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The setting of the sun mirrored in the waters was 
enchanting. Waring may gayumang hatid iyon sa 
katawan ni Elise, nabighaning umupo siya sa dock at 
hinayaang dumantay ang talampakan sa malamig na 
tubig ng lawa. Banayad ang hanging isinayaw ang 
kanyang mahabang buhok.

She had everything she wished for, and this feeling, 
might be the feeling of complacency. Ang tahimik at 
walang komplikasyong buhay na inaasam sa piling ng 
lalaking pinakamamahal niya. Ngayong kasal na sila 
ni William, wala na siyang mahihiling pa.

Napasinghap ang babae sa bigla pero banayad na 
pagpulupot ng mga braso ng lalaki mula sa kanyang 
likuran. Ipinikit niya ang mga mata saka inihilig ang 
katawan sa matipunong dibdib ng kanyang asawa. 
Bahagya siyang pumihit, pinagyaman ang mga mata 
sa guwapong mukha nito saka matamis na ngumiti.

“Thanks, love.”

William ran his thumb to her lips and held her 
gaze. “Ako ang dapat magpasalamat dahil kapiling 
ko ngayon ang babaeng pinangarap kong makasama 
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habang-buhay.” He kissed her on the forehead and 
followed it with little kisses on the tip of her nose. Huli 
sa labi, kung saan nagbabad ang mga labi ng lalaki. 
It was gentle and passionate and giving. She couldn’t 
ask for any other way to be kissed.

“Oh, William! I couldn’t be happier. Ako na ang 
pinakamasuwerteng babae sa mundo,” sambit ni 
Elise nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Muli 
siya nitong hinalikan sa noo saka hinigpitan ang 
pagkakayakap sa kanya.

Together, they gazed at the beautiful sunset.

Kumbinsido si Ysabela na nilukuban siya ng 
kamalasan dahil sa sunod-sunod na hindi magandang 
pangyayari sa kanya nitong nakaraang mga buwan.

Una, ang ginawang paglalayas ng kanyang 
nakababatang kapatid na si Ingrid para sumama sa 
kasintahan nito. Nakipagtanan ito sa nobyong si Gary. 
Ang kanyang mga magulang lalo’t higit ang kanyang 
ama ang masidhing tumutol sa pakikipagrelasyon ng 
kapatid niya. Hindi rin kaila sa kanila ang pagiging 
masamang impluwensya ni Gary kay Ingrid. Naroong 
nagka-cutting classes ang huli kung hindi man ay 
inuumaga ito sa paglalakwatsa simula nang maging 
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nobyo nito ang binata.

Ikalawa, nang inatake ng stroke ang daddy 
niyang si Nestor dahil sa sama ng loob sa kanyang 
kapatid. Dinamdam nito nang labis ang ginawa ni 
Ingrid dahil bukod sa hindi pa ito nakakapagtapos 
ng kolehiyo, silang dalawa ang inaasahan nito na 
maging katuwang sa pagpapatakbo ng maliit nilang 
retail business ng RTW at home furniture. 

Their parents were already at their prime. In 
fact, both of them were up for retirement. Her father 
was sixty-four, while her mother just reached sixty 
last month. Late thirties na ang mga ito nang maging 
mag-asawa, kaya nga twenty-five pa lamang siya 
habang ang bunsong kapatid ay nasa ikaapat na taon 
sa kurso nitong BS Accountancy sa edad na beinte.

Ingrid eloping with her boyfriend was a big blow 
in the family. Dahil sa di-inaasahang pangyayari, 
kinailangan ni Ysabela na mag-quit sa kanyang 
trabaho bilang design consultant sa isang clothing 
company na nagma-mass produce ng affordable 
women’s fashion wear. 

Her life was hardly complicated then. All of 
a sudden, heto siya ngayon at nahaharap sa mas 
malaking responsibilidad na nakaatang sa kanya. 
Wala siyang magawa kundi i-assume ang pamamahala 
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ng family business nila. Pansamantala, ang ina niyang 
si Carmela ang nagma-manage ng main store nila 
sa Caloocan kasama ang dalawang retail outlets sa 
Sta. Mesa at Cubao. Kinailangan niyang tutukan 
ang pagpapatakbo ng negosyong iyon kaagapay ang 
kanyang ina lalo ngayong ang padre-de-pamilya ng 
mga Conrado ay naparalisa.

Kinailangan niya ng panahon para iproseso ang 
turn-around na ito sa kanyang buhay. Ito rin ang 
dahilan kung bakit lulan siya ng isang bangka ngayon 
na bumabaybay sa malawak na lawa ng Naujan sa 
Oriental Mindoro. She wanted to clear her mind 
bago siya bumalik sa Maynila para harapin ang mga 
obligasyon na naghihintay sa kanya sa lungsod.

—————

The misty air clouded with smoke sent an 
eerie feel to her senses. Humalukipkip si Ysabela sa 
pag-ihip ng banayad na hangin. Tahimik ang lawa. 
Nabanaag niya ang pinakailalim sa berde at asul na 
tubig bagaman nalulula siya. She felt like she was 
drawn by something underneath the lake. 

She looked around at pinaghusto na lang ang 
mga mata sa pagmamasid-masid sa berdeng tanawing 
nakapaligid sa tubig. It was a getaway, some sort of 
lone time for herself para pansamantalang kalimutan 
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ang mga problema. 

Sumagi sa isip niya ang kanyang bunsong kapatid. 
Nasaan na kaya ito? It’s been two months since 
she disappeared, walang anumang komunikasyon 
maliban sa isang tawag sa kanya, telling her that her 
sister was eloping with Gary. That was the last time 
she heard of Ingrid.

Pansamantalang iwinaksi ni Ysabela ang isipin 
saka kinausap ang bangkero. 

“Malayo pa ho ba, Manong?” Animo’y robot ang 
magbabangka na naghahatid sa kanya sa tutuluyan, 
bilang ang bawat sagwan nito. Kulang na lang ay 
sabayan niya ng one, two, three… sagwan! 

Lumingon sa kanya ang matandang lalaki. 
Ngumiti ito, lumitaw ang nalalabing mga ngipin; sa 
wari niya ay walang lima iyon. 

“Sa tantiya ko ay mga quince minutos pa, Ineng. 
Kung sumakay ka sa bangkang motor ay baka kanina 
ka pa nakarating sa blue house,” tugon nito. Itinuon 
nito ang atensyon sa pag-alagwa ng bangka na sa 
lumang hitsura ay hindi nagkakalayo sa edad ng 
nagmamaniobra nito.

Lihim siyang nagdasal na hindi ito tumaob sa 
tuwing gigiwang ang sinasakyan.



Burahin Natin Ang Kahapon - Celeste Cardoso
“Wala ho bang bangkang motor ngayong araw? 

Sa ibinigay na impormasyon sa akin ay may regular 
naman hong byahe, pero nang mabanggit ko ang 
blue house, ang s’abi ay umupa na lang ako ng 
ordinaryong bangka.”

“May mga regular na de-motor dito, dalawa o 
tatlo. Ang problema, hindi nakakadaong ang mga 
iyon sa mababang parte ng lawa. Talagang mga de-
sagwan lang ang masasakyan ninyo papunta sa bahay 
na tinutukoy ninyo.”

When she arrived before five in the morning, 
wala pang nakaparadang sasakyang-pandagat sa 
maliit na pantalan ng Pola, Oriental Mindoro. Isa ang 
Pola sa apat na bayang nakapaligid sa lawa bukod sa 
Victoria, Naujan at Socorro. 

Nalaman din niya sa bangkero na madalang 
ang byahe ng bangka patungong blue house tuwing 
ikaanim na araw. Kung ganoon ay kailangan niyang 
maghintay ng isang linggo bago ang susunod na 
pagsundo sa kanya mula sa tutuluyan. 

“Kung hindi ho nakakahiyang itanong, hindi 
na ho ba umuuwi ang orihinal na may-ari ng blue 
house?”

“Mag-asawa ang may-ari niyan. Ang alam ko ay 
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bagong kasal sila noong ipinatayo ang bahay. Minsan 
ko nang naisakay ang dalawang iyon. Mabait at talaga 
namang mahal na mahal nila ang isa’t isa.”

May pagkatsismoso si manong bangkero, huh! 
“Kung ganoon ho, nasaan na sila?”

Umiling ang matanda. “Wala akong balita kasi 
matagal din akong nawala dito sa Oriental Mindoro. 
Ilang buwan akong nagtrabaho sa konstruksyon sa 
Maynila. Alam mo na. Mas malaking oportunidad 
ang makapagtrabaho sa lungsod.”

“Ah.” Hindi na siya nagtanong pa, iwinaksi sa 
isip ang ilang bagay na gusto niyang malaman mula 
sa kausap. Hindi na importanteng malaman niya ang 
tungkol sa mga dating may-ari ng bahay.

—————

Dalawang linggo ang itinakda niyang ‘bakasyon’. 
Mainam iyon sa gagawing pag-iisip. Sinadya 
niyang iwasan ang anumang distraction kung kaya 
nagpalit siya ng SIM card at tanging contact number 
lamang ng kanyang ina, ni Ingrid at ni Markus ang 
kanyang isinave. Dinala rin ni Ysabela ang laptop na 
wala namang internet connection at ang kanyang 
avatar camera na gagamitin sa pagkuha ng ilang 
magagandang views. 
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Ysabela remembered she always wanted to 

become a photographer when she was in high school. 
Sa katunayan, matagal siyang naging photojournalist 
sa kanilang school publication noon. Her dad urged 
her vehemently to take a degree in Advertising 
instead. 

She never insisted. Tutal ay nagustuhan din niya 
ang piniling kurso ng ama para sa kanya. Siya ang 
tanging inaasahan ng mga magulang dahil una, siya 
ang panganay. Ikalawa, nawalan ng bilib ang mga ito 
kay Ingrid nang piliing sumuway ng huli. Karaniwang 
eksena sa bahay nila ang pagsawata ng kanyang 
ama sa kapatid niya higit ukol sa pakikipagkita nito 
kay Gary. She was very used to overhearing their 
discussions na later on ay nauuwi sa heated argument. 
At madalas, Ingrid would end up grounded.

Disciplinarian ang ama niyang si Nestor, but she 
understood his ways. He always made a point lalo pa 
nga kinabukasan nilang magkapatid ang nakasalalay. 
Iyon marahil ang hindi kinaya ni Ingrid. Ever since, 
her sister had this self-concept na outcast ito sa 
kanilang pamilya. Na bukod-tanging ito ang walang 
utak sa matalinong lahi ng mga Conrado. Sa kabila 
niyon, Ingrid looked up to her just like any normal 
siblings did to their oldest. 
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—————

“Meron ho bang mabibilhan malapit sa blue 
house?” Alam niyang out of the way ang lugar at 
naabisuhan na rin siya ni Markus na nagrekomenda 
sa kanya ng lakehouse tungkol sa mga dapat niyang 
ihanda at dalhin. 

“May ilang kabahayang nakapalibot sa bahay, 
pero mahabang paglalakad iyon paakyat. Hindi ako 
sigurado kung mayroong tindahan. Siguro mga isang 
oras ang pinakamalapit. Dalawa o tatlong oras kung 
hindi ka sanay sa paglalakad sa matarik at madawag 
na daan.”

Mabuti at nasabihan si Ysabela ng kaibigan niya 
tungkol doon. Tiningnan niya ang mga kahon na 
nakasalansan sa likurang bahagi ng bangka. Pulos 
pagkaing de-lata, mineral water, gamot at ilang 
mahalagang gamit ang naroon. Sapat para sa labing-
apat na araw niyang pananatili sa lakehouse. 

Ilang saglit pa ay natanaw na niya ang destinasyon. 
Sumilay ang ngiti sa mukha ng dalaga nang tumambad 
sa kanyang paningin ang two-storey structure na asul 
at puti ang primerang kulay. Natatabingan ang ilang 
bahagi ng bahay ng matataas na puno at damo.

The house stood among the trees and untended 
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landscape. Halatang bago pa ang istruktura, pero may 
na-sense siyang kalungkutang bumabalot sa lugar. 
Gayunpaman, there’s something in the place that 
drew her into its charm na nag-umpisang lumukob sa 
kanya the moment she set her eyes to its wonderful 
façade.

Love at first sight.

Hinintay niyang tuluyang makadaong ang 
bangka sa berth na yari sa kahoy. Matapos ay maingat 
siyang bumaba at itinapak ang paa sa hagdan ng 
dock. Mula roon, inabangan ni Ysabela ang pag-
unload ni manong bangkero ng kanyang mga dala; 
dalawang kahon iyon. Bukod sa maletang naglalaman 
ng personal niyang gamit.

Tinulungan siya nitong buhatin ang mga bagahe 
hanggang sa porch ng bahay. Maganda ang yari ng 
istruktura. Akma sa maberde at maganda nitong 
kapaligiran. Plus, the view of the lake from the front 
porch was breathtaking. 

Bumuntung-hininga ang dalaga saka kinuha ang 
pitaka at ang susi na inabot sa kanya ni Markus bago 
siya bumiyahe pa-Mindoro.

“Salamat ho, Manong.” Iniabot niya ang bayad 
sa matandang lalaki. Two hundred fifty ang usapan 
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nila sa serbisyo ng bangka nito, pero hinusto niyang 
limandaan iyon.

Kakamot-kamot at nahihiyang tinanggap iyon 
ng bangkero saka nagpasalamat. Bago ito umalis 
ay pinakiusapan niya ang matanda na kung maaari 
itong bumalik sa loob ng anim na araw. Baka sakaling 
maubusan ng supplies ay maigi nang mayroon 
siyang contingency resort lalo pa nga at malayo ang 
accessible na tindahan sa itaas ng bundok. 

Ni-remind din niya ito ukol sa pagsundo sa kanya 
sa takdang pagtatapos ng kanyang pagninilay. Aba, 
mahirap na. Hindi naman siya si Robinson Crusoe na 
kakayaning mamuhay sa ganitong kaliblib na lugar.

—————

Kulob na hangin ang sumalubong sa kanya mula 
sa loob ng bahay. Malinis ito bagaman may ilang 
bahid ng alikabok, palatandaang matagal-tagal na 
ring hindi ito nagagalaw. 

Nakatabing ang mga puting tela sa malalaking 
kagamitan. The interior was uncanny, resembling the 
haunted houses depicted in horror films. Luckily, si 
Ysabela ang taong hindi matatakutin. Malawak ang 
imahinasyon niya, pero hindi sa mga bagay na may 
kinalaman sa paranormal o kababalaghan.
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Hinawi ni Ysabela ang makapal na kurtinang 

tumatabing sa malapad na glass wall. 

Nakaharap iyon sa lawa. 

“Wow!” aniya nang tumambad ang magandang 
tanawin mula sa kinatatayuan. Putok na ang araw, 
wala ang makapal na fog na nakapaimbabaw sa lawa 
kaninang nasa bangka siya. She could see the entirety 
of the placid lake, mas nakakabighani ito ngayon. 

“This is wonderful!” usal niya, puno ng paghanga 
ang kanyang tinig na hindi inaalis ang tingin sa 
kabuuan ng lawa. Taglay niyon ang pag-asa niyang 
mahanap ang peace of mind na inaasam.
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“F*ck!” naiinis na mura ni William nang maulinigan 
ang malakas na katok mula sa pinto. He checked his 
phone clock; alas ocho impunto. Pupungas-pungas 
na inunat niya ang katawan sa mula pagkakahiga.

Bumangon siya at hinayaan ang kahubdan saka 
derechong tinungo ang pinto. Binuksan niya iyon at 
tumambad ang babaeng siguradong hindi kabilang sa 
lineage ng mga Maria Clara. Namumurok ang dibdib 
nito na tila ba gustong makahulagpos sa skimpy tube 
dress na suot nito.

“Hey, William! Pinagtataguan mo ba ako?”

Sa lahat ng ayaw niya ay ang binubungangaan 
siya sa umaga. Lalo’t higit kung nagmumula ito sa 
napaka-demanding na girlfriend. Tuloy-tuloy na 
pumasok si Siena sa kanyang kuwarto.

“Plano mo bang gawing kuweba itong kuwarto 
mo? I’ve been calling you for days, William. Ni ha, ni 
ho, wala ka man lang paramdam. My God!” Hinawi 
nito ang kurtinang nagpapadilim sa kanyang silid.

Parang bampirang isinangga ng binata ang braso 
niya sa liwanag na pumasok sa kanyang silid para 
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protektahan ang mga mata sa pagkasilaw. Kailan ba 
ang huling pagkakataon na nakita niya ang sikat ng 
araw?

“I called Harold. He asked me to come over at 
tingnan kung narito ka nga. Kung hindi pa dahil sa 
kaibigan mo, hindi ko malalamang dito ka sa resthouse 
naglalagi.” Harold was his best friend na dati rin 
niyang kaklase noong college. Nakapamaywang si 
Siena, scouring him with her probing eyes. 

“Congratulations, you found me,” sabad niya sa 
malamig na tinig. Kinuha niya ang nagkalat na damit 
sa sahig at isinuot iyon. 

“We can’t go on like this, William. Hindi ako 
alalay mo lang na tatawagan mo pag may kailangan 
ka. Can’t you just move on and f*cking forget about 
Elise? She’s—”

Tumigil sa pagbibihis si William. Obvious 
ang pagtigas ng muscles kahit nakatalikod siya sa 
nobya. His jaw tightened pagkarinig sa pangalang 
binanggit nito. May ilang segundong pumailanlang 
ang katahimikan.

Bantulot na lumapit si Siena sa walang-imik 
na lalaki. “I’m your girlfriend now. Hindi ko na 
kayang makipagkompentensya sa taong wala na. 
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Naiintindihan mo ba, huh?”

“Then let’s get this done and over with. Malaya 
kang kumalas sa relasyong ito—”

“No,” agap ni Siena. Hinaplos nito ang braso ng 
nobyo saka humilig doon. “Hindi ko kayang mawala 
ka, William. I’m sorry kung—”

“Fine. Walang problema kung gan’un.” Kumalas 
siya bago pa man mauwi sa kung saan ang eksenang 
iyon. Tinungo niya ang wardrobe closet saka 
naghanap ng pantalon.

“I’ll be away for days. Hindi ko alam kung gaano 
katagal. I’ll keep you posted kung ako ang inaalala 
mo.”

Tumango si Siena sa paalam na iyon ng nobyo. 
She realized he’s not even asking for her permission. 
Nanghihinang umupo siya sa kama at pinagmasdan 
ang lalaking nagbibihis. She didn’t want to argue 
with William, or worse, hindi na siya magtatangkang 
ungkatin pa ang tungkol kay Elise.

He always acted mad or indifferent sa tuwing 
binabanggit niya ang nakaraan ng boyfriend. At 
pihadong kung hindi sa pagtatalo ay mauuwi ang 
kanilang usapan sa paghahamon nitong tapusin na 
ang kanilang relasyon. Iyon ang hindi niya kayang 
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gawin.

She loved William so much kahit alam niyang 
hindi sigurado ang lalaki sa relasyong mayroon sila. 
Sapat na iyon. Alam niyang isa itong walking dead 
na bilanggo sa alaala ng babaeng minamahal nito. 

William and Elise’s love story was great. Ang 
relasyon nila ngayon was more of a physical hook-
up. Or at least, iyon ang ipinapadama ni William sa 
kanya. More than a year ago nang saluhin niya ang 
noon ay miserableng lalaki, siya ang kusang lumapit 
at umakit dito. He found comfort in her although he 
made it clear na kung anuman ang mayroon sila, he 
couldn’t commit.

Alam ni Siena ang lugar niya sa buhay ng binata. 
Pero umaasam siyang suklian nito ang pagmamahal 
na iniuukol niya rito. Sukdulang lunukin niya ang 
sariling pride.

—————

Namula sa galit ang matandang si Sebastian 
Griego sa balitang inilapit ng sekretarya nito sa 
kalagitnaan ng meeting ng board of directors ng 
Griego Marketing Corporation. Matamang naghihintay 
ang mga stockholders na naroon sa magiging sunod 
na reaksyon nito.
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Bumuntung-hininga ito saka prenteng hinarap 

ang mga kasama. “I guess William will not make it 
to the meeting today.”

“Ano na naman ang dahilan niya, Sebastian? 
William is the operations manager. Ano na lang ang 
mangyayari sa kompanya kung lagi siyang wala?” 
Bakas sa mukha ang frustration ni Mr. Santiago na isa 
sa mga stockholders at kasalukuyang Vice President 
ng GMC.

“I know. Humihingi ako ng oras to get GMC right 
on track.”

“Or we can find a replacement for your son. We 
can’t just helplessly wait and do nothing habang 
nakikita ang kompanyang bumabagsak dahil sa 
kapabayaan ng anak mo, Mr. Griego. Yes, you own 
the company but we still hold half of GMC shares.”

Tiim ang mga bagang ng matanda. Pasalampak 
na naupo ito sa upuan saka ipinagpatuloy ang pag-
preside sa stockholder’s meeting.

—————

“Hey, Ma, I just arrived.”

Dinig niya ang sigh of relief ng ina sa kabilang 
linya. “Two weeks is quite a long time, Ysai. P’wede 



Burahin Natin Ang Kahapon - Celeste Cardoso
ka namang umuwi kahit pagkatapos ng ilang araw. 
I’m still not conviced na—”

“No, Ma. I needed this,” putol niya. “Kaya kong 
alagaan ang sarili ko. How’s Papa?”

“He’s doing great. Nagre-respond na siya sa 
kanyang therapy. Matutuwa ka, just this morning 
naigalaw niya ang braso niya. He’s here with me.”

“Wow, that’s great news!” Hindi napigilan ni 
Ysabela ang maluha sa magandang balita ng ina niya. 
Kung ganoon ay malaki ang pag-asa na bumalik sa 
normal ang kondisyon ng kanyang ama.

“Tumawag si Ingrid kahapon,” pabulong ang 
pahayag ni Carmela. Iniwasan nitong marinig ng 
asawa na alam nilang galit pa rin sa bunsong kapatid 
niya.

“What? Nas’an daw ho siya?” usisa niya. 

Kung kanina ay puno ng sigla ang tinig ng 
kanyang ina, nahalinhinan iyon ng lungkot. “Nagsabi 
lang na huwag na tayong mag-alala o magtangkang 
hanapin siya. I tried my best na kumbinsihin siyang 
bumalik, pero buo na ang desisyon niya. Magpapakita 
na lang daw siya kapag handa na siyang harapin ang 
galit ng papa mo.”
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“Wala na ho tayong magagawa tungkol doon. 

For the meantime, we’ll have to wait. I’m happy na 
okay naman siya.” Sinadya niyang bahiran ng sigla 
ang tono.

May ilang bagay ukol sa negosyo na isinangguni 
ni Carmela. Mahaba ang naging usapan nila ukol 
doon bago natapos ang tawag. Muli, itinuon ni 
Ysabela ang kanyang atensyon sa paglalabas ng gamit 
sa maleta at paglipat niyon sa dresser ng kuwartong 
inokupahan. 

Isa iyon sa tatlong guest rooms ng bahay sa ibaba. 
Ang master’s bedroom sa ikalawang palapag ay isang 
restricted area, ayon kay Markus na nakipag-usap sa 
namamahala sa pagpaparenta ng bahay. 

Hindi na niya naitanong kung bakit. Kahit 
nilalamon ng hiwaga ang kanyang isip ay isinantabi 
niya ang pagnanais na alamin ang mga bagay na ukol 
sa blue house. It’s none of her business, anyway.

—————

He was a spitting image of his dad bagaman 
mas matangkad siya nang ilang pulgada rito. They 
had the same imposing tallness and rigidness na 
pinangingilagan ng ilang empleyado. Sebastian 
Griego appeared very austere and authoritative. 
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The old man, too, was straightforward. Sa lahat, 
ayaw nito ang paligoy-ligoy. Alam ni William na sa 
pagsulpot niya sa opisina nito, it could mean one 
thing. Kukulangin ang maghapon para sermunan 
siya nito.

“Well, I’m a bit surprised you showed up matapos 
ng pagha-hibernate mo,” panimula nito. He stared at 
his son from his seat. 

“I’m not here to resume my responsibilities as 
operations manager, Dad. Narito ako para ipaalam 
sa ’yo na pansamantala muna akong mawawala sa 
GMC.”

Tumayo mula sa kinauupuan ang matandang 
Griego at matamang pinag-aralan ang kanyang 
mukha. “Matagal ka nang nawawala sa kompanya, 
William. In fact, hindi ko na alam kung paano 
ipapaliwanag sa board ang pagkawala mo. They’re 
asking for a replacement,” matigas na pahayag nito. 

“Kung iyan ang decision ng board, let them.”

“Damn it! You really think I could do that, don’t 
you? You know the immense sacrifice I had to do 
mapanatili lang ang fifty percent shares natin sa 
kompanya. Forty-five years nag-e-exist ang GMC at 
hindi ko hahayaang mawala ito dahil lang sa iyo—” 
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The old man hesitated at dagling kinalma ang sarili 
sa bumangong emosyon. “Ang kompanyang ito ang 
nalalabing legacy ng pamilya Griego sa mga taong 
umaasa sa atin. Don’t you ever forget about that, son.”

William had never been a disappointment to his 
father. Mula nang maging operations manager siya 
ng GMC at a young age of twenty-four hanggang 
ngayong thirty na siya. Sa loob ng anim na taong 
pamamahala niya sa kompanya, malaki ang mga 
magandang pagbabago rito kung hindi nga lang…

“One month. Until such time ang susunod na 
meeting ng board. That’s all I ask from you, William. 
I want you, flesh and bones, na mag-report sa GMC 
and do what you have to do! One month.”

He threw an impetuous stare at his father na tiim 
ang mga bagang habang hinihintay ang isasagot niya 
sa itinakda nitong ultimatum. Then he looked away.

One month. He’s grieving the loss of his wife for 
f*cking a year now. 

Hindi ganoon kadaling kalimutan ang mga 
nangyari sa loob ng isang buwan. Kung siya ang 
masusunod, he would have to grieve for the next 
ten years of his life. Baka nga ang habambuhay ay 
kulang pa.
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Hindi lang kay Elise umiikot ang buhay niya, his 

father once told him. It was easier said than done. 

Elise was his one true love. She was still the 
woman he loved more than his life. Now he’s faced 
with a very tough decision. GMC was counting on 
him, especially his father. At katulad ng binanggit 
nito, tanging ang kompanya ang nalalabing legacy ng 
kanilang pamilya. Iyon din marahil ang sasabihin sa 
kanya ng ina niya kung nabubuhay man ito ngayon.

“Okay, one month,” sa wakas ay naisatinig niya. 
Walang kasiguruhan iyon, pero pinili niyang sundin 
ang kanyang ama. It was the right thing to do. 

The old Griego reposed to his seat. Nakahinga 
ito nang maluwag. “Thanks, son. Hihintayin ng GMC 
ang pagbabalik mo.”

Matapos niyon ay tumalikod na si William at 
lumabas ng opisina ng ama niya. Kailangan pa niyang 
tagpuin si Harold para ibilin dito ang iiwang unit at 
kotse.

—————

Kung hindi sa pagmamasid sa lawa, sa pagkuha 
ng mga larawan ginugol ni Ysabela ang unang mga 
araw niya sa blue house. Ikalimang araw na iyon at 
nag-e-enjoy naman siya sa seclusion. Ina-anticipate 
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niya ang dating ng bangka kinabukasan, she ran out 
of extra batteries para sa baon niyang flashlight. 

May apat na beses na nag-brownout sa bahay 
mula nang dumating siya. Tig-dalawang oras lang 
sa umaga tuwing nawawalan ng kuryente. Nang 
nagdaang araw ay inabot ng limang oras bago 
bumalik ang supply ng kuryente. Hindi na rin siya 
nagtangkang pumanhik paitaas para magbakasakali. 
Hindi rin naman siya sigurado kung may nagtitinda 
roon ng baterya at iba pang kailangan niya.

“Hey, Markus!” excited niyang sinagot ang tawag, 
isinukbit sa leeg ang ginagamit na camera.

“Girl!” Kamuntikan na niyang mabitawan ang 
telepono sa malakas na pagtili ng gay friend sa 
kabilang linya. “I missed you so much, girl. Ano, okay 
ka ba diyan sa vacation house?”

Tumawa siya sa overflowing enthusiasm nito. 
Kahit sa simpleng pag-uusap nila, Markus was always 
overly excited to the point na may pagka-OA na ito. 

Dati silang magkaopisina sa isang clothing 
company. Siya ay naka-assign sa Designs samantalang 
ang kaibigan naman ay sa Sales. Gayunpaman, nag-
click agad ang friendship nilang dalawa. Kaya nga 
nang magdesisyon siyang mag-resign para hawakan 
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ang pagpapatakbo ng family business nila, para itong 
namatayan na umatungal the first time she relayed 
the sad news.

“I missed you too, girl,” may paglalambing na 
usal niya. 

“Hmph! Kung nami-miss mo ako, sana isinama 
mo ako diyan.” 

Pumalatak siya ng tawa. “You know, you can’t 
come with me. Una, you suggested na ako lang ang 
pumunta dito. Ikalawa, ubos na ang leave credits mo 
sa kompanya. Ikatlo, hindi ka papayagan ni George.” 
She referred to his boyfriend na discreet gay rin.

“Hay naku, sige na nga! So, how was living 
primitively?”

“Wow, huh! Kung maka-primitive ka naman as 
if kuweba ang tinitirhan ko dito. I’m starting to love 
this place. Ang ganda…”

“O, di ba? Sana naman pagbalik mo dito ay 
nakamit mo na ang peace of mind na hinahanap mo.”

“I will. This place is literally peaceful. Madalas 
mga ibon lang ang nakakausap ko dito.”

“Cinderella  ang peg? Anyway, sakaling 
magkaproblema o gusto mo ng kausap, lagi lang 
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akong nandito, okay?”

“Oo naman.” Sumilay ang ngiti sa mga labi ng 
dalaga. Aside from her family, Markus was a source 
of her strength sa mga bagay na pinagdadaanan 
niya. She’s happy na napaka-supportive nito sa mga 
decisions niya.

“Tutal naman ay nandiyan ka na, may hihingin 
sana akong pasalubong pag-uwi mo.”

Tumaas ang isang kilay niya. “Anything, huwag 
lang isang bayong ng gulay o buhay na manok.”

“P’wede bang uwian mo ako ng probinsyanong 
guwapo?” dinig niya ang pairit na kilig ni Markus.

“Heh!” singhal niya. “Isusumbong kita kay 
George.” 

Humagalpak ng tawa ang kaibigan. Matapos 
niyon ay nagpaalam na sila sa isa’t isa. Muling 
ipinokus ni Ysabela ang kanyang atensyon sa pag-
capture ng photos ng buong landscape ng blue house. 
Kahit ilang araw na siyang nananatili sa bahay, hindi 
yata siya mauubusan ng magagandang views. 
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“Elise! Elise!” Paos na paos na ang tinig ni William, pilit 
binabanaag sa dilim ng gabi at kakarampot na liwanag 
ng buwan ang kabuuan ng lawa. Nakakunyapit siya 
sa tumaob na bangka. 

Panic pounded on him bago sinimulang muling 
sisirin ang ilalim ng lawa. Paulit-ulit ang ginawa niya. 
His face, stricken with horror, was smeared with tears. 
Mayamaya ang ginagawa niyang paglinga tuwing nasa 
ibabaw ng tubig kasabay ng pagsigaw ng pangalan ng 
nawawalang asawa. “My God, Elise!”

Ipinagpatuloy niya ang paglangoy, walang 
eksaktong direksyon. Ilang saglit pa ay bumuhos ang 
ulan. He lost visibility. Masakit sa balat ang malalaking 
butil ng tubig na pumapatak mula sa kalangitan, pero 
hindi niya alintana iyon. Nilukuban na siya ng takot 
at pag-aalala. May limang minuto nang nawawala sa 
tubig ang kanyang asawa. He was swimming frantically 
when he stumbled upon a bulk laying on the waters.

Nakadapa sa tubig si Elise, her body partly 
submerged in water. “Diyos ko, Elise!” Agad niyang 
niyakap ang katawan nito. Bagaman nanghihina sa 
walang tigil na paglangoy, he gathered all his strength 
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and got a grip of his wife’s body. 

Buong lakas niyang hinila ang walang malay na 
katawan nito hanggang sa dock kung saan niya ito 
inihimlay. He motioned his hands and started pumping 
her chest profusely. Nagsagawa siya ng mouth-to-
mouth resuscitation. Kung maaari lang niyang ibigay 
ang hangin sa kanyang baga para mabilis na bigyang-
buhay ang hindi na humihingang asawa.

He cried, like hell, while pumping life back to Elise’s 
lungs. “Wake up, love. Please, please.” He again filled 
his lungs with air then got back pushing air into Elise’s 
mouth. Walang palatandaang bumalik ang buhay sa 
katawan nito. 

“Oh God, Elise. Don’t die, don’t die …”

There was no response. There, she lay still. 
Breathless. Her lips, cold and blue.

“Elise!”

—————

Napabalikwas si William mula sa higaan saka 
sinapo ang kanyang noo. “Shit!” he swore habang 
ipikit-imulat ang kanyang mga mata para iwaksi ang 
masamang panaginip. Hanggang ngayon, madalas 
pa rin siyang sumpungin ng bangungot. Umalis siya 
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mula sa kama at derechong tinungo ang veranda ng 
tinutuluyang resthouse.

“Pare.” Walang bakas na puyat o kagigising lang 
ang tinig ni Harold nang sagutin nito ang tawag 
niya. Naulinigan niya ang malakas na musika sa 
background. Mukhang inabot na naman ito nang 
madaling-araw sa bar. 

Tumagal nang ilang segundo bago nito sinagot 
ang tawag kaalinsunod ang paghina ng music. 
Lumabas marahil ang kaibigan para magkarinigan 
sila.

“It’s her again,” ungkat nito.

“Yeah. It’s the same f*cking nightmare.” Ikinalang 
niya ang phone sa pagitan ng kanyang tainga at 
balikat. He lit a cigarette. He occasionally smoked, 
madalang pa sa pagbilog ng buwan. Kapag nai-stress 
siya o sa tuwing dadalawin ng bangungot tungkol sa 
nakaraan.

“Would you consider seeking help from a 
psychologist?”

“F*ck! I’m not a schizo.”

“You’re going to become one kung lagi mo na 
lang isisisi sa sarili mo ang mga pangyayari. Three 



Burahin Natin Ang Kahapon - Celeste Cardoso
months ka nang wala sa GMC.”

“I know. Dad is worried as hell, too. I asked him 
na bigyan ako ng isa pang buwan. Sana sapat na 
iyon.”

“Well, that’s good. You have to recuperate. 
Mahihirapan ang GMC sakaling mawala ka sa 
kompanya. Do you have some place in mind?”

“Sa lakehouse.” Tumigil ang nasa kabilang linya 
bagaman dinig niya ang banayad na paghinga nito. 
“Ibibilin ko sana sa ’yo itong resthouse saka iyong 
kotse ko. P’wede mong gamitin if you want to.”

“Sigurado ka?” May bahid ng pag-aalangan ang 
tinig ni Harold nang muling nagsalita.

“Saan? Sa pagpapahiram ko ng resthouse at 
sasakyan? Yeah.”

“No. Sa pagbabalik mo sa bahay.”

William held his breath and let out an air. “I 
needed to do this.”

“Well, kung iyan ang desisyon mo ay wala na 
akong magagawa. Good luck, pare.”

“Okay. Thanks again, pare.” Matapos niyon ay 
in-off na niya ang phone saka muling bumalik sa 
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kuwarto. Binuksan niya ang flat screen TV para 
manood ng anumang palabas na magustuhan niya. 
Gawi na niya iyon hanggang makatulog siya. It’s his 
sleeping pill.

—————

Kulang na lang ay yakapin ni Ysabela si manong 
bangkero nang tuluyang makadaong ang bangka nito. 
Matapos ang anim na araw, ngayon na lang ulit siya 
nakakita ng tao. 

“Magandang umaga,” magiliw na bati nito nang 
makaakyat at maitali ang bangka.

“Good morning ho, Mang Fidel.”

Ngumiti ito. “May kukunin ka pa sa loob o 
dederecho na tayo?” Ipinaypay nito ang suot na 
sombrerong buli sa pawisang katawan. Pasado alas 
diez ng umaga at medyo masakit na sa balat ang 
tama ng araw.

“Wala na ho.”

Inalalayan siya nito hanggang tuluyang 
makapuwesto siya sa bangka. Banayad ang tubig sa 
lawa pero gumigiwang ang sasakyan dahil marahil sa 
kalumaan na rin nito. Nag-umpisa nang magsagwan 
ang matanda.
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“Ano ba’ng bibilhin mo sa bayan?”

“Baterya ho. Saka sariwang pagkain. May 
refrigerator pala sa blue house na p’wede kong 
gamitin.”

“Nagsawa ka na sa de-lata, ano? May alam 
akong makukunan mo ng mga mura at sariwang 
lamang-dagat,” boluntaryo nito. Lumingon sa kanya 
ang kausap at ngumiti. Muli niyang nasilayan ang 
kakarampot na ngipin ng matanda na nagbabadya 
na ring kumalas.

“Mga prutas at gulay din ho sana,” dagdag niya.

“Ah, sige. Kaparehang-kapareha mo si Elise 
pagdating sa mga gustong kainin. Kaedad mo rin 
marahil.”

Umangat ang mukha niya. “Sino ho si Elise?”

Hindi lumingon si Mang Fidel, nagpatuloy 
lang sa pagsagwan. “Siya ang asawang babae ng 
nagmamay-ari ng blue house. Taal na taga-Mindoro 
sa pagkakaalam ko. Naikuwento ko na sa ’yo na 
inihahatid ko siya sa bayan kapag may gustong bilhin. 
Pero malimit ang pagkakataong nakadaupang-palad 
ko siya. Pero hindi ko makakalimutan ang kabaitan 
ng batang iyon.”
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Naintriga ang dalaga. Wala siyang napansing 

anumang larawan sa bahay na tumutugma sa 
deskripsyon ng babae o ng asawa nito. Baka itinabi 
na. Sa naka-lock na master’s bedroom kaya? Gumana 
na naman ang pagiging babaeng counterpart niya ng 
classical character ni Sherlock Holmes.

“Iyong lalaki naman, hindi ko matandaan ang 
pangalan. Tahimik at guwapo. Bagay na bagay sila 
ni Elise.”

“Bakit ho kaya umalis ng blue house ang mag-
asawa?”

“Iyan ang hindi ko masasagot. Wala na akong 
balita sa mga huling pangyayari. Kahit ang mga taga-
bayan ay wala ding alam. May nakapagsabi lang na 
gabi nang lisanin ng mag-asawa ang bahay. Iyong 
bangkero naman na sinasabing huling naghatid sa 
mag-asawa nang gabing iyon ay patay na.”

Tumango-tango siya. Nasaling ang curiosity 
ni Ysabela sa mga ikinuwento nito. Hindi niya 
namalayang malapit na pala sila sa pantalan.

—————

Nag-e-enjoy siya sa pagha-haggle ng mga 
binibiling prutas at gulay. Nakita niya ang kumpol 
ng mga berdeng mangga. Natakam siya bigla. Agad 
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niyang nilapitan ang fruit stand ng isang matandang 
babae. 

“Magandang umaga ho. Magkano ho ang kilo 
dito?” Itinuro ni Ysabela ang mangga, nakangiting 
nakatingin sa tindera.

“Treinta isang kilo, Ineng. Pero dahil maganda 
ka, beinte-cinco na lang.”

Hindi sigurado si Ysabela kung sini-sales talk 
siya ni manang tindera o sadyang may katotohanan 
ang pahayag nito na maganda siya. Pinili niyang 
paniwalaan ang huli. Hindi na siya tumawad pa at 
sapat na ang papuri ng tindera, pampa-good vibes.

“Isang kilo ho. Bigyan na rin ho ninyo ako ng 
isang kilo ng lansones.”

Matapos ibalot ng tindera ang mga binili niya ay 
iniabot niya rito ang saktong bayad saka tumalikod 
para maglibot-libot pa. Magtatanghali na. Kailangan 
pa niyang iluto ang pinamiling sariwang yellowfin 
tuna na ipinadala na niya kay Mang Fidel na 
naghihintay sa pantalan, kasama ng mga karneng 
nauna na niyang naipamili. 

Abalang-abala sa paglinga ang dalaga, hindi 
napuna ang naglalakad na malaking bulto na 
binangga niya. Bahagyang dumilim ang paningin 
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niya sa malakas na impact niyon. Sumambulat at 
nagsigulungan ang bitbit niyang mga mangga. 

“Shi—Sorry,” palatak niya. 

Gulat din ang ekspresyon ng lalaki na agad 
binawi ang pagkabigla. Nagtagpo ang kanilang mga 
mata. His brows cocked and his eyes lit up nang 
masilayan siya, pero hindi nagtagal iyon.

Siya man ay napamulagat nang mapagmasdan 
ang nakabanggaan. Naengkanto yata si Ysabela sa 
kaguwapuhan ng lalaking kaharap niya ngayon. The 
man was ruggedly handsome sa kaswal na t-shirt 
at khaki shorts na porma nito. He towered over her 
petite figure. Kayang-kaya nitong sakupin ang buong 
katawan niya.

Ysabela stared blankly at the man’s face with her 
lips slightly parted. Sa pagkatakam niya sa mangga 
o sa kaguwapuhan nito?

“Tulungan na kita.” Umupo ang estranghero at 
sinimulang simutin ang nagkalat na prutas sa lupa. 
Siya naman ay patdang nakatayo at nakatitig lamang 
sa lalaki sa maliksing pagkilos nito. Hindi niya alam 
kung gaano katagal siyang nakatulala, pero matagal-
tagal siguro kasi heto at iniaabot na nito sa kanya 
ang plastic ng mga prutas.
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“Miss, okay ka lang?” untag nito. His brows 

furrowed sa hindi mapalis na pagkatigagal ng 
kanyang mukha. Madiin at mababa ang tinig nito. 
May himig ng iritasyon. 

Ibinaba niya ang tingin, kinuha ang plastic bag. 
“Salamat.”

“Sa susunod tumingin ka sa dinadaanan mo,” 
he said firmly. He scoured her like she’s a specimen. 
Doon niya napagyaman ang mga mata sa detalye ng 
mukha ng lalaki. He had thick brows na bumagay sa 
bilugang mga mata nito. Tila magneto ang maiitim 
na pares ng mata na pinaganda ng natural na 
mahabang pilik, like those of Middle Eastern men. 
Pero may nabanaag siyang lungkot sa mga iyon. O 
namamalikmata lamang siya?

Matangos ang ilong at manipis ang mga labi nito, 
too rigid at nagbabadya ng awtoridad. He had not 
shaven for quite some time. Makapal ang sideburns 
at finely scattered stubbles sa nguso. Tama ang unang 
deskripsyon niya na ‘rugged’ sa hitsura nito. 

“Habambuhay ka na lang ba matutulala diyan?”

Natauhan siyang bigla sa tanong na iyon ng 
kaharap. She saw annoyance on his face na waring 
tahimik na kinukutya ang katangahan niya kanina.
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“A-ayos lang ako,” nagawa niyang maisatinig. 

“Pasensya na kanina.”

Tumango ang lalaki bago walang paalam na 
tumalikod at naglakad. Pumihit siya sa gilid para 
ihatid ito ng tingin. Dumerecho ito sa isdaan. 
Kamuntikan na siyang mabuwal nang lumingon ito 
sa kanyang kinaroroonan. 

Shit! Nahuli yata siyang nakatitig.

Patay-malisya siyang umiwas ng tingin at 
tinunton ang daang pabalik ng pantalan kung saan 
naghihintay si Mang Fidel.

—————

“Guess who I just bumped into this morning?” 
excited niyang bungad sa telepono sa kaibigang si 
Markus. Kasalukuyan siyang nakaupo sa wooden 
bench sa porch habang pinapapak ang mga hiniwang 
berdeng mangga na nabili niya kanina.

“Ibon?”

Natawa siya sa sagot nito. “No! Of course not.”

“Baboy-ramo?”

“Ano ka ba?”

“O sige, sirit na. Wala na akong maisip na p’wede 
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mong katagpuin diyan sa liblib.”

“Well, kikiligin ka.”

“Shit, girl. Comfort room?” Napabunghalit siya 
ng tawa sa joke na iyon ni Markus.

“Lalaki. Guwapo siya, matangkad, simpatiko at... 
misteryoso.”

“Hindi nga?” Na-imagine niyang napaangat ang 
puwit ng kaibigan mula sa upuan nito sa sinabi niya. 

“Believe me. I don’t know pero tingin ko may 
pagkasuplado,” Ysabela squirmed. Iniunat niya ang 
paa mula sa pagkabaluktot. 

“Baka naman hinarass mo agad?”

“Grabe ka, huh! Ano naman ang tingin mo sa 
akin, man eater? Alam mong never pa akong nagka-
boyfriend, di ba? Baka ikaw.”

“Ang hindi pa nagkaka-boyfriend?”

“Ang man eater.”

Malutong na halakhak ang iginanti ni Markus sa 
biro niyang iyon. “Loka ka. Nandito si George. Naka-
loud speaker ang phone at baka marinig niya iyang 
pinagsasabi mo.”
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Naalala niyang araw pala ng Sabado. Masyado 

na siyang nawiwili sa bakasyon at pati araw sa 
kalendaryo ay nakakaligtaan na niya. Kapag wala 
kasing pasok ay karaniwang nagtatambay lang sa 
condo unit niya si Markus kasama si George. Noong 
magkaopisina pa sila, madalas ka-join siya sa movie 
marathon ng mag-jowa.

“O siya, sige. Baka maistorbo ko pa kayong 
dalawa diyan.”

“Sinabi mo pa.” Dinig niya ang paghagikhik ng 
kaibigan at ang mahinang tinig ng katabi nitong si 
George na hindi niya mawari ang sinasabi. “Basta, 
girl, enjoy mo lang ang bakasyon mo. Malay mo, 
iyang sinasabi mong guwapong lalaki ang talagang 
hinahanap mong piece of meat, este, peace of mind.”

Tanaw na tanaw ni Ysabela sa porch ang tahimik 
na lawa. Nag-uumpisa nang lumabong ang fog sa 
ibabaw niyon. Dapit-hapon na naman. Matapos 
putulin ang tawag ay nagpasya siyang pumasok na. 
Magluluto pa siya ng hapunan niya.


