging nakasanayan pa lamang niya ay ang ruta 
papunta sa jewelry workshop. Mabuti na lamang at 
mabilis niyang na-memorize ang schedule ng bus.

Palabas na si Andie nang bumukas ang pinto ng 
katapat niyang apartment. Ngumiti siya sa matandang 
babaeng kapit-bahay at binati ito. “Good morning, 
Mrs. Halloway.”

“Hello, Andie. Are you going somewhere?” 

“Yes. I’m going to visit a museum.” Si Mrs. 
Halloway ang kanyang landlady. Sitenta’y dos años 
ito, balo at nasa New York ang nag-iisang anak na 
lalaki. Agad niya itong nakapalagayang-loob at 
madalas silang magkasalo sa dinner.

“I thought you were finally going out on a date,” 
nagbibirong komento ng matanda. 

Napailing na lang si Andie. “No one’s asked me 
out yet. By the way, I went to the market this morning 
and I picked out some lobsters. Can you come over 
for dinner, say around seven?”

“Yes, of course. You’re such a nice girl, Andie. 
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Now, run along. And be careful.”

“I will. Is there anything you need? I can pick it 
up on my way home.”

“No, I’m all set but thank you.” 

Kumaway si Andie sa kapit-bahay at tuluy-tuloy 
nang umalis.

—————

Treinta minutos lamang sa bus ang biyahe 
papuntang Fogg Art Museum. Walking distance iyon 
mula sa Harvard University. Maganda ang panahon, 
kapapasok pa lamang ng summer. Hindi masyadong 
matao, karamihan ay mga estudyante na malamang 
ay kumukuha ng summer classes ang naroon. Hindi 
rin puno ang museum dahil na rin siguro sa nasa 
ikalawang linggo na ang exhibit. Kumpara sa mga 
naglalakihang museum sa Boston gaya ng Museum 
of Fine Arts, maliit lamang ang Fogg’s. Humingi muna 
ng permiso si Andie na mag-sketch bago siya nag-
ikot-ikot. Sa isang display ng mga antigong alahas 
nakahanap ng mauupuan si Andie at nagsimula 
siyang mag-drawing.

Sa sobrang konsentrasyon sa ginagawa, hindi 
pansin ni Andie ang nangyayari sa paligid pero may 
narinig siya na nakaagaw ng kanyang pansin. 
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“Ang ingay-ingay naman!” 

Tagalog ’yun, naisip niya. 

Lalaki at iritado ang boses. Hinanap ng mga mata 
niya ang taong nagsalita at nagtama ang tingin nila. 
Lumarawan ang pagkabigla sa mukha nito. Ngumiti 
lamang si Andie at nagpatuloy sa kanyang pagguhit. 

—————

May isang oras na rin sa museum si Ben. Hindi 
siya masyadong interesado sa art pero interesado siya 
sa history kaya dito niya naisipang pumunta para 
makapagpahinga sa pag-aaral. Isa pa, pinakiusapan 
siya ni Scott, ang kanyang roommate na lumabas 
muna at darating ang girlfriend nito. Hindi naman 
mahina ang pakiramdam ni Ben, alam niyang hindi 
balak ng dalawa na magsulat ng thesis.

May hawak siyang makapal na brochure at 
nakasaad doon ang deskripsyon at maikling istorya sa 
likod ng bawat artifact. Mataman niya iyong binabasa 
nang may marinig siyang nagtatawanan. 

Napakunot ang noo ni Ben sa pagkairita at 
napakomento siya, “Ang ingay-ingay naman!” 

Nakita niyang biglang napaangat ang ulo ng 
babaeng nakaupo’t nagdo-drawing. Tumingin ito sa 
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kanya at ngumiti. 

Unang pumasok sa isip ni Ben na naintindihan 
siya ng babae pero hindi iyon ang kanyang ikinabigla 
kundi ang ngiting ipinukol nito sa kanya. 

Maganda siyang babae, naisip ni Ben. 

Gaganti rin sana siya ng ngiti ngunit ibinaling 
na nito ang atensyon sa ginagawa. Nagdalawang-isip 
pa si Ben kung lalapit sa babae dahil mukhang busy 
ito pero gusto rin niyang malaman kung Pilipina nga 
ito. Bahala na.

Habang naglalakad siya palapit, pinagmamasdan 
niya ito. Nakakrus ang pagkakaupo at mukhang 
komportable sa posisyon. Hindi niya mahulaan ang 
height pero mahaba ang legs sa loob ng maong na suot 
nito. Mahaba rin ang buhok, lagpas balikat. Sa istilo 
ng damit, naisip niyang malamang estudyante. Jeans, 
T-shirt, rubber shoes. Nang makalapit, sumulyap siya 
sa dino-drawing nito. Wala siyang alam sa art, pero 
obvious na talentado ito base sa nakikita niyang 
drawing. Hindi ang mismong display ang ginagaya 
nito kundi parang interpretasyon.

 Maganda ang kamay niya, naisip ni Ben. Mahaba 
at elegante pero may maliliit na sugat. Nasulyapan 
niya ang kanang bahagi ng mukha nito at ang pinong 
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balat, maputi pero mamula-mula. Hindi na niya 
mapigilan pa ang kuryosidad.

“Hi,” panimulang bati niya. 

Umangat na naman ang ulo nito mula sa 
pagkakayuko at direktang tumingin sa kanya. Bumilis 
ang tibok ng puso ni Ben. 

Brown eyes. Light brown ang mga matang 
nakatitig sa kanya. Nabigla man, inilahad niya ang 
kanang kamay. 

“I’m Ben. Pilipina ka ba?”

Muling nangiti si Andie, awtomatikong tinanggap 
ang kamay ng kaharap. “Hindi sila dapat nag-iingay 
sa loob ng museum, di ba? Nakakapikon.”

Natawa si Ben. Wari’y hindi niya mabitawan 
ang kamay na hawak. “Oo, nakakapikon talaga.” 
Mataman niyang tinitigan ang magandang babaeng 
nasa harap niya. “What’s your name?”

Unti-unting binawi ni Andie ang kamay. Hindi 
niya maintindihan ang kuryenteng nararamdaman 
niya. “Andie. Andrea Benavides.”

“Andrea.” Halos pabulong ang bigkas ni Ben sa 
pangalan. Katahimikan ang naghari. Kapwa silang 
parang naiilang sa isa’t isa pero pareho namang 
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atubiling tapusin ang pagkakakilala.

Si Ben ang muling nagsalita. Tumango ang binata 
sa direksyon ng drawing pad na nakabukas sa hita ni 
Andie. “Art student ka?”

Umiling ito. “No. Business major ako pero nag-
a-apprentice ako ngayon bilang jewelry designer.” 

Pinagmasdan ni Andie si Ben. Hindi niya sigurado 
kung Español o Amerikano pero sigurado niyang may 
halo ito. Dark brown ang medyo kulot na buhok, deep-
set na mga matang napapalibutan ng nakakainggit 
na pilik-mata, nakaarkong kilay, matangos na ilong 
at labing mapupula. Matangkad, siguro ay nasa six 
feet at maganda ang pangangatawan. Malamang 
swimmer dahil medyo tanned ang braso nito at 
malapad ang mga balikat. Sa tantya niya, nasa 
twenty-seven o twenty-eight si Ben. Hindi dahil 
mukha itong matanda, kundi dahil sa confident na 
pagdadala sa sarili. 

Siya naman ang nagtanong. “Ikaw? Palagay ko 
hindi ka estudyante.”

Nangiti si Ben. “Hindi ba ako mukhang 
estudyante?” Namula si Andie. “Actually student 
ako. Graduate school nga lang. Political Economy and 
Government.”
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“Harvard?” 

Tumango lamang si Ben. Hindi maiwasang 
mapahanga ni Andie. Hindi biro-biro ang mag-aral 
sa Harvard, at hindi ganoon kadali ang matanggap 
sa graduate program ng eskuwelahang iyon. 
Makakatulong kung may pera ka, pero ang batayan 
talaga ay talino. Marahil napansin ni Ben ang 
ekspresyon sa kanyang mukha. 

“It’s no big deal. Mahilig lang akong mag-aral.”

“Scholarship?” 

Tumango si Ben. Muling nanaig ang katahimikan. 
Marami siyang gustong itanong kay Andrea pero hindi 
niya alam kung saan siya magsisimula. Hindi niya 
maintindihan ang reaksyong ito sa isang babae. Mula 
high school, napakadali para sa kanya ang makipag-
usap at lumapit sa babae. Hindi sa pagmamayabang 
pero siya pa mismo ang nilalapitan. Hindi importante 
kung Pilipina o iba pang nasyonalidad, wala siyang 
maalalang naging problema para sa kanya ang bagay 
na ito. 

Pero heto na nga. Alam niya, naiilang na si 
Andrea sa sitwasyon. Kailangan niyang gumawa ng 
paraan para matagal pa niya itong makausap. Muli 
siyang napatingin sa drawing book.
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“Um, sabi mo apprentice ka. Jewelry design?”

“Yes.”

“Hindi ako pamilyar sa kurso na ’yan. Saang 
college ka nag-aaral?”

Umiling si Andie. “Hindi kolehiyo. Nagti-training 
ako sa ilalim ng isang magaling na artisan. Ang 
jewelry store at workshop niya, malapit sa MIT.”

“Ah. Gaano katagal ang training?”

“Depende. Isang taon ang binayaran ko. 
Puwedeng i-extend.”

Napakunot-noo si Ben. “Isang taon? Gaano 
katagal ka nang nag-aaral dito?”

“Limang buwan pa lang. I arrived in Boston six 
months ago.”

“Pero ibig sabihin, baguhan ka pa lang dito. May 
kamag-anak ka bang tinutuluyan?”

“No. Mag-isa lang ako.” Sumasakit na ang leeg 
ni Andie. Kanina pa siya nakikipag-usap kay Ben 
na nakatingala. Isinarado niya ang notebook at 
nag-inat ng namimitig na niyang mga hita. Nang 
tumayo siya, bigla siyang nawalan ng balanse. Agad 
siyang hinawakan sa braso ni Ben at heto na naman. 
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Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganito 
ang nararamdaman niya sa hawak nito. Parang 
nakakapaso. 

Kung ang isang bagay ay nakakagulo sa isip, 
kailangang umiwas, naisip niya. 

Isinabit niya sa balikat ang dalang bag. “It was 
so nice to meet you, Ben. Anim na buwan na ring 
hindi ako nakakarinig ng Tagalog.” Bilang pagsubok 
sa sarili, inialok niya ang kamay para magpaalam.

Damn, pabulong na nasambit ni Ben. Napilitan 
siyang kamayan si Andrea pero hindi pa siya handang 
pakawalan ito. “Tanghalian na. Will you have 
lunch with me?” Nababasa niya sa mukha nito ang 
pagtanggi. “Please, Andrea? Tatlong taon na akong 
hindi nakakauwi sa Pilipinas. It’s been a while since 
may nakausap akong kababayan.”

Damn, naisip ni Andie. Hindi man siya 
komportable sa nararamdaman, hindi iyon kasalanan 
ni Ben. Wala namang mawawala sa kanya sa isang 
simpleng lunch. “Okay,” pagsang-ayon niya.

—————

May isang restaurant malapit sa Fogg’s na sabi ni 
Ben ay tahimik at masarap ang pagkain. Tama na kay 
Andie ang chicken sandwich at um-order naman si 
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Ben ng cheeseburger. Habang naghihintay sa order, 
inutusan ni Andie ang sarili na kumalma at tratuhin 
ang lahat sa kaswal na paraan kung kaya’t siya na 
mismo ang nanguna sa usapan.

“Sa Harvard ka rin ba nag-college?”

“Hindi. Sa Ateneo ako nag-college, UP for my 
master’s degree then natanggap ako sa Harvard. 
Ikaw?”

“Kaka-graduate ko lang. Magkaribal pala tayo,” 
nangingiting sabi ni Andie.

Mataman siyang tinitigan ni Ben. “La Sallista ka 
’no?”

Natawa si Andie sa ekspresyon sa mukha ni Ben 
na akala mo ay mortal na kasalanan ang nagawa niya. 
“Guilty. Actually, pinili ko ang La Salle kasi malapit 
lang sa bahay namin at mas mabilis kong matatapos 
ang kurso ko.”

“May rason ka para magmadali?”

“Gusto ko lang matapos agad. Hindi ako 
interesado sa kurso ko pero ’yun ang gusto ng 
mommy ko.” 

Nakakaunawang napatango si Ben. “Para sa 
isang anak, wala na yatang pinakamabigat na batong 
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pasanin kundi ang sundin ang expectations ng mga 
magulang,” may halong pait na tinuran ni Ben.

May istorya sa sinabi nito, naisip ni Andie. Pero 
hindi na niya binuksan ang topic na iyon. “PhD na 
ang kinukuha mo, right? Ilang taon ka na ba?”

“Twenty-eight. Ikaw?”

“Nag-twenty-one ako bago ako lumipad 
papuntang Boston. Legal age para wala ng masyadong 
problema.”

“Nakumbinsi mo rin ang mommy mo na payagan 
kang gawin ang gusto mo?”

Lumarawan ang lungkot sa mukha ni Andie. 
“Siya mismo ang nagpadala sa akin dito. She died 
nine months ago and huling hiling niya na sundin 
ko ang pangarap ko.” Hindi pa lumilipas ang pighati 
sa puso ni Andie sa pagkawala ng ina. Minsan hindi 
niya halos makaya ang pagka-miss niya rito. Hindi 
siya tumutol nang gagapin ni Ben ang kanyang kamay 
sa pagdamay. 

“I’m sorry, Andrea.” Matagal silang tahimik at 
magkahawak-kamay. 

Nabigla pa silang dalawa nang lumapit ang 
waiter na may dala ng kanilang order.
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Nagsalo sila sa simpleng pagkain at lumipas na 

rin ang pagkailang nila sa isa’t isa. Masaya silang 
nagpalitan ng impormasyon, opinyon at minsan 
katatawanan. Nalaman ni Andie na pagiging college 
professor ang pangarap ni Ben, na sa gitna ng pag-
aaral nito, nagtuturo rin ito sa Boston Community 
College. Nabanggit din niya rito ang best friend niyang 
si Therese, at ang pangarap nilang dalawa na maging 
jewelry designers.

Halos dalawang oras din silang naglagi sa 
restaurant, kapwa atubiling matapos ang sandaling 
iyon. Pero hindi sila puwedeng maglagi roon lalo na’t 
kanina pa sila tapos kumain. Nagkatinginan silang 
dalawa. 

Ngumiti si Andie. “Alis na tayo?”

Nais tumanggi ni Ben pero wala na siyang 
maidahilan. “Yeah.” 

Sabay na silang tumayo. Gusto sana ni Ben na 
hawakan sa braso si Andie para alalayan ito pero 
ramdam niya na hindi pa ito kumportable kung kaya’t 
isinilid na lamang niya ang kamay sa bulsa. Nang 
makalabas sila, humarap sa kanya si Andie.

“Salamat sa lunch. At sa company.”

“Same here.”
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“Well, kailangan ko nang umuwi.”

“Ihahatid kita.”

Umiling si Andie. “No, that’s okay. May 
pupuntahan pa ako. Goodbye, Ben. It was really 
nice to have met you.” Muling inilahad ni Andie 
ang kamay at tinanggap iyon ni Ben pero hindi iyon 
binitawan.

 “Gusto kitang makita muli, Andrea. Have dinner 
with me this Friday? Please.”

Nagtatalo ang isip at damdamin ni Andie. Alam 
niyang hindi lang kaswal na pagkakaibigan ang 
nangyayari sa kanila. May mas malalim pa na hindi 
niya alam kung gusto niyang palawigin. 

What the hell, naisip niya. “All right. I’ll see you 
Friday.”

Nailabas ni Ben ang hiningang kanina pa 
pinipigilan. Napangiti siya nang abot-tainga sa 
dalaga. “Okay. I’ll call you.”

Ngumiti na rin si Andie at naghandang umalis. 
Ilang hakbang pa lamang siyang nakakalayo nang 
biglang nasa tabi na naman niya si Ben, tumatawa. 

“What?” nabibiglang tanong ni Andie.
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Ilang segundo rin bago huminahon si Ben. 

Natatawa siya sa sarili. “Paano kita tatawagan? Ni 
hindi ko alam ang number mo?”

Napatitig si Andie sa kaharap at sabay na silang 
nagkatawanan.
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Naririnig ni Andie ang ring ng phone habang 
binubuksan niya ang pinto kung kaya’t nagmadali 
siya. Si Ben ang tumatawag. Sumilay ang ngiti sa 
kanyang labi at ang ngayon ay pamilyar nang thrill 
sa kanyang puso. 

Sa loob lamang ng isang buwan ay nakapag-
dinner na sila nang tatlong beses. Sa pangalawang 
yaya ni Ben, nanood pa sila ng sine. Noong isang 
linggo lang, sinamahan siya nito na maglibot sa 
Boston dahil nabanggit niya na hindi siya pamilyar sa 
downtown. Naging tourist guide niya ito at nagtungo 
sila sa Museum of Fine Arts, sa pamosong Fenway Park 
Baseball Stadium at nag-lunch sila sa pier sa may Inner 
Harbor. Hindi man pormal na napag-uusapan, pareho 
silang aware na bawat labas nila ay maituturing na 
isang date. Madalas ding tumatawag sa telepono 
ang binata para lamang mangumusta. Marahil kung 
nasa Pilipinas silang dalawa, panliligaw ang tawag 
sa ginagawa ni Ben. 

Pero wala sila sa Pilipinas. May kakaibang 
kalayaan ang bumabalot sa isang tao kapag nasa 
Amerika. Dito hindi mo masyadong alintana ang mga 

3
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matang nakatingin sa iyo, puwede mong di intindihin 
ang anumang opinyon nila. Mas relaxed at casual ang 
pananaw sa pakikipagrelasyon dito.

Kahit hindi pa nagkakaroon ng boyfriend si Andie, 
hindi ibig sabihin niyon ay hindi pa siya nakakaranas 
makipag-date. In college, hindi kadalasan pero 
lumalabas din siya pag may nag-i-invite. Abala 
man siya sa pag-aaral, hindi siya nawawalan ng 
manliligaw. Ngunit wala pa siyang naging seryosong 
relasyon. Kung magiging tapat siya sa sarili, iyon 
ay dahil kahit kailan ay hindi pa niya naramdaman 
sa kahit kaninong lalaki ang nararamdaman niya 
para kay Ben. Hindi ito nawawaglit sa isip niya 
mula pa noong una silang nagkakilala. Masaya siya 
pag naririnig ang boses nito at interesado siya sa 
lahat ng sinasabi nito. At higit sa lahat, nandoon 
iyong kilig sa tuwing magkasama sila. Ingat silang 
pareho na mahawakan ang isa’t isa sapagkat pareho 
nilang nararamdaman ni Ben ang tensyon, ang di-
maipaliwanag na chemistry sa pagitan nila. Hindi 
niya alam kung hanggang kailan nila kayang isantabi 
ang atraksyon para sa isa’t isa. 

—————

Sa kabilang linya, masayang pinakikinggan ni 
Ben ang malambing na tinig ni Andrea. Gusto man 
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niyang matagal kausapin ito, kulang ang oras niya. 
Niyayaya niya ito na kumain sila sa labas sa Sabado 
at manood na rin ng sine pero nag-suggest si Andrea 
na sa apartment na lamang nito sila mag-dinner at 
ito ang magluluto. Agad-agad siyang umoo. Matapos 
makumpirma ang kanilang date, nagpaalam na sila 
sa isa’t isa.

Ang totoo, talagang marami siyang kailangang 
gawin. Mayroon na lamang siyang dalawang buwan 
para i-finalize at i-depensa ang kanyang thesis. Malapit 
na rin ang pagbubukas ng klase at nadagdagan pa 
ang klaseng ituturo niya sa community college. Gusto 
man niyang makasama at makausap nang madalas 
si Andrea, hirap siyang makahanap ng oras.

Nalilito si Ben sa nangyayari sa kanya. Ngayon 
lang niya naranasan na isang babae ang palaging 
laman ng kanyang isip. Hindi ito ang normal niyang 
paraan ng paghawak ng relasyon. Mula nang 
magbinata siya, madali ang babae para sa kanya. 
Hindi niya kinailangan kailanman na magtrabaho 
para makuha ang atensyon ng mga ito. Hindi siya 
babaero o iyong tipo ng lalaki na nangongolekta. 
Kung sino ang kasama niya, nandoon ang kanyang 
atensyon. Pero hindi rin niya puwedeng sabihin na 
may nagtagal na siyang relasyon o kahit minsan man 
lang ay nagseryoso siya. 
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Kaya palaisipan para sa kanya ang nararamdaman 

niya para kay Andrea. Ilang beses na rin silang 
lumabas pero ni hindi pa niya ito tinangkang halikan. 
Hindi dahil natatakot siya na tanggihan siya nito, 
alam niya na mutual ang atraksyon sa pagitan nila. 
Kung magiging tapat siya sa sarili, natatakot siya na 
baka hindi niya kayang tratuhin ito at ang kanilang 
relasyon nang kaswal. Na baka si Andrea na ang 
babaeng babago sa kanyang buhay.

Ipinilig ni Ben ang ulo sa naisip niyang iyon. 

No, mariin niyang tanggi. Hindi siya naniniwala 
sa pag-ibig, hindi siya naniniwalang may isang tao na 
mamahalin mo habambuhay. Mapait siyang napangiti. 
Hindi niya iyon kailanman nakita sa kanyang pamilya, 
lalo na sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ang 
kasal ay hindi garantiya na rerespetuhin, mamahalin 
at magiging tapat ka sa iyong asawa. Iyon yata 
ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. At 
lalong kalokohan na ang pagkakaroon ng anak ay 
magpapatibay sa pagmamahalang iyon.

Hindi niya kayang mahalin si Andrea, hindi niya 
alam kung paano. Pero hindi ibig sabihin ay hindi 
niya kayang ibigay rito ang respect, affection at 
loyalty niya hangga’t magkasama sila. Iyon lang ang 
kaya niyang ibigay. Kung may boses na nagsasabi sa 
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kanya na mali ang kanyang desisyon, hindi na iyon 
pinansin ni Ben.

—————

Kanina pa handa ang hapunan, kailangan na 
lamang iinit at ihain. Nasa kuwarto si Andie, iniisip 
kung ano ba ang isusuot niya. Nang nag-empake kasi 
siya para tumira sa Boston, ang nasa isip lamang 
niya ay mag-aral at tapusin agad ang training kung 
kaya’t pulos sweatshirts, polo, pantalon at jacket ang 
dala niya. Kung hindi pa siguro nakialam si Therese, 
hindi niya maiisipang magdala ng palda at bestida. 
Sa huli, pinili na lamang niya ang cream na sleeveless 
na blusa at light brown na capri. Isinuot niya ang 
diamond stud earrings na naiwan sa kanya ng ina at 
ang hammered gold necklace na sarili niyang likha. 
Kaunting lipgloss at handa na siya.

Kalalabas pa lamang niya ng kuwarto nang 
marinig niya ang katok sa front door. Nang sumilip 
siya sa security peep, nakita niya si Ben. Agad-agad 
niyang binuksan ang pinto at masayang sinalubong 
ang bisita.

“Hi,” panimulang bati niya. 

Gumanti ito ng ngiti. 

“Hi.” Iniabot niya ang dala-dalang bouquet ng 
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daisies dito at ang bote ng wine. “Hindi mo ba ako 
papapasukin?”

“Ha? Oh, sorry. Come on in.”

Lumibot ang tingin ni Ben sa kabuuan ng 
apartment. First time niyang nakapasok dito. Malaki 
ang lugar, kung di siya nagkakamali, may dalawang 
kuwarto ito bukod pa sa maluwag na sala, sariling 
kusina at dining room. Simple ang mga kagamitan 
pero may isinabit si Andie na posters sa pader at may 
makukulay na unan at kurtina.

“Nice place. Masuwerte ka at nahanap mo ito.”

Naglalakad patungo sa sala si Andie kasunod si 
Ben. “Ang mommy ko ang nag-rent nito para sa akin. 
May kinontak yata siyang realtor. Mura ang monthly 
rental at tahimik ang neighborhood. Plus mabait 
ang landlady ko.” Nang lumingon si Andie, nakatitig 
lamang sa kanya ang bisita. “May problema?”

“Wala,” umiiling na tanggi ni Ben. Ang totoo, 
pagbukas pa lamang ng pinto ni Andrea, gusto na 
niya itong yakapin at halikan. Mahirap pero napigilan 
pa rin niya ang sarili. Huminga siya nang malalim. 
“Itatanong ko sana kung ano ang niluto mo, pero 
naaamoy ko na. Kaldereta, di ba?”

Natatawang sumagot si Andie. “Yeah. Nabanggit 
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mo na paborito mo ’yun. May Arabo na may pwesto 
sa market, nagtitinda siya ng kambing so ’yun ang 
niluto ko.”

Namilog ang mga mata ni Ben. “Talaga? 
Kalderetang kambing? Oh, wow!” 

Ginagap ni Andie ang kamay ng lalaki at hinila 
ito papuntang dining room. 

—————

“Grabe, ang dami kong nakain.” Nakasalampak 
sa sala si Ben, nakapikit ang mga mata. Si Andie 
naman ay maingat na binabalanse ang tray na may 
dalawang tasa ng kape. Ibinaba iyon ng dalaga sa 
mesita. Nang magmulat si Ben ng mga mata, ang 
mukha ni Andrea ang una niyang nakita. “Thank you. 
Ang tagal ko nang di nakakatikim ng lutong-bahay.”

Ngumiti lamang si Andie. “I’m glad nagustuhan 
mo.”

“Magaling kang magluto.”

“Tinuruan ako ng mommy ko. Isa pa, nag-e-
enjoy akong mag-eksperimento sa kusina.” Aabutin 
sana ni Andie ang kape para ialok pero hinawakan 
siya sa kamay ni Ben. Nang tumingin siya, umiling 
lamang ito. 
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Dinala ni Ben ang kamay niya sa labi nito 

at masuyong hinagkan iyon habang matiim na 
nakatingin sa kanya. Bumilis ang takbo ng pulso ni 
Andie at nang sapuhin ng isa pang kamay ni Ben ang 
kanyang pisngi at unti-unting inilapit ang mukha sa 
kanya, hindi siya tumutol. 

Banayad siyang hinalikan ni Ben, ngunit agad-
agad ang init na kanilang naramdaman. Hindi 
nagtagal at naging mapusok ang kanilang mga 
labi, ang yakap ay lalong humigpit. Nakakatupok, 
nakakapaso ang bawat halik, ang mga kamay ay hindi 
mapigil sa paghaplos. Ang katawan na lamang nila 
ang nangungusap at wari’y ayaw tumigil.

More, more, iyon ang sigaw ng isip ni Ben. 

Ang nais lamang niya ay matikman ang halik ni 
Andrea pero nang dumampi na ang labi nila sa isa’t 
isa, gusto niyang laliman pa nang husto ang halik. 

Lalo pang tumindi ang kanyang pagnanasa sa 
maalab na tugon ni Andie. Humigpit ang yakap niya 
rito, gusto niyang lalong magkalapit ang kanilang 
mga katawan. Hindi niya alintana na napahiga na 
si Andie sa sofa at siya ay nakaibabaw na rito, ang 
kamay niya ay humahagod sa dibdib ni Andie at 
magkadikit ang kaselanan nila. 
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Sari-saring emosyon ang gumuguhit sa utak ni 

Andrea. Mayroong kaba dahil ngayon niya lamang 
ito naranasan pero ang nangingibabaw ay ang hiling 
na huwag matapos ang sandaling ito. Magkadantay 
ang kanilang katawan, nararamdaman niya ang 
matigas na pangangatawan ni Ben at ibayong glorya 
ang pakiramdam na iyon. Mayroon siyang gustong 
abutin pero hindi niya alam kung paano. 

“Ben, please,” may halong pagsusumamong 
nabigkas niya.

Bigla ang balik ng katinuan kay Ben nang marinig 
ang boses ni Andrea. Biglang napaangat ang ulo niya 
at napatingin sa mukha ng dalaga. Labis na disgusto 
ang naramdaman niya para sa sarili nang pagmasdan 
niya ang bahagyang namamagang labi nito. Umangat 
siya mula sa pagkakadagan kay Andie at lumayo ng 
upo rito, pilit pinakakalma ang dumadagundong na 
tibok ng puso. 

“I’m sorry, Andrea,” ang tanging nasabi niya. 
Hindi siya makatingin dito.

Hindi pa humuhupa ang init na nararamdaman 
ni Andie. Bagaman naguguluhan siya kung bakit 
huminto si Ben, narinig niya sa salita nito ang 
pagsisisi. 
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Mabilis siyang umupo at inayos ang sarili. “Para 

saan, Ben?” mahinang tanong niya.

Nag-angat ng mukha si Ben at tumingin kay 
Andie. Gusto niyang haplusin ang mukha nito pero 
pinigilan niya ang sarili. “Sa lahat-lahat. I’m sorry. Di 
ko napigil ang sarili ko.”

“Inawat ba kita?” May inis sa tanong ni Andrea.

Kumunot ang noo ni Ben. “Hindi, pero…” 
nalilitong sagot niya.

Nakaarko ang kilay ni Andie, naghahamon ang 
mukhang humarap kay Ben. “To be honest, gusto kong 
halikan mo ako. Matagal na, hinihintay lang kita. And 
you did, hinalikan mo ako. Bakit ka huminto? Don’t 
you want me?” may halong hinanakit na pagtatapos 
ni Andie. 

Ang pagdaramdam sa boses nito ay hindi 
nakaligtas sa pandinig ni Ben. Lumapit siya sa 
kinauupuan ng babae at masuyong ikinulong ito sa 
kanyang mga bisig. Yumakap din si Andie at inihilig 
ang ulo sa balikat niya. 

“I want you, Andrea. Sobra-sobra,” puno ng 
damdaming bulong ni Ben. “I wanted to take things 
slow, ayaw kitang biglain. Pero hindi ko nakontrol ang 
sarili ko.” Dahan-dahan niyang iniharap ang mukha 
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ni Andie sa kanya. “Birhen ka pa.” Nabasa niya sa 
mukha ni Andrea ang katotohanan.

“Yes. At ikaw ang una. ’Wag mong sabihing ’yun 
ang pumipigil sa yo?”

“No.” Napangiti si Ben. “Alam mo bang may plano 
ako? Sa pangatlong dinner date natin, hahalikan 
kita, then maybe sa susunod, I’ll touch you hanggang 
masanay ka sa haplos ko. Then…” Hindi na natuloy 
ang sasabihin ni Ben dahil natatawang tinakpan ni 
Andrea ng kamay ang bibig niya.

“Stop! Nakuha ko na ang plano mo. Hindi ko na 
kailangan ang detalye.”

Napabuntong-hininga si Ben. “Hindi ko inaasahan 
ang nangyari kanina. I kissed you at ayaw kong 
tumigil sa halik lang.”

Hinanap ng labi ni Andrea ang labi ni Ben at 
mabining hinalikan siya. “Ayoko ring tumigil. Ben…” 
puno ng pakiusap na bulong ni Andie bago lakas-loob 
na nilaliman ang halik.

Iglap ang epekto niyon kay Ben. Madiing hinapit 
niya ang katawan ni Andrea at kinuyumos ng halik 
ang labi nito. Matagal, malalim, nakadadarang. 
Bumaba ang halik niya sa leeg, ang kanang kamay 
ay dumako sa dibdib nito, humaplos, ang daliri niya 
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ay hinanap ang tuktok at pinisil iyon. Kuryente ang 
dulot niyon kay Andrea at isang impit na ungol ang 
narinig ni Ben. Hindi niya sigurado kung kaya niyang 
huminto pero nagtaas siya ng ulo at matamang 
tiningnan ang kayakap. 

“Andrea…” may himig na pagtatanong niyang 
nasabi.

Lalong humigpit ang yakap ni Andie sa binata. 
Hindi siya makapagsalita, tanging tango lamang 
ang kanyang ginawa tanda ng pagsang-ayon. Iyon 
lamang ang hinihintay na senyales ni Ben. Maingat 
niyang pinangko si Andrea at naglakad papunta sa 
kuwarto nito.

—————

Madilim sa loob ng kuwarto, may bahagyang 
liwanag na nanggagaling sa bintana. Bubuksan sana 
ni Ben ang switch pero pinigilan siya ni Andrea. 
Humakbang ito papunta sa tabi ng kama at binuksan 
ang lampshade. Nabalot ng mapusyaw na ilaw ang 
silid. 

Ngayong nandito na sila, hindi niya malaman 
ang gagawin. Lumingon siya sa kinatatayuan ni Ben 
pero nakalapit na ito sa kanya at masuyo siyang 
niyakap. 
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“Hey, it’s okay,” mahinang bulong nito sa kanya.

“Hindi ko alam ang susunod, Ben,” may 
pangangambang sagot niya.

“Relax,” anang binata, banayad na hinahaplos 
ang tensyonadong katawan ni Andrea. “Sigurado 
ka ba? Hindi ako nagmamadali, hindi natin ito 
kailangang gawin ngayon.”

Kumakalma na si Andie, bumabalik na ang 
excitement na nadama niya kani-kanina lamang. “I’m 
sure. Make love to me, Ben.”

Hindi na sumagot si Ben. Ginagap niya ang 
labi ni Andrea at mabining sinimulan itong halikan. 
Hindi siya tumigil hanggang sa maramdaman niya 
na sinusuklian ng init ni Andie ang kanyang halik. 
Hinapit niya ang baywang nito palapit hanggang 
sa magdikit ang kanilang mga kaselanan. Imbis na 
kabahan, hindi napigilan ni Andie ang indayog ng 
kanyang mga balakang. Halos makalimutan ni Ben 
ang kontrol sa sarili. Panandalian siyang huminto 
upang alisin ang blusa nito at bra. Tumambad sa 
kanya ang di-kalakihan ngunit perpektong dibdib 
nito. Ang mga kamay niya ay nagsimulang hubugin 
at pisilin ang mamula-mulang rosas sa tuktok niyon.

Napapikit si Andie sa ibayong sarap na 
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nararamdaman. Nang yumuko si Ben para ikulong sa 
bibig ang kanyang dibdib, nagitla siya. Nang umikot 
ang dila ni Ben, isang impit na iyak ang pinakawalan 
niya. Gumuguhit ang init sa buo niyang katawan at 
ang kanyang mga kamay ay gumalaw para hubarin 
ang pang-itaas ni Ben. Nang ganap na magkadikit 
ang hubad nilang katawan, ayaw na ni Andie na 
mahiwalay pa rito.

Iginiya ni Ben pahiga sa kama si Andrea at inalis 
niya ang pantalon nito. Buong pananabik niyang 
pinagmasdan ang katawang nakatambad sa kanyang 
harapan. 

God, she’s perfect, naisip niya. Mula sa tayung-
tayong dibdib nito, sa maliit na baywang, mahahabang 
legs, porselanang kutis, wala siyang makitang 
imperpeksyon. Humiga siya sa tabi ni Andrea at 
muli itong hinalikan sa mga labi. Bagamat darang 
na darang na si Ben, nangingibabaw pa rin ang pag-
iingat. Gusto niyang maging memorable ang first time 
ni Andrea. Gagawin niya ang lahat para mapaligaya 
ito.

Gumapang ang kamay niya sa dibdib ni Andrea at 
banayad sa simula ang haplos niya. Parang sanggol na 
sinipsip niya ang korona sa ibabaw niyon. Naririnig 
niya ang pagsinghap ng dalaga at ang mahihinang 
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ungol nito. Gumapang ang kanyang kamay pababa 
hanggang marating niya ang natitirang saplot ng 
kaniig. Dahan-dahan niya iyong hinubad at nang 
maramdaman niya ang init na nagmumula sa 
itinatagong hiyas nito, hinayaan niya ang mga daliri 
na humawi sa manipis niyong buhok. Naramdaman 
niya ang pitlag ng balakang ni Andrea kung kaya’t 
muli ay hinalikan niya ito habang ang kanyang 
mga daliri ay nagsimulang gumalaw sa sentro ng 
kaligayahan nito. 

Balot na ng pagnanasa si Andie, lubos na niyang 
ipinaubaya ang sarili kay Ben. Nang maramdaman 
niya ang mainit na hininga nito sa pagitan ng kanyang 
mga hita, walang pagtutol na iniangat niya ang 
mga balakang. Hindi maipaliwanag na sensasyon 
ang kanyang naramdaman. Ilang sandali pa ay 
napapaliyad na ang kanyang katawan, habol ang 
hiningang may pilit siyang inaabot. At nang marating 
iyon, isang impit na sigaw ang namutawi sa kanyang 
mga labi.

Iyon lamang ang hinihintay ni Ben. Agad niyang 
hinubad ang huli niyang saplot at pumaibabaw siya 
kay Andrea. Banayad niya itong hinalikan sa labi at 
habang sila ay nakatitig sa isa’t isa, dahan-dahang 
pinag-isa niya ang kanilang katawan. Napakagat-labi 
si Andie sa kirot na naramdaman pero panandalian 
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lamang iyon. Mahigpit siyang yumakap sa binata 
habang si Ben ay nagsimulang gumalaw, sa simula’y 
marahan hanggang naramdaman niya ang pagsabay 
ni Andrea. Noon nawala ang kanyang kontrol, bumilis 
nang bumilis ang bawat ulos niya hanggang sa pareho 
nilang narating ang kasukdulan.


