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agkakasayahan si Monica at ang kanyang 
mga kaibigan sa dinaluhan nilang party. 
Biglang napatanga ang isang kaibigan niya 

nang matanaw ang isang lalaking paparating. 
“Uh‑huh! This is the ultimate kilig!” bulong nito. 
Napalingon siya sa lalaking tinutukoy ng 

kaibigan. Kadarating pa lang nito sa party pero 
parang pinaiikot na ang tumbong ng mga kabarkada 
niya. 

“Huwag mo na siyang pag‑interesan. He’s mine!” 
“Ayoko ng tisoy—” Naudlot ang sinasabi niya 

nang kurutin siya ng kinikilig na kaibigan. 
“He’s headed this way!” anito. 
Itinulak siya nito para malayo sa mga dumarating 

pero hinarang siya ng lalaking kasama ni Rod.
“Monica, this is Roderick. You may call him 

‘Rod.’” Bumaling ang nagpapakilala sa lalaki. “By 
the way, Rod, Monica is an heiress... a twenty‑one‑
year‑old heiress!” 

Nagtawanan sila. Mula nang mamatay ang daddy 
ni Monica noong isang taon, iyon na ang biro sa 
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kanya ng lahat. Nakitawa rin ang kaibigan niya pero 
kinukurot siya nito sa tagiliran. 

“Nice meeting you, Rod.” Tinangka na niyang 
lumayo bago pa matuklap ang kanyang balat. Pero 
talaga yatang inilalagay nito sa panganib ang buhay 
niya. 

“Shall we dance?” Pinigilan siya nito sa isang 
braso. Walang nagawa ang kaibigan niyang 
nagseselos kundi bitiwan ang balat na kinukurot nito.

 “I hope you didn’t choose to dance with me 
just because I’m an heiress,” biro niya habang 
nakikipagtitigan kay Rod. Sayang ang pagkukulot 
niya ng pilik‑mata kung hindi nito mapapansin ang 
kanyang mga mata. 

Napatawa ito, kinabig siya palapit at inilapit ang 
bibig sa kanyang tainga. “Kahit hindi ka heredera, 
you’re still the prettiest girl here,” bulong nito. 

Mahirap kontrahin ang isang lalaking 
nagpupumilit na maganda ang isang babae kaya 
sinuklian niya ito ng matamis na ngiti. Habang 
halos magyakapan sila, nasulyapan niya ang mga 
kaibigang nanlilisik ang mga mata sa kanya. 

Ego‑trip lang ’to. Ngumiti siya kay Rod para lalong 
mamatay sa inggit ang mga kabarkada niya. 

“Do you believe in love at first sight?” Humagod 
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ang tingin nito sa kanyang mukha, tila hindi 
makapaniwalang nagkatagpo sila. 

“I dunno....” Nagpa‑cute naman siya, kunwa’y 
nahihiyang tumingin dito. 

“I never believed in love at first sight,” anito. 
Nang mapatingin dito, nagulat at napahiya siya 
dahil nag‑ilusyon siyang na‑in love ito sa kanya nang 
idagdag nitong, “... Until now.” 

Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa dramang 
iyon?

Kinabukasan, nagulat na lang si Monica nang 
makatanggap ng isang dosenang roses mula kay 
Rod.  Nang sumunod na araw, dumating ang isang 
dosenang malalaking Hershey’s Chocolate Kisses. 

Matamis na ang timplada niya nang dumating 
si Rod sa pangatlong araw. Mula noon, inaraw‑araw 
siyang puntahan nito; kung hindi bulaklak 
ang dala nito ay tsokolate. Parang siya na ang 
pinakamagandang babae sa buong mundo. 

Pagkatapos ng isang buwang panliligaw, 
dumating ang pinakamalaking kilig ng buhay niya. 
Nagtapat ito ng pag‑ibig sa kanya.

“I’m absolutely in love with you, Monica.... Will 
you marry me?” Inialay nito ang isang diamond ring 
sa kanya. 
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Hindi niya nakuhang magsalita.

ILANG ARAW LANG ang pinalipas ni Rod bago 
muling sinorpresa si Monica. Nagulat na lang ang ina 
at ang dalawa niyang tiya nang lumabas ang anunsyo 
ng kanilang kasal sa isang society page. 

“Masyado naman yatang mabilis ang lalaking 
ito,” puna ni Tia Beata ang anunsyo. “Ni hindi kami 
kinonsulta!”

“Ba’t nga ba nagmamadali ’yang manliligaw mo? 
Bata ka pa naman!” sulsol ni Tia Perdita. 

“Lubayan ninyo ang dalaga ko,” biro ng mama 
niya. “Minsan lang dumating ito sa isang babae. 
Dapat lang na samantalahin niya!” 

“Ay ’sus! Gusto mo pang gumaya sa iyong 
maagang umalembong!” baling ni Tia Perdita. 

“Hindi kaya may ibang motibo ang lalaking 
’yan?” bulong ni Tia Beata. 

Pangiti‑ngiti si Monica habang nagbibiruan at 
nagbabangayan ang mama niya at ang dalawang 
tiyang matandang dalaga. 

Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sariling 
hindi siya sigurado sa kanyang damdamin para sa 
katipan. At hindi pa rin siya mapakali nang dumalaw 
si Rod kinagabihan. 
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“Is there anything wrong, Sweetheart?” Kinilatis 
nito ang mukha niya. 

“Well....” Umiwas siya ng tingin, hindi 
maintindihan kung bakit may kakaiba siyang kutob 
dito. Para kasing ang lambing‑lambing niyang kumilos at 
magsalita pero naiilang ako sa mga mata niya.... Parang 
kinikilatis ako.

Sasabihin na sana niya ang mga alinlangan nang 
bigla siyang halikan nito. Pumikit siya at hinintay 
ang nakakahibang na damdaming dapat ay kasabay 
ng panghihimok ng dila nito sa kanyang mga labi. 
Ano ba ’to? Nababasa lang ako ng laway pero wala akong 
maramdaman! 

Nang imulat ni Monica ang mga mata ay laking 
gulat niya nang makitang nakatingin sa kanya si Rod 
habang hinahalikan siya. Mayamaya ang bahagya 
nitong inilayo ang mukha.

Ibig sabihin, hindi siya nadala sa halik ninyo, Gaga! 
Lalo siyang kinabahan sa nangyayari. Ngumiti na 
lang siya dahil walang maisip gawin. 

“What’s wrong, Baby?” Malambing ang boses 
nito, tila sinusuyo siya. Pero nasulyapan niya ang 
mga kamay nitong nakakuyom. Tila nagpipigil ang 
mga iyon na masakal siya. 

Lumayo siya nang kaunti, kung di ay baka 
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tuluyan niya itong maitulak. “Pag hinahalikan mo 
’ko, ano’ng iniisip mo?” tanong niya. 

Napatawa ito. “Ano pa’ng dapat kong isipin?” 
Nagkibit‑balikat siya. Hindi niya malaman kung 

paano aalisin ang kaba at pag‑aalinlangan.

PAKAKASALAN KO BA TALAGA SIYA? Iyon na 
naman ang sumingit sa isip ni Monica. Isang libo at 
isang beses na niyang itinanong iyon sa sarili. 

Pinagmasdan niya ang natutulog na si Rod, ang 
walang kapintasang kaguwapuhan nito. Payapa ang 
mukha nito at mamula‑mula ang makinis na balat. 

Nasa Puerto Azul sila at kahit doon na pulos 
mayayamang Pilipino at dayuhan ang nagpupunta, 
nangingibabaw pa rin ang pagkaguwapo at 
perpektong hubog ng katawan ni Rod. 

Isang linggo na lang bago sila ikasal. Dahil 
natataranta ang mga kamag‑anak niya at ilang 
kaibigan nito para sa kanilang handaan, niyaya siya 
nitong magpahinga roon. 

“Tumakas muna tayo sa gulo,” biro nito.
Napapailing na inalis ni Monica ang tingin sa 

lalaki. Inilabas niya ang kanyang mga papel at lapis. 
Naitakda na ang fashion show na sasalihan niya at 
dapat simulan na ang pagdidisenyo ng mga damit. 
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“Ang sipag naman ng sweetheart ko.” Nagising 
si Rod, tila nangangarap pa habang pinagmamasdan 
siya.

Umiwas siya ng tingin. Dapat ay nag‑iinit ang 
kanyang mukha, pati na ang buong katawan dahil sa 
pagnanasa sa mga mata nito. Sa halip ay kinabahan 
siya. Anupa’t sumagi sa isipan niyang hindi taos sa 
kalooban ni Rod ang mga ipinapakita nito. Parang 
pinag‑aralan nito kung paano tumingin at kumilos 
ang isang mangingibig at ginagamit lang iyon sa 
kanya. 

Parang nag‑graduate siya sa Bachelor of Arts 
on How To Look In Love Without Being In Love! 
Nanlamig siya sa tinutumbok ng kanyang pag‑iisip. 
Kung aral ang kilos niya, ibig sabihin hindi totoong mahal 
niya ako. 

“Are you okay, Sweetheart?” Tumagilid ito at 
pinagmasdan siya. 

Tumango siya at ibinaling ang tingin sa mga 
ginuguhit. Mas madaling harapin ang trabaho 
kaysa isiping magpapakasal siya sa isang lalaking 
nagkukunwari lang sa pagmamahal sa kanya.

“I bet you’ll earn a small fortune in that fashion 
show.” Sinipat nito ang mga disenyo. Maya’t maya 
ay kasama niya ito sa mga lakad, nakikisalamuha sa 
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kanyang mga kakilala. 
Pilit niyang itinago ang munting kabang 

kumukulbit sa kanya tuwing may mababanggit si 
Rod tungkol sa pera. “A hundred thousand or two... 
plus the exposure. You know, the chance to meet more 
rich clients for the boutique,” nag‑aalangan niyang 
pag‑amin.

Napahampas ito sa hita. May kakaibang ningning 
ang mga mata nito nang bumaling sa kanya, “That’s 
great, Sweetheart! May dadating akong pera. Pero 
may nabakanteng unit sa Wack‑Wack Towers. Gusto 
ko talaga ’yon para sa ’tin. Puwede mo bang bigyan 
kahit downpayment lang. Ako na’ng bahala sa 
balance.” 

Tumindi na naman ang kanyang kaba nang 
banggitin ni Rod kung ilang milyon ang kailangang 
ilabas niya para roon. Nakapagbigay na rin siya 
ng paunang bayad para sa BMW na ipinalit nito sa 
dating kotse.

“I’m sorry, Rod.” Nakikiusap siya na para bang 
obligasyon niyang pagbigyan ang lahat ng gusto nito. 
“I don’t have that much. Ayokong ubusin ang savings 
ko dahil kailangan natin ng seed money pagkatapos 
ng wedding.” 

Nabahiran ng pagkainis ang mukha nito. “Hindi 
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ko alam na marunong ka palang magtipid sa pera.” 
Hindi ba dapat matuwa ka dahil marunong maghawak 

ng pera ang mapapangasawa mo? gusto sana niyang 
isagot dito pero iba ang sinabi niya. “Kailangang 
pagkasyahin ko ang allowance at ang suweldo ko. Isa 
pa, di ba kay Mama naman tayo titira? Ang laki‑laki 
ng bahay namin. Sa ’kin din naman mapupunta 
’yon.”

Nagliwanag bigla ang mukha nito. “Hey! Don’t 
worry, we don’t have a problem here!” 

Sapat na dapat iyon para gumaan ang 
pakiramdam niya kung hindi lang sa sumunod na 
sinabi nito.

“Hindi na rin magtatagal ang mama mo. Dapat 
lang na malapit tayo sa kanya habang kailangan niya 
tayo.” 

Tumawa nang malakas si Monica para maiubo 
ang histeryang tila magpapasamid sa kanya. “Si 
Mama? Naku, malakas pa iyon. Pag hindi nga ako 
nag‑ingat, mauuna pa ’ko doon!” 

Naging blangko ang mukha ni Rod. Tumingin ito 
sa malayo na tila may kinakalkula bago ito tuluyang 
humiga ulit para magpahinga.

“IKAKASAL NA LANG KAYO, hindi pa kayo 
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makapaghintay,” sita ni Tia Perdita kay Monica 
pagkagaling nila ni Rod sa Puerto Azul. “Hindi 
magandang tingnan ’yang nagsosolo kayo sa mga 
lugar na may mga kuwarto!”

Nadagdagan ang panlulumo niya. “Walang 
nangyaring masama, Tia Perdi. Pagod na pagod na 
kami pareho. Nag‑drawing lang ako at natulog si 
Rod.”

“Ano?” Sindak na sindak at galit na galit naman 
si Tia Beata. “Aba’y nakakainsulto ang lalaking 
iyan! Mag‑isa kayo doon, ni hindi ka man lamang 
sinubukang halikan?”

“Tama!” Bumaligtad ng opinyon si Tia 
Perdita. “Kung talagang mahal ka niya, hindi 
siya mag‑aaksaya ng panahong maghalik habang 
nagsosolo kayo!”

“N’ung kapanahunan ko, bumibilis ang kamay ng 
mga manliligaw kapag naiiwan akong mag‑isa,” ani 
Tia Beata.

“Lubayan ninyo ang anak ko,” pagtatanggol ng 
ina sa kanya. “Mabuti nga at matino si Rod.”

“Mabagal ’ika mo,” ani Tia Perdita.
“Mukhang hindi barako,” sulsol ni Tia Beata.
“Puwes! Masuwerte si Monica dahil gentleman 

ang mapapangasawa niya!” sabi ng mama niya.
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Napatanga si Monica. Who wanted a gentleman 
in bed?

NANLALAMIG SI MONICA dahil sa matinding 
kaba. Subalit hindi iyon ang karaniwang pangamba 
ng isang ikakasal. Isang oras na siyang naghihintay sa 
limousine na nakaparada sa labas ng Manila Cathedral. 

Wala pa si Rod! Iyon na yata ang pinakamalaking 
bangungot para sa isang babae. Paali‑aligid sa kanya 
ang mama niya at sina Tia Beata at Tia Perdita. 

“Huwag kang mag‑alala, Hija,” anang huli. 
“Na‑traffic lang siguro siya.” 

Matabang pa sa tubig ang ngiting naitugon niya. 
Sa Manila Hotel dapat natulog si Rod nang nakaraang 
gabi. Kahit lakarin nito mula sa hotel hanggang sa 
cathedral, imposibleng abutin ito ng isang oras. 

Rumagasa ang isip niya sa huli nilang pag‑uusap 
ni Rod. Naliwanagan niya ang mga motibo nito, 
ang mga nakatagong kahulugan sa pananalita. 
Unti‑unting nabubuo ang takot, pangamba at 
pagkapoot hanggang tuluyan iyong tumigas na 
parang bato sa kanyang puso. Inihanda na niya ang 
sarili sa bangungot na haharapin. 

Kalmado siya nang humahangos na lumapit ang 
isang kaibigan ni Rod. Hindi na siya nagtaka sa sinabi 



y Dahil Sa Pag-ibig Mo14

nito. 
“I’m sorry, Monica. We couldn’t find Rod....” 
Nagkunwari siyang nagtataka. Itinakip niya ang 

isang kamay sa bibig na kunwari ay pinipigil ang 
pagtangis. Saka siya hinimatay. 

Iyon mismo ang inaasahan ng lahat. 
Pinagkaabalahan siya ng ina at mga tiya. Wala ni 
isang nakaisip na manumbat sa kahihiyang aabutin 
ng pamilya.

“Hija... magpakatatag ka! Hindi ito ang katapusan 
ng mundo.” Pinaypayan siya ni Tia Beata. 

“Huwag kang mag‑alala, magtu‑tour tayo sa 
Amerika... kahit sa Europa....” Hinaplus‑haplos ni Tia 
Perdita ang kanyang noo. 

Huli na nang may makapansing hindi na halos 
makahinga ang mama niya. Dahil sa sobrang sama ng 
loob at tensyon, inatake ito ng matinding hika.
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akaraan ang limang taon....
“Wala! Walang bagay sa kanya!” 

Padabog na isinara ni Monica ang 
catalogue ng mga damit‑pangkasal.

Matagal na siyang nakatunganga sa isang sulok 
ng Costureras de San Luis, nag‑iisip ng magandang 
disenyo ng traje de boda para sa isang kliyente. 

Bigla niyang ibinato ang lapis. Naningkit ang 
mga mata niya nang mamataan ang isang ipis na 
gumagapang malapit sa paanan ng isang mannequin. 
Ang kapal talaga ng mukha nito! Halos buhusan na 
nga ng Lysol itong buong bahay...!

Tumayo siya, hinagip ang isang sapatos na 
pinaparentahan nila sa mga ikakasal at dahan‑dahang 
nilapitan ang ipis.

“Walanghiya ka talaga, Rod! Ang kapal mo, 
Gago!” Pinagpapalo niya ang walang kalaban‑laban 
na ipis.

Nakahinga siya nang maluwag pagkatapos. 
Malapit nang maubos ang limang‑taong‑gulang 
na galit niya kay Rod. Madalas nga niyang sabihin 

M
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sa pinsang si Ruth na kung lahat ng babaeng 
brokenhearted ay ibubunton sa ipis ang galit, baka 
maubos ang mga ipis sa mundo.

Namataan niya ang traje de boda na nakasuot sa 
isang mannequin. Katulad iyon ng suot niya nang 
maunsyami ang kanyang kasal. 

Wala sina Tia Beata, Tia Perdita at mga tauhan sa 
patahian kaya malakas ang loob niyang pagkatuwaan 
ang damit. Hinubad muna niya ang sandalyas at 
isinuot ang isang pares ng sapatos na pormal. 

“Tingnan natin kung bagay sa ’kin,” bulong niya 
habang isinusuot ang traje de boda sa ibabaw ng 
blusa at shorts. 

Hinawakan niya ang pumpon ng pekeng bulaklak 
at pumuwesto patalikod sa pinto ng patahian. Mula 
roon ay nakaharap siya sa malalaking salamin sa 
kabilang dulo ng malawak na silid. Napabungisngis 
siya. Handa na siguro siyang umibig ulit. Dati, 
tuwing maiisip niyang magpakasal ay parang gusto 
niyang maghuramentado. Pero ngayon, nakukuha pa 
niyang mag‑ilusyon. 

Handa na siyang magmartsa nang may maalala. 
“Ang music!” Halos magkatapi‑tapilok siya papunta 
sa CD disc player sa sala.

Maganda ang hitsura niya sa harap pero hindi 
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maisara ang zipper sa likod ng pangkasal dahil may 
suot pa siyang damit. 

Napuno ng mataginting na boses ni Basil Valdez 
ang bahay at patahian. Pinag‑ilusyunan na rin niya 
ang lalaking dapat naghihintay sa kanya sa altar. 
Siyempre, kabaligtaran ni Rod. 

Malaking lalaki iyon. Hindi maitago ang 
ka‑macho‑han sa pormal na pantalon at barong 
na yari sa pinya. Nakakatunaw ang mga mata 
nitong nakatitig sa bawat kilos niya. Higit sa lahat, 
nag‑uumapaw ang pagmamahal nito, tipong patay na 
patay sa kanya.... 

Nahinto ang ilusyon niya nang biglang bumukas 
ang pinto ng patahian. Nakatalikod siya rito pero kita 
niya mula sa salamin ang lalaking sumungaw bago 
tuluyang pumasok.

“Excuse me....” Napakunot‑noo si Topper, hindi 
makapaniwala sa babaeng kaharap. Si Monica ba ito? 
Dito ba siya nagtago pagkatapos ng....

Walang kaalam‑alam si Monica na nakilala siya 
ng lalaki. Sa loob ng tatlong segundo ay nakilatis niya 
ito. Ito! naisip niya. Ito ang lalaki sa ilusyon ko!

Malaking lalaki ito. Hindi maikakaila ang ka‑
macho‑han sa suot na shorts at t‑shirt na walang 
kuwelyo. Nakakatunaw ang mga mata nitong 
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nakatitig sa kanya. 
Pero hindi nag‑uumapaw sa pagmamahal! Tipong 

napipikon na siya at gusto akong patayin, saloob 
niya. 

“Miss!” anito. “Puwede bang magtanong? 
Naliligaw yata kami....” And stop looking at me like 
you’re waiting to be kissed, pilyong dagdag nito sa isip.

 “Saglit.” Tumalikod siya at mabilis na hinubad 
ang damit‑pangkasal. 

Napalunok si Topper. Nakatutok pa rin ang mga 
mata nito sa kanya. Tila masama pa ang loob nang 
makitang hindi niya hinubad ang ibang damit.

Umiwas ito ng tingin. Cool it, Topper! Hindi ka 
puwedeng magkagusto diyan!

“Saan ba kayo papunta?” Pormal ang tono ni 
Monica nang humarap dito. Kunwari may poise ako. 
Malay ba niyang sing‑lambot na ng gulaman ang tuhod 
ko! 

Napakunot‑noo ito. Mataray ang dating niya. 
“Hinahanap namin ’yung Golden Beach Inn. Banda 
dito raw pero parang hindi nauubos ang kalye,” 
anito. 

Ngumiti siya nang bahagya. “Parang bitukang‑
manok ang kalye kaya hindi agad ninyo makikita 
’yon.” 
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Itinaas niya ang isang braso para ituro ang 
direksyon papunta sa bahay‑tuluyan na pag‑aari 
ng kamag‑anak nila. Huli na nang maalala niyang 
maikli ang suot niyang blusa. Imbis na tumingin sa 
direksyong tinutukoy niya, natuon sa kanyang maliit 
na baywang at makinis na tiyan ang tingin ni Topper. 

Ibinaba niya ang braso at binatak pababa ang 
blusa.

Lalong nangislap ang mga mata nito. Dahil nang 
batakin niya ang blusa, bumakat naman dito ang 
kanyang mabibilog na dibdib na tila lalong sumikip 
sa panloob dahil sa pagtitig nito. 

Itinabing niya sa dibdib ang mga braso at 
nahihiyang humarap sa direksyon ng bahay‑tuluyan. 
“Derechuhin lang ninyo itong kalye, makikita n’yo na 
lang na nasa garahe na kayo n’ung inn. Ilang metro 
na lang iyon.” 

“Salamat, ha?” Nawala ang pagkabrusko ng 
mukha nito, ngumiti nang pilyo. “Mas gusto ko ’yang 
suot mo kesa sa traje de boda.”

Nag‑init ang mukha niya sa pagbibiro nito. 
Tumango lang siya at ngumiti. 

Nakaalis na ito pero hindi pa rin mabura‑bura 
ang ngiti ni Monica. May lumuwag na turnilyo yata 
sa utak niya nang matitigan ng lalaking iyon. 
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Magugulumihanan ang mga tiya niya kapag 
nalamang kinikilig at natutuliro siya sa isang lalaking 
noon lang niya nakita.

“Hindi kapita‑pitagan ang dating niya.” Inalala 
niya ang hitsura ni Topper. “Macho nga!”

“May kausap ka ba? O baka naman 
nakikipag‑usap ka na sa sarili mo!” Tatawa‑tawa si 
Tia Beata nang lumabas mula sa silid na nasa gilid ng 
patahian. 

Ang harap ng patahian ay show window ng 
kanilang mga nalikha. Sa loob naman ay may isang 
mesa lamang para kay Monica at mga sofa na upuan 
ng mga panauhin. Sa silid lahat ginagawa ang tunay 
na trabaho. Doon din nakalagay ang mga tela at iba 
pang gamit nila. 

“May nagtanong lang po.” Ibinalik niya ang 
damit‑pangkasal sa mannequin.

Tatlong dekada nang naitatag ng magkapatid 
na Beata at Perdita ang Costureras de San Luis. Bilang 
mananahi ng mga elitista sa San Luis, nagbibiro ang 
magkapatid na alam nila kung ano ang tunay na 
sukat ng baywang ng mga matrona at dalaga roon. 
Dinadayo rin sila ng ibang matrona mula sa mga 
kalapit‑bayan. 

Pinagmasdan ni Tia Beata ang pamangkin na 



Desire w
21CLASSICS

sa palagay nito ay tamang tagapagmana ng mga 
naipundar nila ni Tia Perdita. “Kapag ikaw ang 
ikinasal, Monica, pinakamaganda ang traje de boda 
na isusuot mo,” anito.  Kinuha nito ang medida at 
sinimulang sukatin ang laso. 

“Hindi pa ba kayo nadadala sa napurnada kong 
kasal? Saka akala ko nagiging matatandang dalaga 
ang tumitira sa bahay na ’to?” biro ni Monica bago 
tinulungan ang tiya. 

“Aba! Sino’ng matandang dalaga? Hindi 
ako!” Humarap ito sa salamin, hinaplos ang 
buhok na bagong tina at sinipat kung ayos pa ang 
pagkakalagay ng matte lipstick. May sasabihin sana 
ito pero tumunog ang cell phone na laging nakalagay 
sa bulsa nito. 

Aburido na ito nang sumagot. “Aba! Maraming 
ginagawa dito si Monica! Gahol na kami sa 
panahon, buntis na ’yung tatlong nagpapagawa ng 
pangkasal....”

Iniligpit niya ang sketchpad at ibang pangguhit. 
Alam na niya ang paksa ng usapan sa telepono.

“Si Ruth iyon,” anito. “Kung puwede raw 
tumulong ka saglit dahil sunod‑sunod ang mga bisita 
nila sa inn. Ba’t kasi hindi pa sila magdagdag ng 
tauhan!”
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Nagbubusa pa rin si Tia Beata nang pumasok siya 
sa bahay para magbihis.

LIKU‑LIKO ANG LANDAS na namamagitan 
sa magkadikit na lupa nina Monica at ang puwesto 
ng Golden Beach Inn nina Ruth. Kaya hindi niya 
inaasahang mabubungaran sa garahe ng inn ang 
lalaking totoong dahilan kung bakit buong puso 
niyang tutulungan ang pinsan.

Natuon ang pansin niya kay Topper habang 
ibinababa nito ang mga gamit mula sa isang 
maalikabok pero sosyal na four‑wheel‑drive na 
sasakyan. 

Pinagmasdan niya ang pagtensyon ng mga 
nagtitigasang laman sa braso nito habang binubuhat 
ang mga pagkalaki‑laking bagahe. Bumubukol ang 
mga muscle sa mga hita at mga binti nito tuwing 
tutungo para mailapag ang mga gamit.

Nang maibaba ang lahat, magkasalubong na ang 
makakapal na kilay sa mukha nitong babad sa araw. 
Pinagmamasdan nito ang dami ng bagahe sa paligid 
nito. 

“Kailangan mo ng tulong para ipasok ’yan?” 
Lumapit si Monica sa lalaki bago pa siya maunahan 
ng hiya.
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Tumindi ang pangungunot ng noo nito nang 
bumaling sa kanya. Unti‑unting nawala iyon nang 
mapansin ang nahihiya niyang ngiti pababa sa 
magandang hugis ng mga hita at mga binti na 
nakikita sa maikling damit na bulaklakin. 

“Bakit? Tutulungan mo ’kong buhatin lahat ito?” 
Mahina pero mababa ang boses nitong para kay 
Monica ay tamang‑tama sa malaking katawan nito. 

Tumango siya. “Pinsan ko ang may‑ari niyan,” 
tukoy niya sa bahay‑tuluyan. “Pinapunta nila ’ko dito 
para tumulong.” 

Umiling si Topper, saglit na pinaglandas ang 
tingin sa kanyang maliliit na balikat, mga braso at 
bilugang dibdib. “Salamat na lang! Sa liit mong ’yan, 
puwede ka nang isilid sa mga bag na ’to.”

Tumungo ito para buhatin ang isang malaking 
bag. Kasunod noon ang malutong na pagmumura 
nang mabuksan ang zipper sa gilid ng bag at 
magtalbugan ang tennis balls.

Tumalima kaagad si Monica. Tinulungan niya 
itong maghabol sa mga berdeng bolang gumulong 
sa semento hanggang sa damuhang nasa gilid ng 
garahe. 

Apat na ang bolang napulot niya at mabilis 
niyang nahabol ang isa pa nang mapansing nakatayo 
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lang ito at pinagmamasdan siya. 
Noon niya naalalang maluwang pero maiksi 

ang palda ng damit niya. Sa bawat paghakbang niya 
ay humahaplos ang malambot na tela sa kinis ng 
kanyang mga hita. Kanina, sa kagustuhan niyang 
makuha ang mga nalaglag na bola, hindi niya naisip 
na lumilislis ang laylayan ng damit pataas sa kanyang 
mga hita at humahakab sa kanyang bilugang 
balakang sa tuwing tutungo siya. 

Naisip na niya iyon ngayon. Hindi siya magtataka 
kung nasilip nito ang puno ng kanyang puwitan na 
bahagyang nasisilip mula sa kakarampot na panloob. 

Nakakasirang‑ilusyon naman ito, saloob niya. Akala 
ko pa naman medyo malagkit lang tumingin. Nakakita lang 
ng kaunting hita, nagsamantala na din! 

Binatak niya pababa ang damit bago lumapit dito. 
Nasigurado niyang marami nga itong nakita nang 
magtama ang kanilang mga tingin. 

Hindi maitatatwa ang kakaibang ningning sa 
mga mata nito nang gumalugad sa kanyang kabuuan. 
Animo’y tinutuklap mula sa kanyang hubad na 
katawan ang maninipis niyang damit. 

“Ito na ang mga bola mo, o!” Lumapit siya para 
ibigay ang mga bolang kinipit niya sa pagitan ng mga 
braso at dibdib.
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Nanganganib na malaglag ulit ang mga iyon kaya 
inumang niya ang mga bola kay Topper. Nakuha 
kaagad nito ang dalawang bola. Pero nang subukin 
nitong kunin ang ibang bolang nakakipit sa mga 
braso niya, sumanggi sa kanyang malamang dibdib 
ang kamay nito. 

Ganoon na lang ang init na sumilakbo at 
sumambulat sa kanilang dalawa. Nabitiwan nilang 
pareho ang mga bola na nagtalbugan na naman sa 
semento! Dahil natataranta na, wala siyang naisip 
gawin kundi habulin ulit ang mga iyon. Kaagad 
pumigil sa braso niya ang isang magaspang na 
kamay. 

“Puwede ba, huwag mo na ’kong tulungan,” 
anito. Nagsalubong na naman ang mga kilay nito at 
mukhang nauubusan na ng pasensya.

Nainsulto siya sa tono nitong animo’y siya pa 
ang may kasalanan sa mga nangyayari. “Bahala ka.” 
Pinalis niya ang kamay nito sa kanyang braso at 
tinalikuran ito.

Hitsura nito, saloob niya. Siya na nga ang nakaboso 
at nakahipo, siya pa ang galit! 

Naglakad siya papunta sa bulwagan ng 
bahay‑tuluyan. Napangisi siya nang marinig ang 
pagbubusa nito. 
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Nahulog na naman ang mga bola at napipikon 
na si Topper. “Bad trip talaga si Nato! Nagdala pa ng 
tennis balls, wala namang tennis court dito!”
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umahangos si Monica habang 
nanggagalaiting pumasok sa bulwagan ng 
bahay‑tuluyan. 

Naiinis ako sa kanya! gigil na sabi niya sa isip. 
Ang aroganteng supladong lalaking iyon! Tipong marami 
siyang sekreto at maitim ang hangarin! 

Pero hahalik muna siya sa butiki bago amining 
naiintriga siya at hindi matanggihan ang kakaibang 
damdaming ginising ni Topper sa kanya. 

Nadatnan niya sa bulwagan si Ruth na kausap 
ang isang lalaking mataas, tisoy at parang si Rod ang 
pagkaguwapo. 

Ipinakilala siya nito sa lalaki. “Monica, si Nato. 
Nato, si Monica, pinsan ko.” 

Karaniwan, sapat na ang tumango at ngumiti 
si Monica kapag ipinapakilala sa mga bisita sa 
bahay‑tuluyan pero parang namalikmata si Nato 
nang tumingin sa kanya. 

Para itong batang nabigyan ng napakagandang 
sorpresa. Pinagmasdan nito ang kanyang mukha 
at sabik na lumapit para makipagkamay sa kanya. 

H
ChaPter two
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“Monica, I’m so pleased to meet you.” 
Ngumiti siya nang kaunti. Naiilang siya sa 

ikinikilos nito, tila ba may alam tungkol sa kanya!
“Halika ka na, Nato.” Walang nahalatang kakaiba 

si Ruth. “Sasamahan na kita sa kuwarto mo. Tig‑isang 
kuwarto kayo ni Topper, di ba?” 

Nahila na nito ang lalaki at namayani ang 
katahimikan sa maliit na bulwagan ng bahay‑tuluyan. 
Natuon ang pansin ni Monica sa listahan ng mga 
bisita sa Golden Beach Inn. 

Christopher Romero... Topper.... Pinigil niyang 
mapangiti. Tigasin ang pangalan niya, bagay na 
bagay sa matigas na hilatsa ng mukha niya.... 
Sumulpot ang kapilyahan niya nang maisip na 
sing‑guwapo ng artista si Nato at tipong bodyguard 
si Topper. 

Napapitlag siya nang marinig ang malagom na 
pagtikhim malapit sa kanya. Lumayo siya sa mesang 
pinagpatungan ng listahan para hindi mahalatang 
iyon ang pinag‑iinteresan niya. 

“Wala bang tauhan sa lugar na ito?” 
Nakakunot‑noo na naman si Topper, hindi pansin ang 
tatlong malalaking bagaheng dala‑dala nito. 

Luminga‑linga siya sa paligid. Naririnig niya ang 
mga karaniwang ingay sa bahay‑tuluyan. May mga 
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katulong at panauhing kumikilos sa pangalawang 
palapag ng bahay. May mga tao sa kusina, sa tabi 
noong kainan at sa pinakasilong ng bahay‑tuluyan na 
daanan din papunta sa dalampasigan.

Pero nagkataon talagang sila lang ni Topper ang 
nandoon. Hindi niya kasalanan kung sinasadya ng 
tadhana na pagsolohin sila pero kung gusto nito ng 
ibang tao, gasino nang tawagin niya ang buong bayan 
ng San Luis. 

“Gusto mo ng katulong sa pagbubuhat niyan?” 
Ngumiti siya rito. Iyong ngiting pang‑asar dahil hindi 
siya maaapektuhan ng kasupladuhan nito.

Tumindi ang pagdilim ng mukha nito. Pansarili 
ang malaking problemang tinatakasan nito. At 
naintriga ito kay Monica bago pa sila nagkita. 
Mahirap itatwang nagsikip ang pantalon nito sa 
maikling sandaling pinanood ang pagtutuwad niya 
habang nagpupulot ng mga bola. 

Pag hindi ako nakapagpigil, saloob ni Topper, 
ihahagis kong lahat ang mga bagahe at uupakan ng halik 
ang babaeng ito! 

Nakikinita na nito ang pamagat ng mga balita 
sa pahayagan: ‘Batikang Abogado, Nanggahasa Ng 
Probinsyana!’ 

“Hindi ko kailangan ng katulong.” Nagtimpi ito 
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sa pananalita. “Gusto ko lang malaman kung saan 
ang kuwarto ko.”

“Alam ko ’yon.” Ngumiti siya nang matamis. 
Hindi niya alam eksakto kung ano ang iniisip ni 
Topper pero dalawang bagay lang iyon. Tiningnan 
ulit niya ang listahan para malaman ang numero ng 
silid nito bago pumunta sa lalagyan ng susi. “Dito 
’yon....” Lumingon siya bilang pahiwatig na dapat 
itong sumunod sa kanya. 

Tumango lang si Topper at sumunod paakyat 
sa hagdan. Ilang segundo lang ay nanumbalik ang 
init ng ulo nito. Wala itong pakialam sa sangkatutak 
na bagaheng dala‑dala; sanay itong magbisikleta at 
umakyat ng bundok. Kaya dapat bale‑wala itong 
pag‑akyat ko sa hagdanan. Sino ba naman ang hindi 
hihingalin sa pagkembot ng puwet nito!

Ibaba lang nito nang kaunti ang mga mata ay 
mapagpipistahan na ang mabibilog na hita at makinis 
na binti. 

Kalimitan, habang inihahatid ang mga panauhin 
sa mga silid, ikinukuwento nina Monica ang 
kasaysayan ng bahay‑tuluyan. Lumang bahay iyon 
ng pamilya Francisco at ipinagawa ng lolo ni Ruth. 
Pero wala siya sa kondisyong magkuwento. Gusto 
niyang kilalanin si Topper, tanungin ito tungkol sa 
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sarili, at higit sa lahat, alamin kung bakit ganoon ang 
kalakas ang dating nito sa kanya!

Binuksan niya ang kuwarto sa dulo ng pasilyo. 
Nauna siyang pumasok, binuksan ang mga bintana 
para papasukin ang sariwang hanging‑dagat. Mabilis 
niyang siniyasat kung malinis ang buong silid. 

Nang makita niyang nandoon lahat ang mga 
pangangailangan ni Topper ay bigla siyang tumalikod 
papunta sa pinto. Hindi naman niya akalaing nasa 
likuran niya mismo ang lalaki na akma namang 
pupunta sa bintana. 

Napabunggo na lang ang katawan niya sa 
matigas na kaha nito, napahulma ang kanyang 
mukha sa may balikat nito, nasa ilalim ng kanyang 
palad ang mainit at maskuladong dibdib samantalang 
napakapit ang mga kamay ni Topper sa kanyang 
balakang sa pagtatangkang mapigilan ang 
pagbabangga nila. 

“Sorry...!”
Sabay pa silang humingi ng paumanhin. Pero 

nang tumingala siya, nakangisi si Topper; halatang 
hindi nagsisisi, kagyat na naaliw pa sa kanyang 
pagkataranta.

“Sige.... Sana mag‑enjoy kayo dito.” Nagmadali 
na siyang lumabas ng silid.
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Hinila niyang pasara ang pinto at saglit na 
sumandal doon para pakalmahin ang natutulirong 
puso. Gusto niyang sampal‑sampalin ang sarili 
pagkatapos. Ano na lang ang sasabihin nina Tia Beata 
at Tia Perdita kapag nakita siyang mukhang asong 
ulol na naglalaway kay Topper? 

Naalala niya bigla si Rod! Iyon kaya ang epekto 
ng ginawa nito sa kanya? Pero marami na siyang 
nakilalang lalaki at tinanggihan mula noon.

Kinurut‑kurot niya ang sarili habang naglalakad 
sa pasilyo. Nagiging desperada na ba ako dahil wala na 
’kong naging boyfriend pagkatapos ni Rod? Napangiti 
siya sa sarili. O baka naman tinakasan ako ni Rod dahil 
may nakalaan sa ’kin na gaya ni Topper? 

MINUMULTO NA RAW ang antigong bahay sa 
harap ng simbahan ng San Luis. Hindi matahimik 
ang mga namatay sa pamilyang Campo‑Ceno, mga 
dating aristokrata sa bayan.

Matagal nang nawala ang pagkaaristokrata nila. 
Matagal nang naipagbili ang mga lupain. Nalugi 
na at kinuha ng isang Chinese ang mga negosyo ng 
pamilya.  Natira na lang ang Botica Campo‑Ceno na 
ipinagawa ng mga magulang ni Noleta nang maging 
pharmacist ito. 
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Pero nagkaroon ng kakaibang sigla ang lumang 
mansyon mula nang dumating mula sa isang 
religious retreat si Noleta. Kahit ang dalawang 
nirarayumang katulong ay tila napainom ng bitamina 
nang dumating ang boy sa kaisa‑isahang tindahan ng 
bulaklak sa San Luis. Sa unang pagkakataon, hindi 
korona ng patay ang padala sa mansyon. 

“Para po ito kay Ma’am Noleta.” Maingat na 
inilapag ng boy ang isang napakalaking orkidyas na 
kulay asul.

Nagpatumpik‑tumpik pa ito sa pag‑alis, hindi 
dahil naghihintay ng tip. Gusto nitong makita ang 
reaksyon ni Noleta na ibabalita naman nito sa mga 
amo at kasamahan. 

Walang patumpik‑tumpik sa kilos ng mga 
loyalistang katulong nang magpasalamat at giyahan 
ito palabas. Maingat na binuklat ni Noleta ang maliit 
na card. 

A rare orchid for an exotic beauty.... 

“Bakit walang nakapirma?” bulalas ng isang 
katulong.

“Natotorpe bang magsabi ang isang iyan?” usisa 
naman ng isa. 
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“Exotic beauty pa raw, sino kaya iyon?” 
Intrigang‑intriga ang dalawang alalay. 

Malihim ang ngiti ni Noleta. Isa lamang ang 
lalaking makakagawa ng ganoon. Ang lalaking 
hinintay niya nang pagkatagal‑tagal.



Desire w
35CLASSICS

akadungaw si Topper sa labas ng bintana 
sa silid na tinutuluyan sa Golden Beach 
Inn. Napansin ni Nato na nakapako ang 

kanyang mga mata sa mga taong naglalakad sa kalye. 
Araw ng Linggo noon at katatapos lang ng misa.

“Pare, pinapanood mo ba’ng mga manang na 
galing sa simbahan?” biro nito. 

Dumadaan si Monica at mga tiya nito sa harap ng 
bahay‑tuluyan. 

“Bahagi ito ng imbestigasyon natin,” palusot niya. 
“Ako ang imbestigador dito.”
Sumeryoso si Topper. “Kasali ako sa laban. Gaya 

ng doktor, meron akong sinumpaan.” 
Tinapik siya nito sa balikat. “Malaking bentahe na 

taga‑rito din pala si Monica pero hindi siya ang dapat 
nating bantayan.”

“Alam ko,” sagot niya. “Naintriga lang ako sa 
kanya. Hindi makakasira iyon sa trabaho mo.”

Magagalit si Nato kapag nalamang pinag‑aralan 
niya ulit ang resulta ng imbestigasyon nito para 
malaman ang lahat tungkol kay Monica. 

N
ChaPter three
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“MASYADONG MALAKI ANG ANO NIYA....” 
Napailing si Monica. “Hindi ’yun kasya dito. Kahit pa 
pilitin, masyadong masikip. Masakit ’yon, baka hindi 
siya tumagal—”

“Mawalang‑galang na po.”
Napalingon siya nang marinig ang malagom na 

boses sa may pintuan. Nandoon si Topper, parang 
namimilipit sa hiya. 

“Pasensya na kayo, hindi ako sanay sa ganyang 
pananalita. Laki ako sa mga pari.” Napangiti ito sa 
walang‑kahihiyang pagkukunwari. 

“Sapatos ang tinutukoy ko, maliit para sa.... ” Sa 
sobrang nerbyos, nabitiwan ni Monica ang sapatos.

Sabay silang tumungo. Nauna siya sa sapatos at 
kamay niya ang nahagip nito. Hindi siya binitiwan 
nito.

“Ang ganda ng singsing mo. Bigay ng lola mo?” 
Pasimple si Topper nang sabihin iyon. 

“Hindi lola ko ang may bigay nito,” aniya. 
Singsing daw iyon ng lola ni Rod. Bakit nga ba suot pa 
niya iyon? “Bakit? Alahero ka ba?” Dinagdagan niya 
ng kamandag ang panunuya rito. Imbis na dumiga, 
singsing na antigo ang pinagkakaabalahan nito!

“Ano sa tingin mo?” Lumapit pa ito. 
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Ilang pulgada na lang ang layo nito; katiting na 
lang ay mapapadait na ang taluktok ng kanyang 
dibdib sa tadyang nito, ang kanyang labi sa may 
lalamunan nito at ang kanyang tiyan sa may puson 
nito. 

“Wala akong interes na tumingin sa ’yo!” Laking 
pasalamat niya nang masabi ang kabaligtaran.

Ngumisi ito at nilunod siya sa 
makalimot‑pangalang titig. “Kailangan. Kailangang 
alamin mo kung gaano kalaki ang balikat ko, ang 
braso....” 

Nangangati na ang mga daliri niyang hipuin 
at alamin ang mga bahaging iyon. “Wala akong 
pakialam!”

Nainis ito kunwari.  “Paano mo ako maitatahi ng 
barong kung hindi mo alam ang mga sukat ko?” 

Parang binuhusan ng tunaw na yelo si Monica. 
“Magpapatahi ka ng barong?” 

Seryoso na ito nang tumango. “Sabi nila, kayo raw 
ang pinakamagaling gumawa ng barong sa buong 
probinsya.” Sumilip ang maliit na biloy sa gilid ng labi 
nito. Iyan talaga ang motibo ko sa pagpunta dito. Isa 
sa tatlong motibo....

Umiwas siyang pansinin ang maliit na biloy na 
noong isang araw pa niya gustong halikan. “Matagal 
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kaming gumawa dahil maingat kami. Mahihintay mo 
ba hanggang matapos namin? Isang buwan.”

“Isang buwan?” Nagningning ang mga mata ni 
Topper. Tipong may inaasahan itong magandang 
mangyayari sa loob ng isang buwan. “Maghihintay 
ako.”

Hindi niya ipinahalatang gusto niyang ngumiti 
hanggang magtagpo sa likod ng ulo niya ang kanyang 
mga labi. “Ano’ng gusto mong barong? Pinya o jusi?” 
Sinipat niya ang makapal na kaha at mahahabang binti 
nito. Kahit sako ang isuot mo, makapanginig‑tuhod ka pa 
rin. Itinulak niya sa isang tabi ang puso at pinaandar 
ang utak. Ibinuwelta niya sa negosyo ang usapan. 
“Marami kang pagpipilian. Pero mas mabuti ’yung 
classic design.” Kinuha niya ang catalogue ng mga 
barong. 

Kalimitan ay umuupo siya sa mesa. Sa harap niyon 
ay may upuang pambisita. Pero dahil parokyanong 
pinupuntirya si Topper, sa sofa siya umupo. Tumabi 
ito sa kanya at inusisa ang catalogue. 

Derecho ang tingin ni Monica, simple ang ngiti, 
mabilis at propesyonal ang kilos. Kahit mawala sa uso 
ang barong, hindi ko ipahahalatang naninigas na ang hita 
kong dinidikitan ng hita niya! 

Nangunot‑noo si Topper. Mahirap pumili kung 



Desire w
39CLASSICS

ang catalogue ay nakapatong sa hita ni Monica. Baka 
mabunggo ko’ng boobs nito habang tinitingnan itong 
catalogue. Masampal pa ’ko, saloob nito. “Hindi ako 
makapili. Puwede bang sukatan na lang muna ako?” 
anito. 

Sumang‑ayon kaagad siya, animo’y isang sosyal 
na kosturerang walang ibang iniisip kundi kagustuhan 
nito. Inihanda niya ang medida at talaan ng mga sukat 
ng kanilang parokyano. 

Nakatayo si Topper sa may salamin, 
pinagmamasdan ang bawat galaw niya.

Binilisan niya ang kilos kahit pinagpapawisan 
ang mga kamay niyang mahawakan ang matitigas na 
muscle nito. Malay ba naman ni Topper na hindi siya 
halos naghahawak ng medida. Ang pagsusukat ay 
ginagawa ng mga sanay na mananahi. 

Tumayo ito nang tuwid at binatak ang mga balikat 
para makuha niya ang tamang sukat nito. 

“Gusto ko’y maluwang, ’yung puwede akong 
kumilos nang ayos.” Nag‑init na ito sa malamyos na 
paghaplos ng mga daliri niya. 

Ngumiti siya. Ayos palagi ang mga kilos mo. Kahit 
hindi isulat, memoryado na niya ang sukat nito. Lalo 
na ang mga braso nitong sing‑laki na ng hita niya! 

Pareho silang natigilan nang humarap siya rito at 
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tangkaing kunin ang sukat ng dibdib nito. 
Natural sa isang kosturera ang ilagay ang medida 

paikot sa dibdib ng parokyano. Nagkataon lang na 
malaki ito at maliit siya kaya halos mayakap niya ang 
matipunong katawan nito. 

May kaunting nginig sa kanyang mga kamay 
nang pagtagpuin ang magkabilang dulo ng medida sa 
harapan nila, lalo pa at alam niyang pinagpapasaan ni 
Topper ang kanyang mukha.

Nanghinayang pa siya nang matapos sa 
pagsusukat. Isang bagay na nadama rin ng lalaki. 

“Tapos na ba?” Para itong batang naubusan ng 
sorbetes. “Sa hita, hindi mo ’ko susukatan?” 

Dahil inililis nito ang walking shorts, napasulyap 
siya sa matitigas na hitang nabubudburan ng maiitim 
na balahibo.

Binale‑wala niya ang kapilyuhan nito at nag‑abala 
sa ibang bagay. Pag hindi ako nakapagpigil, baka hiklatin 
ko pababa ang shorts na ’yan! “Ba’t kita susukatan sa 
hita, eh, hindi naman pantalon ang ipatatahi mo.” 
Naitago niya ang natutulirong damdamin. Ano ba’ng 
ginagawa sa ’kin ng lalaking ito? Kahit si Rod, hindi ko 
pinag‑isipang hiklatan ng salawal!

Sumulyap si Topper sa silid na tinitigilan ng ibang 
tauhan. Nang masigurado nitong walang makakarinig 
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sa kanila, tumungo ito hanggang halos magkapantay 
ang mga mukha nila.

“Kapag nagpatahi ba ’ko, kailangan kong 
mag‑fitting?” tanong nito. 

Tumango siya, hindi maalis ang tingin sa maiitim 
nitong mata na tila pinadilim pa ng makakapal na 
kilay at pilik‑mata. 

“Ibig sabihin, maghuhubad ako sa harapan mo?” 
Ngumisi ito bago tumayo nang tuwid at pinaliit ang 
tiyan. 

Bago lumala ang usapan tungkol sa hubaran, 
dumating si Tia Beata. Nasa tarangkahan pa lang ay 
tinatawag na nito ang mga katulong.

Lumabas kaagad si Monica para tulungan ito. 
“Wala po ang mga katulong. Kasama sila ni Tia Perdi.”

“’Sus! Marami akong pinamiling isda at prutas.” 
Napatingala si Tia Beata nang lumapit si Topper.

“Tutulungan ko na po kayo,” anito.
Si Monica naman ang nagulat nang mamalayang 

nasa tabi na niya si Topper at binubuhat nito ang 
dalawang malalaking bayong.

Sumunod na ito kay Tia Beata sa loob ng bahay 
hanggang sa kusina. Doon, bumaling sa kanya ang 
tiya.

“O siya, bahala na kayo dito,” anito bago tumuloy 
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sa sariling silid.
Tuluy‑tuloy naman si Topper sa pag‑aalis ng mga 

pinamili sa mga bayong. Inihilera nito lahat sa tabi ng 
lababo.

“Mama,” tapik niya sa balikat nito, “kusinero ka 
ba?”

“Hindi naman.” Binuksan na nito ang mga plastic 
na naglalaman ng isda. “Nagpapa‑impress lang sa 
’yo.” 

Matagal mo na akong na‑impress. Mahirap aminin 
iyon kaya tumahimik siya at hinayaan niya itong 
linisin ang malalaking isda. “Ba’t mo ba talaga 
ginagawa ito?” kulit niya. 

Ba’t nga ba? naitanong din ni Topper sa isip. Hindi 
ko kailangang gawin ito para malaman ang gusto kong 
malaman. “Malay mo,” anito at tumayo nang tuwid at 
binigyan siya ng makalimot‑pangalang ngiti, “baka 
may crush ako sa ’yo.” 

Sabi ko na nga ba! Hinubad ni Monica ang singsing 
na bigay ni Rod at inilagay iyon sa lalagyan ng sabon. 
“Huwag mo nga akong bolahin.” Sinimulan niyang 
iligpit ang mga hasang na inalis nito. Wala siyang 
kamalay‑malay na nakatutok ang mga mata nito sa 
singsing na hinubad niya.

“Hindi ako basta‑basta naniniwala sa bola,” 
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patuloy niya, medyo gigil na habang nililinis ang 
lababo. “Minsan na akong nagkamali diyan....” 

Napigil ang hininga ni Topper, hinihintay siyang 
magpatuloy. Nang hindi na siya muling nagsalita ay 
nagbiro ito. “Sabi ko malay mo kung may crush ako sa 
’yo... malay lang. Malay mo, gusto ko lang makikain 
ng pananghalian. Mukhang masarap iihaw itong mga 
’to.” 

Napabungisngis siya, hinagip ang mga kamay nito 
at sinabon ang mga iyon. “Puwede siguro. Marunong 
kang maghugas ng pinggan?” 

Hindi kaagad nakaimik si Topper. Kung ganitong 
lambing ang mapapala ko tuwing may gagawin ako... 
“Pati kaldero—” Natigil ang pagsasalita nito nang 
tapusin niya ang paghuhugas sa mga kamay nito. 
Napansin nitong isinusuot niya ulit ang singsing. 
Masungit na ang mukha nito nang umimik. “Alam 
mo, hindi bagay sa ’yo ’yang singsing na ’yan!” 

Nagulat siya dahil malayo iyon sa pinag‑uusapan 
nila. Napatingin siya sa singsing na mukhang 
napakalaki dahil sa laki ng bato.

“Tama ka.” Hinubad niya ang singsing at isinilid 
sa bulsa. “Hindi ko nga alam kung ba’t isinusuot ko pa 
’to.”
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SA BAHAY NA nina Monica kumain ng lunch 
si Topper. Nang bumalik siya sa tinutuluyang silid 
sa Golden Beach Inn, ikinuwento niya kay Nato ang 
nangyari. Ilang saglit lang ay nakaramdam na siya 
ng antok pero hindi naman pinayagang matulog ng 
kaibigan. 

“Sigurado ka ba sa nakita mo?” 
“Sigurado ako.” Humikab siya. “Memoryado ko 

’yung descriptions ng mga nawawalang alahas ni 
Wife Number One. Isa doon ang singsing na suot ni 
Monica.” 

Tumalim ang tingin ni Nato. “Paano mo nakilatis 
’yung singsing kung suot niya?”

Napangiti si Topper. “Hinubad niya dahil sinabi 
kong hindi bagay sa kanya. Hindi ko matiis na 
magsuot siya ng singsing na ninakaw na, pag‑aari pa 
ng isang babaeng pinatay.”

Napatanga ito. “Wow, Pare! Pakinggan mo’ng 
sarili mo! Parang nagseselos ka na!”

Napatawa siya at tuluyan nang humilata sa kama. 
“So what if I like Monica?”

“What if malaman niya ang tunay na papel mo 
dito?” baling nito. 

MAKAPANGYARIHAN ang isang babaeng iniibig, 
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naisip ni Noleta nang dumating ang isang dosenang 
roses. Lalong naging malihim ang kanyang ngiti. 
Nasa akin ang kapangyarihan kung tatanggapin ko siya o 
bibiguin. 

“Ang tindi ng tagahanga ni Ma’am Noleta!” anang 
mensahero.

Narinig niya ang pagbulalas nito bago siya 
tumalikod. Pakiramdam niya ngayon ay isang 
prinsesang naghihintay lamang sa pagdating ng 
prinsipe. 

Lahat ng bumili sa botika ay nabibigyan ng libreng 
ngiti at payo tungkol sa pag‑ibig. Napapatango 
lamang ang mga ito, saka bubulong ng: “In‑love ba si 
Noleta?”


