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Chapter
One

awak-hawak ang tissue paper na ipinampunas sa 
luhaang mukha ni Luigi, inirolyo iyon ni Vanilla 

at itinapon deretso sa garbage can na katapat ng 
auditorium ng school nila. 

Shoot! 
“Akala n’ung Bridgette na ’yun, ah, ang ganda-

ganda niya! Akalain mong ipangalandakan pa niya 
sa buong eskwela na binasted ka daw niya. She’s so 
pathetic! Mukhang pugita kaya siya, ’no!” nanggigigil 
na sabi ni Vanilla. “Ang sabi ko naman sa iyo, Luigi, 
tumigil ka na sa paborito mong cheerleader. Ikaw ang 
nagmumukhang tanga kakapanood ng praktis niya, 
eh, kelangan mo pang mag-aral para sa Quiz Bee.”

H
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Napasinghot si Luigi, tinanggal ang malaki at 

makapal na salamin, at ang ilang salansan ng libro sa 
Chemistry at Physics na nakapatong sa mga hita nito. 
Science Fair nila ngayon, pambato ang lalaki sa Quiz 
Bee.

 “Eh, sa talagang gusto ko si Bridgette…” Naging 
malungkot na pababang crescent ang mga labi nito 
nang humikbi ito. “Gusto ko siya since Grade One, 
alam mo ’yan…” Lumingon ito sa kanya. 

First true heartache ng best friend niyang si Luigi. 
Ang totoo, matagal na itong basted, talagang 

manhid lang siguro ito o tanga sa pandidiring 
ipinamumukha ni Bridgette dito. At lagi siya sa tabi 
nito, nagpapakalma rito. 

Luigi deserved better.S
Second heartache. 
“Luigi naman, o!” Pinanood ni Vanilla ang pagsaid 

ng lalaki sa laman ng botelya ng beer. Bwisit na 
Katya! “Sinabi ko naman sa ’yo, hindi aprub sa ’kin 
’yung babaeng ’yun! Kikimi-kimi lang ’yun, kunwari 
tahimik, pero tama nga ’ko, di ba? May off sa babaeng 
’yun, eh! Hindi ka naman kasi nakikinig, nakita ko sila 
n’ung isang kabarkada mo n’un, palabas ng sinehan.”

Tumahimik na siya nang ilagay ni Luigi sa bibig 
nito ang isang daliri, nakangiting nag-Shh sa kanya. 
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Mas gumuwapo na ito. Napalitan na ang salamin 

nito ng contact lenses, wala na rin ang braces nito. 
Pero baduy pa rin ang getup ng lalaki. Alam niyang 
guwapo talaga ang best friend lalo na’t nakaporma. 
Siya ang kumumbinsi rito na mag-contact lens na 
lang. 

Unang girlfriend nito si Katya. Two years. Hulog 
na hulog ito sa mala-santang babae. Napatingin si 
Vanilla sa relos. 

Patay. 
May finals pa sila bukas, sa kaparehong subject sa 

isang prof. Magkaiba man sila ng kurso, pareho ang 
sked ng minors nila.

“Tara na…” Inalalayan niya si Luigi, ngunit nag-
slide ito, dumausdos sa sahig ng bar, nagpagulung-
gulong hanggang makuha nila ang atensyon ng mga 
tao doon. Ngayon ay nagtatawanan na ang marami sa 
parang drum na paggulung-gulong ng kaibigan.

“Hoy, ano na lang ang sasabihin nina Tita’t Tito sa 
’kin pag nalamang sinasamahan kita sa bar? Hooooy… 
You’re so gross! Luigi! Attention!” aniya, animo’y may 
police dog na kino-command. Humalukipkip siya, 
napailing. 

Oo na, nakakahiya, gumugulong talaga ito sa sahig 
pag ganitong lasing. 

Mabait, responsible at sobrang talino ng best 
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friend niya. 

He deserved better than rolling on the cold floor.
Sa huli, kinarga niya ang kaibigan at inakay kahit 

mabigat ito. S
Third heartache. 
Napahagulgol nang buong puso si Luigi. Malakas 

ang buhos ng ulan. 
Parang nakita na ni Vanilla ang mga eksenang iyon 

sa teleserye. Hindi niya akalaing mangyayari rin iyon 
sa best friend niya. 

May narinig silang creak, ipinapanaog na ang 
kabaong ni Mina. Hinigpitan niya ang kapit sa 
payong, nasa tabi niya si Luigi, nakasilong. Parang 
nadudurog ang puso niya sa bawat hagulgol ng 
kaibigan, alam niyang minahal nito nang totoo si 
Mina, totoo pa sa tunay. 

Parehong bagong chemical engineers ang dalawa, 
halos magkapareha ng hilig, swak na swak. Aprub 
na sana kay Vanilla ang babae, at malaya na niyang 
maipapaubaya ang best friend niya rito. Pero nagbago 
iyon nang ipagtapat sa kanya ni Luigi ang lahat. May 
sakit si Mina, pinatulan lang ito ng kaibigan noong 
una dahil na rin sa kahilingan ng babae, dahil matagal 
nang gusto ng babae si Luigi. 

Tutol si Vanilla noong una. Alam niya ang 
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kapasidad ni Luigi, madali itong mahulog. And he 
had the tendency to fall for the wrong types. Hindi ito 
marunong magdesisyon pagdating sa love at lalo na 
kapag in love na. 

Kinalaunan, nahulog nga ito nang tuluyan kay 
Mina. Napapayag na siya ni Luigi na maging boto sa 
relasyon nito sa dalaga. Pero may agam-agam pa rin si 
Vanilla. 

Nagpapagamot naman na daw si Mina. 
’Ayun! Nagsinungaling lang pala ang dalaga. 

Hindi ito umiinom ng meds, itinigil pa nito ang 
pagpapa-check up ayon sa pamilya nito. Hindi na 
raw ito mapilit ng pamilya na magpagamot. Gusto 
raw kasi nitong sundan ang unang boyfriend noon na 
nagpakamatay. May hawig yata si Luigi sa lalaki kaya 
nagkagusto ang babae sa best friend niya.

Tange talaga ’tong si Luigi! Gusto na niya itong 
batukan habang humahagulgol. Kabwisit na lalaki! 

Paano nito nagagawang iyakan ang babaeng 
sinundan naman ang dating boyfriend sa kabilang 
buhay? 

Habang nasa kotse na sila pauwi, hawak ni Vanilla 
ang manibela at hawak naman ng best friend niya ang 
karton ng tissue paper na idinuldol niya sa dibdib nito. 

Habang walang-katapusan ang lagaslas ng luha 
ni Luigi ay hindi napigilan ni Vanilla ang pag-blurt 
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out ng isang pangako: “Psst. Luigi, hindi ka na 
iiyak. Makinig ka lang sa ’kin at hindi ka na iiyak, 
okay? Sisiguraduhin kong hindi na masasaktan ’yang 
tatanga-tangang puso mo. Huling shoot ko na ’to ng 
basang tissue paper sa trash bin. Promise.”S

“Para ito sa unang pagsinta na nawasak. Okay, 
mic test, mic test. One, two, three. O, ilaw!” Kinaskas 
ni Nicholas ang gitarang halos gutay-gutay na at 
napalingon sa kaibigang halos stoic ang mukha. 

Dried up na ang luha nito sa mga pisngi at may 
namuo nang muta sa gilid ng isang mata. 

“Sa gabing madilim…” himig ni Nicholas sa 
masiglang tono, pilit na chini-cheer up si Maddie. 

Madeline Felicity talaga ang totoong pangalan 
nito. Kano raw kasi ang papa nito kaya nag-a-
ambisyon din ang ina nitong pangalanan ng sosyal 
ang anak. Half-American si Maddie. Tisay na tisay ang 
best friend niya, puwedeng artista.

Nangako ang ama ni Maddie matapos ang 
whirlwind romance sa ina nito sa Subic na babalik 
ito. Pakakasalan at dadalhin sa Amerika ang ina ni 
Maddie. 

Ngunit nang-indyan ang Kano. Limang taon si 
Maddie nang lumipat ang mag-ina sa Tondo. Night 
job ang raket ng ina nito, na sadyang maganda ang 
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boses, kumakanta sa bar. 

Tuloy, halos araw-araw buong umaga, ihinahabilin 
si Maddie sa kapit-bahay—sa magka-paste na mga 
barong-barong sa eskinitang iyon.

Kapit-bahay nga ni Nicholas ang mag-ina. 
May tindahan ang lola niya, doon ipinupuwesto 

si Maddie, tumutulong sa pagbebenta ng ice candy. 
Tuwing hapon, magkalaro sila ng mga stickers, lastiko, 
karera ng gagamba at kung anu-ano pang larong kalye 
na mga lalaki ang madalas naglalaro. 

Siya yata ang dahilan kung bakit lumaking astigin 
ang kaibigan, kung bakit hindi ito nagka-boyfriend 
at baka mapagkamalan pang T-bird. Siya rin yata ang 
dahilan kaya mula sa Madeline ay naging Maddie na 
ito. 

“Tigilan mo na nga yan, ’Tol.” Marahas na 
pinahid-pahid ulit ng dalaga ang mga pisngi nito at 
napatingin sa kanya. 

Kasalukuyan silang nakahilata sa bubong ng bahay 
nila. Tiyak pagagalitan sila ni Mama Aida pag nakita 
sila. Delikado kasi roon, masyadong luma na ang 
bubong. Baka bumagsak sa bigat nila. Nag-angat sila 
ng tingin sa madilim na langit, tanging ilaw lang sa 
poste ang tanglaw nila. 

“Ba’t kasi walang stars!” maktol nito.
Napatawa si Nicholas nang malutong, ibinaba 
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ang gitara at isang segundo pa ay inabot ang ulo ni 
Maddie, ini-landing iyon sa balikat niya. 

“You deserved better, much better than a 
basketball star,” pag-e-English niya na nagpatawa rito. 

Tama naman ang diction niya, ah! 
Hindi siya bobo. Ano ba ang akala ng Maddie na 

ito? Mas isiniksik niya ang ulo nito sa balikat niya. 
“Huwag ka na kasing pumatol sa mga basketball 

players, lalo na kung pinagpupustuhan ka lang pala. 
Buti’t nauntog ko na ang nguso n’ung Bert na iyon sa 
sahig ng court.” At matagumpay siyang ngumisi.S

“O, ba’t umiiyak ka?” ani Nicholas kay Maddie. 
Nakapikit ang kaibigan, mukhang papalahaw na 

pero nagpipigil. Tinanggal niya ang pagkakaapak sa 
pedal ng tattoo machine, inayos ang hawak sa malinis 
na table kalapit nila, ininspeksyon ang kalahati pa 
lamang na tattoo ng pulang agila sa balikat ni Maddie. 

Hindi na natapos ni Nicholas ang kurso niya sa 
isang unibersidad. Fine Arts ang kinuha niya dahil 
may angking galing siya sa pagguhit ngunit hindi na 
kinaya ng Mama Aida niya ang tuition. Isa pa, gusto 
na rin niyang tumulong. May kakilala siyang kaibigan 
na nagtatrabaho sa isang tattoo shop sa kahabaan ng 
Recto. Inireto siya nito, at sa halos isa’t kalahating taon 
na apprenticeship niya at pag-extra-extra ay regular na 
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siyang tattoo artist ngayon.

“Ang sakit-sakit, eh…” Nagsimulang suminghot si 
Maddie. 

Napatingin sa kanila ang mga kasamahan niya sa 
shop. Napailing na lang si Nicholas. Inapakan niya ulit 
ang pedal at ipinagpatuloy ang pagsugat sa balat ng 
kaibigan.

Malakas si Maddie, alam niya iyon.
“Sabi ko naman sa iyo, di ba? May mali sa lalaking 

’yun. Madalas sa hindi, hindi nakapaghihintay ang 
mga lalaki.” Tumahimik siya, nakita ang pagpilipit ni 
Maddie sa handle bar, malaya nang lumagaslas ang 
luha nito. 

Hindi ito madalas umiyak. Si Rico ang first love 
ng babae, may tatlong taon din ang dalawa. Masakit 
nga siguro. 

Binalaan na niya ito. Ang tigas naman kasi ng ulo!S
“O, Ilaw, sa gabing madilim…” umpisa ni 

Nicholas habang naggigitara. 
Umayos-ayos na nang kaunti ang buhay nila sa 

ngayon. Nakakaipon na siya mula sa pagta-tattoo, 
dinadayo ang shop nila, kilala kasi ang may-ari—isang 
sikat na tattoo artist sa bansa. 

Nasa dalampasigan sila ni Maddie, magkatabing 
nakaupo sa isang malaking tabla ng kahoy. 
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Nakapalibot ang ilan pang mga kaibigan nila mula 
high school. 

Ang lahat na naroon, naimbitahan sa salu-salo 
ng binyag ng anak ng isa nilang kabarkada. Inulan 
sila ng tukso ni Maddie. Bakit hindi pa raw sila 
nagkakatuluyan, gayong ang ‘tagal’ na nila.

Natatawang napasandal lang sa isang balikat niya 
ang dalaga, napakunot ang noo. “Naku! Ito? Eh, ’Tol 
ko kaya ’to? Kakosa ko!” Kaka-graduate lang ng dalaga 
sa isang vocational course. Nagtatrabaho na ito sa 
isang talyer. Lumang Converse, blue baggy jeans at red 
spaghetti top ang attire nito. Nag-headband ito ng 
isang lumang gray bandana. 

Pero kahit ganoon ang fashion sense ni Maddie, 
sa pagdaan ng panahon ay lalong umiigting ang taglay 
nitong ganda. 

Kinalaunan, habang naglalakad sila sa 
dalampasigan, sinulyapan niya ulit si Maddie. Hindi 
ito umiiyak, pero alam niyang may hinehele itong 
sakit, klarong-klaro sa mukha nito. Nasulyapan niya 
ang agila sa balikat nito, napangiti na lang siya. Kahit 
tattoo artist siya, hindi niya kinahiligan ang pagta-
tattoo sa sarili. 

Mababa lang kasi ang pain tolerance ni Nicholas, 
kaya’t piling-pili rin ng mga permanent tattoos niya, 
at lahat ay sa pang-itaas na bahagi ng katawan pa lang 
niya.
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Sa kaliwang balikat niya, naroon ang isang itim 

na araw na katulad ng sa bandila ng Pilipinas. Mula sa 
likod niya hanggang sa ibaba ng braso niya ay naka-
tattoo ang piling Baybayin, which looked very sexy 
and manly. Sa kanang balikat niya, naroon ang agila, 
na katulad ng kay Maddie, bughaw lang ang kulay ng 
agila na sa kanya. 

Sa dibdib niya, malapit sa puso, nakaukit ang 
isang dragon, mabangis at bumubuga ng apoy. 

Sila ni Maddie, katulad ng tattoos nila, ay malakas 
at matatag. Katulad ng mga agilang lumilipad nang 
malaya sa kalangitan. 

“Maddie, ayoko nang kumanta ng O, Ilaw. 
Hindi maganda ang boses ko. Kahit ’yun lang ang 
nagpapangiti sa ’yo tuwing nasasaktan ’yang tatanga-
tanga mong puso, nagsasawa na ’ko. Makinig ka 
sa akin, di ka na masasaktan, pangako ko ’yan sa 
’yo.” Hinawakan niya ang kamay nito, pinisil iyon. 
Nakadama si Nicholas ng kapanatagan. 

Patuloy nilang pinakinggan ang himig ng alon.S
Makalipas ang maraming taon ng heartache 

sessions…
LUIGI! P’ano mo ’to nagawa sa ’kin! Best friend mo 

’ko! 
Kinuyumos ni Vanilla ang tissue paper, at para 
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hindi mapansin ng mga kaharap iyon at ng katabing 
best friend ay inihulog niya ang basang tissue sa 
marmol na sahig. 

Napansin niyang hindi maayos ang pagkakalatag 
ng kubyertos sa harap niya. Mabilis pa sa kidlat na 
inayos niya ang knife at fork. Napatuon ang tingin 
niya sa dalawang estrangherong nilalang na nakaupo sa 
harap nila ni Luigi. 

Pabilog ang lamesa, magkatabi sila ni Luigi, pero 
nagmukhang nakaharap siya sa lalaking katabi ng 
babaeng katabi rin niya na nagmukhang kaharap ni 
Luigi. 

“So, are you surprised?” magiliw na tanong ni 
Luigi mula sa kanyang tabi.

 Not at all. Pathetic you, Luigi! Hindi ka pa natuto. 
Napasulyap si Vanilla sa babaeng katabi niya, na 

nang mapansin ang pag-aayos niya ng kubyertos ay 
kinuha ang knife nito na nasa tamang puwesto naman, 
at pinagpalit-palit ang posisyon ng spoon, knife at 
fork. 

Gustong manlaki ng mga mata niya. 
The lady was pretty, mestiza, ngunit kintal na 

gusto man nitong mag-ayos nang mabuti, naaamoy 
niyang hindi ito komportable sa suot na dress. Medyo 
naka-slouch pa ang postura nito. 

Parang hindi lady-like, eh. 
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Parang pinagtitiisan nito ang pagka-braid ng lagpas 

balikat na buhok, ngunit may wisps pa na nakakalat at 
itinago na lang sa likuran ng tainga. Itinuloy niya ang 
pag-iinspeksyon patungo sa kuko ng babae. 

Doon na talaga nanlaki ang mga mata niya. Hindi 
na-cut at mahaba pa rin ang kuko ng isang hinliliit 
nito—walang nail polish kaya’t klarong may dumi pa 
roon, something black-ish underneath the fingernail. 

Gross!
Dumaan ang sulyap ni Vanilla sa katabi ng babae, 

nakaanggulo ang mga mata ng lalaki kay Luigi, 
mukhang amused na pinapanood nito ang galaw ng 
best friend niya. 

Napatikhim siya. “Surprised about what?” baling 
niya kay Luigi, pero napansin ang pag-straight bigla ng 
postura ng katabing babae.

Natawa si Luigi. “Sorry, may jetlag ka pa siguro, 
ano? Isn’t it great na ito ang balita ko pagkagaling mo 
ng America?” bawi nito. “I’m marrying my fiancée, 
nag-propose ako sa kanya last week, sa talyer kung 
saan kami nagkita. Hindi naman sa nagmamadali, but 
we want to get married as soon as possible. Everything 
is all set, kaya sinigurado kong bago ka bumalik 
sa abroad in a month, kasal na kami para maka-
attend ka. I hope this dinner would bring us closer 
together—the four of us: the bride, the groom, the 
best woman and the man of honor.”
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Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa lalaking 

iyon na isa pang dahilan kung bakit parang napaka-
awkward ng bawat segundo. 

Hindi man ito kasing-guwapo ni Tom Cruise, na 
talagang crush niya, ka-aura naman ito ni Channing 
Tatum kung magkakagulatan ng tingin. Naka-bonnet 
ito, may pop-art design ang V-neck shirt. Medyo 
masikip at kapit na kapit sa shirt ang in fairness naman 
ay may kagandahang hulma ng katawan ng lalaki. 

Nasisilip ni Vanilla ang parang… tattoo sa dibdib 
nito. At sa magkabilang balikat. She winced in disgust. 
Hindi niya tipo ang mga tattoo, lalo na ang mga taong 
hitik sa tattoo. For her, it looked dirty.

“So, I hope before dinner is over, mas nagkakilala 
na kayo ni Maddie.” May giliw at pamumungay ng 
mga mata na sinulyapan ni Luigi ang napapitlag na 
babae, na malayang ngumiti. 

Maddie’s smile was beautiful.
“Nice to finally meet you. Maraming naikuwento 

tungkol sa iyo si Luigi.” Nag-handshake sila. 
Nagulat si Vanilla. May pribadong usapan talagang 

magaganap sa kanila ng kaibigan mamaya. At alam na 
ba ng mga magulang ni Luigi ang tungkol sa engagement 
na ’to? 

Sa dalawang buwan na lumipas, simula nang 
last chat nila ni Luigi, ay wala ito ni katiting na 
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naikuwento tungkol sa isang Maddie. 

Fishy. Nakakaduda. 
Baka naman ginayuma si Luigi ng babaeng 

ito? Gusto ba nitong bumingwit ng pera? Another 
heartbreak na naman ba ito?

“At si ’Tol.” Tinapik ni Maddie ang katabing lalaki. 
“Si Nicholas, siya ang—err—best friend ko.” 

Walang malisyang iniabot ng kaharap na lalaki 
ang kamay niya. Pero hindi iyon tinanggap ni Vanilla. 
Baka bigla siyang magka-allergy. Mukhang nabuhusan 
ang kaharap at kibit-balikat lang na binawi ang kamay.

“So… so, when did you meet?” Vanilla put on a 
calm front, kahit gusto na niyang hawakan ang silver 
knife. She felt betrayed, most especially, by Luigi. 

Paanong ikakasal na ito? Gan’un-gan’on na lang? 
“Well… actually, we just met last month,” halos 

magkapanabay na pag-amin ng dalawa. 
Na-shoot ang mga salitang iyon sa tainga ni 

Vanilla. Naproseso lang iyon nang lumapit ang waiter 
ng restaurant sa tabi niya. 

Nagkatinginan sila ng kaanggulo niyang 
kaharap—si Nicholas—ang best friend ni Maddie. 

Napatayo siyang bigla. Um-exit siya. 
She was twenty-eight. Twenty-nine si Luigi. 

Twenty-two years na silang magkaibigan. 
Hindi pa rin talaga ito natututo! 
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Nasa parking lot na siya at papasok na sana sa 

kotse nang tawagin siya ng isang boses. Napalingon 
siya. Itinaas ng bulto ang naiwang Gucci bag niya. 

That Nicholas…
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Chapter
Two

alamat,” malamig lang niyang tugon, bumalik 
ng ilang hakbang sa entrance ng restaurant na 

iyon. “Akin na—” Inilahad niya ang palad, expecting 
na ipapataong ng Nicholas na iyon ang bag sa kamay 
niya. 

That he would shoo her away happily, and support 
the Luigi-Maddie love story. 

Nagtataka marahil ito kung bakit gumawa 
ng eksena si Vanilla. Whatever. Pagod pa siya. 
Magbabayad si Luigi. Ngunit dumaan ang segundong 
hindi dina-drop ng lalaki ang bag sa kamay niya. 

“Akin na—” ulit niya. Baka slow lang talaga ang 
utak ng kaharap.

“S
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“Kunin mo,” ganti nito, bagaman hindi 

nakasimangot. Mas inilapit nito iyon sa kanya. Kaunti 
na lang at isusundot na nito sa dibdib niya ang bag. 

Hinawakan niya ang bag, tiwala na bibitiwan na 
nito iyon. Bigla siyang napangiwi. Hinila na niya ang 
bag niya pero hawak pa rin nito iyon. Hinila niya ulit, 
ngunit hinila rin nito pabalik sa dibdib nito. 

“What is your problem? Akin na. Give it to me. 
Hindi ka ba nakaka-follow ng instructions? Is your 
brain full of shitty ink instead of cells?” imbyernang 
sabi niya.

Hinatak niya ulit ang Gucci. Binawi ulit iyon ng 
may problema nga sigurong lalaki. Sumulyap ito sa 
likuran. 

“Ipinahahatid ka ni Luigi, mainit daw ang ulo 
mo, ayaw ka niyang sundan. Nga pala, hindi mo 
kailangang mag-Ingles para lang mang-insulto ng tao. 
Naiintindihan pa rin kita.”S

Sa narinig mula sa bibig ng babae na klarong-klaro 
na isang pang-iinsulto, bumulwak na parang mainit 
na putik mula sa sumabog na bulkan ang inis ni 
Nicholas. Kung buhay lang ang dragon sa dibdib niya, 
baka binugahan na ng apoy ang kaharap ngayon. 

Then he would laugh his heart out pag nakitang 
sunog at nakatayo ang bawat hibla ng maitim nitong 
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buhok na ngayon ay ayos na ayos. 

Not a hair out of place… And it irritated him. 
Maitim ang buhok nito, hanggang balikat, tuwid 

na tuwid na parang walang life, inayos sa boring na 
black headband. Vanilla raw ang pangalan nito ngunit 
parang hindi match ang pangalan sa nagmamay-ari. 

Vanilla should be sweet and pure. 
Ito pala ang best friend ng tila wala sa tamang pag-

iisip na si Luigi. Mukhang mag-best friends nga ang 
dalawa. Swak sa isa’t isa!

Ang totoo, ilang araw na niyang hindi pinapansin 
si Maddie. Gulat na gulat rin siya nang ipagtapat 
ng kaibigan ang relasyon at agad-agad ay planong 
pagpapakasal sa isang Luigi. Hindi man lang siya na-
notify. Ilang araw na niyang pinagsasabihan si Maddie 
na pag-isipang mabuti ang desisyon. 

Na hindi bahay-bahayan ang kasal. 
Nang una nga niyang makita si Luigi, agad na 

niyang hindi nagustuhan ang lalaki. Parang may off, 
parang hindi ito match ni Maddie. Hindi rin ito 
ang usual na tipo ng kaibigan. Masyadong prim ang 
lalaki, maayos. Ngumingiti naman pero kontrolado. 
Mayaman, parang respetado at scholarly ang pamilya. 

Kawawa si Maddie, naisip ni Nicholas. 
Paano ito babagay sa mundo ni Luigi? Hindi niya 

lang ma-imagine. Luigi and Maddie, parang litrato ng 
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isang mismatch. Naaamoy niyang mahina rin si Luigi, 
parang isang suntok ay hahagulgol o rorolyo na ito sa 
sahig. 

Ano na lang ang gagawin nito pag nasa panganib si 
Maddie? Magtatago sa isang safe na lugar, pagkatapos 
si Maddie ang makikipagbunuan sa mga goons? 

Maddie needed someone strong and dependable. 
Dahil ang totoo, babasagin talaga ang panloob na 
damdamin ng kaibigan.

Pero hayun, nang abisuhan nga siya ng dalawa ay 
napapayag na rin siya sa isang dinner kahit ayaw niya. 
Narinig niyang ipapakilala sila ni Luigi sa best friend 
nito na galing pa ng Amerika. 

Vanilla. 
Interesting, Nicholas thought.
Gusto rin niyang mapanood ang reaksyon ng best 

friend ng kabilang kampo. Kung tulad ba niya ay may 
ipaparamdam din itong objections sa kabaliwan nina 
Maddie at Luigi.

At nang dumating na nga si Vanilla sa venue, 
mukhang nagulat din ang dalaga. 

Mukhang hindi rin na-notify si Bestfriend, naisip ni 
Nicholas. 

Mahilig pala sa surprises ang lokong si Luigi. 
Vanilla was not a ‘vanilla’—at least, not in 

personality. Sa pagbati pa lang nito, mukhang reserved 
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at istrikta na. Hindi sa mukhang mahinhin, maliwanag 
lang sa kilos ang sinasabi. 

Napansin ni Nicholas iyon nang ayusin ng dalaga 
ang kubyertos. Mukhang perfectionist ito. OC. 

Gusto niyang matawa nang mapansin ang paggulo 
ni Maddie sa kubyertos nito bilang tugon. 

Seryoso sa career—iyon ang aura na ibinibigay 
ni Vanilla. Parang bossy rin, klaro iyon sa tonong 
gamit nito sa pakikipag-usap kay Luigi. Parang ito ang 
dominante sa dalawa. 

Maganda ang korte ng mukha ng babae, squarish, 
perpekto ang jawline. Parang may lahing Chinese, 
dahil iba ang klase ng kaputian nito kumpara kay 
Maddie. Singkitin ang alertong mga mata ni Vanilla. 
Mamahalin ang mga gamit nito, mula heels hanggang 
headband. Parang dalawa lang ang isinusuot nitong 
kulay: black and white. 

But in all honesty, Nicholas was impressed. 
Gumawa ito ng eksena. Mukhang galit ang best friend 
ng loko. 

Oh yes, mukhang puwede niyang kaalyado. Kaya’t 
mabilis niyang dinampot ang Gucci at inihatid dito.

At nang tuluyang maagaw ay ibinagsak niya ang 
bag nito sa tiled na sahig na tinutuntungan nila bilang 
ganti sa insulto nito. Alam niyang nabibilang si Vanilla 
sa klase ng babaeng ang tingin sa tattoo ay marumi. 



24 The Happiness Protection Program
Napatunayan niya iyon nang titigan nito ang braso 
niya kanina. 

Walang pagkahumaling o kuryosidad na 
rumehistro sa mata nito, parang kumunot pa nga ang 
noo. Not that he cared one bit. Maraming babae yata 
ang napapahinto pa sa tapat ng glass pane ng tattoo 
shop nila, pinapanood siyang non-stop minsan habang 
nagta-tattoo o nagpapalakad-lakad sa loob ng shop 
kung di man namamahinga—while he was half-naked. 

Pag nahuhuli niya, yuyuko ang mga babae, ang 
iba, makikipagtitigan sa kanya, as if seductively 
drawling, ‘I love your tattoo…’

Hindi kawalan sa kanya ang isang Vanilla!
“Bwisit!” tili ng babae sa kanyang harapan. 
Nagulat si Nicholas. 
Lumuhod ang dalaga at kinuha ang bag nito. 

Tumitig ito ulit sa kanya pagkuwa’y agad tumayo. 
“Thank you. Know what, hindi na ’ko magpapaligoy-
ligoy, your best friend Maddie is not a good match 
for Luigi. Kilala ko ang best friend ko. Kung kasali 
ka sa panggagayuma ni Maddie sa kanya, well, tigilan 
n’yo na! Alam n’yo na ba kung ilang heartbreaks ang 
napagdaanan ng kaibigan ko? Eight real heartbreaks! 
Seryoso lahat. ’Yung last, muntik na siyang i-admit sa 
hospital dahil sa depression.”

“Si Maddie, two years ago, muntik nang 
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lumundag sa building. Namatay sa police operations 
ang kaibigan namin na lihim niya palang gusto 
matagal na. They hooked up once, nakuha ng lalaki 
ang hindi dapat. Nag-positive si Maddie, pero hindi 
kumapit ang bata, nakunan siya. Kung nagbibilangan 
tayo, naka-nine heartbreaks na siya. Sa lahat, siya 
ang nasasaktan, at kung meron mang hindi dapat 
masaktan pa ulit sa kanila ni Luigi, ang kaibigan ko 
dapat ’yun!”

Maging si Nicholas ay nagulat sa naibulalas niya. 
Gusto niyang ipagtanggol si Maddie. Anong teorya ba 
kasi ang nasa kukote ng kaharap at parang nakarinig 
siya ng term na gayuma?

Napanganga si Vanilla, pagkatapos ay, “Oh well, 
sounds like Luigi really must find someone better!” asik 
nito. “He’s pure and gentle, dapat pure at maingat rin 
sa sarili ang makatuluyan niya.”

Judgmental brat! naisip ni Nicholas.
Hindi yata nakuha ng babaeng ito ang point niya! 
“Well, kung katulad mo rin lang naman ang 

klase ng taong nakapalibot sa buhay ng mahinang si 
Luigi, good riddance!” Sumusobra na ang Vanilla na 
ito. Sukat pati si Maddie insultuhin nito? “Maddie 
deserves the best. Best.” 

“Good,” tango lang ni Vanilla. “Because by better I 
meant the best of the best.” 
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Walang takot siyang inirapan ng dalaga at 

pagkuwa’y tumalikod na. Napanganga si Nicholas. 
Ayaw niya ng mga Inglisera. Ngayon alam na niya 
kung bakit. Bukod sa pinagmumukhang bobo at 
mahirap ka, eh, parang dine-demoralize pa ang 
gumagamit ng Pambansang Wika. 

Teka nga lang. Bakit nauwing sila ang magkagalit 
ng babae? Mukhang kambal na saging naman ang 
opinyon nila sa sitwasyon, ah. Mas maganda kung 
magkakasundo sila. S

“Buntis ba siya?” deretsahan niyang tanong sa 
nakaupo sa sofang si Luigi. Nasa tabi si Vanilla ng 
bintana.

Nakahanay ang picture frames sa isang console 
table sa condo na iyon. Inabot ng dalaga ang isa. 
Litrato nila ni Luigi sa isang Halloween party. Naka-
Superman attire ito, napakakapal ng suot na glasses, 
habang Black Lady ang attire niya. 

Napatawa lang ito. “Kilala mo ’ko, Vanilla.”
“But do you really know her?” 
“I know her,” full of confidence nitong tugon.
Napataas ang kilay ni Vanilla. “You know her?” 

gagad niya. “Talaga? Pati ang nakaraan niya, alam 
mo?”

“It might be unbelievable for you, Vanilla, but it 
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really feels like I’ve known Maddie for years. Gan’un 
na ang pakiramdam ko the moment I met her. At 
tanggap ko siya. Vanilla, I’m really sorry, but regardless 
of your feelings and opinions, I’m marrying her. Gusto 
ko lang na suportahan mo ’ko kahit paano. I’m sure 
now, sure as hell, that I’ve found the one. Kilala mo 
’ko, I don’t make rush decisions. Ako ’yung taong may 
plano, I weigh things well. And I need you, Vanilla…”

Biglang nag-blur sa background ang mga sinasabi 
nito. Naalala niya ang eksena sa backyard ng malaking 
bahay nila Luigi noon—kung saan una itong nag-aral 
mag-bike nang walang permiso mula sa mama nito. Sa 
huli, siya ang umakay sa lalaki dahil duguan ang tuhod 
nito. Si Vanilla rin ang umamin kay Tita Lydia na ina 
nito sa adventure ni Luigi. At ngayon, pakiramdam 
niya, siya pa rin ang batang iyon. 

“Naiintindihan naman kita. What I can’t 
understand is why it needs to be so urgent? At bakit 
hindi mo man lang sinabi sa ’kin? Umuwi ako para 
magbakasyon, at ito ang isasalubong ng best friend 
ko?” Ibinalik niya ang picture frame sa desk. 

Narinig niya ang pagsinghap ni Luigi. “Because I 
knew you would protect me,” tugon nito.S

Kinalaunan, natagpuan na lamang ni Vanilla ang 
sarili sa isang dinner kasama ang papa’t mama ni Luigi. 
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Kinumusta ng matatanda ang buhay niya. 

Nagtatrabaho siya sa isang financial company sa 
Amerika. Kasama niya sa bahay ang ate niya. Matagal 
na itong nurse doon. Kinuha sila nito ng mama nila. 
Doon na sila nanirahan, pero halos taon-taon ay 
umuuwi siya para sa properties nila, at bisitahin na rin 
ang pamilyang naging malapit na sa kanya. 

Tuwing nasa Maynila siya ay may mga kamag-anak 
siyang kumukupkop sa kanya pansamantala. Sa isang 
tiyahin siya nanunuluyan. 

Ngayon, katulong siya ni Luigi sa pag-amin sa 
mga magulang tungkol sa relasyon nito kay Maddie. 
Nagulat ang mag-asawa lalo nang idagdag ni Luigi na 
nag-propose na ito sa nobya. Sinabi pa ng kaibigan na 
nakilala na ni Vanilla ang babae. 

Pag-iisipan daw ng matatanda. Mukhang nagulat 
talaga ang mga ito, pero dahil nakilala naman na 
raw ni Vanilla ang nobya ni Luigi ay medyo panatag 
umano ang pakiramdam ng mag-asawa kahit paano. 

Pinagalitan ng papa nito si Luigi, at sinabing 
ipakilala raw kaagad ang mamanugangin. S

Hindi na nagtaka pa si Vanilla nang muling 
matagpuan ang sarili sa isang dinner sa bahay ng mga 
magulang ni Luigi. This time, kasalo na sina Maddie at 
ang best friend nitong si Nicholas. It was much worse 
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than their first meeting. Naging mas maliwanag kasi 
ang kaibahan ng estado ng buhay ng dalawang may 
planong magpakasal. 

This is weird, Vanilla thought. 
It was like witnessing some kind of a telenovela. At 

pakiramdam niya, siya ang bitchy best friend ng male 
protagonist. Kontrabidang extra lang sa eksena. 

Hindi niya talaga magawang magustuhan si 
Maddie. Halos lumuwa ang mga mata niya nang 
mapakinggan ang magiliw at mukhang proud pang 
pagkukuwento ng babae tungkol sa background nito. 

Ni hindi ito nakapag-college. Pero kumuha ito ng 
vocational course. Hindi niya ma-imagine ang sarili 
niyang nakikipagkape kay Maddie in the future, near 
or otherwise. At bakit siya may pakialam? Siyempre, 
dahil best friend siya! 

Napatayo si Vanilla, in-excuse ang sarili at 
nagpaalam na magbabanyo muna. When she reached 
the bathroom, at napatingin sa salamin, doon may 
pumitik sa utak niya. Napagtanto niya kung bakit 
siya nakadarama ng ganoon, like she was losing a very 
dear belonging, kung bakit parang pakiramdam niya, 
inaagawan siya. She was losing Luigi. 

Hindi niya napigil nang kumawala ang isang luha, 
na agad niyang pinunasan nang marinig ang pag-creak 
ng pinto. 
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Naroon, nakadungaw ang lalaking iyon… 
Impit siyang napatili. Nagulat yata ang lalaki kaya’t 

napapasok ito, deretsong sara at lock ng pinto.
“W-what are you doing?” she hissed. Lumapit siya 

kay Nicholas. Gayak niyang hahawakan ang seradura 
ng pinto nang bigla siya nitong harangan. 

“Napa-excuse rin ako sa mesa, may tinanggap 
akong phone call. Pabalik na ako, pero naisip kong 
magbanyo muna. Hindi ko alam na nandito ka pa sa 
guest bathroom, ano ba ang ginagawa mo pa dito? 
Teka—” 

Napatigil ito, at tarantang pinahid muli ni Vanilla 
ang naglandas na luha mula sa mga mata niya. 
Mukhang puno pa ang tearducts niya. Kaya nga hindi 
niya hilig ang umiyak. Pag nasimulan na kasi niya, 
matagal bago tumigil ang kanyang luha kahit okay na 
siya. Kaya nga pinipigilan talaga niyang ma-upset. 

Nagmumukha kasi siyang tanga.
“Bwisit! Tumigil na kayo!” command niya sa mga 

luha niya. Napayuko siya at pinahid ulit ang luhang 
malayang tumulo sa isa pang mata. 

Naku, patay na. 
Napaangat siya ulit ng mukha, at natagpuang 

nakatanga at may kuryosidad na nakatuon ang 
konsentrasyon ni Nicholas sa kanya.

“Ano’ng problema mo? Ba’t umiiyak ka? T-teka…” 
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May kuminang sa mga mata ni Nicholas. Iniekis nito 
sa malapad na dibdib ang matipunong mga brasong 
iyon. “I-in love ka ba sa lokong ’yun?”

Ha?! “A-ano?” piksi ni Vanilla, inis ng pinupunasan 
ang luha. 

Tsismoso rin pala ito. Gusto niyang itulak si 
Nicholas palabas ng banyo. Ano na lang ang sasabihin 
ng mga nasa hapag sakaling may makapuna na 
magkasabay o magkasunod silang lumabas ng banyo? 

“Nababaliw ka na ba? Napuwing lang ako. Tara, 
labas na.”

Pero inaninag pa rin ng lalaki ang mga mata niya. 
“Wala naman, ah. Umiiyak ka, sabihin mo na kung 
bakit. May lihim ka bang pagtingin sa kaibigan mo?”

Napataas ang kilay niya. “And why would I tell 
you kung meron man?”

Napangisi ito, ngunit sumeryoso ang ekspresyon, 
at inilapit ang mukha sa kanya. 

God, hanggang balikat lang pala siya nito! 
Matangkad pala si Nicholas. Ngayon lang talaga 

niya napansin. And he had this sexy, manly scent. 
“Dahil aminin ko man ’ata o hindi, nagseselos na 

’ko. I just realized that I like my best friend. Gusto ko 
na ’ata si Maddie. Ayoko siyang mawala.”

Nanlaki ang mga mata ni Vanilla. Napakunot. Ano 
ang sinasabi ng lalaking ito? How did he expect her to 
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react?

“Alam kong ayaw mo kay Maddie, at hindi ko pa 
alam kung anong mas malalim na motibo ang meron 
sa pag-ayaw mo sa kanya. Pero kelangan natin ang isa’t 
isa. We could help each other, tama?”

She looked at his eyes. He’s not joking, naisip ni 
Vanilla. 

Mukha talagang seryoso si Nicholas. May gusto ba 
si Vanilla kay Luigi? Hindi lang niya maamin-amin? 
Hindi niya alam.

Nanatili siyang tahimik. Alam niyang nagtatagal 
na sila sa CR. Nag-aalala na talaga siya sa iisipin ng 
iba. 

“Pinagkakatiwalaan kita, kaya ko sinabi sa ’yo,” 
usal ni Nicholas.

“B-but why would you trust me?” lito niyang 
balik.

“Dahil sa tingin ko, pareho nating gustong 
protektahan ang mga mahal natin,” suwabe nitong 
sagot. He put on an all-knowing smirk. 

Again, she was reminded of a Pinoy-flavored 
Hollywood star. Moreno si Nicholas, broodingly 
handsome. 

“So, tutulungan mo ba ’ko?” kumpirma nito. 
Ano ang mapapala niya kung gagawin niya iyon? 
She was about to nod anyway, nang marahas na 
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bumukas ang pinto ng banyo. Naitulak si Nicholas, 
bumangga ito sa kanya, at tumilapon sila. He ended 
up pressed against her on one side of the sink, in a 
very compromising position. 

Tulala sa kanila si Maddie, at natutop ang bibig sa 
nasaksihan.
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Chapter
Three

lam mo ba ang tanong sa ’kin ni Luigi? Tinanong 
niya ’ko kung kelan tayo nagkagustuhan! Kung 

paanong gan’un kabilis. Within a week. Obviously, 
isinumbong ng magaling mong best friend ang 
nangyari sa banyo. Hindi mo man lang ba nagawang 
ipaliwanag kay Maddie ang lahat?” Vanilla tried to be 
calm. 

Itinupi pa niya ang panyo at marahang ibinaba ang 
coffee cup niya sa table. Pinanood niya ang paghigop 
ni Nicholas ng coffee caramel ice shake nito. 

Dark blue faded pop shirt na may totem pole 
design, rugged jeans, at Converse ang suot nito. Inayos 
ang buhok ng lalaki ng blue bandana handkerchief at 

“A
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isang NY hat. Naalala niyang bigla ang fashion sense 
ni Dao Ming Si sa Meteor Garden noon, minus the NY 
hat. 

Gusto sana niyang tumakbo palayo. Hindi niya 
talaga makuha kung bakit may tao na mag-iisip 
o mag-aakala na may namamagitan sa kanila ng 
Nicholas na ito.

Naaalala pa niya ang lahat—Nicholas pressing 
against her, as if holding an intimate pose. 

At ang reaksyon ni Maddie? Damn!
God, it was really awkward. 
“Sinabi ko sa kanya,” tugon ni Nicholas. “Pero 

hindi siya naniniwala, tumawa pa siya. Masayang-
masaya siya para sa atin, at sinabi pa sa akin na kung 
anuman ang namamagitan sa ’tin, sana raw ituloy 
natin. Nababaliw na ’ko. I can’t even begin to describe 
how I feel,” reklamo pa nito.

Iningiwi ni Vanilla ang labi niya. “Ba’t ba kasi 
tayo inabutan sa posisyong ’yun?” inis na sabi niya. 
“Everything was going so well, I was about to nod and 
agree to—”

“Nag-panic tayo.” Maingay itong humigop ng 
inumin at pagkuwa’y natigilan. “Teka, papayag ka na 
dapat? Payag ka na?” gulat nito.

“Obviously.” Inirolyo niya ang mga mata. “Ano sa 
palagay mo ang rason kung ba’t pumayag ako sa pagse-
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set up nila sa ’tin sa pag-aasikaso ng kasal nila? Halata 
naman na talagang mina-match nila tayo. Tingin mo, 
kung nasa katinuan ako sasamahan kita sa pagke-cake 
test?”

“So, magtutulungan tayo?”
Tumango siya, sinimangutan ang kaharap. “Wait, 

are you really serious? Gustung-gusto mo ba talaga ang 
best friend mo para pumayag na makipagkuntsaba sa 
’kin? Para sirain ang kasal niya sa best friend ko?”

“Ano sa tingin mo?” hamon ni Nicholas sa kanya. 
“Ikaw, ba’t ka pumayag? Ano’ng dahilan mo?”

Hindi lang makapaniwala si Vanilla na kayang 
maging tuso ng lalaking ito sa sariling best friend. 
Parang hindi kasi nito kayang paglihiman si Maddie.

Mataman siyang tinitigan ni Nicholas. It felt like 
he was carefully reviewing her face, trying to catch her 
reaction. 

“I…” Animo’y napaos siyang bigla. “I just don’t 
like her for him, masyado silang magkaiba. I have this 
feeling that they’ll break up soon. Hindi ko alam kung 
naiintindihan mo ’ko, but I have this… this intuition. 
At tulad ng sabi mo sa banyo, w-we have to protect 
them.” 

“’Yun lang?” tila paniniguro nito.
“’Yun lang,” mariin niyang sabi. “You’ll win in the 

end. Makukuha mo si Maddie. At magiging masaya 
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ako dahil babalik sa normal na buhay niya si Luigi. 
Tapos.”

“Maraming salamat. Pero, hanggang d’un lang ba 
talaga?”

Pumait ang panlasa ni Vanilla. Kanina pa ito, ah! 
Parang pinapalabas nito na ang babaw lang ng dahilan 
niya. Ano ba ang problema nito? 

“’Yun lang. Ano ba ang pinapalabas mo?” 
Nagsalubong ang mga kilay niya. “Well, kung 
pinagdududahan mo ’kong nag-eespiya lang ngayon 
para kay Luigi, tigilan mo ’yang imahinasyon mo. 
We’re on the same plane, in the same boat, Mr. er—” 
Napatigil siya, hindi alam kung tatawagin ito sa 
pangalan nito. 

“Zamora. Nicholas Zamora,” supply ng lalaki, 
ubos na ang laman ng inumin nito. Kuntento itong 
ngumiti. “Paano kung ayaw nilang patibag? What 
would you do?”

Tuluyang nasira ang postura niya. May tinitibag 
ito. Alam niya ang pinupunto ng lalaki. Gusto nitong 
wasakin ang proteksyong nakabalot sa puso niya, 
paliparin niya iyon, at tuluyan niyang aminin ang 
tunay na nadarama para kay Luigi. 

Napayuko si Vanilla, at mahigpit na hinawakan 
ang coffee cup. “Pinanood ko siyang masaktan. I have 
always been there. Mula sa unang gasgas niya sa tuhod, 
hanggang first heartache. Pinapagalitan ko siya, daig 
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ko pa ang ate o mommy niya. Ang sabi ko, sige lang, 
okay lang, basta’t ’andiyan siya sa tabi ko. I had never 
felt threatened. 

“Ngunit nang nakita ko ang best friend mo… 
She’s really, really beautiful. Napakalaya niya, wala 
siyang pakialam sa mundo, nagagawa niya lahat ng 
gusto niya, at hindi niya ikinahihiya ang kahirapan 
niya. We’re like night and day. Para siyang umaga—
maliwanag. At si Luigi, he fell in love with her light. 
I… I’d never be that bright…” 

Binitiwan niya ang handle ng cup at lumipat ang 
palad niya sa panyo niya. Kinuyumos niya ang panyo.

Ibinaling niya ulit ang titig kay Nicholas. “Gawin 
mo ang lahat please, kahit imposible na. Ilayo mo 
si Maddie kay Luigi. I just can’t just accept the fact 
na tuluyan na siyang mawawala sa ’kin. I… I might 
be crazy, because I’m telling you this, pero dahil sa 
ipinagtapat mo sa ’kin I might as well tell you about 
my reasons, too.” She sighed. “May gusto ako kay 
Luigi,” mabilis niyang usal. 

There. Nasabi na niya. Hindi siya umiyak. Sa halip, 
tinungga niya ang kape niya hanggang sa huling patak. 
She smiled, but only for a second.S

Pagkarinig sa sinabi ni Vanilla ay muntik nang 
nakuyumos ni Nicholas ang hawak na plastic cup. Para 
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siyang nabigwasan. 

Tama ang hinala niya, tama ang intuition ni 
Maddie. Na may lihim na motibo si Vanilla kaya ayaw 
nito sa planong pagpapakasal ng best friend na si 
Luigi. 

At ngayong nakumpirma na niya ang hinala, 
handa na siyang siguraduhin ang pagprotekta sa 
kaligayahan ng best friend, o mas nararapat yatang 
sabihing kapatid niya.

Maddie was, after all, his real sister.
Magkapatid sila sa ina. Mamanugangin sana ng 

matanda ang mama nila ni Maddie, pero bago pa 
makasal ang mga magulang ay naaksidente ang mga 
ito sa isang construction site. Walang nakaligtas sa 
dalawa. 

Umalis ang mama niya noong sanggol pa lamang 
siya at nakipagsapalaran sa Subic, sinabing padadalhan 
ng pera ang Mama Aida niya—ang lola niya sa ama na 
nagisnan at inakala niyang ina. 

Ang nangyari, nabuntis ang tunay niyang ina 
sa Subic at isinilang doon si Maddie. Magkaiba ang 
apelyido nilang magkapatid dahil may impromptu 
wedding ang mama niya sa ka-whirlwind romance 
nitong Kano sa Subic. Woods ang apelyido ni Maddie 
sa birth certificate nito. 

Hanggang sa naisipang bumalik ng mama niya sa 
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Tondo, kasama na ang bata. 

Saka lang naisip Nicholas na kaya pala malayang 
naihahabilin si Maddie sa kanila kahit noon pa. Dahil 
kapatid naman pala talaga niya ito. At bagaman hindi 
ito tunay na apo ni Mama Aida, kinupkop ng matanda 
ang bata dahil na rin sa isiping kapatid naman niya ito. 
May isang taon ding inihahabilin si Maddie sa kanila 
at palihim na inaabutan ng mama nila noon ang lola 
nila hanggang sa isang araw, hindi na ito bumalik. 

May kurot pa rin ang puso ni Nicholas sa tuwing 
naaalala ang kapalaran nila ng kapatid, at kung paano 
siya iniwan ulit ng mama niya nang hindi man lang 
nagpapakilala sa kanya bilang ina. Nawala ito nang 
hindi man lang ipinagtatapat sa kanya na ito pala ang 
tunay niyang mama. 

Kaya pala napakaespesyal sa kanya ni Maddie, 
dahil kapatid niya ito, kadugo. Kaya pala nagtataka 
ang lahat na sa kabila raw ng closeness nila ay hindi 
sila nagkakahulugan ng loob. 

Naghihingalo na si Mama Aida nang isiwalat 
nito sa kanila ang lahat, na magkapatid nga sila. 
May tatlong taon ding naratay ang abuela bago ito 
pumanaw. 

Simula noon, mas umigting ang pagnanais niyang 
protektahan at itaguyod si Maddie. Pero pinili nilang 
huwag nang isiwalat sa lahat ang totoo. Bukod kasi sa 
mahaba-habang paliwanagan ang magaganap, wala na 
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rin namang mababago. Iyong malalapit lang talaga sa 
kanila ang nakakaalam.

Ngunit may naganap kay Maddie na nagpabago 
rin sa kanilang buhay. Bigla na lang itong nahimatay 
noon sa talyer na pinapasukan nito. Napag-alaman na 
may karamdaman ito sa puso, kailangan ang linggo-
linggong check up at maraming mamahaling gamot na 
maintenance. 

Todo-kayod siya lalo, pero hindi niya talaga kaya 
kahit anong sipag niya. 

Ang karamdaman at ang iba pang nangyari 
dito ang mga dahilan kung bakit muntik na itong 
lumundag sa isang building noong nakaraang taon. 

Mabuti na lamang at dumating sa eksena si 
Luigi…

Mukhang tinamaan talaga ang lalaki sa kapatid 
niya. At nang ipagtapat ni Maddie ang kondisyon 
nito, agad nag-alok ng kasal ang binata. Ito na lang 
daw ang magtutuloy sa pagpapagamot sa babae. 

Noong una’y tutol si Nicholas. It seemed too 
good to be true. Parang napakadaling sabihin, pero 
nangangamba siyang baka hindi tanggapin si Maddie 
ng pamilya ng lalaki. Baka pagdudahan ang motibo 
nila.

Kahit may ipon na siya galing sa tattoo shop, hindi 
pa rin sila mayaman. Marami siyang agam-agam, pero 
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ang kapatid na mismo ang kumumbinsi sa kanya. 
Tama na raw ang pagprotekta niya rito, dahil may iba 
nang gagawa niyon. 

Mukhang malakas din ang tama ni Maddie 
kay Luigi. Parang mahirap paniwalaang na-in love 
ang dalawang tao sa isa’t isa nang totoo, sa loob ng 
napakaikling panahon, ngunit sumang-ayon na rin si 
Nicholas kinalaunan. 

“Hey, sobrang natahimik ka ’ata?” taas-kilay na 
komento ni Vanilla. 

Hindi niya papayagang masira ang sa tingin 
niya ay pinakamagandang chance ni Maddie upang 
lumigaya, upang guminhawa ang buhay, upang hindi 
na maghirap. 

Kumbaga sa telenovela, sisiguruhin ni Nicholas na 
siya iyong extra na mangangalaga sa happy ending ni 
Luigi at ng kapatid niya, kahit medyo ayaw pa niya sa 
bidang lalaki para sa bidang babae. At gagawa na siya 
ng paraan upang madedbol ang masamang plano ng 
iba.

Aaliwin muna niya si Vanilla, at ida-divert, 
hanggang dumating ang araw ng kasal—o hanggang 
sa kahuli-hulihang sandali kung kailan wala na itong 
magagawa. S

“Gusto niya si Luigi,” pahayag ni Nicholas kay 
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Maddie bago siya sumalampak sa maliit na sofa. 

Ini-on niya ang telebisyon sa pamamagitan 
ng remote. Pinanood niya ang mukha ni Maddie. 
Natulala ito. 

“Si Vanilla?” kumpirma nito.
“Yep. And she wanted me to seduce you o ireto ka 

sa iba. Sa kahit anong paraan, gusto ka niyang magulo, 
umaasa siyang hindi matutuloy ang kasal.”

Napaupo na rin ang babae, pinagsalikop ang 
mga kamay. “Sabi ko na nga ba. Tama ako. Hindi 
pangkaibigan lang ang paraan ng pagtrato niya kay 
Luigi. A-at ano daw gagawin niya?”

“Her own stuff, ’yun ang sabi niya sa akin. Ang 
akala ko noon, kalmado lang siya at na-disappoint sa 
ginawa ng best friend niya. Iniisip kong normal na 
reaksyon lang iyon—parang iyong pag-aalala ko sa’yo 
n’ung una, ’yun lang. Hindi ko akalain na kakagat 
siya sa biro ko. Gusto ko lang talaga siyang kilatisin.” 
Napailing si Nicholas. “At ngayon, naipit na rin ako sa 
sitwasyon namin.”

“Ano’ng plano mo?” May pag-aalala sa mga mata 
ni Maddie. 

“I’ll play her game. Sisiguraduhin kong hindi 
siya magiging problema sa inyo,” kibit-balikat niyang 
tugon. “One month lang naman.”

“’Tol,” may himig ng birong reply ni Maddie, 
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“sigurado kang ’yan lang talaga ang habol mo kay 
Vanilla, ha? Wala bang kinalaman ’yan sa eksena sa 
banyo ha?” Sinundot pa nito ang tagiliran niya. 

Bihira siya nitong tawaging kuya. Parang wala pa 
ring nagbago sa kanila. Siguro, mas naging malapit sila 
sa isa’t isa. 

Napangisi si Nicholas. “Kung anu-ano’ng sinasabi 
mo.” S

Biling-balikwas si Vanilla sa kama niya. She felt so 
guilty. Parang trinaydor niya si Luigi, her best friend. 
Ini-replay niya sa utak niya ang eksena kanina. 

Patay. Talagang nasabi niya iyon sa harap ng 
Nicholas na iyon?! Si Nicholas ang may kasalanan nito, 
eh! Nakakabwisit ’yung lalaking iyon. 

She blurted the unspeakable. Parang taboo talaga 
iyong sinabi niya kay Nicholas Zamora. Siya, si 
Vanilla, may gusto kay Luigi? 

Hindi niya talaga alam kung bakit niya ginawa 
iyon. But it really felt like she needed that last card to 
protect her best friend.

Pero wala naman talaga siyang dapat ika-guilty, 
di ba? Ano ngayon kung nagsinungaling siya kay 
Nicholas? 

Pero bakit kasi ang pakiramdam niya… may mali. 
Hinawakan niya ang dibdib sa dako ng puso. Bakit 
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ayaw mong kumalma? 

Ang tanging mahalaga ay pinoprotektahan niya si 
Luigi. Sapat nang dahilan iyon. Inaalagaan lang niya 
ang lalaki sa huling paraan na alam niya—her last ace, 
so to speak. 

Inulit ni Vanilla sa isip ang mga katagang inamin 
kay Nicholas. Na gusto niya si Luigi. 

Grabe, puwede na siyang tanghaling biggest liar of 
the year. 

Oo, mahal niya nga ito—pero bilang kaibigan 
lang talaga. Siguradong matatawa ito pag nalaman ang 
usapan nila ni Nicholas. 

Pero kung talagang kailangan niyang 
magsinungaling, gagawin niya kahit pa ilang beses…

Nang aminin ni Nicholas sa kanya ang 
pagkakagusto nito kay Maddie noon samantalang 
naka-lock silang dalawa sa banyo, hindi maipaliwanag 
ni Vanilla ang naramdaman.

Hinihingi nito ang tulong niya. Bakit siya atubili 
na tulungan ito? At nang pigain ng binata ang tungkol 
sa totoo niyang turing sa best friend niya, bakit gusto 
niyang makipaglaro rito? Umaasa ba siya na may side 
story sila ni Nicholas? Bilang mga extra sa storya nina 
Luigi at Maddie?

Isa lang ang gusto niyang masagot:  Sino ang 
pipiliin ni Maddie sa huli? 
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Sa madaling salita, gusto niyang i-test kung 

magpapakatatag ang babae para sa happy ending 
nito kasama si Luigi. Kung mapagkakatiwalaan ito, 
nangangako si Vanilla na lubusang ipauubaya rito ang 
best friend niya. 

Bilang hamak na extra, iyon lang naman ang 
hinihingi niya sa bidang babae sa istorya. 

’Yun lang.


