
My Beloved Señorita - Mara Alegria

“Flowers for the prettiest girl I know,” bungad ng 
nakangiting mukha ni Crevan.

Caitlin rolled her eyes. Here we go again.

Crevan Alejandro Montealegre was probably 
the most sought-after bachelor in town. Ito rin ang 
pinakamasugid niyang manliligaw sa unibersidad na 
pinapasukan. 

Crevan had everything—well, except her. 
Guwapo ito, mayaman, matalino, atlethic, generous at 
approachable. He was almost perfect. Ang problema, 
hindi niya ito type.

She gave him a look that clearly told him to 
take a hike. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito para 
maupo na sa loob ng classroom. Wala siya sa mood 
para i-entertain ang kakulitan nito.

Isa pa, may problema siyang kinakaharap ngayon. 

Subalit gaya ng dati, tila manhid ito sa mga irap 
at pagsimangot niya. Nakasunod pa rin ito sa kanya 
at patuloy sa nakakainis nitong pang-iistorbo.

“What’s wrong, Princess? Ayaw mo ba ng white 
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tulips?” nakakunot ang noong tanong nito.

 Lalo siyang napika nang marinig ang endearment 
na ginamit nito. Pet name niya iyon sa bahay at ang 
daddy niya lang ang gusto niyang tumatawag niyon 
sa kanya. Ipinaalala lang lalo ni Crevan ang dilemma 
niya sa daddy niya. Lalo tuloy umigting ang pagka-
irita niya.

“You want to know what’s wrong, Crevan? You! 
Everything about you is wrong! Can’t you see I’m not 
in the mood to talk? Ubod ka ng kulit!” she snapped.

Napalakas yata ang boses niya. Nakuha nila 
ang atensyon ng mga kapwa nila estudyante sa 
room. Umugong ang bulungan, ang iba ay ang 
pangangantiyaw sa binatang namumula ang mukha 
dahil sa pagkapahiya. Noon dumating ang professor 
nila sa Economics 101.

“Anong kaguluhan ito?” malakas na sabi ng 
papalapit na si Miss Catriona. Matandang dalaga ito. 

Nakatutok agad sa kanya ang mga mata nitong 
natatakluban ng makapal na salamin, saka lumipat 
kay Crevan at sa tulips na hawak ng binata. Sigurado 
siyang siya na naman ang sisisihin ng matandang 
guro. She always did.

“Had another fight with your lover, Miss Cassidy?” 
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nakataas ang kilay na tanong nito. 

She almost rolled her eyes again. How she hated 
this spinster! The whole semester, wala na itong 
ginawa kundi ibunton sa kanya ang sisi sa tuwing 
may kaguluhan, may it be a stupid quarrel between 
her suitors or girls blaming her because a certain guy 
dumped them.

Kasalanan ba niya kung ipinanganak siyang 
maganda? Hindi sa pagmamayabang, pero siya ang 
maituturing na Helen of Troy ng kanilang college. Halos 
magka-frat war sa pagitan ng grupo ng mga lalaking 
nagkakagusto sa kanya. At majority yata ng female 
population ng school nila ay galit o naiinggit sa kanya 
dahil nagpapa-cute pa rin sa kanya ang boyfriends 
ng mga ito. At dahil wala namang boyfriend si Miss 
Catriona, sigurado siyang inggit lang ito.

Kung normal na araw siguro ay baka hindi na 
lamang niya pinansin ang propesora. Nangako siya 
sa ama na hindi na siya gagawa ng panibagong 
kaguluhan. Matiwasay niyang napangatawanan iyon 
nitong mga nakaraang buwan. 

Pero wala siya sa mood magpakabait ngayong 
araw na ito. Feel niyang magmaldita. Ironically, dahil 
na rin sa magaling na ama niya. Tumayo siya at taas-
noong lumapit sa kinaiinisang guro.
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“What is it to you, Miss Catriona? Ganoon na 

ba talaga ka-dull ang love-life mo kaya pati sa ’kin 
pinakikialaman mo?” sarkastiko niyang tanong. 
Kitang-kita niya kung paano lumatay ang matinding 
galit sa mukha nito. “Oh, I forgot, wala palang 
magiging dull dahil wala ka namang n lovelife in the 
first place,” dugtong niya, nang-uuyam ang ngiti.

Nagtawanan ang ibang mga kaklase niya, ang iba 
ay napailing na lang sa ginawa niya.Lalong naging 
nakakatakot ang dati nang nakakasindak na mukha ni 
Miss Catriona. Para na itong dragon na nakahandang 
magbuga ng apoy.

“Miss Cassidy, sumama ka sa ’kin sa guidance 
office at doon tayo mag-usap,” anito, saka hinaklit 
ang kanyang braso at hinila siya palabas.

“Let me go!” Itinulak niya ito palayo. 

Napalakas yata ang tulak niya, dahil natumba ito 
sa sahig. Some students came to her rescue at once.

 “Alam mo na siguro ang parusa sa disrespect at 
assault sa isang faculty, Miss Cassidy?” naniningkit 
ang mga matang tanong nito sa kanya nang makatayo. 

Nakipagsukatan siya ng titig dito. “Let me guess, 
suspension? O, baka naman expulsion? Inaasahan mo 
bang kakabahan ako? Well, let me tell you something, 
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Old Maid Catriona,” nakahalukipkip niyang sabi, 
“I don’t care.” Tumalikod na siya at lumabas ng 
classroom. 

Narinig pa niya ang pahabol na banta ng 
kawawang guro na napagbuntunan niya ng inis.

“Airell Caitlin Cassidy!” sigaw ng babae. “I’ll do 
everything in my power, ’wag ka lang makabalik sa 
school na ito!”

As if I’d want to go back, natatawang sabi niya sa 
sarili. Tinungo niya ang parking lot na kinaroroonan 
ng kanyang olive green sports car.

Hindi siya natatakot kahit katiting kung ma-expel 
man siya. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng amang 
si Darren Cassidy, isang business tycoon. 

She was a certified señorita from her expensive 
sunglasses down to her Manolo Blahnik boots. And a 
señorita with an attitude, for that matter. Hindi niya 
kailangan ang school na ito. Maraming unibersidad 
na nangangailangan ng pera. Sa dividends pa lang 
ng mga shares na pag-aari nila ay buhay na siya kahit 
piliin niyang mag-asawa ngayon din.

Pumasok na siya sa kanyang kotse at pinaharurot 
iyon. Sigurado siyang makakatikim siya ng matinding 
sermon mula sa ama. Mabuti iyon. Gusto niya 



My Beloved Señorita - Mara Alegria
talagang magpapansin sa daddy niya. Gusto niyang sa 
kanya matuon ang atensyon nito para makalimutan 
na si Lyka—ang babaeng kinahuhumalingan nito.

Ang bagay na iyon ang ipinagngingitngit niya. 
Two weeks ago, nabalitaan niya mula sa mga 
empleyado ng kanilang kompanya ang pagiging 
malapit ng daddy niya sa halos tatlong buwan pa 
lang na sekretarya nito. She was devastated.

Wala pang isang taong patay ang kanyang 
ina. Diabetes ang sakit nito, na nagkaroon ng 
komplikasyon. Hindi niya inisip na papalitan agad 
ito ng kanyang ama. She had nothing against her 
father finding a new love. Kaunting respeto lang ang 
hinihingi niya alang-alang sa namayapang ina. Sana 
man lang ay hinintay nitong lumipas ang first death 
anniversary ng mommy niya.

Ang talagang ikinaiinis niya ay ang babaeng 
napili nitong ipalit sa kanyang ina—si Lyka Espinoza. 
The woman was a certified gold-digger. Sinong 
matinong twenty-three-year-old na maganda at 
matalino ang papatol sa isang fifty-five-year-old na 
biyudo na ay may anak pa? The charlatan was only 
four years older than her!

Sigurado siyang gusto lang nitong perahan ang 
kanyang ama. Aminado siya na may hitsura ang 
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daddy niya at marami ring nagkakagusto ritong 
babae. 

Pero tiyak niya na iba ang nagustuhan ng Lyka 
na iyon—ang sangkatutak nilang pera. Kaya gagawin 
niya ang lahat para hiwalayan ito ng kanyang ama—
by hook or by crook!

—————

Binuksan ni Caitlin ang kanyang closet at inis 
na kinuha ang mga pinakapaborito niyang damit at 
isiniksik ang mga iyon sa isang luggage. Mga sapatos 
ang sunod na pinagdiskitahan niya. Lagay lang siya 
nang lagay sa bag hanggang sa mapuno iyon ng mga 
personal na gamit.

Lalayas siya sa bahay nila. She was so angry at 
her father. Hindi niya matanggap ang sinabi nito 
pagkagaling sa business trip nito sa Thailand.

Gaya ng inaasahan, napagalitan siya nito. 
Tinawagan umano ito ng school at ibinalita ang 
ginawa niya kay Miss Catriona. But that was not the 
reason why she was leaving. 

Sinabi kasi ng magaling niyang ama na sa 
mansyon na raw nila titira ang gold-digger na si Lyka. 
Ayaw man niya ay muli niyang naalala ang naging 
pagtatalo nila ng ama.
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“Is this some kind of a joke? Dad, why would you 

even bring that bitch here?” she asked.

Matalim siyang tinitigan nito. “Stop calling her a 
bitch, Caitlin! She’s a good woman and we both know 
that. Stop acting like a kid and grow up.” Malakas at 
galit ang tinig nito.

She was speechless. Iyon ang unang pagkakataon 
na pinagtaasan siya ng boses ng daddy niya. Iyon ang 
unang beses na kinastigo siya nito ng ganoon sa kabila 
ng mga nakaraang kalokohan niya. 

At dahil lang sa isang babae.

Tears welled in her eyes. Pero pinatatag niya ang 
sarili at hindi pinayagang may pumatak kahit na isang 
luha sa mula sa kanyang mga mata.

“Why, Dad? Why are you doing this? Ginagawa 
n’yo ba ito to punish me? Dahil ba may ginawa akong 
kalokohan? Ito ba ang parusang naisip n’yo para sa 
akin?” Hurt was visible on her face. 

His father’s face softened. Nilapitan siya nito at 
niyakap. “Please, Princess, try to understand. She’s 
important to me. Kaya nakikiusap ako sa ’yo, treat her 
well,” anito habang hinahagod ang kanyang mahabang 
buhok.
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Hindi nakatulong ang sinabi nito. Itinulak niya 

ito at masama ang loob na tiningnan ito. 

“I swear, Dad, kapag dinala n’yo dito ang babaeng 
iyan, mawawala ako sa inyo,” she threatened him and 
then walked out.

Hindi niya akalaing matitikis siya ng ama. To 
her dismay, kanina lamang ay dumating ang mga 
gamit ni Lyka sa bahay nila. Ang sabi ng driver nila, 
pinauna na raw ng daddy niya ang mga iyon dahil 
may dadaanan pa ito at ang batang-batang babae 
nito.

Nang masigurong nailagay na niya sa bag ang 
lahat ng gusto niyang dalhin ay nagmamadali siyang 
lumabas ng kanyang kuwarto. Sinubukan siyang 
pigilan ng yaya niya at ng iba pa nilang kasambahay 
subalit wala siyang pinakinggan na kahit sino. Dere-
derecho siya papunta sa garahe kung saan naroon 
ang kotse niya.

If he thought I was kidding when I told him he’s 
going to lose me, then he’s wrong. Absolutely wrong! 
mayabang na sabi niya sa sarili.

Sisiguraduhin niyang matatauhan ang kanyang 
ama sa pagkawala niya. Pasasaan ba at hihiwalayan 
din nito ang Lyka na iyon? Sukat sa naisip ay 
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napangiti siya at mas diniinan ang pagkakaapak sa 
accelerator.  
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“Oh, shit!” inis na sambit ni Caitlin nang bigla na lang 
tumigil ang kotse niya sa gitna ng kalsada. 

Lumabas siya upang tingnan kung ano ang 
nangyari sa kotse niya. She silently cursed upon 
seeing her surroundings.

Where the hell am I? Palinga-linga siya sa paligid. 

She had been driving without direction for some 
time now. The place looked unfamiliar and unsafe. 
Nasa gilid siya ng kalsada. 

Sa harap niya ay may isang malaking arko 
kung saan nakasulat ang pangalan ng subdivision—
Katipunan Village. 

Dikit-dikit ang mga bahay roon na gawa sa 
pinagtagpi-tagping plywood, piraso ng kahoy, at yero 
na ang iba ay napapatungan ng gulong. Ang ilang 
kable ng kuryente ay nakalaylay at sala-salabid. 

Unang tingin pa lang ay alam niyang depressed 
area iyon. Sa madaling salita, lugar ng mahihirap. 
Lugar kung saan posibleng nagpupugad ang 
masasamang-loob.
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Bigla siyang nakaramdam ng takot. Ala-una na 

ng madaling-araw at wala nang dumaraang sasakyan. 
Mini-skirt at body-hugging designer blouse pa naman 
ang suot niya. May suot din siyang mamahaling 
alahas sa katawan. Baka mapag-trip-an siya ng mga 
siga roon.

 Lumapit siya sa hood ng kotse pero di makuhang 
buksan iyon. Wala kasi siyang alam sa pagmemekaniko. 

“Damn it!” she muttered under her breath. 

Naupo siya sa ibabaw ng hood ng sasakyan at 
kinuha ang kanyang cellphone sa hawak na purse. 
Tatawag siya sa mga kabarkada niya para humingi 
ng tulong. 

Pero huli na. Tatlong maskuladong lalaki ang 
papa-lapit sa kanya. Tingin niya ay mukhang goons 
ang mga ito sa pelikula. Hilatsa pa lang ng mukha 
ay tila hindi na mapagkakatiwalaan. Nag-panic siya 
at nagmamadaling binuksan ang kotse niya.

Pero bago pa siya makapasok sa kotse ay nahagip 
na ng isa sa mga ito ang kanyang braso.

“Miss Beautiful, huwag ka munang umalis. 
Magsaya muna tayo,” nakangising sabi nito. Lumabas 
tuloy ang naninilaw nitong mga ngipin.
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“Bitawan mo nga ako!” angil niya, hinihila ang 

kamay, subalit mariin ang pagkakahawak nito sa 
kanya.

“Huwag ka nang pumalag, Miss. Huwag kang 
mag-alala, paliligayahin ka namin…” tumatawang 
pahayag ng kasama nito. 

Ang pangatlong lalaki ay umikot sa kotse niya, 
tila inaanalisa kung magkano ang kikitain sakaling 
maibenta iyon. Hindi pa nakuntento, pumasok ito 
sa loob at ang mga gamit naman niya ang kinalkal.

“Will you get your filthy hands off my stuff?” 
masama ang tinging banta niya rito. 

He was opening her favorite Chanel bag!

“Tama na ’yang kaartehan mo, Miss. Oras na para 
sa laro natin,” anang may hawak sa kanya. Pilit siya 
nitong dinala at isinandal sa hood ng kotse. Palapit 
nang palapit ang mukha nito sa kanya. 

This is so gross! Hindi siya makapapayag na 
ang mabahong bibig ng pangit na lalaking ito ang 
makakuha ng first kiss niya. Gamit ang buong lakas 
ay sinipa niya ang private part nito. Pagkatapos ay 
nagmamadali siyang tumakbo habang humihingi ng 
saklolo.
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—————

Binilisan ni Leandro ang pagmamaneho ng jeep. 
Madaling-araw na pero pauwi pa lang siya sa bahay 
nila. Pagkatapos niya kasing mag-ayos ng marami-
rami ring sasakyan sa talyer na pinapasukan ay 
dumerecho na siya sa pamamasada.

Kailangan niyang kumita nang maayos dahil 
siya ang nagtataguyod sa pag-aaral ng kapatid niya. 
Simula nang mamatay ang mga magulang nila 
tatlong buwan na ang nakakaraan, siya na ang umako 
sa pagtustos ng mga gastusin at pangangailangan 
nilang magkapatid.

Labing-anim na taong gulang na ang nakababatang 
kapatid niyang si Ciara. Nang maisip ito ay bahagya 
siyang nakaramdam ng hiya sa sarili. Kung malaki 
sana ang suweldo niya, hindi ito masyadong 
mahihirapan. 

Paliko na siya papasok ng village nila o mas 
tamang sabihin na lugar na iniiskwatan nila, nang 
bigla na lang may humarang sa daan. Bigla siyang 
napaapak sa preno. Nasubsob tuloy siya sa manibela.

Dali-dali siyang bumaba ng jeep para sitahin ang 
kung sinumang tatanga-tanga na may balak yatang 
idamay siya sa plano nitong pagpapakamatay. Pero 
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natigilan siya nang bigla na lang itong tumakbo 
palapit sa kanya at nagtago sa likuran niya. 

“Help me, please!” nangangatal ang boses na 
pakiusap nito. 

Noon niya napagtuunan ng pansin ang 
pinagtataguan nito. Napamura siya nang makilala 
ang mga humahabol sa babae—ang grupo ni Badong. 
Ang maraming kaso ng gang rape at pagnanakaw sa 
kanilang lugar ay sa grupo nito ibinibintang. Hindi 
nakukulong ang mga ito dahil may backer umanong 
pulis.

Bakit ba kailangan niya pang makatagpo ang 
mga ito? 

Pag minamalas ka talaga, oo…

—————

Nanginginig si Caitlin sa takot sa mga lalaking 
humahabol sa kanya. Parang gusto niyang pagsisihan 
na umalis-alis pa siya ng bahay nila. Kung di siya 
naglayas, wala sana siya sa squatter’s area na iyon 
at hindi niya nakatagpo ang mga mukhang pugitang 
kawatan.

Her knees were buckling, parang bibigay na 
anytime sa nerbyos. Mabuti na lang at dumaan ang 
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jeep—kahit na muntik pa siyang masagasaan niyon. 

Hindi niya namalayang napahigpit na ang kapit 
niya sa t-shirt ng driver. Kailangan niyang gawin iyon 
para hindi matumba. Nararamdaman niya na hindi 
masamang tao ang jeepney driver kahit galit ang 
hitsura nito. Sigurado siyang ipagtatanggol siya nito.

Nakapalibot na sa kanila ang mga kalaban. 
Hinaklit ng isa sa mga lalaki ang kaliwang braso niya.

“You bastard!” she snapped. She hit him in the 
shins. Napauklo ito subalit agad ding nakabawi at 
gayak na sasampalin siya.

Pero hinila siya pabalik ng lalaking kanina lang 
ay kinukublihan niya.

“’T*ng-ina, huwag kang makialam! Sinisira mo 
ang diskarte namin!” bulyaw ng goon na gustong 
manghalik sa kanya kanina pa. 

Inundayan nito ng suntok ang driver, pero mabilis 
nakaiwas ang huli. Napanganga siya sa galing ng 
lalaki sa pakikipagrambulan. Pinilipit nito ang braso 
ng huling lalaking nakatayo at malakas itong sinipa 
sa binti. Kitang-kita ni Caitlin kung paano napangiwi 
sa sakit ang herodes. 

Buti nga sa inyo! sigaw ng isip niya.



My Beloved Señorita - Mara Alegria
Tig-isang upper cut ang tinanggap ng dalawa pa 

nitong kasama nang magtangka pang lumaban ang 
mga ito. 

“Umalis na kayo!” matigas na utos nito sa tatlo. 

Agad nagtatakbo palayo ang mga salbahe. 
Naiwan sila ng kanyang hero.

Pinasadahan siya nito ng tingin. Disgust was 
written all over his handsome face.

“Alam mo, Miss, kung ayaw mong mapag-
interesan ng kung sinu-sino, ayusin mo ang pananamit 
mo. Daig mo pa ang prosti!” iiling-iling na sabi nito 
bago tumalikod at tinungo ang jeep nito. 

Ilang sandali siyang natigilan. 

She was too stunned to speak. The nerve of 
the man! Alam ba nito kung sino ang nilalait nito? 
Nawala tuloy lahat ng paghangang nararamdaman 
niya para sa lalaki. Napalitan iyon ng purong inis at 
pagkadismaya.

Muli niyang tinapunan ng tingin ang estrangherong 
nagligtas sa kanya. Pasakay na ang lalaki sa jeep nito. 
Maiiwan siyang mag-isa sa lugar na iyon kung hindi 
niya ito pipigilan! 

Dali-dali niya itong hinabol.
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“Hey, wait! Don’t leave me here!” sigaw niya. 

He might have criticized her clothes, but he still 
saved her life. He was her best option right now if 
she wanted to stay in one piece until tomorrow. 

Inis na tumigil ito at hinarap siya. “Ano na naman 
ang kailangan mo?”

She ignored the annoyance in his voice and 
looked straight into his eyes. 

“Can you please let me stay at your place? Kahit 
ngayong gabi lang.”

“At bakit kita patutuluyin sa bahay ko? Hindi kita 
kilala. Malay ko kung magnanakaw ka talaga.”

“Are you kidding me? I can afford to buy this 
whole place. Why would I even want to steal 
something from you? Kapresyo lang siguro ng bag ko 
ang buong bahay mo,” natatawang sagot niya.

“Ang galing mo rin. Ikaw na nga itong humihingi 
ng pabor, ikaw pa ang may ganang mang-insulto. 
Bahala ka sa buhay mo!” Sasakay na ito ng jeep.

“Wait!” Hinawakan niya ang braso nito para 
pigilan ito sa gagawing pag-alis. “Please, those 
dickheads might come back. Just for the night, I 
promise. I’ll pay you,” she pleaded. 
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Sana ay makuha ito sa pagpapaawa niya. 

Nakahinga siya nang maluwag nang tumango 
ito. Kung naawa man ito o nasilaw sa ibabayad 
niya ay wala na siyang pakialam. Kahit na ano pa 
ang dahilan nito, ang mahalaga ay batid niyang 
mapagkakatiwalaan niya ang lalaki. Hindi ito ang tipo 
na mananamantala. Ang tanging gusto niya nang mga 
oras na iyon ay makaalis sa madilim at delikadong 
lugar na iyon. Agad siyang sumakay sa jeep ng lalaki 
nang buhayin nito ang makina.

“Teka…”

“Ano pa’ng gusto mo?” Iritadong bumaling ito 
sa kanya.

“Ang kotse ko… naiwan ko d’un sa malapit sa 
entrance ng village. May nasira yata. Ayaw umandar.”

Tiningnan siya ng lalaki na parang dalawang 
pulgada lang ang taas niya, na tila siya ang pinaka-
tangang tao na nakaharap nito.

“Nas’an ang susi?” tanong nito.

“Naiwan… naiwan ko sa loob.”

Tumawa ito nang mapakla. “Nabuhat na iyon ng 
mga carnappers,” pananakot nito.
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“Please…” nag-aalalang sambit niya.

“Uuwi muna tayo. Mamaya ko na babalikan ang 
kotse mo. Malapit na dito ang sa amin.”

“T-thank you,” she stammered.

—————

Sinulyapan ni Leandro ang katabing babae sa 
unahan ng jeep. Para itong mamahaling manika—
maputi at makinis ang balat, mamula-mula ang 
mahabang buhok. Tantya niya ay wala itong five-
three, pero talagang maganda ang hubog ng katawan. 

Napangiwi siya nang mapagmasdan ang suot 
nito. Halatang mamahalin, oo, pero ayaw niya sa mga 
babaeng masyadong revealing manamit. Pagkatapos 
ay magtataka at magrereklamo kapag nabastos. 
Magbibigay-bigay ng motibo pagkatapos ay aangal 
kapag napansin. 

Ang dapat sa ’yo ay barilin sa Luneta! Palagi ka 
na lang nagpapakabayani! kutya niya sa sarili.

Muli niyang tinapunan ng sulyap ang magandang 
estranghera. Nakatulog na pala ito. Dala na rin siguro 
ng pinagsamang takot at pagod sa nangyari rito 
kanina. Para itong lantang gulay sa tabi niya. Mukha 
itong mamahalin kahit saang anggulo niya tingnan. 
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Hindi ito bagay sa marumi at luma niyang jeep.  
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Caitlin slowly opened her eyes. Bahagya siyang 
nasilaw sa bulb sa kisame kaya muli niyang ipinikit 
ang mga mata. Only to open them again when she 
realized something. Walang bumbilya sa kuwarto 
niya! Bigla siyang napabangon.

Where the hell am I? 

Nagiging paboritong question na yata niya iyon. 
Kundangan kasi, kung saan-saan siya napupunta. 

Nasapo niya ang sentido nang umatake ang sakit 
ng ulo. Naalala niyang nakainom siya kagabi, may 
hangover tuloy siya ngayon. Noon may sumulpot na 
dalagita. 

“Gising ka na pala, Ate. Mabuti at nang makakain 
ka na. Tapos na akong magtanghalian kanina pa, di 
ka na nakapag-almusal.”

“Uhm, puwede ko bang malaman kung saan 
itong lugar n’yo?” alanganing tanong niya.

“Sa Katipunan Village. Dinala ka dito ni Kuya sa 
bahay namin kagabi. Sabi niya, may mga humahabol 
daw sa ’yo n’ung magkita kayo kaya iniuwi ka na lang 

3
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niya dito.”

She groaned. Nasa bahay pala siya ng lalaking 
nagligtas sa kanya. Ang lalaking tumawag sa kanyang 
‘prosti’.

“Sige na, Ate, kumain ka muna. Wala pa si Kuya, 
mamaya pa siya darating. Hintayin mo na lang siya 
para magkausap kayo. Sunod ka na sa kusina, ha?” 
anang dalagita. Nagpatiuna na itong lumabas sa 
maliit na silid na tinulugan niya.

Sumunod na siya rito. Napangiwi siya sa hitsura 
ng bahay ng mga ito. Maganda pa roon ang maid’s 
quarter nila. Iginiya siya ng dalagita papunta sa set 
ng monobloc table and chairs na malamang ay dining 
set ng mga ito. 

Nakahain doon ang isang bandehadong kanin 
at isang mangkok ng paborito niyang adobo. 
Nakaramdam siya ng matinding pagkalam ng sikmura 
kaya wala nang arte-arte siyang naupo at kumain. 

Habang kumakain ay inusisa niya ang dalagitang 
naghanda ng pananghalian niya. Ciara Mendez ang 
pangalan nito at kapatid ito ng tagapagligtas niya na 
si Leandro. Nagtanong din ito ng mga bagay tungkol 
sa kanya at nagpaunlak siya. Ikinuwento niya ang 
tungkol sa paglalayas at pagtatago niya sa kanyang 
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ama.

“Eh, Ate, saan ka na titira ngayon? Sabi mo nga, 
baka nakuha n’ung mga nangharang sa iyo kagabi ang 
mga gamit mo. Baka wala ka nang kapera-pera. Pati 
cellphone mo, di mo matandaan kung saan nawala. 
Paano mo kokontakin ang mga kaibigan mo? Saan 
ka tutuloy?” sunud-sunod na tanong nito.

Mamaya, pagdating ni Leandro, tatanungin niya 
ito kung nakita pa nito ang kotse niya. Baka sakaling 
may natira sa gamit niya kahit credit cards, ATM cards 
o passbook. Malamang ay wala na kahit anong na-
recover ang lalaki. Disin sana ay iniuwi nito ang mga 
damit at sapatos na bitbit niya sa paglalayas. Hindi 
na siya umaasa na makukuha pa niya ang cellphone.

She was now no better than a beggar. Ang tanging 
pag-aari niya ay ang damit na suot niya ngayon. Sa 
naisip ay biglang gusto niyang mapaiyak. Paano na 
siya ngayon?

Tila nabasa ng dalagita ang pag-aalala sa mukha 
niya. 

“Ate Caitlin, gusto mo bang dito ka na lang 
muna? ’Yun, eh, kung okay lang sa ’yo na tumira sa 
lugar namin,” nag-aalangang suhestyon ni Ciara.

Napatingin siya rito. Parang gusto niyang 
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mapahiya sa sarili. Wala na siyang ginawa kundi lihim 
na laitin ang tahanan ng magkapatid. Ngayon ay 
nagmamagandang-loob pa ang dalagita na patuluyin 
siya.

At least, hindi siya matutulog sa kalye. Isa pa, 
hindi siya hahanapin ng ama sa ganitong lugar. 
Mahihirapan itong tuntunin siya. Gusto niyang mag-
alala ito nang husto. She grinned wickedly. Perfect 
ang lugar na iyon para maging hide-out niya.

Bigla niyang naalala si Leandro. “Sigurado ka 
bang okay lang? Papayag kaya ang kuya mo na 
ampunin ako pansamantala?”

Ngumisi ito. “Ako’ng bahala kay Kuya.”

—————

“Dito siya titira?” Pinandilatan ni Leandro ang 
kapatid at ang asal-prinsesang babaeng iniligtas niya 
kagabi na Caitlin daw ang pangalan. 

Dumaan lang siya sa bahay para maghapunan, 
pagkatapos ay mamamasada na siya ulit.

“Oo, Kuya. Pumayag ka na, please? Kawawa 
naman si Ate Caitlin kung pababayaan natin siya,” 
ani Ciara.

Kawawa? Nagbibiro ba ang kapatid niya? Gusto 
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niyang matawa. Sa kilos at pananamit ng dalaga, 
ang salitang ‘kawawa’ siguro ang pinakamalayong 
adjective na puwedeng ikabit dito. 

Ang kotse nito na nasa talyer nila ang pinakamahal 
na sasakyan na napa-garahe roon. Tinatanong siya 
ng may-ari ng talyer kung kailan iyon kukunin ng 
may-ari at nang maumpisahan nang ayusin. Sinabi 
na lang niya na tatawag pa ang may-ari kung kailan 
kailangan ang sasakyan at babayaran na lang ang 
pagkakagarahe roon. Ipinaalam na niya iyon dito 
nang mag-usisa ang dalaga kanina tungkol sa 
sasakyan at mga gamit nito pagpasok pa lamang 
niya ng pintuan. Hindi ito nakasagot. Pareho nilang 
alam na wala ito kahit isang sentimong duling na 
puwedeng ibayad sa pagtira man nito sa bahay niya 
o sa sasakyan. 

Siguro nga ay kawawa ito.

Muli niyang sinulyapan ang aampunin nilang 
señorita. Nakahalukipkip ito habang nakikinig sa pag-
uusap nilang magkapatid. Salubong ang mga kilay 
nito at mababakas ang pagkabugnot sa maganda 
nitong mukha.

Tingnan mo ’tong babaeng ito, siya na nga ang 
may balak makisiksik sa barong-barong namin, siya 
pa ang may ganang maaburido, alburoto ng isip niya. 
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Parang nai-imagine na niya ang magiging buhay 

nila sakaling pumayag siyang makasama nila ito. 
Siguradong panay kamalasan at kaguluhan ang 
ihahatid nito sa kanya.

Handang-handa na ang kanyang tumataginting 
na ‘Hindi’ nang humirit ang kapatid niya.

“Please, Kuya? Sige ka, konsensya pa natin kapag 
na-rape siya at pinatay diyan sa labasan. Isa pa, 
gusto ko ng makakasama dito sa bahay,” ani Ciara sa 
nagpapaawang tinig, bakas sa mukha ang matinding 
pag-asa na papayag siya.

Bakit ba lagi siyang nauuto ni Ciara? Konting 
paawa effect lang ng magaling niyang kapatid 
ay nababali na ang desisyon niya. Sapat para 
makalimutan ang matinding disgusto sa señorita sa 
harapan niya.

Sa halip tuloy na malutong niyang pagtanggi 
ang marinig ng dalawa, house rules ang sunod na 
inisa-isa niya.

“Unang-una, hindi kita kaano-ano kaya bahala 
kang suportahan ang mga pangangailangan mo. 
Magtrabaho ka para sa sarili mo. Wala kang 
maasahan sa ’kin kung pera rin lang ang pag-uusapan. 
Pangalawa, wala ka sa mansyon o kung saan mang 
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kastilyong pinanggalingan mo, kaya huwag kang 
aasa na ituturing ka naming prinsesa dito. Wala kang 
utusan sa bahay na ito kaya mag-aral ka ng mga 
gawaing-bahay. Lagot ka sa ’kin kapag inalila mo 
ang kapatid ko. Pangatlo, bawal ang lahat ng klase 
ng bisyo sa bahay na ito. Bawal ang alak, sigarilyo 
at lalong-lalo na ang drugs.”

“Don’t worry, I don’t do drugs,” biglang sabi nito 
na hindi niya pinansin.

“Pang-apat—siguraduhin mo lang na walang 
mga pulis na bigla na lang susugod dito at aakusahan 
kami na kinidnap ka sa kung sinumang magulang 
mong mayaman. Ayaw ko ng gulo. At ang huli at 
pinakamahalaga sa lahat, huwag na huwag mo ’kong 
pagtatatangkaang akitin o pikutin. Wala pa ’kong 
balak mag-asawa.”

“As if! Like I would even think of doing that!” 
bulalas nito na parang naiskandalo. Pinaikot nito 
ang mga mata.

Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang 
matawa sa inasal nito. Kung ibang babae siguro ang 
gumawa niyon ay baka napaismid na siya. 

Pero ang estranghera—si Caitlin—nagiging cute 
ito sa paningin niya habang nagtataray. Natigilan siya. 
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Tama bang magandahan siya sa supladitang señorita 
na bagong kargo niya? Alangan namang hindi man 
lang niya ito pakainin o suportahan man lang sandali 
habang nasa poder niya.

Si Ciara ay humahagikgik sa tabi ng dalaga.

“Mabuti na ’yung malinaw,” sagot niya. 

Tinalikuran na niya ang mga ito para kumuha 
ng makakain. Nalilipasan na siguro siya ng gutom 
kaya kung anu-anong kabalbalan na ang pumapasok 
sa isip niya.

—————

Big-headed jerk! himutok ni Caitlin sa sarili 
habang sinusundan ng tingin si Leandro.

Ang kapal ng mukha nitong i-assume na 
magbabalak siyang akitin at pikutin ito. Siya na 
pinagkakaguluhan at hinahabol-habol? Would a 
person of her level stoop so low as to seduce a guy?

Like hell! 

Prinsesa yata siya. At kahit guwapo talaga ang 
binatang tagapagligtas niya, mahirap na jeepney 
driver lamang ito.

Ipinilig niya ang ulo sa naisip. Did she just refer 
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to Leandro as gorgeous? Hindi pa rin yata nawawala 
ang hangover niya.

Itinuro ni Ciara kung saan ang magiging kuwarto 
niya. Dahil dalawa lang ang silid sa bahay na iyon, 
share na lang sila nito. Silid pala ng binata ang 
ginamit niya kagabi. Sa maliit na salas daw natulog 
ang kapatid nito ayon sa dalagita.

Binigyan din siya nito ng ilang pirasong damit 
at undies na maaari niyang pamalit. Mabuti na lang 
at parang magka-size lang sila ni Ciara. 

She sighed. This was not her plan. But for now, 
she would embrace the idea of living in the slums 
whole-heartedly. Para matupad ang gusto niya na 
mag-alala nang husto ang kanyang ama. After that, 
she would leave and forget about the blasted place. 

Same goes for my arrogant rescuer…

—————

“Hoy, Señorita! Gumising ka na at tanghali na!”

Napaungol si Caitlin nang maramdaman ang 
marahas na pagyugyog sa balikat niya. 

“I want to sleep more!” maktol  niya saka 
tinakluban ng unan ang kanyang tainga.
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Hindi siya masyadong nakatulog dahil bukod sa 

matigas ang papag na hinihigaan niya, napakainit pa. 
Isang maliit na electric fan lang ang nagpapalamig 
sa kuwartong iyon. Hindi niya tuloy maisip kung 
paano siya nakatulog noong isang gabi. Iba talaga 
ang nagagawa ng kalasingan.

“Gumising ka na! Alas seis na, kailangan na 
nating magtrabaho.”

For goodness’ sake! Magsasaka lang ang alam 
niyang kailangang gumising nang maaga para 
magtrabaho. Eight to five ang normal na oras 
ng trabaho, hindi ba? Nagbingi-bingihan siya at 
nagpasyang ituloy ang pagtulog.

Mayamaya ay naramdaman niyang umalis ang 
binata. Buong akala niya ay umalis na ito at iniwan 
siya. Naramdaman na lang niya ang pag-angat niya 
sa ere.

“What the hell?” Napamulat siya. Buhat-buhat 
siya ni Leandro!

“What’s wrong with you? Ibaba mo nga ako!” 
angil niya. Kaagad naman siyang inilapag nito. 

Para lang masermunan nang husto.

“Ipapaalala ko lang po sa inyo, mahal na Señorita, 
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na hindi ka bisita sa bahay na ito. Pumayag akong 
tumira ka dito sa kondisyon na pagtatrabahuhan mo 
ang kakainin mo. Ngayon, kung nakalimutan mo na, 
o kung ayaw mong sumunod, puwede ka nang umalis 
at bumalik sa inyo. Hindi ko kailangan ng pabigat.”

Napipilan siya. Leandro had a point. Hindi nito 
obligasyon na bigyan siya ng matutuluyan. The least 
she could do was to help the poor guy earn some 
money.

“Sige, sandali lang. Maliligo lang ako,” aniya. 

Kumuha siya ng tuwalyang pahiram din ni Ciara, 
pamalit na damit, at dumerecho na sa banyo para 
ayusin ang sarili. She had no idea what made her 
obedient all of a sudden.

“I thought you were a jeepney driver?” Caitlin 
asked Leandro while surveying the place they were in.

Nasa auto-repair  shop si la kung saan 
pansamantalang naka-park ang kotse niya. Matapos 
kainin ang almusal na ang binata mismo ang 
naghanda ay tumuloy na silang dalawa sa talyer. 
Ipinakilala siya ni Leandro sa amo nito at sa isa pang 
mekaniko roon na hindi niya masyadong inintindi.

“Jeepney driver pagkatapos ng trabaho ko dito 
sa talyer. Mula alas seis ng gabi hanggang alas doce 
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ako madalas namamasada,” paliwanag nito.

“You have two jobs? Hindi ba nakakapagod 
’yon?”

Tumingin ito sa kanya at marahang ngumiti. 

“Para sa kagaya kong mahirap, hindi usapin kung 
nakakapagod ang trabaho. Mas mahalaga para sa 
amin na may kitain para may mailagay na pagkain sa 
hapag-kainan. Kung puwede nga lang na magtrabaho 
ako ng beinte-cuatro oras para mas malaki ang kitain 
ko, ginawa ko na. Para magkaroon naman ng mas 
komportableng buhay ang kapatid ko.”

Lihim siyang humanga sa binata. Palibhasa ay 
lumaki siyang iniaasa ang lahat sa kanyang ama 
kundi man sa ibang tao, never niyang naisip na 
magpakapagod para sa isang bagay. 

At hindi niya kailanman lubusang pinahalagahan 
ang pera na inuubos sa pagsa-shopping ng mamahaling 
damit, bags at sapatos. She suddenly felt ashamed 
of herself.

“So, what job do you expect me to do in this kind 
of place?” tanong niya, ikinumpas ang isang kamay 
sa ere. “Let me remind you na wala akong alam sa 
mga kotse maliban sa presyo at pangalan.”
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Sa halip na sagutin ang tanong niya ay naglakad 

ang binata papunta sa palikurang natatanaw niya. 
Pagkagaling doon ay may dala na itong timba, sponge 
at detergent. Nanlaki ang mga mata niya nang ma-
realize kung ano ang balak nitong ipagawa sa kanya.

“You want me to clean cars?”

“Huwag ka nang magreklamo. Madami-dami ka 
pang lilinisin,” anito, itinuro ang isang hilera ng mga 
sasakyan. “Kukunin ang mga iyan mamayang hapon 
kaya kailangan matapos. Galingan mo, ha?” anito sa 
nang-aasar na tinig. 

Kinuha na nito ang mga gamit nito at lumusot na 
sa ilalim ng sasakyan. Naiwan siyang nakatanga sa 
may sampu yatang kotse na kailangan niyang linisin. 

How was she supposed to clean all those cars? 
May tagalinis pa nga siya ng kotse sa kanila!


