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now pronounce you husband and wife,” 
narinig ni Mariette na anunsyo ng pari. 

Kasalukuyan siyang nasa Manila Cathedral, 
nakatayo sa harap ng altar, at katabi ang lalaking 
pinili niyang makasama habang-buhay.

Nilingon niya ang asawang si Vaughn 
pagkatapos. Malapad ang pagkakangiti nito. Tulad 
niya ay masaya rin ito na ganap na silang mag-
asawa.

“You’re stuck with me now,” bulong nito sa 
kanya. “After this, hindi ka na puwedeng tumakbo 
na lang basta-basta para lang pagtaguan ako. We’re 
a team now.”

“I know, and I thank you,” nakangiting tugon 
niya.

Nagpapasalamat siya dahil sa kabila ng ilang 
beses niyang pang-iiwan dito ay hindi ito tumigil 
na hanapin at habulin siya. Hindi rin ito nagsawang 
hintayin ang pagbabalik niya sa tuwing mapapagod 
na ito kahahabol sa kanya. Iyon din ang dahilan 
kung bakit matapos siyang mapangaralan ng 
kanyang ina ay napagtanto niyang tama ang 
desisyon niyang pakasalan ito.

Chapter One

“I
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“Kiss! Kiss!” Pinukaw ng panunudyo ng 
kanilang mga bisita ang kanyang atensyon. 

Hindi namalayan ni Mariette na kanina pa pala 
sila nagtititigan ng kanyang asawa.

Mapanukso ang ngiti na binalingan siya nito. 
“Kiss daw sabi nila.”

Natatawang tumango si Mariette para 
pagbigyan ito at ang mga bisita. Hindi lingid sa 
kanyang kaalaman na kanina pa kino-control ng 
asawa ang sarili na halikan siya. Pero sa totoo lang 
ay iyon din ang kanina pa niya ginagawa. 

God! She’d been dying to kiss this man who’s 
now her husband.

Inabot muna ni Vaughn ang kanyang isang 
kamay saka iyon masuyong hinalikan. Hindi naman 
napigilan ni Mariette ang kiligin. Pagkatapos 
ay ikinulong nito sa pagitan ng mga palad ang 
kanyang mukha. Dahan-dahan nitong itinungo ang 
ulo hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi.

She smiled against his lips nang marinig ang 
hiyawan ng kanilang mga bisita. Alam niyang 
masaya ang mga ito para sa kanilang mag-asawa, 
ngunit hindi niyon matutumbasan ang nag-
uumapaw na kaligayahan sa kanyang puso.

Umungol naman ang asawa dahil kinailangan 
nitong putulin ang kanilang halik. Saka nito niyuko 
ang isang four-year-old  na humihila sa laylayan ng 
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barong nito. Narinig niya kung paano nagtawanan 
ang mga bisita sa eksena na ginawa ng bata.

“Papa!” Nakaangat ang mga kamay nito na tila 
nagpapakarga sa lalaking tinawag nitong ‘Papa.’

Kinarga naman ito ng asawa. Lalong lumapad 
ang kanyang ngiti dahil kitang-kita niya na tila 
pinagbiyak na bunga ang kanyang mag-ama. Isama 
pa roon na parehong nakabarong at itim na slacks 
ang dalawa. Hinalikan nito sa pisngi ang papa nito 
bago bumaling sa kanya para magpakarga.

“Godric, Anak, ang bigat-bigat mo na para 
magpakarga pa kay Mama,” sita ni Mariette sa 
anak, pero kinuha rin ito mula sa lalaki.

Hindi siya pinansin ni Godric. Sa halip ay 
hinalikan lang din siya nito sa pisngi. “Hindi po 
ba talaga ako puwedeng sumama sa honeymoon 
ninyo?” tanong nito.

“Anak, para lang kasi sa mga mama at papa ang 
honeymoon.” Si Vaughn ang sumagot.

“Para saan po ba kasi ’yun?”
“D’on kami pupunta ni Mama para magkaroon 

ka na ng baby sister or baby brother. ’Tapos 
pagbalik namin, kuya ka na.”

Natawa lang ang bagong misis sa naging 
paliwanag ni Vaughn. Masaya naman at tila nae-
excite na pinagdaop ng kanilang anak ang mga 
palad nito.
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“Gusto ko ’yan. Gusto ko ng baby sister!”
“O, di ba?” pagsang-ayon ng ama nito. “Kaya 

nga habang nasa honeymoon kami ni Mama, d’on 
ka muna kay Lola Ganda.”

Ang kanyang ina ang tinutukoy ng asawa. ‘Lola 
Ganda’ kasi ang tawag ng anak dito, habang ang 
lola naman nito sa father’s side ay ina-address nito 
bilang ‘Lola Beauty.’

“Okay.” Maliwanag ang mukha na pumayag si 
Godric sa suhestiyon ng ama.

Kung tutuusin ay madali namang pakiusapan 
si Godric. Kailangan nga lamang na paliwanagan 
ito nang maigi, at walang matiyagang gumagawa 
niyon kundi si Vaughn.

Akala ni Mariette ay tapos na ang usapan, pero 
muling pinukaw ng bata ang atensyon ng ama nito. 
Tinaasan lamang ito ng kilay ng lalaki; prodding 
the boy to say what he wanted. Ngunit sa halip na 
magsalita ay sumenyas lamang ito ng ‘I’m watching 
you.’

Humagalpak silang mag-asawa sa pagtawa 
kasabay ng mga bisita na nawiwiling panoorin sila. 
Pinunasan ni Mariette ang luha na nangigilid na sa 
kanyang mga mata. Humugot siya ng malalim na 
hininga saka napangiti. Finally, nahanap na niya 
ang kanyang ‘happily ever after.’

R
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Five years ago…
Hagud-hagod ang batok na pumasok si Vaughn 

Andrew Santiago sa isang kilalang bar sa Makati. 
Biyernes ng gabi at naisipan niyang mag-unwind. 
Nais niyang ialis sa kanyang sistema ang isang 
linggong stress na dala ng kanyang pakikipag-
usap sa ilang company representatives para lang 
makakuha ng marketing deal.

Sa kasalukuyan ay unti-unti nang binubuo ng 
binata ang kanyang online marketing company 
matapos ang halos isang dekadang pagtatrabaho 
sa ilang kompanya bilang Business Development 
Manager.

Hindi naman sa ayaw na niya sa kanyang 
trabaho, pero naisip niya na mas gusto niyang 
magkaroon ng sariling negosyo. Pinili niya ang 
online marketing dahil malakas ang demand niyon 
sa ngayon—salamat na lamang sa kapangyarihan 
ng Internet at social media.

Dere-derechong naglakad si Vaughn patungo 
sa dulo ng counter at saka naupo. Nag-order siya 
ng Coke and Rum sa bar tender na agad itong 
tumalima. Sumimsim siya ng ilang beses bago 
naisipang lingunin ang bandang tumutugtog sa 
maliit na stage. Kasalukuyang tinutugtog ng mga 
ito ang kanta ng The Corrs na Dreams.

Ibabalik na sana niya ang atensyon sa inumin 
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nang makita niyang bumukas ang pinto ng 
bar. Natigilan si Vaughn nang makitang isang 
magandang babae ang pumasok. Tila tumigil 
ang oras at nawala ang ingay ng paligid. Ang 
tanging naririnig na lamang niya ay ang pagtibok 
ng kanyang puso. Dinig na dinig din niya ang 
paglagatok ng takong ng sapatos ng babae habang 
patuloy ito sa tila naka-slow motion na paglalakad.

Mahaba ang buhok nito na bahagyang 
kumukulot sa bandang dulo. Hugis puso ang 
mukha nito, maganda ang pagkaka-arko ng 
mga kilay, bilugan ang singkit nitong mga mata, 
matangos ang ilong, at kulay rosas ang maninipis 
nitong labi. Pulang wrap over dress na hanggang 
tuhod, iyong tila damit ng isang Greek goddess, 
and suot nito. Stilettos na kulay pula naman ang 
sapin nito sa paa.

Dumerecho ang hindi niya kilalang babae 
sa counter at naupo ilang stools ang layo mula 
sa kanya. Nag-order ito sa bartender at habang 
hinihintay ang inumin ay nagpalinga-linga. 
Huminto ito nang mapadako ang tingin sa kanya at 
saka ngumiti. Naramdaman ng lalaki ang paglukso 
ng kanyang puso na umabot yata hanggang 
sa kanyang lalamunan. Doon din nagsimulang 
bumalik sa normal ang lahat.

Nahihiyang binawi ni Vaughn ang tingin mula 



9Desire
sa babae at saka napabuga ng hangin. Hindi niya 
namalayan na kanina pa pala niya pinipigil ang 
paghinga. Muli niyang hinagod ang batok habang 
iniisip ang susunod na gagawin. Dedeadmahin ba 
niya ito o lalapit ba siya para makipagkilala?

He heaved another sigh. Pinili niya ang 
huli. Sinuri niya muna kung mukha ba siyang 
presentable sa suot niyang puting long-sleeve polo 
na nakatupi hanggang siko ang manggas, itim na 
slacks, at itim na loafers. Mukha naman siyang 
okay.

Muli niyang sinulyapan ang babae. Tahimik 
lamang itong sumisimsim ng Margarita. 
Bumuntong-hininga siya.

“Okay, here goes,” bulong ni Vaughn sa sarili 
saka marahang tumayo para lapitan ang babae.

“Hi!” bati niya. Nakangiting binati rin siya nito. 
“I’m Vaughn,” pakilala niya habang nakalahad ang 
isang palad.

Hindi niya alam kung imahinasyon niya lamang 
iyon, ngunit nakita niya na kumibot ang mga mata 
nito. Sandali lamang iyon at mabilis ding napalis. 
Inabot nito ang kanyang palad saka siya ginawaran 
ng matamis na ngiti.

“I’m Mariette.” Lumawak ang kanyang 
pagkakangiti. Ini-enjoy niya ang pakiramdam ng 
makinis nitong palad sa kanyang kamay. “’Yung 
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kamay ko,” pukaw nito.
“Oh, I’m sorry.” Tila napahiyang binawi ni 

Vaughn ang kamay. Pagak na tawa lamang ang 
naging reaksyon ni Mariette. “Pasensya ka na 
talaga, it’s just that you’re so beautiful kaya nawili 
akong titigan ka.”

“Thank you,” tugon nito, tinatakpan ng mga 
palad ang namumulang pisngi. Hindi naman niya 
pansin iyon dahil sa dilaw na lighting ng bar.

“Anyway, ano nga pala ang ginagawa mo dito 
nang mag-isa? Aren’t you supposed to have a 
date?”

“Eh, bakit ikaw, mag-isa ka lang din?” balik-
tanong nito.

He chuckled. “Nandito lang ako para mag-
unwind. I’ve been through a hell week kaya gusto 
ko muna magtanggal ng stress sa katawan bago 
umuwi.”

Hindi ito kumibo. Sa halip ay sinipat lamang 
siya nito mula ulo hanggang paa at pabalik.

“You look like you’re part of the corporate 
world,” mayamaya ay sambit nito.

“Well, you can say that,” nangingiting 
pagkumpirma niya. Saka niya ipinaliwanag dito 
na kasalukuyan niyang binubuno ang kanyang 
business. Mataman lamang itong nakikinig habang 
siya naman ay patuloy na nagkukuwento. Napatigil 
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lamang siya nang tumuwid ito ng pagkakaupo at 
saka suminghap.

“That’s my favorite song!” tukoy ni Mariette sa 
pumapailanlang na kanta. Kasalukuyang tinutugtog 
ng bandang naroroon ang Just My Imagination ng 
The Cranberries.

Ibinaling ni Vaughn ang tingin sa maliit na 
stage na punung-puno na ng tao ang harapan. Ang 
mga parokyano ng bar ay yumuyugyog sa saliw ng 
awitin. Nang balikan niya ng tingin ang babaeng 
katabi ay ganoon din ang ginagawa nito habang 
nakaupo. Sinasabayan din nito ang pagkanta ng 
bokalista.

“Hindi ka palaging dumadayo dito, ’no?” 
naisipan niyang itanong.

“It’s actually my first time here,” sagot nito. “Sa 
totoo lang, hindi ko talaga ugali ang magpunta sa 
bar.”

“Then what made you decide to visit this 
place?”

“Part of my job.”
Napakunot siya ng noo. “Kasama sa trabaho mo 

ang magpunta sa mga bar?” 
“Hindi naman masyado,” natatawang tugon 

nito. “I actually visit various places here in Metro 
Manila para pumunta sa iba’t ibang restaurants, 
then I try their best food and write a review about 
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it. It just so happened that this particular bar 
piqued my interest kasi madaming sikat na band 
ang naggi-gig dito.”

“Ah…” Tila nauunawan na niya ngayon ang 
trabaho nito. “So, are you telling me that you’re a 
food and restaurant critique?”

“Well, you can say that.” Nginitian siya 
ni Mariette. Natawa naman si Vaughn nang 
mapagtantong ginaya nito ang paraan ng pagsagot 
niya kanina. “Actually, I am a food blogger.”

Nagtaas lang siya ng mga kilay. Magre-react 
na sana siya nang muli itong napasinghap nang 
marinig ang pamilyar na tugtog ng gitara. Napansin 
niya rin na isa-isa nang nagpupuntahan ang mga 
magkakapareha sa gitna ng dance floor.

“Wanna dance?” Inilahad niya ang palad dito. 
Nakangiting inabot naman iyon ng babae, 

saka sila marahang naglakad patungo sa dance 
floor. Awtomatikong ipinatong ng dalaga ang 
mga kamay sa kanyang mga balikat, habang siya 
naman ay nakayapos ang mga braso sa maliit 
nitong baywang. They swayed to the tune of The 
Cranberries’ Linger while looking intently at each 
other’s eyes. Her chestnut brown eyes are staring at 
him, as if probing his soul. Kumurap-kurap siya.

“Why?” natatawang tanong nito.
“Uh… Nothing,” tugon ni Vaughn. Pero ang 
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totoo niyon ay ayaw niya lang aminin na natatakot 
siyang malaman nito ang laman ng kanyang isip. 
Ipinagpatuloy na lamang nila ang pagsayaw sa 
saliw ng kanta.

Mayamaya pa ay namalayan na lang niya ang 
sarili na nagpapatianod sa kanina pa ibinubulong 
ng kanyang isip. He really wanted to kiss her. 
There’s just something about the woman that made 
him want to taste her lips.

Marahan siyang tumungo at saka idinampi 
ang mga labi sa noo nito. Isang matamis na ngiti 
lamang ang iginawad ng babae sa kanya. Muli 
siyang tumungo para naman gawaran ng halik ang 
talukap ng mga mata nito, ang tungki ng ilong, at 
ang labi nito na tila kanina pa nang-aanyaya na 
mahagkan.

Mariette’s lips were soft and sweet. Vaughn 
moaned when she parted her mouth to respond 
to his kisses. Lalo niyang hinapit ang baywang ng 
dalaga palapit sa kanya habang isa-isang nate-tense 
ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Isa lang 
ang ibig sabihin niyon—he wanted this woman he’s 
kissing.

He wanted to kiss her like there’s no tomorrow. 
He wanted to hold her tight and caress her, know 
the feeling of her skin next to his. He wanted to 
make love with her.
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Buong lakas niyang itinigil ang paghalik at saka 
marahang inilayo ang mukha rito nang mapagtanto 
ang tinatakbo ng isip. Nabasa niya ang pagtataka 
sa mukha nito. Napapikit siya bago ipinagdikit ang 
kanilang mga noo.

“Please don’t hate me after hearing this,” 
umpisa niya. “But I want you. I really, really want 
you so bad.”

“Then take me with you,” pabulong na tugon 
nito.

Napadilat siya bigla. “Are you sure?” kunot-
noong tanong niya. 

Tumango lamang ito bilang tugon.
Unti-unti ang pagsilay ng malapad na ngiti sa 

mga labi ni Vaughn bago muling siniil ng halik si 
Mariette. Mayamaya pa ay natagpuan na lang nila 
ang mga sarili na magkahawak-kamay na tinungo 
ang metallic silver na Toyota Camry Hybrid ng 
binata na nakaparada sa labas ng bar. Nang pareho 
na silang nakasakay at nakakawit na ang kani-
kanyang mga seatbelts ay muli niyang hinalikan 
ang babae.

“Are you sure you want to go with me? Hindi na 
ba magbabago ang isip mo?”

Siya naman ang hinalikan ng babae nang 
mariin sa labi. “How’s that for an answer?”

Ngumiti lamang siya nang malapad. Sapat nang 
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pahintulot iyon para kay Vaughn. Binuhay niya ang 
makina ng sasakyan, tinapakan ang silinyador, at 
saka pinasibad ang kotse.

b
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anghali na nang magising si Vaughn 
kinabukasan. Nakapikit ang mga mata na 

nag-inat siya at napangiti nang maalala ang mga 
nangyari kagabi.

He met this beautiful woman last night and 
made love with her as if there was no tomorrow. 
Napagod man siya at napuyat, pero hindi niya 
maikakaila kung gaano siya ka-elated nang 
magising.

Bumaling ang binata sa kabilang panig ng kama 
at saka iniunat ang isang braso para sana yakapin si 
Mariette. Bigla siyang napadilat nang maramdaman 
na walang nakahiga doon. Napabalikwas siya ng 
bangon.

Where the heck is she? tanong niya sa sarili.
Pinakiramdam niya ang paligid sa pagbabaka-

sakaling nasa banyo o kusina na lamang ito. Ngunit 
wala siyang marinig na kahit anong kaluskos. 
Akmang babangon na siya para ipagpatuloy ang 
paghahanap nang mahagip ng kanyang paningin 
ang mantsa sa kanyang puting kubrekama. Isa lang 
ang ibig sabihin niyon.

Oh, shit!

Chapter Two

T
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Bumangon siya at isa-isang pinulot ang mga 

nagkalat niyang damit sa sahig. Kahit walang 
hilamos at boxer shorts lamang ang suot ay 
dumerecho siya sa kanyang munting living room. 
Wala roon ang babae. Wala rin ito sa kusina nang 
dumako siya roon pero napansin niya ang food 
cover na nakatakip sa almusal na nakahain sa 
mesa. Nilapitan niya iyon at saka niya nakita ang 
nakaipit na piraso ng papel.

Thank you for giving me the most wonderful 
night of my life.

         —Mariette

’Yun lang? nakataas ang isang kilay na tanong 
ni Vaughn sa sarili. Ni hindi man lang ito nag-iwan 
ng cell phone number para puwede niya itong ma-
contact.

Bakit nga ba gusto mo siyang ma-contact? untag 
ng isang bahagi ng isip ni Vaughn.

Hindi ba iyon lang naman ang dapat kong 
gawin? After all, virgin siya nang may mangyari sa 
amin kagabi, sagot ng isa pa.

Pero the mere fact na iniwan ka niya habang 
tulog ka, at the mere fact na hindi siya nag-iwan ng 
kahit anong contact details, ibig sabihin n’on ay no 
strings attached ang nangyari sa inyo kagabi.
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Napailing siya. Gusto niya ang ideyang iyon. 
Iyong wala na siyang pananagutan matapos ang 
nangyari sa kanila kagabi. Pero nararamdaman din 
niya ang pang-uusig ng konsyensya. Gusto niyang 
mahanap ang dalaga at magpaka-gentleman para 
rito. Ngunit paano niya gagawin iyon?

Sa kaiisip ay naidiin niya ang mga kamao sa 
kanyang magkabilang sentido. “Argh! Bakit ba kasi 
nakikipag-debate pa ako sa sa sarili ko, eh!”

R

Napabuga ng hangin si Mariette para kalmahin 
ang sarili. Kasalukuyan siyang nakaupo sa isang 
itim na leather couch habang hinihintay na tawagin 
ng isang middle-aged na babae. Ito marahil ang 
executive assistant ng CEO ng kompanya na siya 
ring nakausap niya sa telepono ilang araw na ang 
nakakalipas.

Isang linggo na ang nakakaraan nang 
tawagan siya ng kaibigan na si Francis. Ipinaalam 
nito sa kanya na isang bagong kompanya ang 
nangangailangan ng freelance web designer 
para gumawa ng website nito. Siya ang naisip na 
irekomenda ng kaibigan.

Okay nga iyon, Mariette thought. 
At least mayroon siyang bagong kliyente. 

Idagdag pa roon na interesado siya sa nasabing 
kompanya dahil online marketing services ang 
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balak nitong i-cater. 

“Miss Velasquez?”
Napapitlag siya nang tawagin ng executive 

assistant ang kanyang pangalan. Marahan siyang 
tumayo at saka dumerecho sa pinakamalapit na 
mahogany door na itinuro nito. Nang buksan niya 
iyon ay hindi niya akalain na ang CEO na bubungad 
sa kanya ay ang lalaking ilang linggo na niyang 
hindi nakikita.

Tuluyan nang nakapasok si Mariette sa opisina 
pero nanatili lamang na nakayuko ang pamilyar 
na lalaki. Abala ito sa pagbabasa ng ilang papeles 
sa harapan nito. Tumikhim siya upang ipabatid 
ang kanyang presensya. Nginitian niya ito sa 
pagbabaka-sakali na ganoon din ang gagawin nito. 
Pero ipinagtaka niya ang blangkong ekspresyon sa 
guwapong mukha nito.

“Hello, Mariette,” bati nito.
“Hello, Sir. It’s nice to see you again,” tipid ang 

ngiti na ganti niya.
“Please have a seat. And please call me 

‘Vaughn.’” Iminuwestra ng lalaki ang upuan na nasa 
gawing kanan ng desk nito. Agad siyang tumalima. 
“It’s been weeks, huh?”

Natigilan siya sa akmang pag-upo dahil sa 
tanong nito. Mas pinili na lang niyang tumayo muli.

“Vaughn, please, I am here to talk about 
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business,” paalala niya rito sa mahinang tinig. 
“Baka puwedeng sa ibang araw na natin pag-
usapan kung anuman ’yung gusto mong pag-usapan 
natin na walang kinalaman sa totoong pakay ko.”

“Paano ko naman magagawa ’yon?” Nagulat 
siya na biglang pagtaas ng boses ng lalaki. Marahas 
itong napatayo mula sa kinauupuan bago siya 
tinalikuran. Ilang sandali rin nitong tiningnan ang 
Makati skyline sa floor to ceiling nitong window 
bago siya muling binalingan. “How can you tell me 
na ipagpaliban ang lahat matapos ang nangyari 
sa ’tin? My God, Mariette! You’ve been driving me 
crazy for weeks. ’Tapos ngayon gusto mong umarte 
ako na parang wala lang?”

Mariette’s beautiful face twitched a little. Why 
was this man acting like she took his virginity when 
it’s actually the other way around? Hindi ba mas 
cool pa nga ang ginawa niyang iyon dahil imbis na 
pilitin itong panagutan ang namagitan sa kanila ay 
mas pinili niyang palayain ito sa responsibilidad na 
alam niyang hindi rin naman nito gustong akuin?

“You know what?” matigas ang tinig na pakli 
niya. “Nagpunta ako rito dahil mayroon daw isang 
bagong company na naghahanap ng freelance 
web designer. Kung aawayin mo lang naman ako 
dahil nasaling ko ang ego mo a few weeks ago, 
maghanap ka na lang ng ibang web designer. Ayaw 
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ko na rito!”

Iyon lang at nag-about face na si Mariette para 
tunguhin ang pinto palabas.

b
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unot ang noo na nakatitig lamang si Mariette 
sa website na kanyang dine-design ng araw na 

iyon. Sa totoo lang ay kailangan na niyang tapusin 
ang project na iyon upang makuha na niya ang full 
payment. Bukod doon ay marami pa siyang sites na 
kailangan tapusin.

Sinabunutan niya ang sarili dahil sa sobrang 
inis. Kung hindi lang dahil sa Vaughn na iyon 
ay hindi niya iho-hold ang lahat ng projects na 
mayroon siya.

Inaamin niya, ang malaking bayad ang dahilan 
kung bakit agad-agad niyang sinunggaban ang offer 
na i-design ang company website ng binata. Mas 
pinili niyang career-in iyon kaya hinold niya ang 
iba niyang projects na mas maluwag ang deadlines. 
Pero dahil sa inakto ni Vaughn kahapon ay wala 
siyang choice kundi ang magsipag para makabawi 
sa nasayang niyang oras.

Napabuntong-hininga muna siya bago muling 
tumipa sa keyboard ng kanyang laptop na 
nakapatong sa kitchen counter. Pero hindi pa rin 
niya mapalis sa isip ang panghihinayang na isang 
araw ang nasayang niya.

Chapter Three

K
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“Sana pala tinapos ko na lang i-design ang 

website na ’to kesa nagpunta ako sa kompanyang 
’yun. Eh, di sana nakausad na ako nang bonggang-
bongga sa mga projects ko ngayon,” bulong niya sa 
sarili.

Napapitlag siya nang marinig ang tunog ng 
doorbell. Madalang pa kasi sa patak ng ulan tuwing 
tag-init ang mga bumibisita sa kanya. Napahagod 
siya sa kanyang sentido. Sa totoo lang, hindi 
niya rin kailangan ng mga bisita sa ngayon dahil 
marami siyang dapat tapusin. Muling tumunog ang 
doorbell.

Demanding much! palatak ni Mariette sa isip.
Padabog na tinungo niya ang pinto. Kung sino 

man ang demanding niyang bisita ay pihadong 
makakatikim ng sapak sa kanya. Pero imbis 
na bumira ng sapak ay napanganga siya nang 
mabuksan ang pinto. Hindi niya akalain na si 
Vaughn pala iyon.

Ang fresh lang ng dating nito sa suot na baby 
blue long sleeve polo na nakatupi hanggang siko 
ang manggas, itim na corduroy pants, at black 
and white na canvass shoes. Hindi niya maiwasan 
na yumuko para suriin ang suot niya nang araw 
na iyon: Isang oversized white shirt at maong 
shorts. Tumatakas din ang ilang hibla ng kanyang 
buhok mula sa pagkakapusod niyon. Mukha siyang 
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katulong habang ang lalaking kaharap niya ay tila 
kanyang amo.

“Hi,” bati nito, may alanganing ngiti sa mga 
labi. “Puwede ba tayong mag-usap?”

Kumunot ang kanyang noo. Tungkol saan 
naman kaya ang nais nitong pag-usapan nila? 
Mataman muna niya itong tinitigan. Napansin 
niya ang bahagyang pangingitim ng ilalim ng mga 
mata ng lalaki. Inusig kaya ito ng konsyensya nito 
kagabi, at nandito ito ngayon para mag-sorry?

Palihim siyang napangiti sa naisip. Niluwangan 
niya ang pagkakabukas ng pinto para papasukin 
ang bisita. Iginiya niya ito sa kanyang kusina 
at pinaupo sa isang stool na katapat niya. 
Nakapagitan sa kanila ang kitchen counter.

“Paano mo nga pala nalaman itong bahay ko?” 
tanong ni Mariette habang ipinagtitimpla ito ng 
orange juice.

Nagkibit-balikat ito. “It was in your resumé.”
Nag-angat si Mariette ng mga kilay. Naalala 

niyang nagpasa nga pala muna siya ng CV via 
e-mail bago siya nakapag-set ng appointment sa 
executive assistant nito. Iniabot niya ang isang baso 
ng orange juice dito. Tinanggap naman iyon ng 
binata saka nagpasalamat.

“So, ano ang pag-uusapan natin?” Mas mabuti 
nang ngayon pa lang ay alamin na niya ang pakay 
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nito para kung sakali man na hindi niya gusto 
ang patutunguhan niyon ay mabilis niya itong 
mapalayas. Aba, marami pa siyang kailangan 
tapusin, ano!

“It’s about yesterday.” Napatiim-bagang si 
Mariette. Palalayasin na ba niya ito? “I acted like 
a jerk yesterday. I want to apologize for that.” 
Hinagod nito ang batok. “Tama ka, you were there 
to talk about business, pero imbis na magpaka-
professional, mas pinili kong magpakagago. 
Nasayang ko tuloy ang oras mo.”

Kumibot ang labi niya. In fairness sa lalaking 
ito, marunong itong tumanggap ng pagkakamali. 
Tumango siya.

“Huwag mo nang isipin ’yun,” tugon ni 
Mariette. “Ang importante nagkapatawaran na 
tayo.”

Napabuga si Vaughn ng hangin saka ngumiti, 
tila natanggalan ng tinik sa dibdib. “Salamat.”

Tipid ang ngiti na tinanguan lamang ito ni 
Mariette. Hindi niya sigurado kung ano ang 
nararamdaman nang mga oras na iyon. Napataas 
siya ng mga kilay nang tumayo ito mula sa 
kinauupuan.

“Hindi na ako magtatagal. May client meeting 
pa kasi akong dapat puntahan,” paalam ni Vaughn 
habang nakatingin sa sariling wrist watch. “Anyway, 
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nasa office lang ako bukas. If it’s not asking too 
much, baka puwede mo akong puntahan bukas? 
Ituloy natin ’yung naunsiyami mong presentation. 
Don’t worry, I will be strictly professional with you 
tomorrow.”

“Sure! No problem,” malapad ang ngiti na 
pagsang-ayon ni Mariette. Inihatid na niya ito sa 
pintuan.

“I’ll see you tomorrow, okay?” paalala ng binata 
sa kanya nang makalapit na sa nakaparadang kotse 
nito. 

Tumango lamang siya saka ito kinawayan. 
Sumakay na ito ng sasakyan at mabilis iyong 
pinasibad.

Nang makalayo na ang sasakyan ni Vaughn 
ay napabuntong-hininga si Mariette. Natutuwa 
siya na muling makita ang binata pero hindi niya 
iyon magawang maamin sa sarili. Dahil kapag 
ginawa niya iyon ay para na rin niyang inamin na 
itinatangi pa rin niya ang lalaki sa kanyang puso 
hanggang ngayon. Hindi makatarungan iyon lalo at 
napagtanto niya na hindi siya nito nakilala noong 
nagkita sila sa bar ilang linggo na ang nakakaraan.

Mariette heaved another sigh. Ayaw na niyang 
isipin ang mga posibleng mangyari kung sakali 
man na maging higit pa sa isang kliyente at web 
designer ang magiging relasyon nila sa isa’t isa.
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Nang sumunod na araw ay maagang tinungo 
ni Mariette ang opisina ni Vaughn. Matapos niyang 
ipakita ang kanyang portfolio at design proposal 
para sa company website nito ay tinitigan lang nito 
ang monitor ng kanyang laptop.

“Now I know kung bakit highly recommended 
ka ni Francis sa akin,” umpisa nito. Nagtaas lamang 
siya ng mga kilay. “I like your design; Clean, 
professional, naka-focus sa content, and definitely 
shareable sa social media.”

“It should be. After all, online marketing firm 
kayo,” may halong pride na tugon ni Mariette. 
Hindi naman sa mayabang siya, alam lang niya ang 
kanyang kakayahan bilang web designer. Web 2.0 
was actually her specialty.

“So, what should I include in your terms of 
employment?” tanong ni Vaughn pagdaka. Muling 
napataas ang kanyang mga kilay. “I definitely want 
this design to materialize as our company website. 
That’s why I want to know kung paano mo gustong 
magtrabaho. I wouldn’t mind kung gusto mong dito 
trabahuhin ang website namin.”

Mariette chuckled. “Sa totoo lang, I prefer 
working at home. Puwede tayong mag-meet at 
least once a week para makita mo rin ang progress 
ng website ninyo. Mas okay rin ’yun para kung 
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sakaling may kailangan kang ipa-modify, madali 
nating mareremedyuhan.”

Lumabi si Vaughn saka marahang tumango. 
“That’s all right. Ang importante lang naman ay 
makita ko in two weeks’ time ang finish product.”                                                                                

“So, I guess we have a deal?” tanong niya rito 
habang inilalahad ang palad.

Tinanggap iyon ng binata saka nakipag-shake 
hands. “Yes, we have.”

R

Matapos ang dalawang linggo ay muling 
natagpuan ni Mariette ang sarili sa loob ng opisina 
ni Vaughn. Ipinakita niya sa binata ang hitsura ng 
company website nito ngayong nai-publish na iyon 
sa Internet. Kasalukuyan iyong chine-check ng 
lalaki—kung gumagana ang bawat links, buttons, 
kung na-apply ba niya ang mga changes na hiningi 
nito, at marami pang iba.

“Hmm…” anito nang matapos suriin ang 
website. Hinihimas-himas ng lalaki ang baba. “This 
is very good. Better than I expected. I can’t wait na 
malagyan na ito ng laman para magamit na rin sa 
pag-cater ng mga clients namin.”

Napangiti lamang si Mariette. Natutuwa siya 
na nagustuhan ni Vaughn ang end product. Sa 
totoo lang, kahit ilang taon na siyang nagde-design 
ng mga websites ng iba’t ibang kompanya at 
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businesses ay kinakabahan pa rin siya tuwing final 
presentation.

“Kaya lang…” Napaangat ng ulo si Mariette. 
Bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. “May pabor 
sana kasi akong gustong hingin sa ’yo,” pahayag ni 
Vaughn.

“May gusto ka bang ipabago sa website ninyo?”
Umiling ito. “It has nothing to do with the 

website. Actually, wala itong masyadong kinalaman 
sa trabaho mo as web designer.” Nagtaas siya ng 
mga kilay. “I was just wondering kung puwede 
mong bigyan ng seminar ang staff ko about Content 
Development and Social Media Marketing? Alam 
mo na, part of their intensive training. After all, 
idi-discuss mo rin naman sa kanila kung paano ia-
update ang company website namin.”

“Why me? Bakit hindi ka na lang kumuha ng 
mas expert d’on?” kunot ang noo na tanong ng 
babae.

“Well, nasa Florida ngayon si Francis para 
sa isang social media convention so hindi siya 
makakapagbigay ng seminar para sa mga tao ko. 
Ni-recommend ka naman niya sa akin, so I thought 
na baka puwede mong i-share ang nalalaman mo sa 
Internet Marketing.”

“And what made you think na may alam nga 
ako sa Content Development at Social Media 
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Marketing?”
“I’ve read your blog.” Napatuwid si Mariette ng 

upo. “In fact, ni-like ko na rin ang Facebook Page ng 
blog mo para lagi akong updated.”

Tumawa siya nang pagak. Hindi niya akalain 
na pag-iinteresan ni Vaughn na hanapin siya sa 
Internet. Mukha kasing ang interes lang nito ay 
matapos na ang company website.

“Huwag kang mag-alala, bukod ang bayad 
mo as freelance web designer at ang bayad mo sa 
lecture na ibibigay mo.”

Lalo siyang natawa. Hindi naman ang bayad 
ang concern niya kung bakit nag-aalangan siyang 
tanggapin ang alok ng binata. Pakiramdam niya 
lang kasi ay hindi siya at para sa responsibilidad 
na ibinibigay nito sa kanya. Still, she would love to 
share her knowledge on the subject.

“So, do we have a deal?” pukaw sa kanya ng 
binata.

Nakangiting tumango si Mariette. “Yes, we do, 
Mr. CEO.”

R

Bumalik si Mariette sa opisina ni Vaughn nang 
sumunod na Lunes. Hindi pa naman iyon ang 
araw niya para mag-lecture sa mga staff ng binata, 
pero mas pinili na lang din niyang makisabay sa 
intensive training ng mga tauhan nito. Sayang din 
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ang mga bagay na puwede niyang matutunan, lalo 
at magbibigay rin ang lalaki ng lecture tungkol sa 
Basic Marketing.

Sa isang conference room ginanap ang nasabing 
training. Tulad ng mga taong naroon ay mataman 
din siyang nakikinig sa mga itinuturo nito.

Habang nakikinig sa lecture ay hindi napagilan 
ni Mariette ang sarili na humanga sa binata. 
Ibinahagi kasi ni Vaughn ang mga natutunan nito 
matapos magtrabaho bilang Business Development 
Manager sa loob ng halos isang dekada. Nag-take 
down din siya ng notes, mga points na maaari 
niyang isali sa kanyang lecture. Pakiramdam ng 
babae ay tila nagbalik-eskuwela siya.

Nang sumunod na mga araw ay siya na ang 
nakatayo sa harapan para i-share ang nalalaman 
niya sa Internet Marketing, Content Development, 
at Social Media Marketing. Masayang-masaya ang 
pakiramdam niya lalo’t nagagawa niyang ibahagi 
ang kaalaman niya sa Keyword Research at Search 
Engine Optimization. At tulad din ng mga taong 
naroroon, nakita niya kung paanong nakikinig sa 
lectures niya ang binata.

Itinuro niya rin sa staff kung paano maa-update 
ang blog section ng company website. Simple lang 
naman gawin iyon dahil WordPress ang ginamit 
niyang platform para roon. Ipinaliwanag niya ang 
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tungkol sa ilang widgets na kailangang matutunan 
nang sa gayon ay mapakinabangan nang maigi.

Sinabi niya na anumang technical issues ang 
ma-encounter ng mga ito tulad ng pag-contact sa 
web host or pagre-redesign niyon ay siya na ang 
dapat tawagan.

Lumipas ang isang linggo na wala silang pinag-
usapan kundi marketing, marketing at marketing. 
Magkagayunman man ay hindi maitatanggi ni 
Mariette na na-refresh ang utak niya. At kasabay na 
unti-unting namumuo ang paghanga niya sa binata.

You’re in big trouble, girl! anang isang bahagi ng 
kanyang utak.

b


