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“Cheryl Ballonado!”

Kamuntik nang mahulog si Che sa sanga ng 
manggang kinauupuan niya nang marinig ang 
pamilyar na boses ng kaibigan niyang si Gabrielle.

Pagtunog na pagtunog ng bell para sa lunch 
break nila, tumalilis na kaagad siya dala ang 
pinakamamahal na camera.

“Gabrielle, may galit ka talaga sa akin, ano? Bakit 
ka ba nanggugulat? Paano kung nahulog ako dito? 
Paano na ang mundo?”

Namaywang lang ito bago siya tiningala. 
“Talagang ihuhulog kita diyan! Bakit mo ako iniwan? 
Nakakainis ka! I hate you!”

Tinawanan lang niya ito. Isa si Gabrielle Uytengco 
sa mga pinakakilalang estudyante sa campus nila. 
Bukod kasi sa ito ang ace spiker ng volleyball team 
nila ay ito rin ang pinakabatang senior student na 
naitala sa buong kasaysayan ng St. Alphonse University 
Laboratory High School. Not to mention, she also had 
the brains and an attitude to match.

Prologue
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“May nakita lang akong magandang prospect.”

“Prospect? Like what? Mga naglalagalag na 
tikbalang sa tanghali?”

“Ha-ha. Dinudugo ang ilong ko sa ka-corny-han 
mo.” Binato lang siya nito ng sanga na nadampot nito. 
“All right, all right. I just wanted to take a picture of 
them.” Itinuro niya ang isang pugad na may dalawang 
sisiw habang nakikipaglaro rito ang ina ng mga ito.

She really loved taking pictures. Iyon na talaga 
ang hilig niya. Kaya nga pagtuntong niya ng kolehiyo, 
magpapakadalubhasa siya sa photography, itakwil 
man siya ng mga magulang niya.

“Siraulo ka talaga.” Iiling-iling lang na sumampa 
na rin ito sa puno. “Pati mga nananahimik na ibon, 
binubulabog mo.” 

“They’re beautiful, Ril. Look at them.”

“Yeah…”

Nakangiti lang na pinagmasdan nila ang 
masayang larawang nasa harap nila. She wanted to 
capture that moment kaya naman iniangat niya ang 
kanyang camera saka kinuhanan ang mga ito.

Satisfied with her shot, binalingan niya na ang 
kaibigan. “Nag-lunch ka na ba?”
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Umiling lang ito saka siya marahang binatukan. 

“I was too busy looking for you. Alam mo namang 
wala akong pera. Nangako kang ililibre mo ako sa 
carinderia ni Aling Bebang.”

“Eh, bakit nakabatok ka pa? Ililibre na nga kita, 
‘di ba? Halika na. Bago pa magbago ang isip ko.”

Tatawa-tawa silang bumaba mula sa puno. They 
had been friends since the first day they set foot on 
SAU-Lab High. First year pa lang sila, magkasundong-
magkasundo na sila. Hindi rin niya maintindihan kung 
bakit, dahil kung tutuusin, magkaibang-magkaiba 
ang mga ugali nila.

Napatingin siya rito nang sipain nito ang isang 
maliit na bato saka napangisi. Kung ano man ang 
napagkasunduan nilang dalawa, wala na siyang 
pakialam doon. Masaya naman siyang nasa paligid 
lang ang makulit na kaibigan niyang ito.

They were walking across the SAU bridge nang 
may maalala siya.

“Ril, naaalala mo pa ba iyong sinabi ko sa iyong 
destiny necklace?” Iyon ang kuwintas na nabili niya 
noong mag-field trip sila sa Olongapo.

Ayon kasi sa matandang humatak sa kanya, 
nagmula pa raw ang kuwintas na iyon sa Arabia. May 
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isang alamat daw kung saan ang isang prinsesa na 
naghahanap ng prinsipe ang dating may-ari niyon. 
Sa paglalakbay ng prinsesa sa disyerto, nawala 
ang kuwintas nito. Kahit anong pilit ng prinsesa na 
hanapin ang alahas na umano ay magtuturo rito kung 
nasaan ang prinsipe, hindi na nito muling nakita pa 
ang iyon.

The princess lost hope. Lulugu-lugong bumalik 
daw ito sa kaharian nito. A few weeks later, isang 
estranghero ang dumating sa kanilang palasyo. The 
stranger had her necklace. In an instant, the princess 
fell in love with the stranger. Namalagi sa kanilang 
palasyo ang estranghero at umibig din sa prinsesa. 
The two got married. At sa mismong araw ng kasal 
nila, inihayag ng lalaking estranghero ang tunay 
nitong katauhan. Isa pala itong prinsipe sa isang 
kaharian di-kalayuan.

Iniuwi ng prinsipe ang prinsesa sa kaharian nito. 
At katulad ng ibang fairy tale, the story ended with 
‘And they lived happily ever after.’

Manghang-mangha siya sa kuwento ng 
matandang napagbilhan niya niyon kaya buong puso 
niyang binili iyon kahit pa nga nalimas ang lahat ng 
dala niyang pocket money. Her friend whacked her 
in the head after that.
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“Alin? Iyong katibayan ng kapraningan mo? 

Oo, bakit? Ngayon mo na ba iyon ihuhulog sa 
sangkalupaan para madampot ng iyong Prince 
Charming kuno?”

Hindi na lang niya ito pinansin. She made a 
vow to herself na ang lalaking pagbibigyan niya 
ng kanyang destiny necklace ang siya ring lalaking 
mamahalin niya at pag-aalayan ng sarili habambuhay.

But when her friend suggested she let destiny 
make its move, nakaisip siya ng mas magandang 
ideya para makita ang destined one para sa kanya.

Tumayo siya sa gilid ng bridge saka hinubad ang 
kuwintas na suot niya.  

“Let destiny do its thing,” bulong niya.

“’Oy, ano’ng ginagawa mo diyan? Kung magsu-
suicide ka, d’on ka sa mas mataas-taas. Hindi ka 
mamamatay diyan.”

“I’m handing my fate to destiny, Ril.” Hinalikan 
niya ang pendant niyon. “I’m counting on you.” 
Buong lakas na inihagis niya iyon saka mariing 
pumikit bago tumalikod. Ayaw niyang makita kung 
saan babagsak iyon. Pagmulat niya ng kanyang mga 
mata ay ang nakahalukipkip lang na kaibigan niya 
ang namulatan niya.
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“O, anong ka-ek-ekan ’yon?”

“Kung sino man ang makakapulot ng kuwintas  
ko, siya na ang destiny ko.”

Lalong umangat ang isang kilay ng kaibigan. 
“Paano kung babae ang makapulot niyon? O kaya, 
isang matandang malapit nang mamaalam sa mundo? 
Or worse, paano kung si Manong Tutuli? Pakakasalan 
mo siya, gan’on?”

Pambihira talaga ang kaibigan niyang ito. Hindi 
pa nga siya nagsisimulang mangarap, nakakontra na 
agad.

“Ril naman, ’wag kang kontra. Basta malakas 
ang kutob kong ang aking Prince Charming ang 
makakadampot n’on.”

“Paano kung hindi niya pansinin iyon? Sipain at 
daanan lang niya ang pinakamamahal mong destiny?”

Nanulis ang nguso niya. “Kaya nga destiny. 
Siyempre, hindi naman papayag si Kapalaran na 
daanan lang ng inilaan niya para sa akin ang kaisa-
isang bagay na mag-uugnay sa amin ng destined one 
ko, di ba?”

“Hmm…” Lumapit ito sa railing saka tiningnan 
kung saan bumagsak ang kuwintas na inihagis niya. 
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“Sigurado ka?”

It was her turn to knot her forehead. Nang 
lingunin niya ito, ngiting-ngiti lang ito habang 
nakatingin sa kanya.

“Bakit ganyan kang makatingin?”

Her friend just shrugged before walking past her. 
Nagtatakang sinundan niya ito. Nakatawid na sila 
ng bridge nang muli itong magsalita. Malapad na 
malapad pa rin ang pagkakangiti nito nang muling 
humarap sa kanya. Napaurong pa siya sa biglaang 
pagbaling nito sa kanya.

“O, bakit na naman?” Hindi na niya matagalan 
pa ang pagkakatingin nito sa kanya kaya umalma na 
siya. “’Wag mo akong tingnan nang ganyan, Gabrielle. 
Parang awa mo na. Baka bangungutin na naman ako.”

“Huwag ka sanang magsisi, Mare.”

Iyon lang at nauna na itong pumasok sa 
carinderia. Parang gusto niyang kabahan sa paraan 
ng pagkakangiti nito.

Oh, well. Kung sinuman ang makakapulot ng 
kanyang kuwintas, hahanapin at hahanapin pa rin 
niya iyon. Kung ang Prince Charming man niya iyon 
o isang napapanot na matanda, bahala na.
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After all, she decided to let destiny do its thing.
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“Gabrielle, I want to die. Ayoko nang mabuhay.”

“Ano na naman ang kalbaryo mo ngayon at gusto 
mo na namang makita si San Pedro?” anang kaibigan 
mula sa kabilang linya.

Bumalik ang kamiserablehang nararamdaman 
niya. “I’m bored, Ril. Sapilitan akong pinagbakasyon 
ng boss ko. Now, I don’t know what to do. Galing ako 
sa opisina kanina, nanikluhod ako sa harap ni Boss 
James na pabalikin na ako sa trabaho. Ang kaso, 
sinesante naman niya ako.”

“He fired you?” gulat na anito.

“Of course, I was just exaggerating. Pero ayoko 
talaga ng ganito. Baka magbigti na lang ako kapag 
hindi ako nakatiis.”

“Huwag gan’on, Mare. Mamamatay kang pangit.” 

Natawa na rin siya nang bahagya sa kalokohan 
nito. Having a friend like Gabrielle was really handy. 
Kapag kasi kausap niya ito, kahit paano, nababawasan 
ang pinapasan niya. Kahit ano pa iyon.

“Ril, seryoso ako.”

1
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“Seryoso ba tayo? Ay, sorry. O sige, seryoso na.” 

Nanahimik ito sandali bago muling nagsalita. “Ahm, 
paano na nga iyon?”

“Gabrielle.”

“Fine, fine. Ano ba kasi’ng problema doon? 
Kailangan mo naman talaga ng bakasyon. You’ve been 
working your ass off since we graduated from college. 
Dapat lang naman na makatikim ka ng bakasyon.”

“Hindi ko kailangan ng bakasyon. Kailangan ko 
ng salapi. Ng maraming-maraming salapi.”

“Ako lang ang mukhang pera dito,” giit nito.

Napabuntong-hininga na lang si Cheryl. “You’re 
right. Still, hindi ko pa rin kakayanin ito. Ayoko ng 
ganito, mamamatay ako.”

“Ilang araw ba ang ibinigay na bakasyon sa iyo?”

“Two weeks. Dalawang linggo. Alam mo ba 
kung gaano kahirap iyon para sa akin? Mabuti pang 
pinutulan na lang ako ni Boss James ng kuko.”

Isang araw nga lang siyang mawalan ng 
assignment, napapraning na siya. Dalawang linggo 
pa kaya? Sobrang parusa na iyon.

She was working as an ace photojournalist for the 
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largest media company in the country. Sanay siya sa 
aksyon kaya hindi niya kakayaning manahimik lang 
sa isang tabi.

“Nakikidalamhati ako sa iyo, Kapatid. Alam kong 
mahirap iyan. Pero pagtiyagaan mo na. Isipin mo 
na lang, maraming naghihintay na trabaho sa iyo 
pagbalik mo.”

“Sana nga.”

Kung may makakarinig siguro sa usapan nilang 
magkaibigan, tiyak na katatakutan sila. Hindi kasi 
normal ang takbo ng mga utak nila. Kung ang iba, 
nagpapakamatay para lang mabigyan ng bakasyon, 
sila naman ay naglulumuhod sa mga boss nila ‘wag 
lang silang mawalan ng tatrabahuhin.

Malala talaga ang mga sayad nila.

“Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko 
ngayong wala na akong assignment. I just don’t know 
where to start.”

“Mamundok ka. Kodak-an mo ang mga kapatid 
mong orangutan.”

“Walang mga orangutan sa Mt. Apo .”

“Terorista marami r’on. Sila na lang ang karirin 
mo. May mako-Kodak-an ka na, may salapi ka pa.”
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Parang narinig niyang nag-click ang mga light 

bulbs niya sa ulo nang marinig ang suggestion nito.

“Gabrielle, ngayon ko lang nalaman, may 
pakinabang ka rin pala. Isa kang henyo! Hulog ka ng 
langit. Sugo ka ng kabutihan sa akin, Ril.”

“Oo nga. Kaya ilibre mo ako ng entrance fee sa 
cosplay next month. Wala na akong pera.”

Iiling-iling na lang na inabot niya ang camera 
sa bakanteng silya sa tabi niya. “O siya, sige na, 
tatawagan na lang kita kapag nagkadaupang-palad 
na kami ni Abu Sabbaya.”

“Huwag mo akong tatawagan kung ransom din 
lang ang itatawag mo.”

Tinawanan lang niya ito. Lumipad ang tingin 
niya sa entrance ng café na iyon nang  bumukas ang 
pinto at pumasok ang isang lalaki. Napakurap-kurap 
pa siya nang mapagmasdan ang mukha nito.

Goodness!

The guy was drop-dead gorgeous!

“On second thought,” aniya sa sarili habang hindi 
nilulubayan ng tingin ang lalaking tila naghahanap 
ng bakanteng mesa. “Hindi ko na siguro kailangan 
mamundok. The view here is great enough.”
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Ibinubulsa na niya ang kanyang telepono nang 

biglang mapadako ang tingin ng estranghero sa 
kanya. Kamuntik pang dumulas ang cellphone niya 
nang hindi pumasok sa bulsa ng suot niyang pantalon 
ang kamay niya.

Halos hindi na siya makahinga sa bilis ng tibok 
ng puso niya habang patuloy na pinagmamasdan ang 
guwapong mukha nito.

Lalo siyang nataranta nang magsimulang 
humakbang ito palapit sa kanya. Mabilis na dinampot 
niya ang camera niya saka iyon ipinatong sa kanyang 
mga hita bago nagmamadaling inubos ang laman ng 
baso niya.

She was on her last gulp when she felt someone 
stood in front of her. Nang mag-angat siya ng tingin, 
ang guwapong lalaki ang nakatayo sa harap niya.

Harap?

Parang lumobo ang ulo niya nang maramdaman 
ang tila pagpasok ng tubig sa ilong niya. Dinampot 
niya ang tissue na nakapatong sa mesa saka doon 
sinubukang ilabas ang pumasok na tubig sa ilong 
niya. Sunud-sunod na pag-ubo ang ginawa niya.

“Aray ko…” Piniga-piga niya ang ilong upang 
kahit paano ay maibsan ang sakit na nararamdaman 
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niya hanggang sa makaramdam siya ng marahang 
paghagod sa kanyang likod.

“Hey, are you okay?”

When she looked up at the man who owned that 
deep, baritone voice, her heart worked overtime. Tila 
wala sa sariling napatango na lang siya.

“Here.” Inabutan siya nito ng isang baso ng tubig. 
“This will make you feel a little better.”

Tinanggap lang niya iyon saka tahimik na ininom. 
Ano ba ang nangyayari sa kanya? Hindi naman ito 
ang unang pagkakataong nakaharap siya ng guwapo. 
In fact, araw-araw pa nga siyang nakakasalamuha ng 
mga iyon, dahil kung paguwapuhan lang din naman, 
hinding-hindi magpapahuli ang big boss niya sa 
RayEarth Media.

Pasimpleng sinulyapan niya ang estranghero. At 
halos lumubog siya sa kinauupuan nang makitang 
titig na titig ito sa kanya. She tried looking away 
but his eyes commanded her to stay put. Parang 
nanghihipnotismo ang mga mata nito.

He had thick, perfectly shaped eyebrows, liquid 
brown eyes, an aristocratic nose, perfect jaw line, 
and full red lips. Makinis at maputi rin ang balat nito 
bagaman hindi masasabing maputla. Chinito ito kaya 
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hindi maikakaila ang Chinese blood nito.

“Sir, do you need help?” tanong ng isang crew 
na lumapit sa kanila. Napansin marahil nito ang 
nangyari sa kanya kanina.

“No,” sagot ng lalaki nang hindi inaalis ang tingin 
sa kanya. “Everything’s fine here.”

Tahimik lang na umalis ang crew pagkatapos 
iwan ang isang pitsel ng tubig sa mesa nila.

“Feeling better?” untag nito.

Daig pa niya ang nakakita ng aparisyon sa harap 
niya. How could he be so damn handsome? Wala 
itong karapatang maging ganito kaguwapo.

Lalo nang nagulo ang utak niya nang dumampi 
ang hinlalaki nito sa gilid ng kanyang mga labi upang 
punasan ang tubig na sumablay roon. Nakatanga na 
lang siya rito.

Dahil nakauklo ito sa harap niya, wala siyang 
nagawa kundi ang pagmasdan ang mapupulang labi 
nito. He really had a perfect pair of lips. Para bang 
nang-aakit na halikan niya ang mga iyon. And when 
he wet his lips with his tongue, it was the last draw 
for her.

Dala marahil ng frustrations niya dahil sa 
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sapilitang pagbibigay ng bakasyon sa kanya ng 
big boss nila, at nang pinaghalu-halong emosyong 
binubuhay ng lalaking ito sa kanya, ginawa niya ang 
isang bagay na ni sa panaginip ay hindi niya inisip 
na magagawa niya.

Hinatak niya ang kurbata nito saka hinawakan 
ang batok nito. She felt his hands support her back 
before she pressed her lips hard on his.

Nang magdaiti ang mga labi nila, noon lang 
siya tila nagising sa pagkakahipnotismo niya. She 
suddenly opened her eyes. Only to be greeted by his 
soulful ones. She wanted to withdrew herself from 
him ngunit napigilan naman siya ng kakaibang kislap 
na iyon sa mga mata nito.

He looked like he was really amazed.

Naramdaman niyang humigpit ang pagkakahapit 
nito sa baywang niya kaya dagli siyang napatayo. 
Hindi niya alam kung ano ang uunahin niya. Kung 
tatakbo ba siya at magtatago, o kung tatakbo ba siya 
at magtatago?

Tiningala siya nito. Hayun na naman ang tila 
nanghihipnotismong mga mata nito. Hindi na naman 
niya mabawi ang tingin dito. He took his time standing 
up without breaking eye contact with her. And when 
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he finally straightened up in front of her, siya naman 
ang tumingala dito. Napakatangkad pala nito. Siya 
nga ay five feet five inches na, pero kailangan pa rin 
niyang tumingala para makita ito.

“That was quite a greeting you gave me.”

Parang gusto na niyang isabit ang leeg niya sa 
strap ng mailman bag niya dahil sa sinabi nito.

Damn! If only he weren’t this good-looking…

Sinubukan niyang kalmahin ang puso niya. She 
counted from one to ten and took deep breaths.

She was about to open her mouth to explain 
when a woman suddenly jumped out of nowhere and 
clung her arms around the guy’s neck. Nanlaki ang 
mga mata niya nang makita ang sumunod na ginawa 
ng dalahirang babae.

She kissed him fully on the mouth.

Hindi niya alam ngunit may kung anong kurot 
siyang naramdaman sa kanyang dibdib habang 
pinanonood ang mga ito. She wanted to strangle 
the woman and kick her out of the window. At ang 
lalaking ito… parang gusto niyang tirisin ang ulo ng 
lalaking ito. They just kissed for Pete’s sake! 

Nang hindi na siya makatiis, eksaheradong 
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tumikhim siya.

“Excuse me.” Kinalabit na niya ang mga ito nang 
hindi pa rin umaalis sa pagkakalingkis ang babae.

“Yes?” Hindi niya nagustuhan ang tono ng 
malditang babae pati na ang pagtataas nito ng kilay 
sa kanya. “Hindi pa kami o-order.”

Ahh! Bitch!  “Hindi ako waitress dito.” Inayos 
na niya ang camera na hawak niya saka sapilitang 
pinaghiwalay ang mga ito bago siya dumaan sa 
pagitan ng mga ito. “Nakaharang kasi kayo sa 
daraanan ko.”

Sinulyapan pa niya ang lalaki bago nilagpasan 
ang pareha. Nakamasid lang din ito sa kanya. 
Eksaheradong sinimangutan niya ito bago tuluyang 
lampasan.

“Siraulo. Manghahalik-halik, may sabit na pala. 
” Bubulung-bulong si Cheryl habang palabas ng café.

Napakunot-noo siya. Hindi ba’t siya ang humalik 
dito? Kung ganoon, bakit ito ang sinisisi niya? Asar 
na nilingon uli niya ang pareha. Huling-huli niya 
ang lalaking talipandas na nakatitig pa rin sa kanya. 
Hayun na naman ang kaba sa kanyang puso.

Mabilis na binawi niya ang tingin saka lumabas 
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ng shop.

What the hell just happened? And why the hell 
did she kiss that guy? He was a total stranger for 
God’s sake! And just what was it with that guy that 
made her heart feel uneasy and comfortable at the 
same time?

Sa dami ng tanong niya, iisa lang ang tumimo 
sa utak niya. She kissed a total stranger—na may 
girlfriend na. 

Hala!
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“You’re fired.”

Isang matamis na ngiti lang ang isinukli ni 
Cheryl sa big boss niya nang salubungin siya nito ng 
paboritong two-word sentence nito.

“You can’t fire me, Boss James. Sinesante mo na 
ako kahapon.”

Her boss adjusted his eyeglasses before turning 
his attention back to his work. “You’re fired.”

Hindi niya alam kung matatawa o mapapakunot-
noo sa sinabi nito. “Boss, nag-almusal ka na ba? Para 
kasing ginugutom ka.”

Nilingon siya nito nang maupo siya sa visitor’s 
chair sa harap ng mesa nito. “I’m still your boss. 
Igalang mo ako kung ayaw mong ihagis kita palabas 
ng opisina ko.” She just gave him a peace sign. 
“Ano’ng ginagawa mo rito? If you’re gonna beg me to 
bring you back on the field again, the answer is still 
‘no’. At huwag mo akong kukulitin kapag ganitong 
ginugutom ako. Nagkakaintindihan ba tayo?”

James Aldrei Kiev was a real knock-out. Lalo pa 
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itong nagiging guwapo dahil sa kasupladuhan nito. 
Sa halip kasi na maging major turn-off iyon dito ay 
nakakadagdag pa sa karisma nito ang kasungitan.

“Eh, Sir, hindi ba’t kayo ang nagpatawag sa akin 
dito.”

“Hindi kita ipinatawag.”

“Pero ipinatawag n’yo daw—”

“You’re fired.”

Napakamot na lang siya sa gilid ng kilay niya. 
Antipatiko talaga ang amo niya. Kung naiba-iba lang 
siguro siya, baka naglaslas na siya ng pulso sa sobrang 
kasungitan nito.

Pambihirang buhay ito.

Ang akala pa naman niya, ibabalik na siya nito 
sa trabaho kaya siya ipinatawag ng sekretarya nito. 
Kaya nga kahit halos hindi na siya nakapaligo nang 
maayos ay nilipad na niya ang opisina nito.

“Eh, Sir, bakit pala ako tinawagan ni Ate Susan 
kung ganitong sisante pa rin pala ako?”

“Ewan ko sa inyo. Siya ang tumawag sa iyo kaya 
’wag ako ang kulitin mo.”

Napakaimposible talaga ng lalaking ito. “Pero 
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ang sabi niya—”

“Gagawin kong isang buwan ang bakasyon mo.”

Daig pa niya ang naputulan ng dila nang marinig 
ang sinabi nito. Gusto man niyang magreklamo, hindi 
na niya magawa. The last time she complained to her 
boss, he gave her a two-week vacation. Kaya minabuti 
na lang niyang manahimik na. Hindi pa naman ito 
nagbibiro pagdating sa mga ganoong bagay.

“There. Much better.” Pinagsalikop nito ang mga 
kamay bago siya matamang tinitigan. “Dapat pala, 
lagi kitang binibigyan ng bakasyon. Mas nakakabuti 
kasi iyon kaysa pagsesesante ko sa iyo.”

Handa na sana siyang mangatuwiran na naman 
kung hindi lang biglang bumukas ang pinto ng 
opisina nito.

“James, where the hell is your photographer? You 
promised you’ll lend him to me.”

Nanigas siya sa kinauupuan nang marinig ang 
pamilyar na baritonong tinig na iyon.

—————

“Darn it!”

Halos liparin ni Jack ang opisina ng kaibigan 
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niyang si James sa RayEarth Media. Ang ipinangako 
kasi nitong photographer na ipapahiram sa kanya 
para sa ini-sponsor ng kompanya nilang cosplay 
convention, bilang bahagi ng promotion ng bagong 
produkto nila, ay hindi sumipot.

“I’m seriously gonna kill you this time, James.”

Hindi sila nagkakalayo ng ugali nito kaya marahil 
nagkakasundo sila—in their own bizarre ways. But 
this time, isang mortal na kaaway ang tingin niya rito.

Tiningnan niya ang relong pambisig bago 
pinindot ang close button ng elevator. “I’m going to 
strangle him.”

Mahigit dalawang oras nang nagsisimula ang 
convention, pero hindi pa rin nagpapakita ni anino 
ng magaling na photographer nito. Pasara na ang 
elevator nang mag-ring ang cellphone niya.

“Hello?”

“May burol ba?”

“What?” Napatingin siya nang wala sa oras sa 
screen ng cellphone niya. Pangalan ng little sister niya 
ang nakarehistro roon. Lalong nalukot ang mukha 
niya.

“Para na naman kasing six feet below the ground 
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’yang boses mo.”

Kung nasa harap lang niya ang nakababatang 
kapatid ngayon, baka natiris na niya ito. Lalo’t 
ganitong mainit na mainit ang bumbunan niya.

“Gabrielle, kung ayaw mong masakal pag-uwi 
ko, tigilan mo ako.”

“Inaano ba kita?”

“You’re…” Napabuntong-hininga na lang siya. 
He wouldn’t want to dare argue with his little sister 
right now. Alam niyang wala siyang kapana-panalo. 
“What do you want?”

“Nakita kong major sponsor ang kompanya mo 
sa Hero Convention.”

“O, ano ngayon?”

“Huwag mo akong tarayan, Kuya. Baka gusto 
mong makipagkumperensa uli sa mga babae mo.”

Natahimik siya. The last time he had this kind 
of threat from his younger sister, dinumog siya ng 
tatlong exes niyang pinagtaguan na niya. Ibinenta na 
pala siya nito nang minsang tumanggi siyang bayaran 
ang utang niyang beinte pesos dito.

Siraulo talaga ang kapatid niya.
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Well, kanino pa nga ba magmamana?

“Okay, okay. Oo, major sponsor nga ang AOC. 
Promotion na rin iyan para sa bagong launch na 
energy drinks namin.” He heard his sister whistle. 
“Hoy, Gabrielle, mahiya ka nga. Parang hindi kita 
tinuruan.”

“Bakit ba? Sa may nakita akong cute. Teka, 
nasaan ka nga pala? Di ba dapat nandito ka at 
personal na sumusuporta? Nakita kong pagala-gala 
dito ang kulugong jalalay mo.”

“Kaya pinagtaguan mo.” Si Linux ang tinutukoy 
nito. Ang partner niya sa negosyo na walang kasawa-
sawang ‘ligawan’ ang kapatid niya.

“Excuse me.” Mapapangisi na sana siya sa naiisip 
na hitsura nito kung hindi lang nito ipinaalala sa 
kanya ang problema niya nang mga sandaling iyon. 
“Nasaan ka nga? Bakit wala ka dito?”

“I’m at RayEarth Media. Hindi dumating kahit isa 
man lang sa photographer na ipinangako ni James.” 
Napakunot-noo siya nang may maalala. “Ikaw, ano’ng 
ginagawa mo diyan? Hindi ba dapat ay nasa trabaho 
ka? Kapag napag-initan ka na naman ng boss mo, 
’wag kang magrerekla-reklamo.”

“I’m here for work. Ako ang inutusan ng 
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malditang supervisor ko para mag-monitor.”

“That’s not your job.”

“It is now.” Lalong nadagdagan ang inis niya sa 
mundo. Kung hindi lang mahal ng kapatid niya ang 
Genesis Corporation, ipinabomba na niya iyon. Palagi 
na lang kasing pinahihirapan doon ang little sister 
niya. He hated seeing his loved ones suffer.

“Mag-resign ka na nga. Doon ka na lang sa 
kompanya ko magtrabaho.” Maraming beses na 
niyang nasabi iyon dito. Parang may naghihintay pa 
raw kasi ditong kung ano sa Genesis.

“Ayoko pa. Bukas na lang, Kuya.”

“Itatakwil ko si Linux para sa iyo.” Isa kasi sa 
pinakamalaking dahilan ang partner niyang iyon 
kung bakit ayaw nitong lumipat sa kompanya niya. 
Narinig na niya ang pag-click ng elevator, indikasyon 
na naroon na siya sa palapag kung saan naroon ang 
opisina ni James. “O, sige. Bukas na lang. I have to 
go, Ril. Sasakalin ko pa si James.”

“’Wag mong gahasain si Kuya James. Oh, I have 
to go na rin pala, Kuya. Kita na lang tayo sa bahay. 
Mwah!”

Iiling-iling na lumabas siya ng elevator. Daig pa 
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niya ang isang toro na nakakita ng pulang tela habang 
palapit sa opisina ng kaibigan.

“S-Sir Jack! G-good morning po—t-teka, Sir!”

Hindi na niya pinansin pa ang sekretarya nito. 
Dere-derecho lang siya saka pabalibag na binuksan 
ang pinto ng opisina.

“James, where the hell is your photographer? You 
promised you’ll lend him to me.”

—————

Nanay ko!

Sa lahat ng kamalasang dinaranas ni Cheryl sa 
ngayon, ito na yata ang pinakamalala. Dahil ang 
nakatayo ngayon sa pinto ng opisina ng malditong boss 
niya ay walang iba kundi ang lalaking bumubulabog 
sa sistema niya mula noong araw na halikan niya ito 
nang walang pasintabi.

“Alam mo bang mahigit dalawang oras nang 
nagsimula ang convention? Pero ni anino ng 
ipinangako mong photographer, hindi ko nakita.”

Kung hindi lang siya nag-aalalang lapain siya 
nang buo ng big boss niya, susuot talaga siya sa ilalim 
ng mesa nito at isisiksik ang sarili niya sa laylayan 
ng pantalon nito.
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Nang magsimula itong maglakad palapit sa mesa 

ng boss niya, parang mas gusto na niyang magpalapa 
ng buo sa antipatikong amo niya kaysa magpakita sa 
lalaking ito.

“Hindi ka ba marunong kumatok?” Nakakunot 
lang ang noo ng boss niya habang nakatingin sa 
kausap nito.

“Hindi.”

Kamuntik na siyang mapatili nang makitang 
nakatayo na ito sa harap niya habang nakapatong ang 
dalawang kamay sa mesa at bahagyang nakadukwang 
paharap sa boss niya. Pasimpleng itinakip ni Cheryl 
ang isang kamay sa kanyang mukha saka marahang 
yumuko.

“I’ve been waiting for two full hours, James. Pero 
hindi pa rin dumarating ang photographer mo.”

Her boss adjusted his eyeglasses before turning 
to his computer. “I told my secretary to send two 
photographers for you. I already did my part. Kung 
hindi man sila dumating, kasalanan na nila iyon. Sila 
ang gilitan mo ng leeg.”

“I will. But for now, send those damn photographers 
to my event!”
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“Wala nang available.”

“Anyone!”

Pasimpleng tumayo si Cheryl saka maingat na 
naglakad palayo sa mga ito. Kinakabahan siya sa 
hindi niya malamang kadahilanan kaya bago pa may 
mangyaring karumaldumal sa kanya, lalayo na siya. 
Mabuti na ang sigurado.

Hindi pa man siya nakakalayo sa mga ito ay 
tinawag na siya ng boss niya. “Cheryl.” Huminto 
siya ngunit hindi pa rin niya nililingon ang mga ito. 
“Cheryl.”

“Sir?”

“Humarap ka sa akin kapag kinakausap mo ako.”

“Eh, Sir, hindi puwede. May stiff neck ako.” Kahit 
siya ay napangiwi sa sinabi niya. Ano ba namang 
palusot iyon?

“Ayoko sa lahat ay ang binabastos ako.” May 
bahid na nga ng inis at iritasyon ang boses nito kaya 
alam niyang seryoso na ito. Pambihira talaga.

Dahan-dahan siyang pumihit paharap sa mga ito 
habang nakayuko ang ulo.

“At hindi rin ako nakikipag-usap sa mga taong 
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hindi ako tinitingnan.”

Labag man sa loob niya, napilitan siyang mag-
angat ng tingin. Lukot na mukha ng boss niya ang 
una niyang nabungaran bago dumako ang kanyang 
tingin sa lalaking nakatayo sa harap ng mesa nito.

At gaya noong una niya itong makita, umarangkada 
ang tibok ng puso niya. Naroon ang kabang iyon na 
gumugulo sa sistema niya. Recognition was on his 
face as he slowly pointed a finger at her in disbelief.

“Eh?” Sa hitsura nito ngayon, daig pa nito ang 
nakakita ng multo. “It’s you.”

Lagot na. Katapusan ko na.

“You know each other?” singit ni James.

“Yeah. We… met yesterday. At Café Latinos, 
right?” Nahiling niyang sana ay bumuka ang lupa at 
lamunin na lang siya. Talagang in-emphasize pa nito 
ang sinabi.

“Great! She could be your photographer.”

For the first time in her life, she wanted to whack 
her boss in the head. How could he give her away 
to… him?

“Okay.”
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Ni hindi na niya nagawa pang magprotesta nang 

basta na lang siyang hatakin ng magaling na lalaki 
palabas ng opisina ng boss niya.



Destined To Love You - Larei Samaniego

Hindi maipinta ang mukha ni Cheryl habang 
nakasalampak sa tiled floor ng mall kung saan 
kasalukuyang ginaganap ang Hero Anime Cosplay 
Convention. Kanina pa siya dinadaan-danan ng kung 
sinu-sinong kasali sa cosplay competition. Nahihilo 
na nga siya sa hitsura ng mga ito.

Kanina, nang basta na lang siyang hatakin ng 
magaling na lalaking iyon mula sa opisina ng amo 
niya sa RayEarth, akala niya ay katapusan na niya. 
Hindi pa kasi niya alam kung paano mag-re-react 
kapag nagtanong ito sa nangyaring ‘kissing scene’ sa 
pagitan nila. Pero napanis na ang laway at pawis niya, 
hindi pa rin ito nagsalita. Hindi niya alam kung ano 
ang iniisip nito, pero ipinagpasalamat na rin niyang 
hindi ito nagbanggit ng kahit ano tungkol sa bagay 
na iyon.

“Kapag ipinakulong na niya ako, saka ko na 
iyon poproblemahin.” Inayos niya ang camera na 
nakasabit sa leeg niya. “Takku… I’m supposed to 
be the number one photojournalist in this country, 
’tapos gagawin niya lang akong taga-Kodak ng mga 
pipitsuging cosplayers dito? Sinusuwerte masyado 
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ang…” 

Teka, ano nga ang pangalan ng lalaking iyon?

Anak ng pating! Ni hindi niya alam ang pangalan 
ng lalaking basta na lang tumangay sa kanya at 
inutus-utusan siyang kuhanan ang kung sinu-sino at 
pagkatapos ay basta na lang siyang iniwan.

“Baka tagain ka ng mga tao dito kapag narinig 
nila ang sinabi mo.” Muntik na siyang mapatalon 
nang marinig ang boses nito sa gilid ng kanyang 
tainga. 

Nang lingunin niya ang salarin, nakita niyang 
nakaluhod ito sa tabi niya habang may bitbit na 
paper bag. Asar na hinampas niya ito nang malakas 
sa balikat. 

“Aray! Bakit?”

“Anong bakit? Bakit ka ba nanggugulat? Paano na 
lang kung may sakit pala ako sa puso? Eh, di bumula 
ang bibig ko sa sobrang takot?”

“Ang morbid mo naman.”

“Kanya-kanyang trip lang iyan. Walang 
pakialamanan.” Napaurong siya nang bahagya nang 
mapansing napakalapit ng mukha nito sa kanya. 
“Bakit ang lapit mo? Layuan mo ako. Baka isipin pa 
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ng mga tao dito, close tayo.”

“Close naman talaga tayo.” Nilingon niya ito. At 
pakiramdam niya, tumalon ang puso niya hanggang 
sa bumbunan niya nang salubungin siya ng guwapong 
mukha nito. “Nahalikan mo na ako, di ba?”

Muntik na siyang mabulunan kahit wala naman 
siyang kinakain. How could he bring that up right 
now? Hindi pa siya ready. Mabilis na iniiwas niya 
ang tingin saka marahang umisod palayo.

“Hindi kita hinalikan.”

“Hinalikan mo ako. Sa lips.” Itinuro pa nito ang 
mga labi nito.

“Guni-guni mo lang iyon.”

“Hey, you’re blushing,” tukso nito.

“Guni-guni mo lang din iyon.”

Mabilis na siyang tumayo. Hindi na niya alam 
kung paano pa niya pakakalmahin ang puso niya. 
Goodness! Malapit na yata siyang atakehin sa puso 
dahil sa lalaking ito.

“Saan ka pupunta?” Sinubukan nitong abutin 
ang braso niya ngunit inilayo na niya iyon.

“Uuwi na. Tapos na ang trabaho ko. Ipapadala ko 
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na lang sa kompanya mo ang lahat ng mga larawang 
kailangan ninyo para sa promotion. Don’t worry. 
Hindi kita pagtataguan gaya ng ibang photographers 
na hindi ka sinipot.”

“Teka lang, sandali.” He took a step forward 
kaya napaurong siya nang wala sa oras. Agad na 
kumunot ang noo nito. “Bakit parang ayaw na ayaw 
mo akong katabi? Wala naman akong hindi kanais-
nais na amoy, ah.”

“Basta. Diyan ka lang. Ayokong madikit sa iyo.” 
Ayaw niyang may magawa na namang lalo niyang 
ikahihiya rito. Baka sa susunod, magahasa na niya 
ito ng tuluyan. “Kung wala ka nang kailangan pa, 
aalis na ako.”

“Kumain ka na ba?”

Parang bigla siyang nahilo sa bilis ng pagkambiyo 
nito. Ano ba naman kasing tanong iyon? Napaka-out 
of the blue. “Ha?”

Itinaas nito ang bitbit na plastic bag. “Kanina ka 
pa kasi nagtatrabaho, ni hindi ka na nakapag-lunch. 
I just thought you might wanna eat.”

“And whose fault is that?”

“Oo na, kasalanan ko na. You don’t have to rub 
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it in. Here.” Iniabot nito sa kanya ang supot. “Malayo 
ang mga restaurants dito kaya iyan na lang ang binili 
ko. Don’t worry, guaranteed na malinis ang mga 
iyan.”

Now, she was really touched. Ang akala pa 
naman niya, basta na lang itong lumarga pagkatapos 
siyang utus-utusan. Iyon pala, heto’t nag-abala pa 
itong bilhan siya ng pagkain. Wasn’t that sweet?

Inabot niya ang plastic bag. Dalawang jumbo 
hotdog sandwich, isang large fries, isang spaghetti 
meal at iced tea ang nakita niya roon. “Ang dami 
naman nito. Hindi naman ako gan’on kalakas 
kumain.”

Nagkibit-balikat lang ito. “Hindi pa rin ako 
kumakain. Share na lang tayo kung hindi mo kayang 
ubusin. Kung okay lang sa iyo.”

Walang imik na naupo uli siya sa sahig saka 
pinagbubuksan ang mga pinamili nito. Gutom na 
rin talaga siya. Bubuksan na sana niya ang styro na 
naglalaman ng spaghetti nang mapansing nakatayo 
lang ito sa harap niya at pinanonood siya.

“O, ano pa’ng hinihintay mo riyan? Alangan 
namang subuan pa kita? Abuso ka na masyado, 
Mister.”
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“It’s Jansen Kendrick. You can call me Jack.”

“Cheryl. You can call me whatever you like.”

Kitang-kita niya ang pagliwanag ng mukha nito 
kasabay ng pagkislap ng mga mata nito. “It’s nice to 
finally know your name.”

“Ikaw lang naman ang praning na basta na lang 
tumangay sa akin nang hindi man lang nagtatanong 
ng pangalan ko.” He sat beside her bago dinampot 
ang isang hotdog sandwich.

“Sorry about that. Nagmamadali na lang kasi 
talaga ako.”

“Halata nga.” Inabutan niya ito ng ketchup. “You 
could have at least told me where you’re taking me. 
Kamuntik na akong atakihin ng nerbiyos kanina. 
Akala ko, sa presinto mo na ako dadalhin.”

“Presinto?”

“Baka idedemanda mo na ako ng sexual 
harassment dahil sa ginawa kong paghalik sa….”

Napakagat-labi siya nang ma-realize ang sinabi 
niya. Cheryl Ballonado! Napakadaldal mo talagang 
babae ka!

Gusto na niyang isaksak ang kanyang ulo sa 
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basurahang malapit sa kanila. Ang akala niya ay 
susumpain na siya nito. Na ipamumukha na nito sa 
kanya ang ginawa niyang paglapastangan sa dangal 
nito. Or something like that.

Pero sa halip na paulanan siya nito ng kantyaw 
at pang-iinis, tinawanan lang siya nito. It was such 
a hearty laugh she thought it was the best laugh she 
had ever heard. And seen.

“Iyon ba?” tanong nito nang mahimasmasan. 
Naroon pa rin ang ngiti sa mga mata at labi nito. 
“Don’t worry about it, Che. Wala sa akin iyon.”

Gan’on?  Wala lang dito ang halik na iyon? 
Ang halik niya? Ngali-ngaling tumaas ang isang 
kilay niya. Gusto na niyang maasar pero habang 
pinagmamasdan niya ang mukha nito, parang hindi 
niya kayang mainis man lang. Parang gusto na lang 
niyang bumait at magpakabanal.

“Wala sa iyo iyon? Kung kani-kanino ka 
nagpapahalik, gan’on?” She couldn’t believe herself. 
Makapal na nga siguro talaga ang mukha niya para 
patuloy pang pag-usapan ang ‘krimen’ na ginawa 
niya.

“Hmm…”

“Anong ‘hmmm’? Sumagot ka nang maayos kung 
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ayaw mong ipitin ko sa escalator ang ulo mo.”

“I told you, okay lang sa akin iyon. Don’t worry 
about it. It was just a kiss.”

Just a kiss? Nakakainsulto na talaga ang lalaking 
ito. Kunsabagay, kung noon ngang pagkatapos niya 
itong halikan ay may ibang babae na namang humalik 
dito—torrid pa—ay ayos lang dito, iyon pa kayang 
halik niyang napakalamya at walang kabuhay-buhay?

Ibinaba niya ang hawak na tinidor saka isinara 
ang styro ng spaghetti. Para kasing bigla na lang 
siyang nawalan ng ganang kumain.

“O, saan ka na naman pupunta? Hindi ka pa 
kumakain, ah.”

“Busog na ako,” walang ganang sagot niya 
saka tumayo. Mabilis na pinigilan nito ang braso 
niya. “Kailangan ko nang umuwi. Naalala kong may 
nakasalang nga pala akong mga labada. Naudlot lang 
iyon dahil ipinatawag ako ni Boss James.”

“I… I’m sorry if I somehow offended you. I never 
meant to offend you in any way, Cheryl.”

Nabagbag kaagad ang damdamin niya. How could 
she stay mad at a guy like this? “I’m not offended. 
Bigla lang talagang sumama ang pakiramdam ko.”
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“Ihahatid na kita.”

“Hindi na.” Nilapitan ito ng isang lalaki saka 
marahang tinapik ang balikat nito.

“Pare, nakita mo ba ang irog ko? Kanina lang 
nakita ko siyang pakalat-kalat dito. Now, I couldn’t 
even find any trace of her.” Noon lang siya tila 
napansin nito. “Oh, hi there! Ikaw ba ang sinasabi 
nitong partner ko na napakagandang photographer?”

“Shut up, Linux. Hanapin mo na lang ang kapatid 
ko at iwan mo kami ni Cheryl dito.”

“Jeez, you’re still as grumpy as ever. Pasensya ka 
na sa ugali ng isang iyan, Miss. Ganyan lang talaga 
iyan. Supladong beho. Daig pa niyan ang babae sa 
bilis ng pagbabago ng mood—oh, hey! Gabby! My 
darling honey! Come here. Come to papa—Gab, 
wait!”

Basta na lang silang iniwan nito saka hinabol ang 
kung sino. “Pagpasensyahan mo na lang ang isang 
iyon. Gan’on lang talaga iyon. Where were we? Oh, 
yeah. Ihahatid na kita sa inyo.”

Pinigilan niya ito nang subukan siyang hilahin 
nito. “Hindi na, salamat na lang. Kaya ko namang 
umuwing mag-isa. Sige, ’bye.”
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Basta na lang niya itong tinalikuran saka mabilis 

na naglakad. Hindi na ito humabol pa kaya hinayaan 
na lang niya ito. Anyway, mas makakabuti na iyon. 
Tapos na ang trabaho niya rito at wala nang dahilan 
pa para magkita sila o magkasama nang matagal.


