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Chapter One

agpapakasal na? Agad-agad?!” Di 
makapaniwala si Dan sa ibinalita ng ina. 

Kamuntik pang masamid sa iniinom na kape ang 
binata.

Nasa hapag-kainan silang mag-anak nang 
ibahagi ng ina ang balitang magpapakasal na ang 
nakababatang kapatid niyang si Sheila sa nobyo 
nitong si Henry. 

Magkababata ang dalawa at magkaibigan kahit 
noon pa man. Kaibigan din niya si Henry simula 
pagkabata hanggang ngayon. Sa katunayan ay 
labas masok sa hacienda nila ang binata dahil 
katiwala nila dati sa farm ang ama nitong si 
Tio Buddy, ang dating kanang kamay nang ang 
kanyang ama pa ang namamahala sa negosyo nila. 
Magkaibigang matalik din ang mga ito. Ngayon ay 
kapwa na retirado ang magkaibigan at siya na ang 
humalili sa pamamalakad ng hacienda.

Bukod sa pagkakaroon ng sariling clinic sa lugar 
nila ay municipal doctor din si Henry sa lalawigan 
ng Camarines Sur.

Si Sheila naman ay isang guro. Nagtayo ito ng 
pribadong paaralan sa bayan nila, ang San Nicolas 
sa Lagonoy sa Cam Sur. Ito rin mismo ang personal 
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na namamahala roon.
Kahit kailan ay hindi niya nabalitaang 

nagtangkang manligaw si Henry kay Sheila kaya 
laking gulat niya na malamang may relasyon 
ang dalawa. Noong nakaraang linggo lang niya 
nalaman iyon nang madulas ang dila ni Tia 
Nini, ang kanilang kusinera, nang sabihin nitong 
magkasamang nanood ng sine ang dalawa.

Wala naman siyang problema kay Henry at 
natutuwa siyang masaya na ulit ang kapatid niya. 
Pero hindi pa ito ang tamang panahon upang 
magpakasal ang dalawa. Napakaaga pa!

Pero mamamanhikan na si Henry sa linggo 
kasama ang mga magulang. Ano pa ba ang 
magagagawa niya? 

“Nasa edad na si Sheila at wala na tayong 
magagawa kung iyan ang gusto niya,” ani Mrs. 
Estela Larosa, ang kanyang ina. 

Wala sa hapag-kainan si Sheila. Maaga raw 
itong pumasok ng paaralan. Duda siyang sinadya 
talaga nito na huwag humarap sa kanila dahil alam 
na nito ang magiging reaction niya. 

Typical of his sister. 
Binitiwan ni Dan ang hawak na kutsara at 

tinidor at pinunasan ang bibig ng napkin. Nawalan 
na siya ng ganang kumain. 

“Pero agad-agad, Ma? Kailan lang ba niya 
naging nobyo si Henry?”
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“Last month,” singit ni Mr. Ben Larosa na 

kasabay nilang kumakain, “saktong isang buwan 
na silang mag-on nang mag-propose ng kasal si 
Henry.”

“Isang buwan!” Kahit walang speaker ay 
dumagundong sa buong kabahayan ang boses niya. 

“Yes,” sagot ng kanyang ama pero dedma ito sa 
pagmamarakulyo niya. 

“At okay lang iyon sa inyo?” Hindi siya 
makapaniwala. Nagpalipat-lipat ang mga mata 
niya sa mga magulang. Wala siyang maaninag na 
anxiety sa mukha ng mga ito.

Gusto niyang mapantastikuhan. Magkaka-
migraine yata siya. Hinimas niya ang sentido.

 “Matagal na rin silang magkaibigan. At kilala 
na nila ang isa’t isa. Kilala rin natin si Henry pati 
ang buong pamilya niya, I don’t see any reason why 
we shouldn’t let your sister get married.”

“Tama ang papa mo, Dan,” sang-ayon din 
ng ina. “Matagal na silang magkakilala at 
magkaibigan.”

“I know that.” Wala talaga siyang masasabing 
masama sa pagkatao ng nobyo ng kapatid, pero 
hindi pa rin siya kumbinsido. “Pero isang buwan? 
Ba’t sila nagmamadali? Buntis ba si Sheila?”

Nagtagis ang mga bagang niya sa sariling 
katanungan. 

Sabay na umiling ang dalawa. “Malinis ang 
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intentsyon ni Henry sa kapatid mo. Ayaw na nilang 
patagalin pa, ano’ng magagawa natin?”

“Baka nakakalimutan ninyo, wala pang isang 
taon ang nangyari kay Sheila?”

Magkasabay na humugot ng malalim na hininga 
ang mga magulang niya. Ang kanyang ina ang 
naunang nagsalita. “How could we forget about it 
when it nearly cost us your sister’s life?”

“Iyon naman pala, ba’t kayo pumayag na 
magpakasal na kaagad siya? Hindi ba siya natuto 
ng leksyon sa nangyari sa kanya?”

‘Tapos na iyon at tanggap ni Henry ang 
nangyari sa kanya. Let’s not dwell on the past. It 
won’t do us all any good, okay?”

 “Nandoon na ho iyon, pero ibang kaso ang 
magkaibigan lang kayo sa magka-ibigan. Kung dati 
ay wala kayong commitment at expectations sa isa’t 
isa, iba ho kapag may relasyon na kayo. May mga 
demands na rin and you know that, Ma.” Hindi 
na niya maikubli ang pagkainis. Kahit kailan ay 
palaging kampi ang ina nila sa kapatid niya.

“’Oy, Danilo, tigilan mo ako, ha? Nagkamali 
man minsan ang kapatid mo, hindi ibig sabihin 
ay palagi na lang mali ang gagawin niya. Okay si 
Henry sa amin. Wala akong makitang diperesenya 
sa kanya. May trabaho, mabait, masipag, walang 
bisyo at higit sa lahat, mahal ang kapatid mo. Bakit 
pa kami ng papa mo tututol?”
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Mukhang naubos na ang pasensya ni Mrs. 

Larosa dahil nakatikim na siya ng sermon. May 
kasabay pang irap ang sinabi nito.

“Yeah, Hijo, let’s give her the benefit of the 
doubt. After all, pinalaki naman namin siya ng 
mama mo the same way ng pagpapalaki sa iyo. 
You both possess intelligence and you both have a 
sense of morality. Everyone’s entitled to be stupid, 
at natuto na siya. Nataon lang na nagkamali siya sa 
pagpili ng unang mamahalin noon. Pero tapos na 
iyon kaya mag-move on na tayong lahat.”

“Hindi naman ho ako tutol na magpakasal sila. 
Ang akin lang naman, huwag agad-agad.” Bakit ba 
hindi siya maintindihan ng mga magulang niya?

Tumirik ang mga mata ng kanyang ina. “Hay, 
naku. Kung nag-asawa ka na ba, eh, di hindi ka na 
naiinggit ngayon sa kapatid mo.”

“Korek. Mag-move on ka na rin, Hijo,” 
pasimpleng humigop ng kape ang kanyang ama.

R

“Magpapakasal na kayo? Agad-agad?!” Gustong 
mawalan ng ulirat ni Ludi sa sinabi ng kaibigang si 
Sheila. Shocked siya sa ibinalita nito sa kanya.

Kararating pa lang niya mula sa Thailand 
para sa taunang bakasyon at tinawagan niya ang 
kaibigan. Dati silang magkasama nito sa Thailand 
pero nauna itong bumalik ng Pilipinas kaysa sa 
kanya. Ito ang unang pagkakataon na muli silang 
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nagkita.
Hindi rin maalis sa kanya ang mag-alala 

sa kalagayan nito kahit na patuloy pa rin ang 
komunikasyon nila at paulit-ulit na siyang in-
assure nitong naka-recover na ito mula sa sinapit 
na problema. Masaya siya sa sinabi nito pero sa 
kabila niyon ay lihim pa rin siyang nginangatngat 
ng konsyensya. Sinisisi pa rin niya ang sarili dahil 
kung hindi sa kanya ay hindi ito napariwara. 

Mabuti na lang at nakapag-move on na si Sheila 
at masaya siya sa bagong lovelife nito. Walang 
duda na natagpuan na nito ang lalaking tunay na 
magmamahal at mamahalin. 

Hindi pa niya personal na nakikilala si Henry 
pero madalas itong mabanggit sa kanya ni Sheila 
noon nang pareho pa silang nasa Thailand. Male 
best friend daw nito ang lalaki. 

Malimit nga niya itong tudyuhin noon sa lalaki 
pero pinagtatawanan lang siya nito. Engaged na 
raw si Henry sa isang nurse na kasamahan nito sa 
ospital na pinapasukan. Kaya laking gulat niya nang 
ibalita nito sa kanya na nobyo na nito ang binata. 
Nagkalabuan daw si Henry at ang dating fiancée 
nito dahil sa trabaho. Pareho daw kasing busy ang 
dalawa at napabayaan ang relasyon, although they 
parted ways amicably. Sa katunayan, ang ex pa nga 
raw ni Henry ang naging matchmaker ng mga ito.

Pero lalo siyang na-shock nang matapos ang 
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isang buwan ay ibalita naman ni Sheila na ikakasal 
na ito.    

“Buntis ka ba?” 
Namula si Sheila sa tanong niya pero umiling 

ito. “I’ve learned my lesson well, Ludi. Hindi ako 
tanga para ulitin ang maling nagawa ko.”

Siya naman ang namula. Ginagap niya ang 
kamay nito na nakapatong sa mesa. Nasa isang 
coffee shop sila sa Ortigas at nagkakape.

Lumuwas ito ng Maynila upang magpagawa 
ng wedding gown kay Rajo Laurel. Kasama nitong 
lumuwas si Henry pero hindi ito sumabay sa ‘date’ 
nilang magkaibigan, which was just fine. Baka pati 
ang lalaki ay na-offend sa naging reaction niya.

“Sorry, I didn’t mean it that way. Ano lang 
kasi… siyempre nagtataka ako kung bakit ang bilis 
n’yo namang magpakasal.”

Ngumiti si Sheila. “Okay lang, no harm done. 
Actually, iyon din ang tanong sa akin sa bahay.”

“Eh, bakit nga?”
Nagkibit-balikat ito, tila itinatago ang 

excitement na nararamdaman. “Wala lang. Gusto 
na niya, eh. Alangan namang magpakipot pa ako?”

“Sigurado ka na ba sa gagawin mo?” 
“Oo naman, ano ka ba?”
Napailing siya. “Ewan ko.”
Humalakhak ito, halatang na-amuse sa kanya. 

“Don’t worry, Ludi. I’m the one getting married 
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here, not you. There’s no such thing as a perfect 
marriage, but I’m sure whatever differences we 
have, we can work it out together. Magiging 
masaya kami forever.”

“I’m happy for you.”
“Thank you.” Nginitian siya nito nang 

pagkatamis-tamis. “I don’t know what to do 
without my best friend by my side.”

Pinamulahan si Ludi nang todo sa huling 
binanggit nito. Parang lalo siyang nilamon ng 
guilt feelings. Naluha tuloy siya. “Sana nga naging 
mabuting kaibigan ako sa iyo. Sorry sa lahat, ha, 
Sheila?”

Nang bigyan ito ng release order ng ospital sa 
Thailand ay agad itong iniuwi ng kapatid na si Dan 
ng Pilipinas. Hindi na sila nagkaroon ni Sheila ng 
pagkakataong magkausap nang masinsinan. 

Natakot kasi siyang kausapin ito nang kaharap 
si Dan. Alam ni Ludi, kahit wala siyang narinig na 
anumang panunumbat mula sa kuya nito, siya ang 
sinisisi ng buong pamilya ni Sheila sa nangyari sa 
kaibigan niya. 

Lihim na pinagdudusahan niya hanggang 
ngayon ang bagay na iyon.

“Hey, that’s water under the bridge now. Okay 
na ako, okay? Huwag mo nang isipin iyon. Kung 
ako nga nakapag-move on na, dapat ikaw din.”

Suminghot siya. “Hindi mo lang alam kung 
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gaano ako ka-relieved dahil sa sinabi mo. I just 
wish it didn’t happen to you. It’s my fault. Kung 
hindi kita niyayang magpunta ng Thailand, hindi 
nangyari sa iyo ang bagay na iyon.”

Hindi agad umimik si Sheila. Mayamaya ay 
nagsalita ito. “Tama ka, sana nga hindi nangyari 
ang bagay na iyon kasi ang daming naapektuhan. 
Ikaw, ako, ang pamilya ko, ang pamilya ni Max.”

“Iyon nga, eh. Ako ang puno’t dulo ng lahat ng 
iyon.” Tuluyan na siyang humagulgol.

Hinagod ni Sheila ang likod niya. “But it had to 
happen, Ludi. Nakatakda sigurong mangyari iyon, 
ano ka ba? Don’t blame yourself.”

“Hindi ka ba galit sa akin?”
“Of course not! Ako ang may gawa n’on at hindi 

ikaw. Ikaw nga ang dahilan kung bakit napunta ako 
ng Thailand, pero naman Ludi, I’m mature enough 
when it happened. Kung anuman ang nangyari, it’s 
my wrongdoing and not yours. Tigilan mo na nga 
iyan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo.”

Tumango siya pero hindi umimik.
“Basta isipin mo na lang na kung hindi ako na-

in love at nabigo kay Max, hindi sana mapapasa’kin 
si Henry ngayon at hindi ko sana maa-appreciate 
kung gaano niya ako kamahal. Matagal na pala 
siyang may gusto sa akin, nahiya lang magtapat!”

“Thank you for forgiving me, Friend.” 
Suminghot si Ludi. “Hayaan mo, kapag 
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nakasalubong ko ang Max na iyon, igaganti kita.”
Humalakhak si Sheila sa sinabi niya. “Kahit 

kailan ay amazona ka talaga. Hayaan mo na siya, 
Ludi. I don’t want to have anything to do with him 
anymore. Nakarma na siya kaya parang nakaganti 
na rin ako.”

“Nakarma?”
Tumango ito. “Niloko niya ako. Sabi niya 

matagal na silang hiwalay ng misis niya. Hindi 
naman pala. Gawain niya pala talaga ang manloko 
ng babae. Hayun, nalaman ng pamilya niya 
ang nangyari sa amin at doon na napuno ang 
asawa niya. Hiniwalayan siya. At hindi lang iyon, 
nireklamo pa siya sa DepEd. Ngayon ay wala siyang 
trabaho.”

“Ganoon ba?” Shocked na naman siya sa 
ibinalita nito. “Paano mo nalaman iyan?”

“Would you believe kinontak ako ni Max? 
Gustong makipagbalikan sa akin.”

“Ang kapal niya, ha! Paano niya nakuha ang 
number mo? Di ba nagpalit ka na?”

“Sa Facebook niya ako kinontak. B-in-lock ko 
nga.”

“Buti naman iyon ang ginawa mo.”
Tumango ito. “I’m done with him. Over. Kahit 

sa panaginip ayoko na siyang makasalubong. Tama 
nang nagpakatanga ako noong panahong iyon.”
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Chapter Two

asa farm na si Dan ay hindi pa rin maalis ang 
init ng ulo niya. Nabubuwisit siya kay Sheila. 

Kung kaharap niya ang kapatid, malamang kanina 
pa niya ito nasermunan. Puwede ring napilipit niya 
ang leeg ng babaeng iyon. 

Ang tigas ng ulo!
Ang daling makalimot samantalang siya heto, 

hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa ang 
epekto sa kanya ng nangyari rito. May trauma pa 
siya. 

Three years ago ay nagpunta ng Thailand si 
Sheila. Nahikayat ito ng kaibigang si Ludi na isang 
nurse, at namamasukan sa isang ospital doon.

His sister was young and carefree. May pagka-
adventurous din ito kaya hindi na siya nagtaka 
kung bakit sa kabila ng maalwang buhay sa piling 
nila ay sinubukan pa rin nito ang magpakalayo at 
manirahan sa ibang bansa.

Sa Thailand nito nakilala si Max, Pinoy rin at 
tubong Batangas. Kagaya ni Sheila, guro rin ang 
lalaki pero anim na taon na itong nagtuturo sa 
Thailand nang madatnan ng kapatid niya.

Naging malapit ang dalawa sa isa’t isa. 
Hanggang sa kalaunan ay nagkaroon ng relasyon 

N
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ang mga ito. Tumagal nang tatlong taon ang 
relasyon ng dalawa nang wala silang kaalam-alam.

May naiwan kasing asawa si Max sa Pilipinas 
at alam iyon ni Sheila. Natakot ang kapatid 
niyang ipagtapat ang lahat sa kanila dahil 
siguradong pauuwiin nila ito at hindi papayagang 
makipagrelasyon sa lalaking iyon.

Huli na nang malaman nila ang lahat. Ang 
masaklap pa ay bigla na lang naglaho na parang 
bula ang lalaki matapos malamang buntis ang 
kapatid niya. Biglang nag-resign si Max sa trabaho 
at hindi na nagpakita pang muli kay Sheila.

Dahil sa matinding pighati at kahihiyan ay 
nagtangkang magpakamatay ang kapatid niya sa 
pamamagitan ng paglalaslas ng pulso. Buti na lang 
at kasama nito sa inuupahang apartment si Ludi. 
Natagpuan ng dalaga na nakahandusay sa sahig ng 
banyo ang kapatid niya. Dahil nurse ay agad nitong 
nabigyan ng first aid si Sheila at itinakbo sa ospital. 

Si Ludi ang nagligtas sa buhay nito. Napakalaki 
ng utang na loob nila sa kaibigan ng kapatid. 

Una niya itong nakilala at nakita nang personal 
sa Thailand at hindi niya maiwasan ang humanga 
sa katatagan ng loob ng dalaga. Kung ibang tao 
siguro ang kasama ng kapatid niya baka hindi 
kinaya ang sitwasyon. Pero iba si Ludi. Ito rin 
mismo ang personal na nagbantay at nag-alaga kay 
Sheila habang nasa ICU ang kapatid niya.
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Ludi was a petite woman. There was nothing 

physically striking about her that would attract a 
man the first time he saw her. 

Maliit, singkit ang mga mata, maliit ang ilong, 
manipis ang mga labi. Maputi ito, halatang may 
lahing Chinese. Simple lang ang dating. Pero 
marunong magdala ng sarili. 

Lumalaon, habang magkasama sila sa ospital ay 
hindi niya maiwasan ang humanga kay Ludi.

Pero sa kabila ng paghangang iyon ay sinisisi 
rin niya ito sa buong pangyayari. Kung hindi sa 
pangungumbinsi nito ay hindi sana umalis ng bansa 
ang kapatid niya at hindi rin sana ito naloko ng 
lalaki. 

Nailigtas ang buhay ng kapatid niya pero 
hindi ang sanggol na dinadala sa sinapupunan 
nito. Limang buwan na palang buntis si Sheila. 
Hinimatay ang kanyang ina nang makarating sa 
kanila ang balita. 

Si Ludi rin ang tumawag upang ipaalam sa 
kanila ang nangyari. At ang nanay niya mismo ang 
nakatanggap ng tawag ng dalaga. Ludi was actually 
asking for him. Pero nasa farm siya nang oras na 
iyon at sa bahay nila ito tumawag.

Nagkagulo sa bahay nila. Nag-panic ang tatay 
niya at parehong isinugod sa ospital ang mga 
magulang dahil tumaas ang blood pressure. Siya 
lang ang naiwan sa pamilya nila na kailangang 
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magpakatatag. 
Iyon ang pinakamatinding pagsubok sa buhay 

na naranasan ni Dan. At kahit sabihin pang 
nagpakatatag siya nang mga panahong iyon, hindi 
rin niya maitatanggi ang katotohanang gusto rin 
niyang panghinaan ng loob.

Buong pamilya niya ay nanganganib ang buhay 
nang mga panahong iyon. At hindi lang iyon. Pati 
kabuhayan nila ay nasa krisis din.

Napagdiskitahan ng mga terorista ang palayan 
nila dahil hindi sila pumayag na magbayad ng 
buwis sa mga ito. Dahil sa pagtanggi nila sa 
pangongotong ay ginantihan sila ng masasamang-
loob.

Sinunog ng mga ito ang palayan nila. 
Buti na lang at agad ding naagapan ang apoy. 
Kung nagkataon ay ektarya rin ng palayan ang 
masasayang at maraming manggagawa ang 
maaapektuhan. 

Maraming connections ang pamilya nila. 
Hindi siya nagsayang ng panahon. Agad nilang 
pinaimbistigahan ang ginawang panununog sa 
kanila. 

Kasalukuyang nasa proseso ng imbistigasyon 
ang kaso nila nang sumabog ang balita tungkol kay 
Sheila. 

Halos mabaliw siya noon. Bakit nagkasunud-
sunod ang problema ng pamilya nila? But he knew 
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he had to prioritize and attend to the most serious 
problem. 

At iyon ay si Sheila. 
May mga katiwala sila at sa mga ito muna niya 

inihabilin ang problema sa hacienda. 
Kinuha rin niya ang pinakamahusay na 

manggagamot sa probinsya para sa mga magulang 
at matapos masigurong stable na ang kalagayan 
ng mga ito ay agad siyang lumipad patungong 
Thailand upang asikasuhin naman ang kapatid.

Nasa ICU ito pa rin ito nang dumating siya ng 
Thailand.

Nalagay sa alanganin ang buhay ni Sheila dahil 
sa dami ng dugong naawas sa katawan nito. Iyon 
din ang dahilan kung bakit pati ang dinadala nito 
ay nawala.

Ilang linggo rin siyang namalagi roon upang 
mag-alaga at magbantay kay Sheila. Magkahalili 
silang nagbantay ni Ludi sa ospital. 

Gustuhin man ng mga magulang nila ang 
lumipad patungong Thailand ay hindi naman 
pinayagan ang mga ito ng mga doktor. Hindi 
raw makakabuting masaksihan ng mga ito ang 
kalagayan ni Sheila habang nasa ospital. 

Hintayin na lang daw nila na makauwi ng bansa 
ang dalaga. 

And all that happened not so long ago. Wala 
pang isang taon sa pagkakatanda niya. Pero heto at 
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ang bilis ni Sheila na maka-recover.
Magpapakasal na ito.

R

“Kailan ka babalik ng Thailand?”
“Di ko alam,” sagot ni Ludi sa tanong ni Sheila. 

Sinamahan niya ang kaibigan sa isang wedding 
coordinator.

Habang naghihintay sila sa appointment nito 
sa lounging area ng opisina ay panay ang tsikahan 
nila.

“Hindi ba na-renew ang kontrata mo roon?”
“Puwede ko pang i-renew kaso pinag-iisipan ko 

pa kung babalik pa ako o hindi na.”
“Bakit? Ano’ng problema?”
Nagkibit-balikat siya. “Wala naman. Feeling ko 

lang burned out na ako sa trabaho. Nakakasawa 
na rin kasi iyong pareho na lang ang ginagawa mo 
araw-araw. Pare-pareho ng kaso ng karamdaman. 
Gusto ko iba naman.”

“So, ano’ng balak mong gawin ngayon?”
Kinagat niya ang ibabang labi saka sumagot. 

“Balak kong magtayo ng negosyo pero hindi pa ako 
sure.”

“Maganda iyan. Anong business naman ang 
naisip mo? Dapat pagplanuhan mong mabuti iyan. 
If you need help, don’t hesistate to tell me.”

“Plano ko sanang magtayo ng private lying-in 
clinic. Bukod kasi sa pagiging nurse ko, midwife 
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pa ako. Kukuha ako ng isa pang nurse o di 
kaya ay midwife din para may assistant ako at 
makiki-partner na lang ako sa isang Ob-Gyne at 
Pediatrician.” 

“Saan mo naman balak magtayo ng clinic?”
“Iyon nga ang problema ko. Balak ko sanang 

i-convert na clinic ang bahay na naiwan nina Lolo 
at Lola sa Pasay, kaso magulo, eh.”

Kumunot ang noo ni Sheila sa sinabi niya. 
“Bakit magulo? Di ba pinamana iyon sa iyo?”

Tumango si Ludi. “Isa sa mga dahilan kung 
bakit ako umuwi ay para ayusin ang libingan nila 
at ang bahay. Kaso nakikialam ang mga pinsan ko. 
May karapatan din daw sila sa bahay kasi apo rin 
daw sila. Nakukulangan sa pamanang nakuha nila.”

“Ganoon ba? Malaking problema nga iyan. Sino 
ba’ng nakatira sa bahay ngayon?”

“Iyong caretaker na sinasahuran ko buwan-
buwan. Kaso baka layasan ako. Tinatakot kasi ng 
mga pinsan ko. Naaawa nga nga ako, eh.”

“Oh, no!”
“Oh, yes!”
“Eh, di patirahin mo na lang. Malaki naman 

iyong ancestral house n’yo, di ba? Kahit buong 
barangay ay kakasya doon. Hati kayo. Iyong left 
wing sa iyo, ’yong kabila naman sa kanila.”

“I told them that. Ayoko rin kasi ng gulo saka 
naisip ko, may pamilya na rin kasi ’yong mga 
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pinsan ko samantalang ako hanggang ngayon ay 
single. Mas kailangan nila iyon kaysa sa akin. Para 
nga naman hindi na sila mangupahan, eh, di sa 
bahay na lang sila tumira.”

“Iyon naman pala. Ano pa’ng problema nila?”
“Gusto nilang angkinin nang buo.”
“Ay, ano ba iyan?”
“Ang susuwapang nga, eh.”
“Problema nga iyan, Ludi.”
“Na-barangay na nga ako noong isang araw.”
Napamulagat si Sheila sa sinabi niya. “Ano?”
Tumango siya sabay tawa nang mapakla. “Ang 

ganda nga ng bakasyon ko, eh.”
“Ano’ng nangyari?”
“Dinala ko iyong titulo ng lupa at bahay. Sa akin 

na kasi nakapangalan. Ayun, nasermunan tuloy sila 
sa barangay hall.”

Napangiwi si Sheila. “Parang hindi naman yata 
ideal na lugar ang bahay ninyo na maging klinika 
mo kung ganyang magulo ang sitwasyon. Baka 
wala kang makuhang kliyente niyan?”

“Iyon na nga rin ang iniisip ko.”
“Hanap ka na lang ng ibang lugar.”
Napabuntong-hininga siya. “Saan naman kaya 

iyon? Okay na sana doon sa lugar namin kasi wala 
pang lying-in clinic doon. Kumbaga wala pa akong 
kakompetensya. And besides, kampante na ako 
roon dahil taga-roon ako. Kilala ko ang mga kapit-
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bahay namin.”

“Paano kung guluhin ng mga kamag-anak mo 
ang mga pasyente mo? Eh, di nagkaroon ka ng 
kompromiso? Imbis na grasya ay disgrasya ang 
inabot mo.”

Muli siyang bumuntong-hininga. “Huwag na 
lang kaya ako magnegosyo? Bumalik na lang kaya 
ako ng Thailand?”

“Ambilis mo namang mawalan ng pag-asa!”
“Eh, kasi nagsisimula pa lang ako pero ang 

laki na kaagad ng problema. Baka malas ako sa 
negosyo?”

“Kung hahaluan mo ng kalokohan siguradong 
mamalasin iyang negosyo mo. Pero kung sipag at 
tiyaga ang gagawin mo, sigurado na ang pagiging 
successful mo. Huwag ka ngang mapagpaniwala sa 
mga pamahiin. Hindi na uso iyan ngayon, ’no!”

“Kunsabagay. Tingin mo, ano kaya’ng mabuting 
gawin ko?”

“Hanap ka na nga lang ng ibang lugar para sa 
clinic mo ’tapos pasamahan mo ng security guard 
iyong caretaker mo para hindi makaeksena ang 
mga gahaman mong kamag-anak.”

“Parang ang daling gawin. Pero parang like 
ko iyong suggestion mong security guard. Bongga 
ang bahay, walang nakatira pero may guwardiya.” 
Sabay silang natawa. 

“Oo, ’tapos kung gusto mo sa lugar ka na lang 
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namin sa San Nicolas magtayo ng clinic. Wala pang 
lying-in doon. Patulong tayong maghanap ng staff 
mo kay Henry.

“Sa inyo sa Cam Sur?”
“Why not?” Na-excite si Sheila sa suggestion 

mismo nito. Sinunggaban nito ang mga kamay niya 
at parang bata na tuwang-tuwa sa naisip. “Doon ka 
na lang sa amin para magkasama na tayo palagi!”

Umingos siya sabay bawi ng mga kamay. “’Yoko 
nga! May Henry ka na, ’no. Siyempre OP naman 
ako niyan.”

“Hus, emo ka naman diyan. Wala namang 
problema kay Henry, mabait iyon. Excited na nga 
’yung tao na makilala ka.”

“Hindi ba nakakahiya?”
“Ano ka ba? Pulos ka na lang hiya. Mababait 

mga tao sa amin, ’no. Pag-isipan mong mabuti 
ang suggestion ko. Henry’s a surgeon. I’m sure 
tutulungan ka niya, para sa akin.”

“Okay ka rin mangumbinsi. Parang ang hirap 
tumanggi.” 

Napabungisngis si Sheila. “Sige na, doon ka na 
lang sa amin. Malay mo, doon mo mahanap ang 
Prince Charming mo.” 

Nilabian niya ito. “Negosyo po ang tukoy ko at 
hindi lalaki.”

“Puwede namang pagsabayin iyon, ’no!”
“Ewan ko sa iyo.”
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“Binata pa ang kuya ko. Single and very much 

available.”
“Sheila!”
Humagikgik ito. “Baka siya na nga ang Prince 

Charming mo.”
“Ewan ko sa iyo. Pulos ka kalokohan!” Kinuha 

ni Ludi ang magazine na nakabulatlat sa harapan 
nila at kunwari ay nagbasa. Ang totoo ay gusto 
niyang itago ang pag-iinit ng buong mukha niya.

Hindi niya alam kung bakit siya namumula. It 
was just a joke. At baliw talaga ang kaibigan niya 
kahit noon pa man. She shouldn’t get affected by it.

Pero hindi siya nito tinatantanan. “Hindi pa 
naman ako ulyanin pero naalala ko nang nakaratay 
ako sa ospital sa Thailand, you once mentioned na 
guwapo ang kapatid ko.”

Lalo siyang namula. First time niyang makilala 
at makita nang personal si Dan noon. “It doesn’t 
mean that I am interested. Ang dami namang 
guwapong lalaki, ah, hindi lang siya. I was just 
trying to give him a compliment.”

“Ang haba ng sinabi!”
“Ikaw kasi, eh!” Suyang hinambalos niya ito ng 

hawak na magazine. 
Todo halakhak naman si Sheila. “Pero alam mo 

ba?” kinalabit siya nito. May halong kilig ang boses 
nito.

“Hindi, ano iyon?”
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“Na-cute-tan din ang Kuya sa iyo.”
Napamulagat siya sa sinabi nito. Too late to 

bury her face again in the magazine. Huling-huli 
nito ang pamumula ng buong mukha niya. 

“Uy, nag-blush siya! Akala ko ba, hindi ka 
interesado?” 

Natampal niya tuloy ito sa balikat. “Buwisit ka!”
Halos mahulog si Sheila sa kinauupuan sa 

katatawa. 
Hindi niya alam kung matutuwa siya o maiinis 

dito. Alam niyang tinutudyo lang siya nito. Pero 
parang biglang may kung anong kilabot ang 
gumapang sa pagkatao niya sa sinabi nito sa kanya. 

Bakit may ganoon? Ano iyon?
“Seryoso ako, Friend. Cute mo raw sabi niya. 

Kahit itanong mo pa.”

b
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Chapter Three

uya!” Kinawayan ni Sheila ang kapatid na 
nakatayo sa labas ng arrival area ng Pili 

Airport. 
Kumaway rin ito nang mapagsino ang dalaga. 

Tingin din ni Ludi ay ngingiti sana ang lalaki kaso 
namataan siya nito na nakabuntot kay Sheila kaya 
biglang nawala ang guhit na pataas ng mga labi. 

Napabuntong-hininga si Ludi. Indikasyon 
ang pagsimangot ni Dan na hindi ito natutuwang 
makita siya. Parang gusto na lang niyang bumalik 
ng Maynila.

Nahalata yata ni Sheila ang pagdadalawang-isip 
niya. Hinila nito ang kamay niya para sabay silang 
maglakad.

Bumuntong-hininga na lang siya. She had no 
choice but to brave the storm. Mukha kasing signal 
number five na bagyo ang mukha ni Dan.

Pero nakasimangot man o hindi, he was a damn 
goodlooking man. Matangkad, maputi at over sa 
guwapo ang hitsura. At kung hindi lang sinabi ni 
Sheila sa kanya, hindi siya maniniwalang isa itong 
magsasaka.

Puwedeng mapagkamalang artista o ramp model 
ang hudyo, aniya sa sarili. 

“K



26 Urong-Sulong Na Pag-ibig

Pati nga siya ay parang talo ng binata sa pagka-
flawless ng kutis.

Ayon kay Sheila, walang arte sa katawan 
ang kapatid. Hindi ito kagaya ng ibang lalaki na 
metrosexual na kung tawagin. 

Sadya lang daw talagang makinis ang balat 
ng kuya nito. Mana raw ito kay Mrs. Larosa na 
mestisa. 

Kahit si Sheila ay mestisahin din ang hitsura. 
Magkamukha ito at si Dan. Pero mas striking ang 
features ng lalaki kumpara sa kapatid. Naisaboy 
yata ni Lord lahat ng magagandang blessings kay 
Dan. Matangos at straight ang ilong, iyong tipong 
hindi man lang lumaki kahit kaunti ang dulo. At 
iyong tipong kahit sumisingasing pa yata ito sa galit 
ay hindi man lang lalaki ang mga butas ng ilong. 
Super pungay ng mga mata nito at over sa haba 
ang mga pilik. Parang palaging iiyak ang drama 
sa buhay ng mga mata nito. Kumbaga, mahirap 
itong tanggihan kapag humingi ng pabor. His built 
was lean and strong, with broad shoulders and a 
muscular chest. Iyong tipong ang sarap yakapin at 
kayang-kaya siyang kargahin.

Napalunok si Ludi. Dumako ang mga mata niya 
sa buhok nito. Kulot ang buhok ni Dan na medyo 
mahaba pero hindi naman umabot sa balikat. May 
patilya ang magkabilang tainga nito. Parang sa 
anghel ang pagkakulot ng buhok nito at parang ang 



27My Special Valentine
sarap-sarap damhin at hawakan at samyuin ang 
bango. 

Napapitlag siya sa naisip. Nahawaan na yata 
siya ni Sheila sa kalokohan. 

Saka lang niya na-realize na kanina pa pala siya 
nakatunganga sa harapan ng lalaki. 

Parang napapantastikuhan namang nakamasid 
sa kanya si Dan.

Napalunok ulit ang dalaga. “H-hi.” Ngumiti 
siya. Pero nagsisi siya kung bakit niya ginawa iyon. 
Sa tindi ng nerbyos niya, sigurado siyang tabingi 
ang kanyang pagkangiti.

Simpleng tango lang ang ibinigay nito sa kanya. 
Nagmukha tuloy siyang tanga. Wala itong imik na 
nagpatiunang naglakad patungong parking area.

Pero bago iyon ay kinuha nito ang dalang duffle 
bag ng kapatid. Pati iyong sa kanya ay hiningi pero 
nahiya naman siyang magpabitbit. Nagpasalamat 
na lang siya. 

“Tara na,” yaya sa kanya ni Sheila at saka 
pahabol na nagtanong. “Ipinagluto mo ba, Kuya, si 
Ludi?” 

Lihim siyang napamura.
Lumingon ito. Mas lalong dumilim ang mukha 

ng lalaki. Obvious na ipinapahalatang hindi nito 
nagustuhan ang ipinag-utos ng kapatid. “Kanina pa 
po.”

“Wow! Talagang special ang pag-welcome sa 
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akin dito.” Sinubukan niyang idaan sa biro ang 
usapan nila pero natameme siya nang matalim na 
sulyap ang ibinato ni Dan sa kanya.

“Panauhing pandangal ka rito kaya talagang 
special treatment ang ibibigay sa iyo. Di ba, Kuya?”

Ungol lang ang isinagot ng lalaki.
R

Mag-iisang oras na silang bumibiyahe mula 
Pili Airport papuntang Lagonoy pero wala pa ring 
maaninag na kabihasnan si Ludi. Puro talahib at 
palayan ang nakikita niya. Pero hindi naman siya 
naiinip. Maganda ang kalsada. Sementado ang 
daan at hindi bako-bako. Hindi siya nahihirapan 
kahit mahaba ang biyahe. 

Nawiwili siya sa dinadaanan nilang palayan. 
The view of the greenery outside the car window 
had a calming effect on her. Palibhasa laki siyang 
Maynila at wala halos nakikita roon kundi pulos 
sasakyan, usok at buildings. 

Maayos din ang air con ng bagong-bagong 
sasakyan kaya komportable. Si Dan mismo ang 
nagmamaneho. Katabi nito sa unahan si Sheila at 
sa likod siya nakapuwesto. 

Madalas magkasalubong ang paningin nila ni 
Dan sa rearview mirror. And everytime their gazes 
met, the hair on her nape rose. Kaya pinamamalagi 
niyang nakabaling ang paningin sa kalsada upang 
makaiwas siya sa mga mata ng binata. Para siyang 
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napapasong ewan. 

Biglaan ang pagsama niya kay Sheila sa Cam 
Sur pag-uwi nito. Wala sa plano iyon. Nagwala 
kasi ang pinsan niya sa bahay na pamana sa kanya 
at gusto siyang patayin. Tamang-tamang hindi pa 
nakakauwi ng probinsya si Sheila. Dahil sadya 
namang iimbitahin siya umano nito sa kasal, 
isinama na siya ng kaibigan pauwi. 

Bago iyon ay personal siyang sinamahan ng 
dalaga sa pulisya upang magpa-blotter. Balak 
niyang sampahan ng kaso ang pinsan niya. Kung 
noon ay naaawa pa si Ludi sa mga kamag-anak, 
ngayon ay ipakukulong na niya ang mga ito nang 
tantanan na siya. Wala na siyang balak na patirahin 
pa ang mga ito sa bahay na iniwan sa kanya. Ubos 
na ang pasensya niya.

Kesehodang mabulok ang bahay, wala siyang 
pakialam. Hindi siya madamot na tao pero hindi na 
tama ang ginagawa ng mga pinsan niya sa kanya. 
Talo pa nila ang hindi magkakamag-anak.

Dala na rin ng pagkalito sa problema, madali 
siyang napapayag ni Sheila na yayain siya nitong 
magbakasyon muna sa Cam Sur. Naisip ni Ludi 
na gagawin na lamang niya ang lahat para 
makatulong sa paghahanda para sa nalalapit nitong 
pagpapakasal. Siya ang kinuha ng best friend na 
maid of honor.

Minsan pa ay iminungkahi ni Sheila na sa 
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Lagonoy na lang siya magtayo ng lying-in clinic. 
Kailangan din daw ng mga taga-roon ang ganoong 
uri ng paanakan dahil malayo ang ospital. Sa 
nangyaring kaguluhan ay natutukso siyang 
pumayag sa suggestion nito.

Wala na rin siyang kamag-anak na 
matatakbuhan sa Maynila. Kung sa Lagonoy siya 
maninirahan, kahit paano ay makakasama niya ang 
kaibigan. Kahit siguro hindi na siya makapag-asawa 
ay hindi siya mag-iisa at malulungkot sa buhay. 

Bumuntong-hininga siya. 
Matagal na siyang walang lovelife. Pitong taon 

na siyang naninirahan sa Thailand at iyon din ang 
bilang ng mga taong hindi na muli pang tumibok 
ang puso niya sa ibang lalaki.

Kagaya ni Sheila, umibig din siya sa maling 
lalaki. Ang kaibahan lang nilang dalawa ay binata 
si Joe, ang ex niya na isa ring nurse. Kaklase niya 
ito sa kolehiyo at tunay silang nagmahalan. 

Malaki ang pangarap nilang dalawa para 
sa kinabukasan nila. Lahat ay planado na. 
Magpapakasal muna sila bago mangingibang-bansa 
at maninirahan sa abroad.

In demand ang nurses na kagaya nila sa 
ibang bansa at nakakatiyak silang dalawa na ang 
paninirahan sa labas ng Pilipinas ay katuparan ng 
pangarap nilang yumaman.

Hindi na muna siya magbubuntis, si Joe 
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mismo ang nagdesisyon sa bagay na iyon. 
Kapag established na silang pareho ay saka sila 
magpaplanong gumawa ng anak—at hanggang 
dalawa lang. Kung susuwertehin ay isang lalaki at 
isang babae.

Isang taong pinag-ipunan nila ang 
pagpapakasal. Plano nilang gawing engrande iyon 
at sa simbahan idaos. Nag-iisang anak lang kasi si 
Joe kaya nais ng mga magulang nito na bongga ang 
kasal ng anak.

Siya naman ay galing sa malaking pamilya, 
produkto ng broken family. Nag-iisa rin siyang anak 
ng mga magulang niya pero nang maghiwalay 
ang mga ito ay dumami silang magkakapatid. May 
kanya-kanya nang pamilya ang mga magulang 
niya. Lima ang kapatid niya sa tatay niya at tatlo 
naman sa nanay. Gayunman ay alienated siya sa 
mga half-siblings niya. Sa abroad kasi nakatira ang 
mga ito, kapiling ng mga magulang niya.

Nag-migrate sa Norway ang tatay niya matapos 
makipaghiwalay sa kanyang ina. Babae ang 
dahilan, isang Norwegian. Iyon pa rin ang asawa ng 
tatay niya hanggang ngayon. 

Dahil walang natatanggap na sustento mula sa 
asawa, napilitan ang nanay niyang mag-domestic 
helper sa Lebanon. Tatlong taon pa lang siya nang 
iwan siya ng ina sa pangangalaga ng kanyang lolo 
at lola.
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Dati ay taun-taon umuwi ng bansa ang nanay 
niya. Pero nang makapangasawa ng Lebanese ay 
nakatamaran na nito ang umuwi. Nagpapadala na 
lang ito ng pera para sa kanya.

Lumaki siya at namulat ang isipan na malayo 
ang loob sa mga magulang pati na rin sa mga 
kapatid. Uhaw siya sa pagmamahal ng isang buong 
pamilya pero wala siyang magawa. 

It was obvious that her parents didn’t want her 
in their lives at hindi niya mahanap ang lakas ng 
loob na ipagpilitan ang sarili sa mga ito.

Tatlong taon na siyang nagtatrabaho nang 
magkasunod na namatay ang lolo at lola niya. 
Nauna si Lolo Jose, nabulunan sa kinakain at hindi 
nakahinga. DOA na nang madala sa ospital. 

Isang linggo matapos ilibing ito ay sumunod 
naman ang lola niya. Hindi nakayanan ng puso nito 
ang matinding pighati kaya bumigay na rin.

Bigla ay naiwan siyang nag-iisa sa bahay. Halos 
maloka siya sa kaiiyak. Mahal na mahal niya ang 
matatanda at hindi niya inaasahang mawawala na 
kaagad sa piling niya ang mga ito. She didn’t know 
how to cope with the sudden loss. And being alone 
made it worse. Tanging si Joe lang ang karamay 
niya noon. 

Ang nanay niya ay piniling sa Lebanon na lang 
magluksa. Ang tanging ginawa nito ay magpadala 
ng pera para sa pagpapalibing at padasal.
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Hindi naman malapit ang loob niya sa mga 

kamag-anak kaya wala siyang matakbuhang ibang 
tao kundi si Joe. Lahat ng mga kamag-anak ay 
naiinggit sa kanya dahil siya ang paborito ng lolo at 
lola niya.

Kaya nang mag-propose ng kasal sa kanya ang 
kasintahan ay hindi na siya nagdalawang-isip pa. 
Doon na rin lang sila patutungo.

Pero hindi iyon natuloy. Hindi sumipot sa araw 
ng kasal nila si Joe dahil napikot ito ng dating 
nobya. Dalawang araw bago ang kasal nila ay 
binigyan ito ng stag party ng mga kaibigan. Hindi 
niya alam kung ano ang nangyari dahil binawalan 
siyang dumalo.

Joe asked for her forgiveness. Siya raw talaga 
ang mahal nito pero takot ito para sa sariling 
kaligtasan. Binantaan kasi ito na papatayin ng mga 
kamag-anak ng babae kung hindi pananagutan ang 
ginawa.

Grief after grief after grief.  
Hindi na matandaan ni Ludi kung paano 

niya nakayanan ang lahat ng iyon. Ang tanging 
natatandaan niya ay ang kabiguang iyon ang 
naging daan upang makarating siya ng Thailand. 
Doon sa malayong lugar niya sinubukang mag-
isang gamutin ang sugat sa kanyang puso. At doon 
din sa lugar na iyon niya sinubukang magsimula 
ulit.
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“Bored ka na ba?” Pinutol ng tanong ni Sheila 
ang pagmumuni-muni niya.

“Hindi naman. Kaya lang, ang layo pala ng sa 
inyo. Feeling ko pumasok ako sa loob mismo ng 
mundo!”

Natawa ang kaibigan niya sa narinig. “Sabi mo 
lang iyan kasi hindi ka pa sanay rito. Palibhasa 
laking Maynila ka kaya pulos building lang ang 
alam mo. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. 
Ten minutes na lang ay nasa bahay na tayo.”

“Hay, salamat naman! Gutom na ako.” Hinimas 
ni Ludi ang walang lamang tiyan.

“Don’t worry, pagdating natin sa bahay 
makakakain ka na. Ipinagluto ka ni Kuya Dan ng 
gulay na laing.”

Biglang lumipad ang mga mata niya sa rearview 
mirror. Saka siya namula. Isang pares ng mga mata 
ang nakatutok sa kanya.

“S-salamat,” tanging nausal niya sabay bawi ng 
tingin. Napayuko na lang si Ludi. 

Ano ba ang nangyayari sa kanya? Kasalanan ito 
ni Sheila. Kung di sa mga pinagsasabi ng babaeng 
ito, hindi sana siya nako-conscious ngayon.

“Siguradong mai-in love ka sa kanya oras na 
matikman mo ang luto niya.”

Awtomatikong umangat ang kanyang ulo at 
lumipad ulit ang tingin sa salamin. Hayun na 
naman ang mga matang iyon!
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“A-ahm…” Biglang nanuyo ang lalamunan niya. 

“Nagbibiro lang itong si Sheila.” Tabingi ang ngiting 
ibinigay niya kay Dan. 

Ang lalaki ang unang nagbawi ng tingin. 
Ibinalik nito ang mga mata sa daan.

Ngali-ngaling sakalin niya ang kaibigan! Bakit 
siya nito ipinapahamak? Sinenyasan niya itong 
tantanan na siya pero humagikgik lang si Sheila. 

“Alam mo, excited na nga sina Mommy at 
Daddy na makilala ka. Madalas kitang ikuwento sa 
kanila.”

“The honor is mine.” Lalong nangalisag ang 
balahibo ni Ludi. Ano naman kaya ang pinagsasabi 
ng kaibigan niya sa mga magulang nito?

Hindi pa niya nakilala nang personal ang 
mga magulang ni Sheila. Tanging si Dan lang ang 
nakilala niya at hindi pa maganda ang sitwasyon 
nang magkita sila. Sa Thailand iyon nang ma-
ospital si Sheila. And it seemed to her that until 
now, the man was still angry at her. Hindi kaya mas 
masahol ang galit ng mga magulang ng mga ito sa 
kanya?

May agam-agam siyang nararamdaman. 
Nahihiya siya sa mga magulang ng dalawa. Feeling 
niya, wala pa siyang mukhang maihaharap sa 
mga iyon pero narito na siya. Minabuti niya ang 
sumama kay Sheila habang pinag-iinitan pa siya ng 
mga kamag-anak niya. She had no one to turn to 
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except for Sheila.
Ludi sighed. 

b


