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“What?” bulalas ni Lailani nang malaman kung 
sinong hudas ang may kagagawan ng isang linggo 
nang dramatic and violent moments ni Larissa sa 
bahay.

Ngayon lang niya nakausap nang matino 
ang kapatid sa ama mula nang mag-umpisa itong 
magbasag ng vase at picture frame sa sala nila. 
Pasalamat ito at hindi nito dinamay ang urn na 
naglalaman ng ashes ng kanyang yumaong ina. 
Kung hindi ay talagang sinama ito sa kanya.

Sa pagkakatanda niya ay muntik na nitong 
mabasag ang urn ng ashes ng sarili nitong ina. Ngunit 
sa huling sandali ay bigla yata itong natauhan at sa 
halip na basagin ay humahagulhol na niyakap nito 
iyon. Imbis na ituloy ang unang intensyon niya na 
kagalitan ito sa pagwawala ay nakaramdam siya ng 
awa rito.

Kung tutuusin ay sanay na siya sa kadramahan 
ng kapatid. Bata pa lang sila ay ganoon na ito. Diez 
y nueve años na ito ngayon ay dala pa rin nito ang 
ganoong ugali.
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Iba ngayon. First time nitong ginawang venue 

sa pagwawala ang sala at kusina. Dati ay sa sariling 
silid ito nagbabasag. At kinabukasan, hindi ito 
sumalo sa kanya sa agahan.

Still, pinagbigyan pa rin ni Lailani at nirespeto 
ang pananahimik nito. Pero nang lumipas ang 
dalawang araw na hindi pa rin ito nagsasalita ay 
kinausap na niya ang kapatid.

“Ate, huwag mo muna akong kausapin, please? 
This is my problem and you can’t help me with it.” 
Humugot pa ito ng malalim na hininga. “Please lang, 
okay?”

Naisip niyang seryoso ang ipinagsisintir nito. 
Hindi iyon dahil sa napagalitan ito ng professor o 
nauntog sa pag-akyat sa jeep at pinagtinginan ng 
mga pasahero.

At ngayong nalaman na niya kung ano ang 
misteryosong dahilan ng ipinagkaganoon ni Larissa, 
pati siya tila gusto nang magbasag ng gamit.

“Yes, Ate. Saktan mo ‘ko. Pero ‘wag mo nang 
ipakuwento kung ano talaga’ng nangyari dahil 
kahit patayin mo ako, hinding-hindi ko sasabihin. 
Hanggang diyan lang ang maaari kong sabihin sa 
‘yo,” nakasibing sabi nito na tila pinipigil ang pag-
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iyak.

Ikinuyom niya ang mga kamay at napapikit 
nang mariin. Ano pa ba ang kahulugan ng sinabi 
nito kundi ang isang bagay na iisipin ng kahit sino?

“Bakit ka pumayag? Pinuwersa ka ba niya? Gaga 
kang talaga! Napakabata mo pa, sinira mo kaagad 
ang buhay mo! At sa walang kuwentang tao pang 
iyon mo naisip na magpakasira? Inalagaan kita, ako 
ang nagsilbing ina mo nang mawala si Tita Ditas! 
Tapos iyan lang ang igaganti mo sa ‘kin?

“At si Papa, nagpapakahirap sa ibang bansa para 
lang mapag-aral ka sa exclusive school na iyon, para 
masunod lahat ng luho mo at higit sa lahat, para 
may ipampapalit sa lahat ng gamit mong sinisira st 
binabasag mo sa tuwing nagwawala ka, pagkatapos 
ito lang pala ang mapapala sa ‘yo?” Nangilid na 
ang luha niya sa galit. Hindi siya makapaniwalang 
sa napapadalas na pag-alis-alis nito ay mauuwi sa 
ganoon.

Kahit na tutol si Lailani sa paggimik nito sa gabi 
ay hindi niya ito pinaghigpitan. Nauunawaan niya 
ang hilig ng mga kabataan. Ngunit iba sa Larissa.

Nanlaki ang mga mata niya nang may sumagi 
sa kanyang isipan. Napaupo siya sa tabi nito sa sofa 
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at marahas na dinaklot ang mukha nito para titigan 
ito sa mga mata. “B-buntis ka ba?” tanong niya sa 
nanginginig na tinig.

Umiling ito. Medyo nakahinga siya.

“Hindi mo ba inisip na maaaring iyon lang ang 
gusto niya sa ‘yo?” She talked calmly this time. “Hindi 
man lang ba tumawid sa utak mo na paglalaruan ka 
lang niya? How could you be so dumb?”

Nag-angat ito ng mukha at tumambad sa kanya 
ang hilam sa luha nitong mga mata. “Tama na nga, 
Ate. Please? Lalo lang akong nasasaktan.”

Sa sinabi nito ay nalaglag ang pinipigil niyang 
luha. She ended up embracing her sister.

Maagang yumao ang kanyang ina sa sakit sa 
baga. Anim na taong gulang siya nang mag-asawang 
muli ang kanyang ama. Nang sumunod na taon ay 
ipinanganak ni Ditas si Larissa. Nasawi sa sakit sa 
apdo si Ditas. Siyam na taon na noon si Larissa at 
labing-anim na siya. Siya na ang nagpatuloy sa pag-
aalaga rito at totoong minahal niya ito kahit kapatid 
lang niya ito sa ama.

Kaya masakit sa kanya ang nangyari rito. And 
she would be damned if that bastard Jett Alcaraz 
would get away with what he did to her sister!
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—————

“Ate Lai, si Jett Alcaraz ang dahilan… Niloko 
niya lang ako. Pinaasa…”

“Ano ba’ng pinagsasabi mo? Jett Alcaraz? Iyon 
bang basketball player ang sinasabi mo? Ano’ng 
ginawa sa ‘yo? Iniskoran ka sa panaginip o nakita 
mong may kasamang babae sa picture at nagselos 
ka?”

“I’m not kidding.” Itinaas ni Larissa ang cellphone 
at ipinakita ang wallpaper nito. Si Jett at ang kapatid 
niya, magkadikit ang mga pisngi at kapwa nakangiti. 
Naglaho ang mapang-uyam niyang ngiti. “Sobrang 
sakit, Ate. Hindi ko matanggap na gaganituhin niya 
lang ako. Manloloko siya.”

Ipinilig ni Lailani ang ulo upang alisin sa isip 
ang pagsagi sa alaala ng eksenang iyon. Hanggang 
ngayon ay hindi pa rin niya mapaniwalaang totoo 
ang lahat ng iyon. Her little sister was no longer 
innocent. She gave herself to a monster.

Hindi niya inakalang hahantong sa ganoon ang 
pagkabaliw nito sa basketbolista. Her room was 
filled with his posters. Her notebooks were filled 
with scribbles about him.

Nakuha pa nitong makipagkita sa binata. 
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Kunsabagay,  di imposibleng hindi sila magkakilala. 
Laman ng Cuneta Astrodome ang kapatid. Pareho ang 
alma mater ng dalawa. Galing sa Green Archers ang 
lalaki. Imposibleng hindi nito mapansin si Larissa 
dahil maganda ang kanyang kapatid.

Padabog niyang tinipa sa Google ang pangalan 
ng walanghiyang lalaking pinagbigyan ni Larissa ng 
sarili.

Jett Alcaraz. Twenty-eight years old. 6 feet 
3 inches tall. Vortex Forward. Won Rookie of the 
Year 2001, MVP 2004. Indeed a fast and furious 
player in court, and with women…

“Damn you to hell!” naibulalas niya nang 
malakas.

“Lai, I don’t think Satan needs modern 
technology there. Huwag mo nang ipahintulot na 
maging computerized ang pagkuha niya ng mga 
masasamang kaluluwa. You wouldn’t like it.”

Napatingin siya kay Weena, ang editor-in-chief 
ng FEM Magazine kung saan isa siyang associate 
editor. Mabilis niyang in-exit ang browser at humarap 
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dito.

“Maybe I will. Especially, kung ang mga playboy 
at mapagsamantalang lalaki ang uunahin niyang 
padalhan ng invitation to hell sa e-mail.”

Natawa ito. “Whoa! I just want to clarify na 
hindi porque FEM as in Female Empowerment Mag 
ang dala natin ay totally feminista na tayo. Stop 
being such a man-hater. We love men. In fact, our 
cover for this June is Aga Muhlach, right?”

“With Charlene,” dugtong niya at sinipat ang 
magazine. Tumaas ang sulok ng mga labi ni Weena. 
“Pero para sa July issue na siyang topic ng meeting 
natin mamaya lang, it would be Jett Alcaraz. Alone.”

Sukat sa sinabi nito ay nabitiwan ni Lailani ang 
binubuklat na babasahin at napatingala rito. “Did 
you say Jett Alcaraz?”

Lalo pang ngumiti ang babae. “Yeah, he’s so hot 
these days. And God, I’m so excited to meet him. 
Ako mismo ang gagawa ng interview sa kanya.”

Iiling-iling na inalis niya ang tingin kay Weena 
at ibinalik iyon sa magazine bago pa nito mahuli 
ang pagtalim ng kanyang mga mata. “He’s of course 
the cover story. Ano’ng theme ng story niya? Ano’ng 
ilalagay nating teaser sa cover? Jett Alcaraz’s 
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womanizing techniques’ or ‘Tips on how to play 
women’s hearts.’ Puwede ring ‘Jett Alcaraz shares 
about his No. 1 hobby: Womanizing.’ Hmm?” Nag-
angat siya ng kilay sa editor.

Umigkas din ang kilay nito. “Uh-oh… Lai, have 
you been dumped in the past at ganyan na lang 
ang galit mo sa mga kalahi ni Adan?” Tila handang 
making sa kuwento niya ang naaawang ekspresyon 
nito.

Isinara na niya ang magazine. “Not by any 
chance. Hinding-hindi ako magpapaloko sa mga 
lalaki.” Plano niyang kausapin ang lalaking sumira sa 
buhay ng kanyang kapatid. Gusto niyang panagutan 
nito ang ginawa kay Larissa. Nagkamali ito ng niloko.

Sinupil ni Weena ang ngiti. “Halata nga. Sa 
attitude mong ‘yan I suppose wala ka pang nagiging 
boyfriend, am I right?”

“And I don’t intend to have one.” That was 
not entirely true. Hinihintay niya lang iyong 
taong disente, mature at responsible. In short, 
iyong lalaki na siguradong hindi siya lolokohin at 
pagsasamantalahan lang. Larissa’s problem changed 
everything.

She was attractive enough para magka-
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boyfriend. But she was also a royal snob when it 
came to men. Intimidated ang mga ito sa kanya.  
Mayroong mga naglakas-loob ngunit wala ni isa ang 
pinalad na bigyan niya ng kahit kaunting atensyon. 
Para sa kanya, sagabal ang pakikipagnobyo sa pag-
asam niya ng honors. Salutatorian siya noong high 
school at cum laude noong college.

She preferred being alone. Lalo na nang masawi 
ang ina ni Larissa. Ang oras niya ay nahati sa pag-
aaral at sa pag-iintindi sa kapatid. Isa pa, wala pa 
talagang lalaking nakahuli sa pihikan niyang puso. 
Kahit hanggang ngayon.

Pero wala na siyang pakialam kahit wala 
siyang makilala. She might as well turn herself into 
a spinster, kaysa gamitin at lokohin lang ng isang 
lalaki.

Pagkaalis ni Weena ay muli siyang naghanap ng 
impormasyon sa net tungkol kay Jett.

She learned that aside from having numerous 
dating partners, may rumored Fil-Am girlfriend din 
ang lalaki.

—————

“Lindsay,” usal ni Jett nang damputin ang 
cellphone mula sa side table ng kama. Inilapat niya 
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sa mga labi ang daliri upang pigilin sa pagsasalita 
ang babaeng kasalukuyang nasa ilalim niya.

He was currently making out with the model 
Martha Crisande, for Pete’s sake! Napakaganda ng 
timing ng nobya sa pagtawag.

“What took you so long?” nagdududang tanong 
ng nasa kabilang linya.

Ibinalik muna niya sa normal ang paghinga 
bago muling nagsalita. “Sweetie, I’m in the middle 
of a practice game.”

“At this hour?”

Napasulyap si Jett sa alarm clock sa side table. 
It was ten o’clock in the evening. Napangiwi siya. 
“Yes, Coach insisted. We’re on the final period of the 
elimination, sweet.” Inilayo niya ang cellphone sa 
tainga at sa ibang tinig ay sinabi, “Pare, tawag ka ni 
Coach. Mamaya na ‘yan!”

“Sige, pare. Susunod na,” aniya sa normal na 
boses.

He heard Lindsay sigh. Tumaas ang isang sulok 
ng mga labi ni Jett.

“Honey, don’t tire yourself too much, all right? 
‘Bye. I miss you so much. I love you!”
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“Likewise, Sweetie. ‘Bye.” Pinatay na niya ang 

cellphone at inihagis iyon sa kung saan. Ibinalik 
niya ang mga labi sa leeg ng modelo. “Now, back to 
court!”

“You are such a bad guy, Jetthro… so bad…” 
ungol ng babae habang dinadama ang mga halik 
niya. “But a great lover…”

He just laughed with his face buried in the 
hollow of her neck.

Wala siyang hindi nalulusutan. Jetthro Alcaraz—
tall, rich, handsome, at tulad ng sinabi ni Martha, a 
great lover. He had been womanizing since college. 
Kaya alam na alam na niya ang pasikot-sikot sa 
kalokohang iyon.

Lindsay Daniels was his childhood sweetheart. 
Sila ang itinakda ng kani-kanilang mga magulang 
na magkatuluyan. Ipinanganak siya sa Pilipinas 
ngunit lumaki sa States. At the age of nineteen ay 
nagkahiwalay sila ni Lindsay dahil napagpasyahan 
ng pamilya Alcaraz na bumalik at permanente nang 
manirahan sa Pilipinas pagkamatay ng kanyang 
abuelo. Hindi nila gustong pabayaang nag-iisa sa 
Pilipinas ang kanyang lola bukod sa mga negosyong 
naiwan ng kanyang lolo na ipinasa sa kanyang papa.
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For a while he believed na hindi na matutuloy 

ang pagrereto ng kanyang mga magulang sa dalaga. 
Nagulat na lamang siya isang araw nang malamang 
sinundan siya ni Lindsay. Ngunit mabilis din itong 
umuwi nang hindi natagalan ang klima sa Pilipinas. 
Binibisita na lamang niya ito dalawang beses sa 
isang taon tulad ng utos ng mga magulang.

Mawawalan siya ng mana oras na tumanggi 
siyang makatuluyan si Lindsay. Inisip na lamang 
niyang maaari pang magbago ang damdamin nito 
sa paglipas ng mga taon. Baka rin matutuhan niyang 
mahalin ang dalaga. At sakaling matuloy ang kasal, 
may diborsyo naman. Magsasawa si Lindsay sa 
pambababae niya, ito mismo ang hihingi niyon.

Sa susunod na taon sila nakatakdang pakasal. 
Habang pinaplano ng partido nito sa States ang 
kasal  nila, iniisip naman niya kung paano mawawala 
ang pagtingin nito sa kanya sa paraang hindi siya 
kagagalitan ng mga magulang.
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Kahapon ay sadyang nagtungo si Lailani sa laro ng 
team ni Jett Alcaraz upang personal itong kausapin 
tungkol kay Larissa. Tatakutin niya ito na ipa-publish 
ang pananamantala sa kanyang kapatid na halos 
sampung taon ang bata rito. Laking gulat niya nang 
makita ang kapatid na naroon at nanonood ng laro. 
Nagulat din ito nang makita siya.

Mahabang pagtatalo ang nangyari matapos niya 
itong kaladkarin sa parking lot. At hindi man niya 
gustong aminin ay talo siya. Dahil natakot siyang 
gawin ni Larissa ang ipinantatakot nito—maglalayas 
daw ito at hindi na niya ito makikita kailanman. 
At ano ang mangyayari rito oras na mawala sa 
poder niya? Tuluyang magpapakasira? Hindi niya 
mahahayaan iyon.

Ngunit hindi niya mapapayagang makaligtas sa 
kasalanan nito ang Jett na iyon. May naisip siyang 
ibang paraan.

—————

Nakalimang pindot na ng doorbell si Lailani 
sa bahay ni Jett Alcaraz bago may lumitaw na 
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unipormadong katulong. May hawak itong pool net 
na may mahabang tangkay. Binuksan nito ang gate. 
Sa tingin niya ay matanda lamang sa kanya ito ng 
ilang taon.

“Ano ‘yon?” Pinasadahan nito ng tingin ang suot 
niyang uniporme at ang hawak niyang basket ng 
mga gulay. Pagkatapos ay nagtatakang tinitigan siya 
sa mukha. “Katulong ka din?”

Ngumiti siya at inilahad ang kamay. “Oo. Ako si 
Leigh. Katulong ako doon sa kabilang block.”

Kahit nag-aalangan ay tinanggap nito ang 
kamay niya.

Pinisil-pisil pa nito iyon. “Ako naman si Mila. 
Katulong ka ba talaga? Bakit hindi ka mukhang 
katulong? Bakit ang lambot ng kamay mo? 
Nakakainggit ka naman.”

Mabilis siyang nakaisip ng dahilan. “Mahilig 
kasi akong mag-lotion. Ikaw, dapat inaalagaan mo 
rin ang kutis mo. Kaya nga tayo nagtatrabaho para 
may ipantustos sa sarili, di ba?”

Bahagyang lumungkot ang mukha nito. 
“Ipinapadala ko kasi sa probinsya ang sinusuweldo 
ko eh.”
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“Ganoon ba?” nakikisimpatyang sabi niya. 

“Maliit ba ang suweldo mo? At saka, ikaw lang ba 
ang katulong diyan?”

“Oo, all-around maid ako dito, ‘no? Labandera, 
plantsadora, kusinera, tagalinis at hardinera din. 
Pero malaki rin ang suweldo ko, anim na libo. 
Masyado kasing pribado ang amo ko, eh. Palibhasa 
babaero. Ayaw pagtsismisan kaya iisa lang akong 
maid dito,” kuwento nito na tila palagay na kaagad 
ang loob sa kanya.

Napangiti ng lihim si Lai. Kailangan niyang 
makumpirma ang tungkol sa alleged Fil-Am girlfriend 
ni Jett, pati kung sinu-sinong kilalang babae ang 
naiuwi na nito sa bahay na iyon. At kung mayroon pa 
siyang mapipiga mula sa maid nito ay mas mainam. 
Ibibigay niya sa kakilala niyang tabloid writer ang 
impormasyong makakalap.

“Babaero ‘ika mo?”

“Oo,” nakalabi pang sagot nito. “Linggu-linggo, 
iba-iba ang dinadalang babae dito. Minsan artista. 
Pero madalas, modelo.”

“Bakit, sino ba’ng amo mo? Artista ba?”

“Hindi. Basketbolista siya. Si Jett Alcaraz.”
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“Si Jett ng Vortex?” kunwa’y gulat na bulalas 

niya. “Talaga? Ang guwapo n’un ah! Ang suwerte 
mo naman, ‘Day!” Oh, how I hate saying this crap!

Umiling ito. “Hindi rin. Mabait ang amo ko kaya 
lang babaero nga. At saka kahit crush ko siya, wala 
akong pag-asa roon. Bukod sa katulong lang ako, 
hindi pa ako mestiza at matangkad.” Bumuntung-
hininga pa ito habang yakap ang pool net.

No wonder, he included her sister to his 
collection! Mestiza at matangkad ang kapatid niya 
dahil nagmana ito kay Ditas.

Madali niyang binago ang ekpresyon nang 
bumaling si Mila sa kanya. “Ibig mo bang sabihin, 
malabo rin niya akong patulan?” Hindi tulad ni 
Larissa, morena siya. Mas mataas din ng dalawang 
pulgada sa kanya ang kapatid.

Pinasadahan nito ng tingin ang kanyang 
kabuuan. “Alam mo, maganda ka. Hindi ka bagay 
na katulong. Ba’t hindi ka na lang mamasukan sa 
ibang trabaho?”

“Uy, hindi naman masyado. Saka mas gusto ko 
nang maging katulong kaysa magbenta ng aliw.”

 Marahan siya nitong hinampas sa balikat. “Uy, 
hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ba’t hindi ka na 
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lang mag-artista, halimbawa?”

“Naku, hindi ako marunong umarte. Wala akong 
talent. Pero, speaking of artista, siguro marami ka 
nang artistang nakita, ‘no? Eh, linggu-linggo ‘ika 
mo may bumibisitang artista dito,” maniobra niya 
sa usapan. She needed names.

Kinakitaan ng pagkasuya ang mukha nito. 
“Naku, hindi ko sila gusto. Kalimitan mga sexy 
stars…”

Please mention names…please… piping dasal 
niya.

“Kilala mo ba si Trisha Rose, iyong international 
sexy  star daw? Dinala na ni Sir dati dito iyon.”

“Talaga?” Bigatin palang mambabae ang hudas!

“Oo. Saka iyong bold star na naging komedyante 
na, si Rizza Estevez. Marami pa. At saka ’yung nasa 
commercial ng shampoo na sinusundan ng lalaki 
doon ‘tapos nabangga pa ‘yung lalaki? Ano nga ba’ng 
pangalan nun?”

Martha Crisande… Sikat na ramp model. Naging 
cover girl na iyon ng FEM. “Ah, iyon?”

“Oo, iyon. Martha yata ang pangalan n’un. 
Madalas dito iyon. Iyon lang ang kaisa-isang babaeng 
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alam na may nobya na si Sir pero parang okay lang 
sa kanyang mag-astang kabit.”

Bingo! “May nobya na ang amo mo?”

“Oo. Nasa Amerika. Pero sekreto iyon eh. Huwag 
mong sasabihin kahit kanino, ha? Marami na ngang 
nagpunta rito at tinatanong ako tungkol d’un pero 
hindi ko sinasabi ang totoo. Kabilin-bilinan ni Sir.”

Ang kapal talaga ng mukha! May nobya na, 
nakukuha pang mambabae! “Kawawa naman pala 
ang nobya ng amo mo. Ba’t kasi nand’un siya sa 
Amerika? Ba’t hindi sila magkasama kung totoong 
magnobyo sila?”

“Hindi daw kasi matagalan ang init dito. At saka 
kahit anong pambababae ni Sir, sila pa rin sa huli 
kasi…” Natigilan ito sa pagkukuwento nang may 
maalala. “Naku, hindi ko na namalayan ang oras. 
Nalibang ako.”

Napangiti si Lailani kahit nabitin sa sinasabi 
ni Mila. Baka pag nagtanong siya ng karugtong 
sa kuwento nito ay makahalata na ito. “Oo nga. 
Baka hinihintay na rin ako ng amo ko. Salamat sa 
chikahan, ha, Mila.” Hinawakan pa niya ang braso 
nito.

Hinawakan nito ang kamay niya. “Salamat 
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din, ha? Buti at nakipagkilala ka sa akin. Wala na 
kasi akong makausap rito. Iyong kakuwentuhan ko 
diyan sa kabilang bahay, hindi na ako kinakausap 
kasi pinagalitan ng amo.”

“Ganoon ba? Huwag kang mag-alala, babalik ako 
kapag wala akong ginagawa para makapagkuwentuhan 
ulit tayo. At saka, bibigyan kita ng lotion, gusto mo?”
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“So, how do you like my story for our July issue, 
Miss Ed?” nakangising tanong niya kay Weena na tila 
nahipan ng hangin matapos marinig ang proposal 
niya para sa isang undercover story.

Hindi niya sinabi sa editor-in-chief na si Jett 
Alcaraz ang gagawin niyang subject sa experimental 
story na iyon. Tutal ay hindi naman papangalanan 
ang mga karakter na sangkot sa istorya.

She would be hitting two birds with one stone. 
May assignment na siya, maipaghihiganti pa niya 
ang kapatid.

“Tama ba ang dinig ko, Lai?” hindi 
makapaniwalang tanong ni Weena. “You will pose 
as a maid?”

Ngumisi siya at tumango. Maybe Mila was her 
lucky charm. Sa tatlong beses niyang pakikipagkita 
rito upang patuloy na mangalap ng impormasyon 
tungkol sa amo nito ay naging sobrang palagay na ito 
sa kanya. Kalaunan ay pinagkatiwalaan na rin siya 
ng babae sa mga problema nito. Nitong nakaraan 
nilang pagkikita, isang problema nito ang naging 
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pabor sa kanya.

Kailangan daw nitong umuwi dahil may sakit 
ang nanay nito. At natatakot ito na baka hindi na 
payagan pang bumalik ng amo kapag wala itong 
ipinakilalang papalit muna sa trabaho nito.

Nagkunwari siyang nasisante sa trabaho 
kaya kaagad siyang inalok ni Mila na siyang 
pansamantalang pumalit dito. At sa Linggo nga ay 
ipakikilala na siya ni Mila sa amo nitong demonyo 
bilang pinsan upang kaagad din itong magtiwala sa 
kanya.

“Approved ba?” aniya kay Weena.

Nasa mukha pa rin nito ang alinlangan. “Actually, 
I have to hand it to you. Your idea’s quite impressive. 
Pero hindi mo ba naisip na hindi ito magugustuhan 
ng mga kalalakihan?”

“What? I, posing as a maid and secretly working 
on this scheme to make a certain man’s womanizing 
life disastrous, para magsawa siya at matuto? Men  
won’t like it, of course. Pero sa mga babae, it will be 
a hit. It will entertain them to the hilt.”

“You have a point. Kaya lang, parang pan-
man-hater ang topic mo. We don’t want readers to 
think that we’re against men. Your topic also sort of 
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promotes revenge. Which is not good…”

“Weena, can we, for just one issue, be realistic? 
Sana gumagawa na lang tayo ng mga romance novels 
kung parating idealism ang gusto mong pairalin sa 
magazine natin.”

“What is your assurance na magiging success 
ang undercover job na ito? Paano kung hindi mo 
mapagbago ang lalaking iyan o mapahinto sa 
pambababae niya which is your goal?”

“I always make sure I succeed.”

 Ngumiti na si Weena. “There must be a reason 
why you’re so insistent on doing this story. Care to 
share who the unlucky guy is? Maybe then, you’ll 
have my nod.”

Napailing-iling siya. Sinabi na nga ba’t itatanong 
nito iyon. “Just don’t scream, okay?”

—————

“Oh, my God, Lai! Where are you?”

Bahagya niyang inilayo ang cellphone sa 
tainga dahil sa lakas ng timbre ng boses ni Weena. 
Napapayag ito nang sabihin niyang si Jett Alcaraz 
ang target niya sa istorya. She promised to steal a 
super-sexy picture of Jett and a pair of used boxers 
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for her editor!

Sinabi niya kay Weena na best friend niya ang 
niloko ni Jett. At gusto niyang matuto ang lalaki at 
magbago.

“Weena, papunta pa lang ako doon.”

“I’m just a little scared for you. He might ravish 
you, too, hala ka! Take note, ha, used boxers ang 
gusto ko.”

“You’re so gross!”

Lulan siya ng taxi patungo sa bahay ni Jett.

Ilang sandali pa ay karay na siya ni Mila 
at tinatahak na nila ang likuran ng bahay. May 
swimming pool doon.

“Sir, excuse me. Nandito na po si Leigh,” agaw-
pansin ni Mila sa lumalangoy na binata.

Tila eksena sa pelikula ang ginawa nitong pag-
ahon mula sa tubig. Water was dripping all over his 
perfectly muscled body. Hinawi pa nito ang buhok 
na bahagyang tumabing sa mukha. Weena would 
have screamed her lungs out at the sight.

Ngunit hindi siya. In fact, she hated the view.

Kinuha nito ang bathrobe sa poolside table at 
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isinuot iyon habang kunot-noong nakatingin sa 
kanya.

“Hi,” bati nito nang makalapit. Sinuyod nito ng 
tingin ang kabuuan niya nang may bahagyang ngiti 
sa mga labi. “So ikaw pala ang pinsan ni Mila.”

Bahagya siyang ngumiti kahit isang matalim na 
tingin ang gustung-gusto niyang ipukol dito. “Opo. 
Ako po si Leigh.” Marahan niyang iniyuko ang ulo 
bilang paggalang. Iniiwas niya ang tingin sa bahagi 
ng roba. Nagroba nga, hindi naman itinali.

“Pinsan mo ba talaga siya?”  baling nito kay 
Mila.

“Sir naman. Wala ba akong karapatang 
magkaroon ng pinsang maganda?” nakalabing biro 
nito sa amo.

“That’s not what I meant.” Ngumisi ito at muli 
siyang tinitigan.

“Dito po siya sa Maynila lumaki. Hindi po 
probinsyanang katulad ko.”

Tumangu-tango ito habang nasa kanya pa rin 
ang mga mata. “Well, kung pinsan ka niya, wala 
na tayong pag-uusapan. Alam mo ‘yang si Mila, 
mapagkakatiwalaan ‘yan. Umaasa akong ganoon 
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ka rin.” At muli nitong binalingan ang kasambahay. 
“Mila, sabihin mo na lang sa kanya ang lahat ng 
kailangan niyang malaman, all right? Bukas pa ang 
alis mo, hindi ba? Turuan mo siya.” Isang kindat 
ang ibinigay nito sa kanya bago muling tinungo ang 
swimming pool.

Hindi niya napigilan ang pag-awang ng mga 
labi sa pagkabigla. Wala yata talaga itong sinasanto. 
Maski katulong tinatalo!

He might ravish you too… Umaalingawngaw sa 
pandinig niya ang tinig ni Weena. 

Subukan niya lang at idedemanda ko siya ng 
sexual harassment!

Umangat ang kanyang kilay. ‘PBA star Jett 
Alcaraz Sexually Harasses Housemaid…’ Now, that’s 
another story. But she would never let him lay even 
a finger on her. Never!

—————

Hindi siya makapaniwala sa mga ipinagbilin 
ni Mila bago ito umalis. Ngayon niya mas 
napatunayang kasumpa-sumpa talaga ang ugali ni 
Jett. Kinilabutan siya nang sabihin ni Mila ang di-
umano’y pinakamahalagang bagay.
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“Sa loob ng kuwarto ni Sir, sa side table, 

mayroon doong lalagyan ng condoms. Parati mo 
iyong lalagyan kung di ay magwawala si Sir. Hindi 
iyan mabubuhay na walang ganoon. Naalala ko pa 
nga noong bagu-bago pa lang ako, nakalimutan kong 
wala na pala siyang stock. May dinala siyang babae 
noon. Ang nangyari, hindi natuloy ang… alam mo 
na.”

Napa-’susmaryosep’ siya. “Parati bang… 
ginagawa ni Sir ‘yung… alam mo na?”

Natawa si Mila. “Hay, halos araw-araw kaya 
‘wag ka nang mabibigla. Minsan pa nga tatlong 
condoms ang dinadampot ko sa umaga.”

Hindi niya napigilan ang mapanganga. “Ha? 
Tatlo?” Ibig bang sabihin, since siya na ang katulong 
doon ay siya ang dadampot ng mga iyon? Napangiwi 
siya.

Nakaalis na si Mila. Ito ang unang araw ni 
Lai bilang muchacha. Ano kaya ang sasabihin ni 
Larissa kung alam nito ang mga pinaggagagawa 
niya ngayon? Siguradong magwawala ito sa galit at 
baka pati mga urn ng ashes ng kanilang mga ina ay 
basag na pag-uwi niya. Hindi nito dapat malaman 
ang kanyang mga plano.
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Kagabi ay palihim niya itong tinawagan upang 

masigurong nasa bahay ito. Sinabi niyang may 
undercover job siya sa Palawan at isang buwan siyang 
mawawala. Pinagbawalan niya itong makipagkita 
kay Jett sa buong panahong wala siya.

“As if naman magagawa ko pa iyon, eh, may 
monitor ka dito,” tukoy nito sa isang tiyahin niya 
na pinsan ng kanyang ina. Pansamantala niyang 
pinatitira ang matandang dalaga sa bahay tuwing 
may out-of-town projects siya upang bantayan ang 
kapatid.

Napatingin siya sa orasan sa kusina. Alas nueve 
y media na. Tapos na siyang magwalis sa hardin. 
Kuwarto na lamang ni Jett ang hindi niya nalilinis. 
Magluluto muna siya ng tanghalian bago umakyat 
doon. Tutal naman ay tulog pa ang kanyang ‘amo.’

Kinukuha niya ang karne ng baboy mula sa ref 
nang may maramdaman siyang tumapik sa kanyang 
pang-upo. Nabitiwan niya tuloy ang plasticware na 
may lamang karne.

Isang tawa ang pumuno sa paligid at naikuyom 
niya ang kamay sa galit nang makita ang mukha ng 
taong kinasusuklaman. Nasa tabi niya ito at inagaw 
mula sa kanya ang pinto ng refrigerator. Pinilit 
niyang itago ang galit nang magsalubong ang mga 
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tingin nila.

“Magugulatin ka pala,” komento nito habang 
nakangiti. Kumuha ito ng pitsel ng tubig at tinungo 
ang cupboard para kumuha ng baso.

He just tapped her butt! Napakabastos talaga! 
Kapag hindi siya kumibo ngayon, aabuso ito at parati 
nang gagawin sa kanya ang ganoon. “ Hindi n’yo po 
dapat ginawa ang ganoon, Sir.”

Sinaid muna nito ang laman ng baso bago 
muling tumingin sa kanya. “Ang alin?” patay-
malisya pa nitong tanong. Pagkatapos ay ngumiti 
ng nakakaloko. “Ah, iyon? That was just my way of 
saying good morning.”

“Good morning?” Hindi yata nasabi sa kanya 
ni Mila ang tungkol sa bagay na iyon. Napakalaswa 
talaga ng hudas. Paano kaya ang good afternoon at 
good evening? Ipinilig ni Lai ang ulo sa nabubuong 
ideya sa isip.

“Yup!” nakangiti pa ring sabi nito na nang muling 
lumapit ay kaagad niyang ikinaatras. Tumawa 
lang ito. Tiningnan niya si Jett nang matalim nang 
pansamantala nitong alisin ang tingin sa kanya 
habang ibinabalik ang pitsel sa ref.

“Kung ganoon, huwag na lang po kayong mag-
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gu-good morning sa ‘kin,” magalang niyang sabi 
kahit mas gusto niyang ibato sa pagmumukha nito 
ang pinulot na plasticware.

Lumapad ang pagkakangiti nito habang 
nakatingin sa kanya. “Okay. Handaan mo ‘ko ng 
breakfast.” Umupo na ito sa likod ng kitchen table, 
paharap sa kanya at sa kitchen counter.

Nagtaka siya sa ginawi nito. “D’yan po kayo 
kakain?” Sa poolside ito nag-aagahan ayon kay Mila.

“Yeah. Hindi pa kita nai-interview, di ba?”

Interview. Hindi niya yata napaghandaan iyon. 
Pero sisiw lang sa kanya ang maglubid ng istorya. 
Para saan pa’t naging writer siya?

Umupo siya sa harap nito matapos itong 
mahainan  ng almusal.

“Magluluto ka ng lunch, di ba? Gawin mo ang 
dapat mong gawin habang kinakausap kita,” utos 
nito bago magsimulang kumain.

Pinandilatan niya ito habang tumatayo. Ngunit 
nang muli itong tumingala mula sa pagkakayuko sa 
pagkain ay pinaamo ni Lailani ang kanyang mukha. 
Muli niyang binuksan ang ref at kinuha mula roon 
ang mga sangkap na gagamitin sa mga lulutuin. 
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Isinalansan na lang niyang lahat iyon sa kitchen 
counter. Naroon kasi ang binata sa kitchen table 
kung saan dapat siya maghihiwa ng mga gulay. Isa 
pa, tila ayaw nitong doon siya pumuwesto habang 
kumakain ito.

Naghihiwa siya ng bawang nang magtanong 
ito. Nakatalikod siya rito.

“Huwag ka nang lumingon. Ilang taon ka na?”

“Biente-seis po.” Sinabi niya ang totoo at sinunod 
ang utos nitong huwag lumingon.

“Hanggang saan ang natapos mo?”

“Third year lang po. Hindi po ako nakatapos ng 
high school.”

“‘Wag mo na nga akong pinopo, okay?”

“Sige.”

“That’s better. Sabi ni Mila taga-Manila ka. Saan 
sa Manila?”

“Sa… Tondo.”

“You don’t look like a maid.”

Natigilan si Lailani sa paghihiwa ng sibuyas. 
“Ano ‘yon, Sir? Sinasabi n’yo bang hindi ako mukhang 
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katulong? Madami ngang nagsasabi. Salamat po.”

“So, nakakaintindi ka ng English.”

“Siyempre. Hindi ako ganoon katanga. Itinuturo 
sa high school ang English. Hindi nga lang ako 
talagang marunong magsalita ng derecho pero 
nakakaintindi ako.” Kailangan nitong malaman na 
hindi siya ganoon kadaling maloko kahit pa katulong 
lang siya.

“Good,” tila impressed nitong sabi. “Since pinsan 
mo si Mila, I expect you to be as loyal as she was. 
Maaasahan ko ba iyon, Leigh?”

“Yes, Sir.” Iniisip niyang mukha ni Jett ang 
hinihiwa niya.

“I assume naituro na sa ‘yo ni Mila ang lahat ng 
tungkol sa trabaho niya rito.”

Oh, yes! Magsinungaling sa whereabouts mo, 
magtaboy ng unwanted female guests or callers, ilihim 
ang katotohanang may nobya ka na at magdampot 
ng used condoms mo tuwing umaga!

“Opo. Este, oo.”

Kahit nang maramdaman niyang tumayo ito ay 
hindi pa rin siya lumingon.
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“Leigh, could you turn around for a second?”

Lumingon siya. Saglit nitong tinapunan ng 
tingin ang hawak niyang kutsilyo. “Aalis ako ngayon 
after lunch. If Rizza calls, tell her I’m asleep. Kapag 
si Ynnez, tell her I migrated to the States. Kapag si 
Arrienne, tell her I’m in Mars. And if it’s Lindsay… 
tell her I’m dead.” Then he gave her a wicked smile 
before he turned his back and walked away.

Napamulagat siya. How could he treat his 
girlfriend like that?

“Oh, I almost  forgot.” Muli itong lumingon. 
Mabilis niyang itinago ang lumarawang inis sa 
mukha sa ipinagbilin nito. “Nice butt,” he added 
and grinned naughtily.

Naiwan siyang nanlalaki ang mga mata. Kaya 
ba ayaw siya nitong palingunin kanina habang 
kinakausap siya nito? His eyes were feasting on her 
behind! Wala talaga itong kasing-bastos!

—————

Tatlo na lang ang laman ng condom canister sa 
bedside table ng amo nang silipin iyon ni Lailani. 
Pigil pa ang hininga niya nang silipin iyon. Of course, 
nakakita na siya ng condoms. Ngunit hindi pa siya 
nakakahawak ng ganoon sa tanang buhay niya.
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Kailangan na niyang bumili ng reserba. 

Nabitiwan niya ang hawak na walis nang makapag-
isip. Ako? Bibili ng condom? Ano na lang ang 
mukhang ihaharap niya sa nagtitinda? Kababaeng 
tao, bumibili ng condoms?

Teka, ba’t ako bibili? I’m here to end his womanizing. 
Ano kaya ang mangyayari kapag pinabayaan niyang 
walang laman ang canister? Magwawala kaya talaga 
ito tulad ng sabi ni Mila? Hindi ba’t sinabi rin ni 
Mila na may isang pagkakataon na hindi natuloy 
ang pakikipagtalik nito dahil naubusan ito ng stock?

Good idea. She would leave the canister empty 
for once. Hindi naman siguro siya nito palalayasin 
dahil lang sa kauna-unahang pagkakamali ng 
baguhang katulong.

Ilang sandali pa ay abala na si Lailani sa 
paglilinis ng silid nito. Nang mahapo ay umupo siya 
sa kama. Iyon ang unang araw niya bilang maid at 
tila nagrereklamo na kaagad ang kanyang katawan 
sa dami ng trabaho.

Iwinawasiwas niya ang sumasakit nang mga 
daliri nang natuon ang kanyang pansin sa laundry 
basket. Biglang pumasok sa isip niya si Weena at 
ang ipinangako dito. Ang used boxers!
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Nakakuha na siya ng mga shirtless pictures nito 

para kay Weena. Napakadali palang maipakulam 
ang halimaw na iyon kung kaya ng konsyensya niya. 
Napakarami nitong larawan. Ang sarap sunugin 
lahat.

Mabibigat ang paang nilapitan niya ang laundry 
basket at napapangiwing hinanap doon ang pakay.
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Mabibilis pero walang ingay ang galaw ni Adam 
habang halos pagapang na nagtatago sa likod ng 
malalagong halaman. Paminsan-minsan, napapaigtad 
siya kapag nababangga ng mga sanga ang sugat niya 
sa balikat. Kasalukuyang nagdurugo iyon ngayon at 
nanghahapdi. Idagdag pa ang lamig na halos manuot 
sa buto niya dahil sa patuloy na pagbagsak ng ulan. 

Sa isip ay walang habas niyang minumura ang 
sarili. Kung hindi siya masyadong naging kampante, 
baka hindi ganito ang nangyari. Ang laki niyang 
tanga!

Kunsabagay, kahit sino namang magaling na 
detective ay hindi aasahan ang ganito. Sino ang 
mag-aakalang mababaril siya nang dahil sa simpleng 
assignment na tinanggap niya? 

His family owns Codebreakers, Inc., a detective 
agency. Dating police general ang kanyang ama 
habang siya naman ay ex-National Security Agency 
agent sa USA. Five years ago, nang ma-diagnose na 
may sakit sa puso ang kanyang ina at bawal itong 
bigyan ng anumang ikasasama ng loob, minabuti 
niyang mag-resign sa ahensya, umuwi rito sa Pilipinas 

1 



Undercover Date - Louise Dane
at katulong ang ama, itinayo nila ang negosyong 
iyon. It was less dangerous compared to his former 
job where he was usually sent abroad under a cover 
identity. At the same time, it supplied him his ‘action’ 
needs. Isa kasi siya sa mga private investigators.

At ang assignment ni Adam ay manmanan lamang 
at alamin ang activity ni Florence Anne Legazpi. Ang 
kanilang kliyente na si Mrs. Elizabeth Oreiro ay may 
anak na baliw na baliw sa kanyang target. Napansin 
umano nito ang malakas na paggastos ng anak. At 
nais malaman ng ginang kung karapat-dapat ba ang 
dalaga para sa anak nito o plano lang talaga nitong 
huthutan ang unico hijo nito.

It was a dull job at katakut-takot na katuwiran 
ang ibinigay niya sa ama para tanggihan iyon. Pero 
hindi siya pinagbigyan nito. Kamuntik pa nga siyang 
napatay noon sa naging huling assignment niya. Ang 
gusto nga ng kanyang ina ay iwan na niya ang trabaho 
at mag-manage na lang ng agency, imbis na manguha 
pa ng assignment. Pumayag lang si Mrs. Sabrina 
Caballero na magtrabaho uli siya nang sabihan ito 
ng ama niya na madali lang ang trabahong ia-assign 
sa kanya.

Pero mali pala sila. It was not a boring job at all. 
Dahil hindi pa man niya nasisimulan ang trabaho, 
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aksidenteng nakasaksi siya ng isang pag-salvage. 

Nasa labas siya ng kanyang kotse ilang metro 
mula sa bahay ng assignment niya. Bagot na bagot na 
siya at iniisip na niyang umakyat sa isa sa mga puno 
roon at doon magmasid para magkaroon naman ng 
thrill ang ginagawa niya. 

Lumabas na siya sa sasakyan at balak na nga 
sanang umakyat sa puno nang makarinig siya ng 
kaluskos. Gamit ang binoculars ay sinundan niya 
ang mga galaw hanggang sa luminaw sa paningin 
niya ang nangyayari. Bumaba mula sa isang van ang 
limang lalaki, bitbit ang isa pang lalaki na nakatali 
ang mga kamay at paa. The man was shot right 
before his very eyes. Bitbit ng mga ito ang bangkay 
at balak yatang dalhin kung saan nang maramdaman 
ng mga ito ang presence niya. Akala ni Adam ay 
sapat ang dilim at ang malagong puno na nasa harap 
niya para matakpan siya. Pero nakita siya ng grupo 
at alam niyang hindi siya iiwang buhay ng mga ito. 
Katunayan ang sugatang balikat niya. Bahagyang 
nahagip iyon ng bala ng baril na may silencer mula 
sa isa sa mga lalaki.  

Sandali niyang pinigil ang paghinga nang 
makarinig ng mga tinig at papalapit na mga yabag.

“Imposibleng nakalayo kaagad iyon! Hanapin 



Undercover Date - Louise Dane
ninyong maigi!” sigaw ng isang malakas na tinig. 
“Abe, doon ka sa banda roon. Berto, dito tayo sa 
kanan.” 

Halos hindi siya humihinga habang dumaraan sa 
tabi ng punong pinagtataguan niya ang may pitong 
kalalakihan. Mabuti na lamang at masukal ang lugar 
na iyon saka malakas ang ulan. 

Naghintay pa si Adam ng ilang minuto 
pagkalampas ng mga ito bago pagapang na umusod. 
Kailangan niyang makahanap ng masisilungan 
dahil nangangaligkig na siya sa ginaw. Ilang minuto 
mayamaya, natagpuan niya ang isang ilog. Binilisan 
niya ang pagtungo roon kahit nananakit ang katawan 
at nanginginig. Nilinis niya ang sarili, lalo na ang 
sugat sa balikat. Daplis lang ang tama niya at hindi na 
niya kailangang operahan ang sarili para magtanggal 
ng bala. 

Gusto sana niyang maghanap pa ng kuweba o 
kahit anong lugar na ligtas sa malakas na buhos ng 
ulan, pero wala na siyang lakas. Inihiga niya ang sarili 
sa gilid ng ilog at pumikit. 

—————

To call or not to call. Umagang-umaga ay iyon 
na ang pinagdedebatehan ng dalawang panig ng 
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isip ni Anne habang nakapangalumbaba at nakatitig 
sa LCD ng kanyang cellphone. Isang pangalan ang 
naroon: Rick.

Binasted na niya ang binata noon pang isang 
buwan at base sa hindi nito pakikipagkita muli sa 
kanya, alam niyang masama ang loob nito dahil 
sa hindi niya pagtanggap sa panliligaw nito. May 
karapatan naman itong makaramdam ng ganoon 
dahil hindi maganda ang paraan niya ng pambibigo 
rito. Tinarayan niya ito at parang batang sinabihan na 
huwag na siyang padadalhan ng ‘kalat’ sa talyer. She 
was talking about the expensive bouquets of flowers 
na araw-araw nitong pinadadala roon at maging sa 
bahay niya. 

To her defense, ayaw lang naman niyang mag-
aksaya pa ito ng pera at panahon sa kanya kaya 
nagawa niya iyon. Pero alam niyang mali ngang 
nagtaray siya. Ngayon tuloy, hindi niya ito malapitan 
para hingan ng tulong.

Kung si Mon na lang kaya? naisip niya nang 
mabasa ang pangalan na iyon. Pero ni hindi pa 
nanliligaw ang lalaki, nagpapalipad-hangin lang.

Napabuntong-hininga siya. Heto na yata ang 
karma niya dahil sa katarayan niya sa mga lalaki. 
Kung hindi nga lang kilala ng kanyang mga magulang 
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ang mga trabahador niya at medyo maayos-ayos ang 
hitsura ng mga iyon, baka namili na siya ng isa para 
bitbitin dito sa sobrang desperasyon niya. 

Saan siya ngayon kukuha ng date? Hindi lang 
basta ka-date kundi iyong papayag na magpanggap 
na in love na in love sa kanya. Basta, kailangan niya 
ng date!

Dapat talaga ay nanatili na lang siya sa Maynila, 
nagkulong sa kuwarto niya at ibinuhos ang luha 
hanggang maubos lahat iyon. Pero parang may 
bumubulong sa kanya na um-attend ng kasal ng 
kanyang ex. Hindi siya duwag; iyon ang gusto niyang 
patunayan sa sarili. And it was her way of closing 
that chapter of her life where Joseph was concerned.  

Kababata niya ang lalaki. Mula noong mga 
musmos pa sila, magkaibigan na sila. They were 
already in college nang magtapat ito sa kanya ng 
damdamin. Sinagot niya ito after realizing na kaya 
hindi siya nagpapaligaw sa iba ay ito ang hinihintay 
niya. 

She was secured in their relationship, bihirang-
bihira nga silang magtampuhan. Ngunit a year 
ago, kinailangan nitong magtungo sa ibang bansa. 
Nagpapagamot kasi ang ama nito sa Amerika. Nang 
araw na nagpaalam ito, he asked her to wait for 
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him. At kahit hindi nito sabihin, ganoon talaga ang 
gagawin ni Anne. Naka-mindset na nga kasi siyang 
para sila sa isa’t isa. 

Umasa siya. Kahit maraming nagkakagusto sa 
kanya, she shooed them away. In her mind, naka-
commit na siya kay Joseph. Pero laking gulat na 
lang niya nang bigla itong sumulpot sa bahay niya 
sa Maynila five months ago. Hindi nito nabanggit na 
uuwi ito noon. Naalala niyang sinalubong niya ito ng 
yakap, pero malamig ang tugon nito. She noticed the 
sad look in his eyes at noon siya nagtaka. Nag-usap 
sila at nalaman niyang may ibang nobya na pala 
ito, si Amber nga. Dahil mahilig siyang magtapang-
tapangan, hindi siya umiyak sa harap nito. Nakangiti 
pa nga siya nang mag-apologize ito. Hindi umano 
nito sinadyang pagtaksilan siya, hindi lang talaga nito 
naiwasang ma-in love sa nurse ng ama nito. 

She was in so much pain, but she forced herself 
to accept that she was not meant for Joseph. Sinikap 
niyang kalimutan ito… at siguro nagawa naman niya 
kahit papaano. 

Pero ngayong muli itong nagbalik at may mas 
matibay nang rason kung bakit hindi na ito magiging 
kanya, nabuhay ang sakit sa puso niya. 

Pinuntahan siya ng mga ito sa talyer niya sa 
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Maynila para personal na imbitahan sa kasal ng mga 
ito. And she saw that they were very much in love 
with each other and their faces showed happiness 
they couldn’t contain. At ayaw niyang maging 
kontrabida sa mga ito. 

Huminto ang daliri ni Anne sa pagpindot ng 
down button nang mabasa ang pangalang Steve. Iyon 
ang best friend niya. Kasalukuyan itong nasa Hong 
Kong para sa isang business conference. Sa malas, 
bigla itong ipinadala ng kompanya nito roon noong 
isang araw, tuloy nawalan siya ng kasama ngayon. 

Natigilan siya nang makarinig ng mga katok sa 
pinto, kasabay ng matitinis na boses.

“Tita! Tita, swimming tayo!”

Napangiti si Anne. Mukhang uubusin niya ang 
unang araw niya rito sa San Diego, isang baranggay 
sa Lian, Batangas, kasama ang makukulit na paslit.

—————

“Come on… Huwag kang matakot, Vince, hindi 
ka lulubog. Kusa kang lulutang,” ani Anne habang 
inaalalayan ang likod ng batang tinuturuang mag-
floating sa tubig. Anak ito ng kanilang panganay na 
kapatid na si Jon. 
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Isa iyon sa part-time jobs niya noong nagkokolehiyo 

pa lang siya—swimming instructor. Hindi sila 
mayaman at alam niyang hirap nang magsaka ang 
tatay niya kaya minabuti niyang maging working 
student upang makatulong sa pamilya. Gayunpaman, 
nasa auto mechanics talaga ang puso niya kaya 
pagka-graduate, talyer ang itinayo niya kasosyo ang 
isa niyang kaibigan.

“Ayaw po, eh. Nalalagyan nga po ng tubig ’yung 
ilong ko!” reklamo ni Vince na dumerecho na ng tayo.

Napatawa siya. “Iderecho mo lang ang likod mo, 
’tapos itingala mo ’yung ulo mo.” 

“Kuya Vince, ’yung barko ngang napakalaki, 
hindi lumulubog, ikaw pa ba? Eh, ang liit-liit mo pa!” 
pabulol na singit ni Shanel. Apat na taong gulang na 
ito. “Di ba, Tita Anne?”

“Hindi daw. Eh, ba’t yung Titanic, lumubog?” 
asik ni Vince.

Lalo siyang natawa. Trust kids to say the darndest 
things, napailing na naisip ni Anne. “Ang kukulit n’yo 
talaga.” Mayamaya ay napalinga siya. “Si Gian?” 
tukoy niya sa bunsong anak ng ate niya na bata lang 
ng isang taon kay Vince. 

“Ewan po,” halos sabay na tugon nina Vince at 
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Shanel.

Napakamot siya sa sentido. May pagkasaway 
talaga ang batang iyon kahit kailan. Pamilyar ang 
mga bata sa parteng iyon ng ilog, pero alam niyang 
maaari itong mapahamak kapag nag-iisa.

Iginiya niya ang dalawang bata paahon sa 
pampang.

“Dito lang kayo, hahanapin ko si Gian.” 
Humakbang siya patungo sa kanang bahagi ng 
kinaroroonan nila. “Gian! Gian!” paulit-ulit na sigaw 
niya.

“Tita! Tita Florence!” Pahangos na tumatakbo 
ang bata papalapit sa kanya. Namumutla ang mukha 
nito.

“Bakit? S’an ka nanggaling?” aniyang kaagad na 
kinabahan.

“May lalaki po d’un sa gilid. Para pong nalunod!” 
balita nito.

“Ha? Saan?” Itinaas ng bata ang kamay paturo 
sa gawing masukal. Nakasunod sa kanya ang mga 
ito habang patungo siya sa lugar na itinuro ni Gian.

Hindi nga ito nagsisinungaling. Isang malaking 
lalaki na nagpuputik ang katawan ang naabutan 
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niyang nakahiga sa gilid ng ilog. Dahil maliit lang 
naman ang lugar nila, alam na niyang hindi ito taga-
roon sa kanila. 

Bahagya siyang napaso sa init ng balat nito nang 
tangkain niyang hawakan ang pupulsuhan nito. 
Inaapoy ng lagnat ang lalaki! Kinapa niya pulso nito. 

“Vince, tawagin mo si Lolo Kap,” tukoy niya sa 
ama na capitan del barrio sa lugar na iyon ng San 
Diego.

“Sasamahan po namin siya,” ani Gian. Tumango 
lang siya at mabilis na tumalima ang mga ito, kasama 
si CJ na kapitbahay nila. Naiwan kasama niya si 
Shanel.

Pinagmasdan niya ang lalaking nakahiga. 
Itinapat niya ang tainga sa bibig nito. Tama nga ang 
una niyang hinala, hindi ito nalunod. 

“Shan, kunin mo ’yung Coleman na dala natin, 
saka ’yung tuwalya ko, dali.” Mabilis itong kumilos 
pabalik sa kanilang pinanggalingan. Nang makabalik 
ito ay tinanggal niya ang takip ng jug at ibinuhos ang 
kaunting laman niyon sa dulo ng kanyang towel. 

Iyon ang pinamunas niya sa may putik na mukha 
ng lalaki. She noticed his long lashes and his red 
lips. Those were the only features on his face that 
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showed softness. His was an arresting and hard face, 
lalo na ang jaw at high cheekbones nito. His hair 
was too short na halos semi-kalbo na. He looked so 
stalwart with his tall frame and well-muscled body. 
Parang kay sarap ihilig ang ulo sa malapad nitong 
dibdib at magpakulong sa matitigas nitong braso. 
She could not help wondering how those big, thick 
and calloused hands would feel on her face….

“Ang pogi niya po, ano, Tita?” sabi ni Shanel 
na nagpagulat sa kanya. Noon lang niya naalalang 
nandoon nga pala ito sa kanyang tabi. Namula ang 
kanyang mga pisngi sa isiping nabasa ng bata ang 
laman ng utak niya.  

“Shan, you’re only four at alam mo na ang 
mga ganyan,” mahinang saway niya at itinuloy ang 
pagpupunas sa matitigas na braso ng lalaki.

“Mas pogi pa po siya kaysa kay Tito Joseph.” 

Hindi siya nakasagot sa sinabi ng bata. Both men 
were attractive, but in very different ways. Joseph 
was pretty boy handsome. His looks were boyish and 
mischievous. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi 
bagay na tawaging ‘pretty’ at ‘boy’. He possessed the 
toughness of a Spartan warrior. 

“Ikaw talaga,” natatawang turan niya at 
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mabining ginulo ang buhok ng pamangkin. Sa loob-
loob ay napapailing siya. Hindi niya alam kung saan 
nanggaling ang mga kaisipang iyon.

Nagpasalamat siya nang dumating ang kanyang 
ama at ilang kagawad dahil naputol ang pag-iisip 
niya ng kung anu-ano. 
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Natigilan si Anne sa paghahawi ng kurtina sa bintana 
nang marinig ang malakas na ungol ng lalaking 
nakahiga sa kama. Lumapit siya rito at dinampot ang 
bimpong nahulog na mula sa noo nito. Sandaling 
dinama niya iyon, gayundin ang leeg. Medyo bumaba 
na ang lagnat nito.

Sa bahay nila dinala ng kanyang ama ang 
estrangherong nakita sa tabing-ilog at siya ang 
nagbabantay rito dahil nagluluto ng pananghalian 
ang kanyang ina. Ang kanyang kuya at ama ang 
magkatulong na naglinis dito kanina at ayon sa mga 
ito ay may sugat ito sa balikat. Naimpeksyon marahil 
iyon kaya nilagnat ang lalaki. 

Sino kaya ito? At bakit ito naroon sa gilid ng 
ilog sa ganoong ayos? Hindi niya maiwasang mag-
isip nang masama. Saan nito nakuha ang sugat nito? 
Hindi kaya kriminal ang taong natagpuan nila at 
kinukupkop?

Pero dahil wala namang kakaiba sa reaksyon ng 
ama niya, pilit niyang kinalma ang sarili. Knowing her 
father, siguradong naghanap na ito ng kung anong 
pagkakakilanlan sa lalaki. 

2 
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Binasa niya ang bimpo ng malamig na tubig na 

nasa palangganita at ibinalik iyon sa noo nito. 

Ano kaya ang hitsura ng mga mata niya? she 
wondered. Siguro lalo itong guwapo kung nakadilat 
ito. Wala sa loob na naupo siya sa isang silya sa 
gilid ng kama at nangalumbaba sa harap nito. Halos 
mapasigaw siya sa gulat nang bigla itong dumilat. 
Pulang-pula ang mukhang tumuwid siya ng upo.

Kumunot ang noo nito habang nakatingin 
sa kanya. Ilang segundong nagtinginan lang sila 
hanggang sa magsalita ito. “Where am I?”

Hindi kaagad nahagilap ni Anne ang dila. Tama 
siya, mas guwapo ang estranghero kapag gising. Para 
siyang nahipnotismo ng mga mata nito. 

“Pipi ka ba o bingi?” asik nito nang hindi siya 
sumagot.

Kaagad nalusaw ang paghanga niya rito. Tumaas 
ang kilay niya. Suplado! “’Andito ka bahay namin. 
Natagpuan ka namin ng mga pamangkin ko sa gilid 
ng ilog, wala kang malay,” pabalang na sagot niya at 
saka tumayo.

Despite himself, gustong mapangiti ni Adam. 
Naaaliw siya sa pabagu-bagong expression sa mukha 
ng babae. Naramdaman niya kanina ang mainit 
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na hininga sa isang pisngi niya. At nang dumilat 
siya, nakita niyang gulat na gulat ito, pagkatapos 
napansin niyang kumislap sa mga mata nito ang 
paghanga at ngayon, nanunulis ang nguso nito sa 
inis. And he noticed she was beautiful sa kahit ano 
pang expression. Her hair was tied in a ponytail. 
Her dark eyes were expressive, her lips semi-pouted 
and sensual. She had the perfect tan complexion na 
parang tila lagi itong nasa tapat ng araw. But, oh, 
there was not a single flaw on her skin. 

Bumaba ang tingin niya sa baggy t-shirt at 
basketball shorts na suot nito. He noticed her wide 
hips and narrow waist behind the thin fabric. Whew, 
gorgeous!

“What’s your name?” tanong niya.

“Anne po, Señorito,” asik nito.

Muling kumunot ang noo niya. “Your surname?”

Lalong nagsalubong ang mga kilay nito nang 
marinig ang bossy niyang tanong. “Legazpi. Florence 
Anne Legazpi po, ang inyong lingkod.” Sarkastiko 
ang tono nito. 

Hindi akalain ni Adam ang suwerte niya. Kausap 
niya ngayon ang babaeng pinaiimbestigahan sa kanya! 
At dahil nakapasok siya sa bahay ng mga ito, hindi 
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na masyadong mahirap magkalap ng impormasyon. 
Mapapadali ang trabaho niya, in short.

“Gusto ninyo na po bang kumain, Señorito?” 
sarkastikong tanong nito. 

Pinigil niyang mapangiti. “I’m sorry kung 
nasupladuhan kita. Masama lang ang pakiramdam 
ko. Masakit ang ulo ko.” Ngunit hindi nawala ang 
apoy sa mga mata nito. Inabot niya ang kamay rito. 
“Call me ‘Adam.’ ”

Inirapan lang nito iyon. Eh, ano ba kung kaguwapo 
nitong  ngumiti? naisip pa nito. “Tatawagin ko na ang 
Nanay,” turan nito at lumabas ng silid. Pagkasara 
ng binalibag nitong pinto, saka lang niya hinayaang 
sumilay ang ngiting pinipigil.

—————

“Taga-Maynila ka ba, Adam?” untag ni Leonardo, 
ang ama ni Anne, sa kanilang bisita. Kasalo nila ito 
sa tanghalian nang araw na iyon. 

Tumango ang lalaki. “May aasikasuhin po akong 
negosyo rito kaya ako pansamantalang nandito sa 
Lian.” Ayon dito, nasiraan ito ng sasakyan nang 
nakaraang gabi at nang subukang maglakad ay 
inabutan ng ulan at nagkaligaw-ligaw. Pagkatapos, 
nahagip ng sanga ang balikat nito at nagsugat. 
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Naghalu-halo na ang pagod, gutom at ginaw, doon 
na ito nawalan ng malay sa tabing-ilog. 

“Kawawa ka naman,” ani Virginia na parang 
gusto nang ampunin ang binata. Gusto tuloy itong 
pandilatan ng dalaga. “Saan ka tumutuloy dito?”

“Diyan po ako sa Kanlungan,” tukoy nito sa isang 
inn sa kabayanan.

Tumango ang ginang. “Malapit lang iyon dito. 
Pasasamahan kita mamayang hapon papunta roon.” 
Nilingon siya nito. “Wala ka namang gagawin 
mamaya, di ba, Anne?”

Muntik na siyang masamid. Bakit naman siya pa 
ang uutusan nito?

“Okay lang po kahit huwag ninyo na akong 
pasamahan. Kaya ko naman pong hanapin iyon mag-
isa. Nahirapan lang po ako kagabi dahil madilim na 
at wala akong mapagtanungan,” anang lalaki, sa 
kanya nakatingin. Hindi niya maintindihan ang ibig 
sabihin ng walang expression nitong titig. At wala 
siyang balak alamin kung anuman iyon. Inis pa rin 
siya rito dahil sa pagsusuplado nito kanina.

“Hindi, hijo. Mahina ka pa, alam ko. At 
mahihirapan ka pihado.” Palihim na pinandilatan 
siya ng ina.



Undercover Date - Louise Dane
“Pasensya ka na. Dapat ako mismo ang maghahatid 

sa ’yo kaya lang may importante akong kailangang 
lakarin at paalis na ako ngayon pagkakain ng 
tanghalian,” ani Leonardo na napailing. “Ibang 
klase. Akala ko sa Maynila lang nangyayari ang mga 
ganoong krimen.”

“Ano po ’yon?” usisa ni Anne.

“May natagpuang patay d’yan sa bakanteng 
lote. Mabuti na lang may nakakita sa mga suspects. 
Hinuhuli na sila ng pulis ngayon.”

Nakahinga siya nang maluwag. “Ano daw ang 
motibo ng patayan?”

“Agawan ng lupa raw.” Nilingon nito muli si 
Adam na biglang natahimik. There was relief in his 
expression. “Kaya pasensya ka na, hijo. Hindi kita 
masasamahan.”

“Ako na lang ang bahala, ‘Tay,” aniya bagaman 
masama sa loob. 

—————

Walang salitang namagitan kina Adam at Anne 
habang nagbibiyahe patungo sa inn nang hapong 
iyon. Naputol lang ang katahimikan nang makita ng 
dalaga ang detour sa kalyeng dadaanan. Ginagawa 
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pala ang kalsada.

“Hay, buwisit!” inis na bulalas niya. Sa tagal 
niyang hindi umuwi sa lugar nila, hindi na niya iyon 
halos kilala dahil sa dami ng pagbabago. Hindi niya 
tuloy alam kung saan susuot para makita ang main 
road kung saan naroon ang Kanlungan Inn. Sumabay 
pa ang traffic dahil sa isang libing na naraanan nila. 
Lalo tuloy pineste ang biyahe nila. 

“Hindi ka na nauuwi rito?” narinig niyang tanong 
ng kanyang katabi.

Tinapunan niya lang ito ng tingin na tila 
nagsasabing, Ako ba ang kinakausap mo?

Ngumiti ang lalaki. And my, she wanted to 
swoon. His smile really does wonders on his hard 
face. Bahagyang sumisingkit ang mga mata nito, 
lumalabas ang laughlines sa gilid niyon. Plus, it 
exposed his perfect teeth. 

“Napansin ko kasing hindi ka sigurado sa 
dadaanan natin.” 

Something in his eyes told her that he noticed 
his smile’s effect on him. She felt indignant. Ibinalik 
niya ang simangot sa mukha. “O, ngayon?” 

Nagkaroon ng tunog ang kanina ay ngiti lang 
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nito. “Sorry na. Alam kong galit ka dahil sa ugali ko 
kaninang nagising ako.”

Hindi siya kumibo at itinuon lang ang pansin 
sa pagmamaneho, pero bahagya nang lumuwag ang 
kalooban niya dahil sa sinabi nito. Iyon naman talaga 
ang dahilan kaya siya asar sa lalaking ito. 

“Puwedeng bang kumain muna tayo bago tayo 
tumuloy?” Nilingon niya ito, nakataas ang kilay. “Mag-
a-alas-cuatro na rin naman at hindi ako masyadong 
nakakain sa inyo kaninang tanghalian.” 

Dahil naiinis na sa sobrang traffic, pumayag na 
rin si Anne. Huminto sila sa harap ng isang restaurant. 
Hindi karamihan ang tao roon. Marahil dahil may 
kamahalan ang presyo ng pagkain doon. Gusto niya 
sanang umapila sa binata at sabihing sa fastfood  na 
lang sila kumain, pero hindi niya pa naibubuka ang 
bibig ay hila na siya nito sa braso at iginiya papasok 
sa mamahaling restaurant.

 Adam was a head-turner, napansin ni Anne. 
Lalo na sa kababaihan. Ngunit hindi gaya ni Joseph, 
ang binatang kasama niya ay tila walang napapansin 
sa paligid. Parang sanay na sanay na ito roon kaya 
oblivious na.

Nang nasa harap na nila ang mga pagkaing 
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in-order nito, saka lang niya na-realize na gutom 
na siya. Hindi rin siya gaanong nakakain ng lunch 
kanina. Hindi pang-merienda ang mga pagkaing 
nasa harapan nila kundi early dinner subalit wala 
na siyang pakialam. Walang inhibitions na kumain 
siya. Nilantakan niya ang seafoods na in-order nito. 
Kasalukuyan niyang sinisipsip ang ulo ng hipon nang 
mapatingin kay Adam.

“Bakit?” Bigla siyang na-conscious nang 
makitang nakatitig ito sa kanya habang nakangiti. 
Pinagtatawanan ba siya nito? Siguro mukha siyang 
piyon dahil sa lakas niyang kumain. Nahihiyang 
ibinaba niya ang hawak na ulo ng hipon.

Umiling ito at walang babalang pinunasan 
ng napkin ang gilid ng labi niya. Hindi pa siya 
nakakabawi sa pagkabigla nang maramdaman ang 
isang kamay sa braso niya. Nalingunan niya si Mrs. 
Elma Jacinto, ang ina ni Joseph.

“Kumusta, hija?” anito. Binigyan siya nito ng 
beso sa pisngi. “Tama pala ang nabalitaan ko, narito 
ka na nga. Bakit hindi mo man lang ako dinalaw?”

“Uhm… kararating ko lang po kagabi, Na—Tita,” 
aniya, wala ibang mahagilap na sasabihin. Mabuti na 
lang kaagad niyang napigilan ang sarili na tawagin 
itong ‘Nanay’ gaya noon. 
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Noong huli silang magkita, nobyo pa niya si 

Joseph at pangalawang ina ang turing niya rito. Pero 
ngayon… 

“I understand, hija.” Napansin niya ang 
nanunuksong tingin nito sa kanila ni Adam. Nakita 
yata nito ang iniakto ng lalaki at iba ang interpretasyon 
nito roon.

“Si Adam nga pala, Tita,” pakilala niya. “Adam, 
si Tita Elma.”

“Hi, hijo,” bati ng ginang na humawak pa sa 
kamay ng kasama niya. “Mother ako ng ex ni Anne. 
Pero huwag kang mag-alala, ikakasal na ang anak 
ko sa iba.”

Naramdaman ng dalaga na nag-init ang mga 
pisngi niya. Kailangan pa ba talaga iyong sabihin sa 
lalaking ito? Ngunit hindi naman niya maawat ang 
matanda.

Nagpatuloy ito sa lalo niyang pagkapahiya, 
“Mabait na bata itong si Anne, kaya huwag mo sanang 
paiiyakin. Aba, kung naging dalawa nga lang ang 
anak kong lalaki, irereto ko siya para maging tunay 
ko na siyang anak. Botong-boto ako diyan dati para 
kay Jos—”

“Upo muna kayo, Tita,” aya niya para putulin ang 
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sinasabi nito. Hindi lang pagkapahiya ang dinadala 
sa kanya ng mga binabanggit nito, nanghihinayang 
din siya at nalulungkot.

“Naku, hindi na. Hinihintay ko lang si Amber. 
Naroon siya at bumibili ng takeout.” Itinuro nito ang 
counter. “Nagkakilala na kayo ng future daughter-in-
law ko, di ba?”

“Oho,” mahinang sagot niya na biglang kinabahan. 
Kasama rin kaya ng mga ito si Joseph? Hindi pa yata 
siya handang makaharap ito uli.

“O, ayan na pala,” ani Tita Elma.

Lumingon siya at nakita si Amber. She was 
beautiful as ever. “Florence Anne!” sigaw nito nang 
mamataan sila. “Ang sexy mo,” bulong nito matapos 
siyang yakapin at hagkan sa pisngi. Pagkatapos ay 
napatutok ang mga mata nito sa kasama niya. Nilingon 
siya muli nito, nanunukso ang ngiti. “Hmm… kaya 
pala blooming.”

Pinagkilala niya ang dalawa. 

“Nice to meet you, Adam.” Amber was smiling 
sweetly. The same smile that probably lured Joseph 
to her. “Taga-rito ka ba?”

Siguro iyon ang sekreto ng babae kaya ito ‘hit’ 



Undercover Date - Louise Dane
sa opposite sex. Kapag kausap nito ang isang lalaki 
o kahit sino pa, she’d make him feel that she was 
interested to everything he would say. Well, bukod pa 
sa matalino ito, matulungin, matapang at maganda. 
Amber was very much like the heroines in movies. 
While she, Anne, was like their typical cheerful 
‘sidekick’. 

Lihim siyang umismid. Cheerful, my ass. What she 
was feeling at that moment was the exact antonym 
of that word.

Hindi na siya nagtaka nang kaswal na sinagot 
ni Adam ang mga tanong nito. At masayang 
nagkuwentuhan ang tatlo. Paminsan-minsan ay 
sumasagot siya kapag tinatanong. Hindi niya alam 
kung bakit bumigat ang pakiramdam niya. She 
watched the glint in Adam’s eyes habang kausap si 
Amber. Napabuntong-hininga na lang siya.

Gusto niyang mainis sa babae dahil parang 
inagaw na nito ang lahat sa kanya. Pero hindi naman 
niya magawa.

Sa wakas, tumunog ang cellphone ng future 
bride; mukhang hinahanap na ito ng groom. 

“We’ll see you at the wedding. Siya ang escort 
mo, di ba?” ani Tita Elma. Bago niya iyon maitama, 
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sinabi na nito. “Huwag ka nang mag-deny. Mabuti 
nga’t naka-move ka na rin. We’ll see you, ah!” 

Lumingon sa kanya si Adam pagkaalis ng 
taklesang matanda at ni Amber. Hindi niya mabasa 
kung anong emosyon ang nasa mga mata nito.

“Of course, hindi mo naman ako kailangang 
isama talaga. Out of courtesy lang ang pag-invite ng 
mga iyon sa akin.”

She swallowed. She wanted so much to ask 
him to be her escort at the wedding, pero hindi niya 
nagawa dahil sa pride. He was practically a stranger. 
Parang ang tapang naman ng apog niya kung hingan 
niya ito ng pabor na tulad niyon.

Tahimik sila sa loob ng quince minutos na 
biyahe patungo sa Kanlungan Inn. Naririnig niya ang 
mahinang paghuni ni Adam ng isang rock na kanta. 
Mukhang masaya ito at naiinis na naman siya dahil 
parang nahuhulaan niyang dahil iyon kay Amber. 
Nabubuwisit din siya sa sarili. Ngayon ang unang 
pagkakataon na parang gusto na niya talagang ma-
insecure sa babaeng iyon.

—————

Napahikab si Adam habang nanonood mula sa 
malayo ng seremonyas ng kasalan nina Amber de 
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Vera at Joseph Jacinto. 

It was a beach wedding na ginanap sa isang isla 
na pag-aari ng pamilya ng groom. Sea and sunrise 
ang theme ng kasalan at halatang ginastusan talaga.

Nagdidiwang tuloy ang lahat ng romantic fools 
and love advocates sa buong Pilipinas. 

At obviously, hindi siya kasali sa mga iyon. 

Heck, hindi nga lang siguro siya romantiko but 
he was glad to witness this union. Kaya rin siguro 
crime novels ang sinusulat niya on his free time at 
hindi romance.

Well, isa lang iyon sa mga rason kaya wala siya 
sa mood. Ang iba pang dahilan ay: Una, hindi siya 
komportable sa suot na polo at slacks at nami-miss 
niya ang paborito niyang get-up na shirt at jeans. 
Pangalawa, nakakaantok ang tono ng boses ng 
nagkakasal. Pangatlo, medyo nangingirot ang sugat 
niya dahil sa lamig ng panahon. At panghuli, wala 
siyang personal na kakilala sa lugar na iyon at ang 
tanging dahilan kaya siya naroon ay dahil sa trabaho.

Nasaan ka na ba kasi, Florence Anne Legazpi? 
naiinis na himutok niya sa isip habang inililibot ang 
mga mata sa paligid ng mga guests. Nangakaupo ang 
mga ito sa mga silyang naroroon malapit sa seashore. 
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Napapalatak na naman siya. Kung bakit kasi 

hindi pa siya nag-abang sa bahay ng babaeng iyon. 
Paano kung hindi pala ito a-attend ng kasal?

Nalaman niya nang nakaraang araw na ex pala 
nito ang groom, kaya siguro parang maiiyak ito 
habang kausap nila ang Elma Jacinto na iyon. 

Pero bakit ito malulungkot? Hindi ba nobyo 
nito ang anak ni Mrs. Oreiro? Hindi rin nito itinama 
kahit malinaw na napagkamalan silang magnobyo 
ng dalawang babae.

It was not a bad idea, anyway. The woman 
was beautiful… and feisty, absolutely his type of a 
woman. At kung hindi nga lang ito ang assignment 
niya, baka….

Tinaboy niya ang kaisipang iyon. It was against his 
rules. Hindi niya kailanman pinaghalo ang business 
sa pleasure. He wanted his every job as objective as 
possible. No emotions involved kaya nga ayaw niya 
sanang magkaroon ng close encounter kay Florence. 
Kaso nangyari na nga iyong nangyari sa ilog.

Naiinis na tumayo siya. Ang balak niya ay 
puntahan na ang babae sa bahay nito. Hindi siya 
lalapit kundi magmamasid na lang sa malayo. 

Pero sandali siyang natigilan nang marinig ang 
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pangalan niya na binanggit ng officiating priest. “God 
created an Eve for every Adam. And today we’ve 
realized that Amber here, is the ‘tadyang’ that Joseph 
had long been looking for,” natatawang saad nito.

An Eve for every Adam. 

Parang nagre-resonate iyon sa isip niya kahit 
nang naglalakad na siya palayo sa kasalan.

Lihim siyang napangiti. 

Talaga lang, ah.

Hindi sa cynic na siya sa pag-ibig. He still 
believed in true love, pero suwertihan lang siguro 
iyon. Sa kaso niya, di pa niya nakikita ang tamang 
babae. Someone who could keep him on his toes, 
more than his job does.

There. Iyon nga yata talaga ang dahilan kaya 
zero ang love life niya ngayon. Several months ago, 
nakipagkalas sa kanya ang girlfriend niya for one year 
and a half na si Catherine. Ang rason: ang kawalan 
niya ng oras para rito. And he had promised to himself 
not to commit into a relationship, unless masiguro 
niyang mabibigyan na niya ito ng tamang oras. At sa 
panahong ito, mukhang malabo iyon. 

—————
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Anne was trying so hard not to cry habang 

nanonood sa kasalan mula sa kinaroroonan niya. 
Sa layo niya sa mga ito, halos tila langgam na 
lang ang tingin niya sa mga tao sa bahaging iyon 
ng dalampasigan. Still, parang nakikita niya ang 
masayang ngiti ni Joseph. At nagdurugo ang puso 
niya dahil doon.  

Heaven knows, wala siyang hinanakit sa bagong 
mag-asawa. Unang kita pa lamang niya sa dalawa na 
nagtitinginan, alam na niyang ang mga ito ang para 
sa isa’t isa. Tinanggap na niya iyon. 

Gayunpaman, wala sigurong magagalit sa kanya 
kung hindi siya maki-celebrate sa buong Pilipinas sa 
okasyon na iyon. The groom was her first love—her 
only love. She had every reason to lament. 

Ipinikit niya ang mga mata at hinilot ang pagitan 
ng kanyang mga kilay. Ang gusto niya talagang gawin 
ay iiyak nang iiyak ang katangahan niya. Pero sa takot 
na may makakita sa kanya, pilit niya iyong sinusupil. 
Matapang siya. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi niya 
sa sarili. 

Dinukot niya sa bulsa ng damit ang kanyang 
panyo at pinahid ang luha sa sulok ng mga mata niya. 
Hindi niya maaaring payagan na tuluyang tumulo 
iyon. Hindi puwede. Huminga siya nang malalim. 
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She took out her cellphone from her handbag. 

She badly needed someone to talk to. Kailangan 
niyang makausap muli si Steve. Sa malas, mahina 
ang signal sa lugar na iyon. Sa kalalakad, nakarating 
siya sa isang tulay. Nakataas ang kamay niya at pilit 
hinahanap ang signal. At marahil dahil sa nanginginig 
na kamay, humulagpos sa pagkakahawak niya ang 
telepono at nalaglag sa mababaw na sapa sa ilalim 
ng kinaroroonan niya.

Napasigaw siya sa inis. This was really not her 
day. 

—————

Habang tinataluytoy ng mga paa niya ang 
mabuhanging daan patungo sa kinaparadahan ng 
kanyang sasakyan, napapatingin si Adam sa papasikat 
na araw. Naghahalo ang dilaw at orange na liwanag 
sa langit, na nagre-reflect din sa malinaw na tubig-
dagat. It was an enchanting sight. Kung wala lang 
siyang trabahong kailangang harapin, baka nanood 
muna siya roon.

Napahinto siya nang makita ang isang babae na 
nakatayo sa gilid ng maikling kahoy na tulay; nililipad 
ng hangin ang floral skirt nito at medyo tumaas na 
ang laylayan ng suot nitong off-shouldered blouse 
kaya nakita niya nang bahagya ang makinis nitong 
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likod. Bigla, tumuntong ito sa pinakababang hanay 
ng kawayan na nagsisilbing rail ng tulay. Yumuko ito 
sa panig ng tubig na tila tatalon at magpapakamatay!
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Mabilis na tumakbo si Adam at hinagip ang baywang 
ng babaeng magpapakamatay. Walang hirap na 
ibinaba niya ito sa sahig ng tulay at iniharap ito. Kahit 
nagpumiglas ang babae, hindi niya ito binitawan. Sa 
halip, inipit niya ito sa pagitan ng rail ng tulay at ng 
sariling katawan. 

“Ano ba!”

“What the hell are you doing?”

Halos magkasabay pa silang paasik na nagsalita. 
Pareho rin silang natigilan nang magkatitigan.

Tila nalusaw ang inis ni Adam. It was Anne. She 
looked… more beautiful. Ang buhok nito ay maganda 
ang pagkakaayos. Her thick eyelashes were wet with 
tears and looked more soulful up close. And her 
luscious red lips…    

Napalunok siya. He could feel his blood boiling 
just by wondering about the taste of those lips and 
the feel of her skin against him. 

“W-will you let me go? Please?” galit na sabi nito.

Nang hindi siya kumilos ay pinagsusuntok nito 

3 
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ang dibdib niya. Sinubukan niyang pigilan ito pero 
lalo itong nagpumiglas.  “Hey, rel—”

“Bitawan mo sabi ako!” Namalo ito kung saan-
saan hanggang sa tamaan nito ang balikat niyang 
may sugat. 

“Ouch!” Nabitawan niya ito at napauklo; kipkip 
ng kamay ang sugat. Mabilis na kumatas ang dugo 
sa polo niya. Nang mapatingin siya sa kaharap na 
babae, namimilog ang mga mata nito sa takot habang 
nakatitig sa kanya.

“I… I’m sorry,” anito. Lumapit ito at marahang 
inalis ang kamay niya sa ibabaw ng nagdudugong 
sugat. Dahil sa gulat, hindi siya kaagad nakahuma. 
“Oh, God, I’m so sorry! Hindi ko sinasadya!” nag-
aalalang bulalas nito. “Ikaw kasi. Bakit mo kasi ako 
mina-maniac!” Halos maiyak na naman ito dahil sa 
pagkataranta. Idinikit nito ang sariling panyo sa polo 
niyang nalagyan ng dugo.

Gusto niyang matawa. Pero masyado siyang 
nabuwisit dahil sa narinig kaya pagak ang tunog na 
lumabas sa bibig niya. Siya ba talaga ang tinawag 
nitong maniac? 

“I’m fine,” sarkastikong tugon niya. “At hindi kita 
mina-maniac. Hindi ko lang gustong maka-witness 
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ng actual na suicide. Pero kung gusto mong ituloy, 
go ahead. Hindi na lang ako manonood.” Marahang 
tinabig niya ito at tumalikod na. Ang balak niya ay 
linisan ang sugat, palitan ang bandage at magpalit ng 
damit pagkatapos ay magmanman na lang sa babae 
sa malayo. 

“Wait!” Napahinto siya nang marinig ang tinig 
ni Anne. 

Mabagal siyang lumingon. Tumatakbo ito 
papalapit sa kanya. It was only then that he noticed 
how delightfully feminine she looked with her skirt 
and blouse. “May kailangan ka?” tanong niya; pigil 
ang sarili na ipakita ang paghanga sa mukha.

Saglit na nanatiling nakatitig lang ito sa kanya, 
nagsusumamo ang mga mata. “Look, I’m really 
sorry about your wound. At sa ibinintang ko sa ’yo,” 
anito. Hindi siya sumagot. Ang totoo, parang bulang 
nawala na ang iritasyon niya dahil din sa expression 
ng mukha nito. “Please, sorry na.”

Pinigil niya ang sariling mapatawa. “Alam mo, 
Miss Suicidal—”

“Hindi ako nagpapakamatay! Sinisilip ko lang 
ang cp ko na nalaglag sa ilog!” depensa nito.

Bahagya siyang nakahinga nang maluwag. 
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Mabuti naman kung ganoon. Nag-iisip pa lang siya 
ng sasabihin nang abutin nito ang braso niya.

“Kung gusto mo, tutulungan na lang kitang 
gamutin ang sugat mo para makabawi ako. Sige na,” 
anito.

—————

Nangunot ang noo ni Anne. Sa ayos ng lalaki 
sa harap niya, tila may lakad din itong importante. 
Malayo sa suot nitong t-shirt at worn jeans ang porma 
nito ngayon. Napansin niyang titig na titig ito sa 
kanyang mukha habang ginagamot niya ang sugat 
nito. Bahagya siyang na-conscious. Baka sing-pula na 
ng kamatis ang ilong niya! Madalas pa naman iyong 
mangyari kada umiiyak siya.

Inalis niya ang tingin sa mukha ni Adam at 
itinutok ang atensyon sa ginagawang paglalagay ng 
bandage sa sugat nito. Pero hubad na dibdib naman 
nito ang sumalubong sa paningin niya. Nasa bandang 
shoulder blade nito ang sugat kaya kinailangan 
nitong buksan ang butones ng polo nito para mas 
magamot niya iyon. 

Nag-iinit ang mga pisnging pinagalitan niya ang 
sarili sa isip. She was could feel a sparkle in his strong 
presence, making her very aware of him. Actually, 
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kanina pa mula noong lumulan sila sa backseat ng 
kotse nito kung saan naroon ang medicine kit at 
titigan siya nito habang tinatanggal ang butones ng 
polo nito. Kung hindi nga lang ito nakasimangot, 
iisipin niyang sinasadya siya nitong i-seduce. Hindi 
rin nakatulong na macho ang dibdib nito at flat ang 
tiyan. Para siyang ginigisa dahil sa sobrang init ng 
pakiramdam.  

Gusto niya tuloy pagsisihan ang pagprisintang 
tulungan ito. Masyado kasi siyang na-guilty nang 
makita ang sakit sa mukha ni Adam at ang dugo sa 
polo nito, naging pabigla-bigla tuloy ang desisyon 
niya. Kunsabagay, ganoon naman talaga siya. Nasa 
naturalesa na niyang maging padalus-dalos.

Mabuti na lang, hindi naman mukhang masamang 
tao ang lalaki. At nahihiya siya pati sa sarili dahil 
tinawag niya itong maniac kanina.  

Mind over matter, she told herself. Tatapusin lang 
niya ang ginagawa at iiwan na niya ang lalaking ito. 

“Hindi ka ba talaga nagpapakamatay kanina?” 
narinig niyang tanong ni Adam nang dumerecho na 
siya ng upo matapos linisin ang sugat nito.

Nagtaas siya ng tingin and their eyes met. He 
had very dark, hypnotic eyes kung kaya nalimutan 
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niya ang dapat na sasabihin. Tumaas ang mga kilay 
nito nang hindi siya magsalita kaagad.

“H-hindi talaga. Nalaglag lang talaga ’yung 
cellphone ko kakahanap ng signal.” 

Sandaling tiningnan siya ni Adam na tila gustong 
siguruhin kung totoo ang sinasabi niya. Mayamaya 
ay ngumiti ito. Saglit na huminto ang tibok ng puso 
niya dahil doon. His smile was disarming. 

“Iyon din ba ang dahilan kaya ka umiiyak?” 
tanong nito.

Natigilan siya saglit bago nakasagot, “Ah, yes. 
Medyo high-end kasi iyon.” Inabot niya ang handle 
ng pinto sa tapat niya. “Ah, sige. I better leave you 
alone. I’m sorry uli.” 

Nabigla siya nang hawakan siya nito sa braso 
upang pigilan. Hinintay niya itong magsuot ng 
bagong polo, makababa ng sasakyan at pagbuksan 
siya ng pinto. 

“Thanks for helping me out,” anito nang 
magkaharap na sila sa labas ng sasakyan. 

“S-sige… iwan na kita.” Tumalikod na siya; 
babalik na sana sa kasalan. Nakakailang hakbang na 
siya nang maalalang masakit ngang panoorin iyon 
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nang wala man lang siyang kasama. Huminto siya 
at nilingon ang lalaking nahuli niyang nakatitig sa 
kanya. “Uhm… wala ka bang kasama?”

Umiling ito. Nakatitig pa rin sa kanya na parang 
nababasa ang laman ng utak niya at ina-anticipate 
ang kanyang sasabihin.

She swallowed her pride along with the imaginary 
lump in her throat. “May lakad ka ba?”

“Canceled na,” anito.

“Well, uhm… I’m… I kinda need company. 
Puwede ka ba?” 

His eyes glistened and her heart increased its 
beat. 

—————

“Care to tell me now the real reason why you 
cried?” masuyong tanong ni Adam. May ilang sandali 
na silang tahimik habang magkatabing nakaupo sa 
buhangin at nakaharap sa dagat nang nagawa niyang 
mang-usisa. 

Ang totoo, hindi siya dapat nagkakaroon ng close 
encounter sa kanyang target, pampagulo lang kasi 
iyon sa trabaho niya. Pero heto na. Nangyari ang 
coincidence na pagkakatagpo nito sa kanya sa ilog at 
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napasubo na siya. Hindi niya ito maiwan kanina lalo 
na nang sabihin nitong kailangan nito ng kasama. 
At somehow alam niya ang dahilan—ang tunay na 
rason kung bakit ito umiiyak kanina. 

Nagsalubong ang mga mata nila ng dalaga. At 
muli ay napansin niya ang lungkot na pilit nitong 
tinatago. Bumaba ang paningin niya sa mga labi nito. 
They were red. Luscious red.

Napalunok siya. Oh, how he badly wanted to 
taste it! To feel it against his own.  Not now, Adam! 
Not her! 

Iniiwas niya ang paningin doon. Ayaw niyang 
matakot si Anne sa kanya at iwan siya. So he ought 
to control his damn hormones.

“Kasi nga n-nalaglag ang cp ko. Bukod sa mahal, 
may sentimental value rin iyon,” pagpapatawa nito 
na alam niyang hindi totoo. Tiningnan lang niya ito, 
seryoso ang mukha; letting her know that he did not 
buy her alibi. “Ang totoo…” umiling ito, “let’s not talk 
about it. Siyanga pala, bakit na-cancel ’yung lakad 
mo sana?” pag-iiba nito ng usapan. 

Nagkibit siya ng balikat kahit bothered pa rin 
sa dahilan ng pag-iyak nito. Hindi siguro talaga ito 
komportableng pag-usapan iyon kaya hinayaan na 
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niya. “Hindi kasi makakarating iyong ka-meet ko 
sana.”

Napatawa nang maiksi si Anne. “Bakit, nag-away 
ba kayo ng girlfriend mo?”

That’s it. Iyon nga ang kailangan niya, kaya 
siguro parang pinag-iinteresan niya nang sobra ang 
babaeng kaharap. Kailangan niya ng date! Kailangan 
niya ng girlfriend! 

He just shrugged his shoulders. 

“Kawawa ka naman, nasayang ang porma mo.” 
Ngumiti ito. “Wala rin kasi akong kasama sa pag-
attend sa kasal. K-kung gusto mo, I can pose as 
your g-girlfriend for the day… and be your wedding 
date.” Nabigla siya sa pagiging forward ng babae at 
napatitig sa mukha nito. “Hey, for today lang. Hindi 
totohanan, ah. Baka akalain mo, nililigawan na kita,” 
tatawa-tawang dagdag nito. 

“Are you sure? Medyo demanding akong tipo ng 
boyfriend,” biro niya.

She smiled. “Okay lang.”

He chuckled. “Wow.” Then he noticed the glint in 
her eyes. Nawala ang ngiti niya nang may nabuong 
hinala sa isip niya. “I didn’t mean to pry pero tama 
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ba’ng hinala ko na… you know, that Joseph.” 
Napatunayan niyang tama siya nang yumuko ang 
dalaga. “Florence?” untag niya.

Nagtaas ito muli ng tingin. “It’s Anne,” pagtama 
nito. He only shrugged. “Let’s make a pact.”

“What pact?” takang tanong niya.

“Do me this favor and I promise I would pose 
as your girlfriend kapag nalagay ka rin sa ganitong 
sitwasyon. I mean, siguro hindi ka mamomroblema 
sa babae sa guwapo mong iyan—”

“Thank you,” nakangiting singit niya.

Hindi nito pinansin ang pagsabat niya. “Just be 
my date for the whole day, I’ll pay you in some other 
way.”

Seryosong tinitigan niya ito. “Did he hurt you?”

Inirapan siya nito. “No questions, please.” 

Hindi siya komporme roon pero hindi na siya 
nangulit. Tutal parang iyon din naman ang sagot 
doon sa tanong niya. 

“Ano? Gusto mo ba?” she asked.

He looked at her. Hindi man niya tanggapin 
ang alok nito, mamanmanan niya pa rin ito from a 
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distance. At dahil kilala na siya nito, hindi malayong 
makatunog ito sa gagawin niya. Hindi ba mas 
madaling kumuha ng impormasyon kung sa mismong 
dalaga niya iyon malalaman? Plus, he would get to 
spend a whole day with this alluring, not to mention 
very intriguing babe. That was like hitting two birds 
with one stone. So why not?

“Hmm. Now I remember, fiftieth anniversary ng 
grandparents ko few weeks from now. At wala rin 
akong date. Puwede ka ba d’un?” Sandaling nag-
alangan ito. “Sabi mo, you’ll do the same for me.”

“Okay, fine. I’ll give you my address in Manila 
later.”

“Okay, deal.” Inabot ni Adam ang kamay nito at 
magaang na pinisil. 

She smiled sweetly that his heart fluttered. “You 
haven’t told me your full name yet,” anito.

“Adam Caballero.” Siya man ay nabigla dahil sa 
pagkabanggit ng tunay na pangalan. Mas rational na 
magtago siya sa isang cover name at gawa-gawang 
identity. Pero pagdating sa babaeng ito, mukhang 
nalilimutan niya ang mga precautions. 

“Nice meeting you, Adam.” 
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“S-same here.” Parang nablangko ang utak niya 

nang marinig ang malambing na pagbanggit nito sa 
pangalan niya. May censored scenes na nabuo kaagad 
sa super fertile niyang imagination. Pinalis niya iyon 
kasabay ng lihim na pagsesermon sa sarili. “I… I 
hope y-you’ll enjoy this day with my company. Shall 
we go to the wedding now?” tanong niya, inalok ang 
kamay rito.

“Sure,” anito kahit medyo ilang sandaling tila 
nag-alangan.

Hinayaan nitong alalayan niya itong makatayo. 
Siya na ang kumuha sa kamay nito at iniangkla iyon 
sa kanyang braso. Mabagal silang naglakad patungo 
sa bahagi ng dalampasigan kung saan ginaganap ang 
kasalan.

“So tell me about yourself,” biglang sabi nito. 
“I mean, date na rin naman ito, di ba? Kahit pa nga 
medyo unusual.”

He smiled. “What do you want to know?” 

She shrugged. “Anything about you. Like… what 
you usually do when you’re not accepting foolish 
proposals from women asking you to pose as their 
wedding date?”

Napatawa siya. “This is the first time I did this, 
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I tell you. Anyway, I write crime novels.” Totoo iyon. 
Kapag may mga libre siyang oras, na hindi naman 
madalas mangyari, nagsusulat siya. Limang nobela na 
nga niya ang na-publish. Gayunpaman, gustuhin man 
niyang dagdagan iyon, mas nasa pagharap sa tunay 
na action ang buhay ni Adam at hindi sa pagtambay 
sa harap ng laptop. 

“Hmm, a spy!” she exclaimed. Napawi ang ngiti 
ni Adam at litong napatitig dito. Paano nito nahulaan 
ang tunay niyang trabaho? “So you’re probably spying 
on me now, looking for materials for your novel, 
huh?” Kinindatan siya nito.

Noon siya nakahinga nang maluwag. So ibang 
‘spying’ ang tinutukoy nito. Kundi ang spy work ng 
writers—observing people and happenings to get 
ideas that could be useful for them as they write.

 Napangiti siya. She’s a smart chic. “Now that 
you mentioned it, parang gusto nga kitang gawing 
character sa next novel ko.”

“I hope hindi mo naman ako gagawing culprit,” 
anitong natatawa.

“Of course not.” He stared at her face and all he 
could think of was the word ‘ravishing’. “You’ll be my 
heroine. You looked too sweet to be a culprit.”
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At totoo iyon. Kahit ang hinala ni Mrs. Oreiro 

na gold digger ito ay hindi kapani-paniwala para sa 
kanya.

Bahagyang nagka-tint ng pink ang pisngi ni 
Adam. “Gee, thanks.” Kunwaring tinaasan siya nito 
ng kilay. “Too sweet pala, ha! Tingnan natin kung 
ganyan pa rin ang opinion mo mamaya after a few 
minutes.” 

Ngumiti siya.  “We’ll see about that, Sugar.” 

Napatawa ito. 


