
Isaw At Long Neck - Sefah Mil

Nakakainit ng ulo ang malagkit na araw ng Marso. 
May meeting sana si Rafael ngayon kasama ang 
mga arkitekto at inhinyero ng kanilang firm. Pero 
tumawag ang mama niya at sinabing i-cancel muna 
niya ang meeting at puntahan ito. May importante 
umano silang pag-uusapan kasama ang abogado. 

Para sa kanya ay wala nang mas importante sa 
ngayon kundi maumpisahan ang condo project sa 
Timog. Sa unang linggo ng Hunyo ang groundbreaking 
pero hanggang ngayon ay hindi pa rin napaplantsa 
ang disenyo. 

Pagdating niya sa bahay nila sa Alabang ay may 
nakaparadang Ford sa labas ng kanilang bakod. Bakit 
kaya parang nininerbyos ang kanyang mama nang 
tumawag ito? Nakasalubong niya ang kasambahay 
na si Nanay Kusing at itinuro nito ang study. Dumaan 
muna siya sa kusina para kumuha ng mainit na 
tsokolate bago nagtungo sa library. 

Medyo madilim ang study dahil punung-puno 
iyon ng libro ng kanyang yumaong ama. Pagka-
graduate niya ng kolehiyo ay bumukod na siya sa 
mga magulang.
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Sinalubong siya ng ina. 

“Naku, Rafael, ang Papa mo, nakipagkuntsaba 
siya doon sa baliw na Mildred na ’yon!” 

Napakunot ang kanyang noo, walang naintindihan 
sa sinasabi ng mama niya. Tumingin siya sa matandang 
lalaki na nakaupo sa sofa. Mataba ito, may bigote, 
at mukhang napakatuso. Tumayo ito at nagpakilala 
bilang si Atty. Juan Gatmundo, abogado ni Miss 
Mildred Canimo. 

Ayon sa chismis, kabit ng kanyang ama ang 
babae, pero mas komplikado ang paliwanag ng 
abogado. 

“Ang mga lupa na tinayuan n’yo ng mga 
subdivisions sa Antipolo ay pagmamay-ari ni Miss 
Canimo. At hindi lang ’yon, ang kapital na ginamit 
ni Mr. Bartolome, ang asawa n’yo,” anito sa kanyang 
ina, “ay pera ni Miss Canimo. May mga papeles kami 
na nagpapatunay na siya ang tunay na may-ari ng 
StoneWood Development Company.” 

Parang pumait ang matamis na tsokolate sa bibig 
ni Rafael sa narinig. Hindi nila pagmamay-ari ang 
StoneWood? Napatingin siya sa kanilang abogado 
para humingi ng paliwanag. 

Napakamot ng ulo si Atty. Roxas. “Walang sinabi 
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si Mr. Bartolome.”

Last year lang namatay ang kanyang ama at noon 
pa man ay malihim na talaga ito. All this time, buong 
akala niya ay kanila ang kompanyang pinaghihirapan. 

“Namatay last month si Miss Canimo at may 
kailangang ipatupad na probisyon sa kontratang 
pinirmahan nila ni Mr. Bartolome,” ani Atty. 
Gatmundo. 

Ibinigay nito sa kanya ang isang kasulatan. 
Nakasaad doon na siyang si Rafael Bartolome, nag-
iisang anak ni Mr. Bert Bartolome ay kailangang 
magpakasal kay Miss Jannina Canimo upang maisalin 
sa kanilang dalawa ang pagmamay-ari ng StoneWood 
Development Company. 

Natigilan siya. Sa pelikula lang nangyayari ang 
arranged marriages, hindi ba? 

“Bakit kaligayahan ng anak ko ang kailangang 
itaya para sa kompanyang ’yan?” maluha-luhang sabi 
ng kanyang ina. 

Morena ito at kulot ang buhok. Dito niya nakuha 
ang kayumanggi niyang balat. His hair was also wavy. 
Tangkad ang namana niya sa ama. 

“At kailan pa nagkaanak si Mildred?” ani Mila 
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Bartolome. Tumingin ito kay Atty. Gatmundo. 

“Legally adopted si Jannina. Kaya kung ayaw 
n’yong mamroblema sa ownership ng StoneWood, I 
suggest you marry Mildred’s daughter.”

“Pag-iisipan muna namin ito, Attorney,” tipid na 
sagot niya. 

Engaged na siya at nakausap na niya ang pamilya 
ng nobyang si Dominique. Nagpa-plano na silang 
magpakasal next year. Pero kahit hindi ganoon ang 
sitwasyon ay iyon pa rin ang magiging sagot niya. 

Nag-iwan lang ng calling card ang abogado ni 
Mildred Canimo at nagpaalam na kaagad. Iloilo ang 
business address nito. Depende sa kanyang pasya, 
luluwas si Jannina sa Manila kung kailangan. 

—————

Sixteen si Jannina nang huling pumunta sa 
Maynila. Hindi na siya ulit nakabalik dahil nag-
umpisa na ang depresyon ng kanyang Mama Mildred. 
Sa Molo, Iloilo sila nanirahan. Sa Iloilo na siya 
nagtapos ng kursong Marketing. 

Siya ang nag-alaga sa babaeng umampon sa 
kanya hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan 
nito dahil sa karamdaman. Luluwas siya sa Maynila 
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ngayon sa utos ni Atty. Gatmundo, pero hindi para 
magpakasal kay Rafael Bartolome. 

May usapan sila ng nobyong si Tuttu na magkikita 
sa Quezon City. Drummer ito ng isang banda na 
tumutugtog sa Timog. Ayun sa lalaki ay susunduin 
siya nito sa NAIA at magpapakasal na sila.

Well, magtatanan ang sabi nito. Pero pareho lang 
iyon, di ba?     

Hawak ang maleta sa isang kamay ay tiningnan 
niya sa huling pagkakataon ang lumang bahay na 
naging tahanan nila ng kanyang Mama Mildred ng 
dalawang dekada. Mami-miss niya ang piano sa ilalim 
ng hagdanan, ang figurines na kinokolekta nilang 
mag-ina, ang mga china sa aparador, maging ang 
tumba-tumba na paboritong upuan ng kinagisnang 
ina. 

Alam niya na ampon siya. Nakilala naman niya 
ang ibang kamag-anak niya. Isa na roon si Tita 
Basilica. Kapit-bahay nila ito sa Iloilo. Anak siya ng 
yumaong kapatid nito. Ang tiyahin ang maghahatid 
sa kanya sa airport.

Ayon kay Atty. Gatmundo ay susunduin siya ni 
Rafael sa NAIA. Wala siyang pakialam. Ang importante 
ay nandoon si Tuttu para hintayin siya. Ipaglalaban 
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niya si Tuttu kahit ano ang mangyari. 

Hinanap niya agad ang nobyo sa kapal ng tao 
na nasa terminal ngunit wala ito roon. Kaninang 
umaga pa ito hindi nagte-text. Kagabi ang huli nilang 
pag-uusap. Umupo siya sa bench at nanalangin na 
maunang dumating si Tuttu kaysa kay Rafael. 

Binaha niya ng text ang kasintahan para sabihing 
nasa airport na siya. Tinawagan na rin niya ito ngunit 
naka-off ang cellphone ng lalaki. Isang oras na siya 
roon, gusto nang magtagpo ng kanyang mga kilay at 
makulot ng kanyang buhok sa inis.

—————

Nasa airport na dapat si Rafael pero may tinatapos 
pa siyang trabaho. Ngayon ang dating ni Jannina at sa 
Makati pa ang kanyang opisina. Siguradong aabutin 
ng isang oras bago siya makarating sa Terminal 2 ng 
NAIA. 

Paalis na siya nang tumawag ang kanyang 
sekretarya para sabihin na dumating si Dominique. 
Pinapasok niya ang kasintahan. May dala itong 
muffins. 

“I hope these would somehow relieve your 
stress,” malambing na saad nito, niyakap siya. 
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Sinabi niya rito na maaantala ang kanilang kasal 

dahil sa isang kasulatan. Noong una ay nagdamdam 
ito, pero kahapon ay tumawag at humihingi ng 
dispensa sa pagiging isip-bata. 

Binigyan niya ito ng halik. “Don’t worry, this will 
be over soon. ”

Ngumiti ito sa kanya. Sinamahan siya ng 
kasintahan hanggang sa parking lot at hinalikan niya 
uli ito bago pinaandar ang kotse. Apat na taon na 
silang magkasintahan ni Dominique. 

Nagtatrabaho ito sa isang real estate company at 
nagkakilala sila nang minsang magkaroon ng exhibit 
ang kani-kanilang kompanya. 

Thirty na siya, twenty-eight ang babae kaya 
pareho na silang nag-iisip na lumagay sa tahimik. Sa 
ngayon hindi pa niya alam kung ano ang gagawin 
kay Jannina. A prenup arrangement perhaps.  

Two fifteen nang dumating siya sa airport. 
Pagkababa ng sasakyan ay tinitigan niya uli ang litrato 
ni Jannina Canimo. Maganda. Mestiza, mahaba ang 
tuwid na buhok at naka-V sign ang kamay sa litrato. 
Napailing siya. 

He would more likely be her baby sitter than her 
husband. Walang gaanong description na ibinigay si 
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Atty. Gatmundo maliban sa may kakulitan daw ang 
babae. 

Sweet, he thought sarcastically. 

Pagdating niya sa arrival area ay agad na 
napadapo ang kanyang tingin sa mestizang nakaupo 
sa bench. Mukhang bad trip ito sa haba ng nguso. 
Napangiti siya. Maganda talaga. 

Taliwas sa teenager na nasa picture, dalagang-
dalaga na ito. Lalo itong pumuti sa suot na pink 
T-shirt na ipinares sa puting palda. Kung ganda 
lang ang pag-uusapan, masuwerte siya kahit ito ang 
mapangasawa niya. 

Huminto siya sa harap ng babae at sigurado 
siyang hindi masama ang kanyang tingin, ngunit 
umirap ito at nagsalita sa dialect na hindi niya 
masiguro kung galit o malambing.

“Ano’ng tinitingin mo diyan, Dong? Ayusin mo 
ang tingin mo o tutusukin ko ’yang mga mata mo. ” 

Bad trip nga. Pati ibang tao ay pinagbuntunan 
ng sama ng loob. Pero naaliw siya dahil tila 
napakalambing pa rin ng boses nito. 

“Jannina Canimo?” magalang niyang tanong. 

Hindi ito sumagot at dahan-dahang bumadha 
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ang takot sa magandang mukha.

“I’m Rafael Bartolome. Akin na ang maleta mo 
para maihatid na kita sa bahay.” Dinampot niya ang 
bagahe na hawak nito, ngunit binawi iyon ni Jannina.

“Hindi ako sasama sa ’yo. May susundo sa akin.”

“Meron nga. Ako. Hindi ba iyon sinabi sa ’yo ni 
Atty. Gatmundo?”

“Darating ang boyfriend ko at siya ang susundo 
sa akin,” anito, itinuon na ang atensyon sa pagte-text.

So, may boyfriend pala ito. Mabuti siguro iyon 
para hindi siya mahirapang kausapin ang dalaga. 

“Buang guid!” bigla nitong sabi. 

Nagtatanong ang tingin niya rito.

“Um, naubusan ako ng load,” tila nahihiyang 
sabi nito, “puwedeng hiramin ang cellphone mo?” 
Ibinukas nito ang isang palad na parang sinasabing 
doon niya ilagay ang gadget. Walang-imik na iniabot 
niya rito ang kanyang cellphone. Tila hindi nito 
makontak ang gustong kausapin. 

“Buang guid ni nobyo ko!” bubulong-bulong na 
saad nito. 

Natawa lang siya sa kilos nito. Patuloy pa rin 



Isaw At Long Neck - Sefah Mil
ito sa pag-dial. Tumingin siya sa relo. May dinner 
appointment pa siya. Kailangan na nilang umalis. 

“I’m sorry but we need to go.” Binuhat niya ang 
maleta nito at nag-umpisa nang maglakad. 

“Ayoko! Hihintayin ko si Tuttu dito!” Nakasunod 
ito sa kanya. 

Tuttu? Nobyo ba nito iyon o aso? 

“Don’t you get it? Hindi na darating ang nobyo 
mo.” 

“Darating ’yon! Baka na-snatch lang ang phone 
o baka na-low batt at nawala ang charger.” 

Nasa parking lot na sila, malapit sa kanyang 
kotse. Binuksan niya ang passenger door. 

“That’s so lame. Get in the car!” utos niya.

“Indi ko!” pag-ayaw nito sa Ilonggo. 

Ipinasok niya ang isang maleta nito sa 
compartment at ang mas maliit na bag sa back seat. 
He was slightly bending over when she suddenly 
kicked his rear. Subsob siya sa loob! Pagkatapos ay 
mabilis itong tumakbo palayo. 

Ang alam niya, wala itong kakilala sa Maynila. 
Baka kung mapaano ito. Kahit nabubuwisit ay 
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hinabol niya ang dalaga. Pasakay na ito ng bus 
nang mahawakan niya sa paldang suot. Napunit 
ang mamahaling tela at nawalan ng panimbang ang 
babae. Bumagsak ito sa balikat niya. 

“Ibaba mo ako! Ibaba mo ako!” sigaw nito. 

Tinambol nito ang likod niya. Parang gusto 
niyang itapon ito sa kalsada para maipit ng pison. 
Ipinasok niya ito sa kotse at napigilan niya sa buhok 
nang aktong lalabas uli. Kinagat nito ang braso niya 
at napasigaw siya sa sakit. 

Noon may lumapit na security officers. 

“Gusto niya po akong gahasain,” sabi agad nito 
sa tatlong guards. Tinulungan itong lumabas ng isa 
sa mga iyon.

“She’s supposed to go home with me,” bale-
walang sagot niya.

“Magkaano-ano po kayo?”  tanong ng 
pinakamatangkad na security. 

“She’s my fiancée,” derechong sabi niya.

“Hindi ko siya kilala! Hindi ko po siya kilala!” 

Pinababa siya ng isang security mula sa sasakyan 
at sinamahan silang pareho sa opisina ng mga 
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ito. Tinawagan ni Rafael ang kanyang abogado. 
Pagdating nito ay mabilis na naayos ang gulo. Walang 
lingon-likod na iniwan niya ang makulit na babae 
pagkatapos iwan ang mga maleta nito. 

—————

Nag-taxi si Jannina papuntang Timog. Isang 
taon na rin silang hindi nagkikita ni Tuttu at miss na 
miss na niya ito. Maaaring hindi ito kasing-guwapo 
ni Rafael, pero ito ang gusto niya.

Masama ang ugali ng lalaking iyon. Sabunutan 
ba naman siya? Pati palda niya ay pinunit. Imbyerna!

Nag-ring ang kanyang phone. Si Atty. Gatmundo. 

“Ano’ng ginawa mo?” Galit ang boses ng abogado. 

Pinatay niya lang ang cellphone. Nagsumbong 
marahil dito ang partido ni Rafael. Sa wakas ay 
narating niya ang bar kung saan rumaraket si Tuttu. 

“Mamayang seven pa darating si Tuttu,” sagot 
ng napagtanungan niya. 

“Sige, hintayin ko na lang siya sa labas. Pagamit 
ng CR, ha?” paalam niya. Pinalitan niya ng jeans ang 
suot na palda. Lumabas siya ng bar at pumuwesto sa 
isang mesa sa ilalim ng puno. 
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May dumating na sasakyan at bumaba roon ang 

isang maingay na grupo ng kalalakihan. Nakita niya 
ang nobyo na nakikipagkantyawan sa band mates 
nito. Ang saya nitong tingnan, mukhang hindi man 
lang nag-aalala kung ano na ang lagay niya. 

“Tuttu!” tawag niya. 

Narinig siya ng lalaki at napatigil ito nang 
matagal bago lumapit. 

“Bakit hindi mo ako sinundo?” malambing 
niyang tanong dito. 

Matagal din bago ito nakasagot. “May gig kasi 
kami ngayon. Kailangan naming mag-ensayo buong 
araw.”

“Sabi mo susunduin mo ako.”

“Jannina, hindi ako nangakong susunduin 
kita ngayon. Sabi ko kapag may libreng oras ako, 
susunduin kita. I hope you understand. I need to 
earn a living. ”

Tinawag ito ng kagrupo. 

“I have to go.”

“Tuttu, wala akong matutuluyan,” aniya nang 
tatalikod na ito.
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Napahinto ito sa narinig. “Bakit ka pumunta 

dito gayong wala ka palang matutuluyan? Ano 
ka ba, Manila ’to. I’m staying at a friend’s house. 
Nakakahiya kayang makiuwi doon, ’tapos isisiksik 
pa kita? Magkita na lang tayo kapag may oras ako.” 
At iniwan na siya nito. 

Gustong tumulo ng luha niya sa narinig. Noong 
nasa college sila, napaka-sweet ng nobyo sa kanya. 
Pero ngayon ay kayang-kaya siyang iwan sa kalye. 
Nanghihina siyang napaupo sa bench sa ilalim 
ng puno. Nag-ring uli ang cellphone niya. Si Atty. 
Gatmundo. 

“Tatawagan ko si Rafael Bartolome para sabihin 
na sunduin ka diyan. Hintayin mo na dumating siya.”

“Opo,” sagot niya bago ibinaba ang tawag. 

Matagal din siyang naghintay bago dumating 
ang silver na kotse ni Rafael Bartolome sa kanyang 
harapan. At tulad ng kanyang inaasahan, galit na galit 
ang mukha nito. Walang salita nitong binuksan ang 
isang pintuan ng sasakyan. Tahimik siyang pumasok 
doon. Ibinalibag nito pasara ang pintuan ng driver’s 
seat. 

Pumasok sila sa isang exclusive subdivision at 
tumigil sa tapat ng isang malaki at modernong bahay. 
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May lumabas na dalawang katulong at pinagtulungan 
ng mga ito na ipasok sa bahay ang kanyang mga 
bagahe. 

Hindi na niya muling nakita si Rafael dahil mga 
katulong na ang nag-asikaso sa kanya. Pagkatapos 
kumain ay sinamahan siya ng isa sa mga iyon sa isang 
kuwarto sa ikalawang palapag ng magandang bahay.   
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Masakit ang ulo ni Rafael nang magising. Masama ang 
balita na ibinigay ng kasosyong si Mr. Ty sa negosyo 
nilang scrap kagabi. Dumagdag pa si Jannina. Ngayon 
ay sa pamamahay pa niya ito tutuloy. 

Pagbaba niya sa kusina ay naroon na ang babae 
at mahaba na naman ang nguso habang may binabasa 
sa cellphone. Hindi niya ito binati dahil tinatamad 
siya. Kumuha siya ng gamot sa medicine box at 
nagsalin ng gatas sa baso galing sa ref. 

“Rafael Bartolome,” tawag nito. 

Tumingin siya rito. 

“May pinadala bang pera si Atty. Gatmundo para 
sa akin?”

Napakunot ang noo niya. Anong pera ang 
sinasabi nito? 

“Kailangan ko ng pang-load,” dugtong nito. 

Ah, load pala. 

“Wala siyang iniwang pang-load mo.” 

Sino ba ang ite-text nito? Ang boyfriend na 
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ayaw itong makasama? Buti nga! Dapat lang iyon 
sa mga malditang gaya nito. Sipain ba naman siya 
pagkatapos niyang pahiramin ng cellphone? 

“Rafael, pahiram naman uli ng cellphone,” 
parang walang nangyari kahapon na lambing nito 
habang nakatingin sa kanya. 

Kung di lang ito mukhang anghel…

“Nasa kuwarto, naiwan ko,” sagot niya. 

“Kukunin ko, ha?” At kumaripas na ito ng takbo. 

Napailing siya, wala siyang balak na pahiramin 
uli ito. 

“Rafael, saan banda ang kuwarto mo?” sigaw 
nito sa hagdan. 

Umakyat siya, nilagpasan ito, at dumerecho 
sa kanyang kuwarto para kuhanin ang cellphone. 
Bibigyan niya sana ng pera ang babae, ngunit dahil 
sa paninipa sa kanya kahapon ay nawalan siya ng 
gana. Pero ibinigay niya ang cellphone dito. 

May limang minuto itong nag-text. Hinintay 
niyang ibalik nito ang cellphone. Matamis itong 
nagpasalamat at tumakbo pababa ng hagdan. 
Binuksan niya ang sent folder at binasa ang outgoing 
text messages ng babae. 
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Para sa isang number: Tita, nandito na ako sa 

Manila kay Rafael Bartolome. I miss you already and 
I love you so much. Mwah! 

Para kay Atty. Gatmundo: Buhay pa po ako. 
Nandito ako kay Rafael Bartolome. Saan po ako hihingi 
ng allowance? Kawawa po beauty ko dito. 

Para sa isang Globe number: Gurlaloo, nandito na 
ako sa Manila. Hindi ako sinundo ni Tuttu, huhuhu. 
Buang guid siya. Pero ok lang. Maganda bahay ni 
Rafael Bartolome. Day, rich siya at delicious. Harhar.

Ipapatong na niya ang cellphone sa lamesa nang 
tumunog iyon. Binasa niya. 

Globe number: Delicious at rich bah? Sige, 
Day, molestyahin mo siya at ubusin natin ang pera! 
Waharharhar! May uutangan na ako! 

Napailing siya sa mga nabasa. Gagawin pa yata 
siyang sugar daddy ng mga babaeng ito. 

Binitawan niya ang cellphone at naligo. Kahit 
masakit ang ulo ay kailangan pa rin niyang pumasok. 
Pagdating niya sa opisina ay naghihintay na roon 
si Dominique at ang ina nito. Gusto raw siyang 
makausap ni Mrs. Ismael, mommy ng nobya niya. 
Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa.
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“Rafael, Dominique told me your problem about 

the contract your dad entered into.”

Tumingin siya sa kasintahan at nagbigay ito 
ng tingin na humihingi ng paumanhin. Hindi niya 
inaasahan na magsusumbong ito sa ina. Sinabi niya 
ang lahat dito, pati ang problema sa ownership 
ng kanilang kompanya. Sana lang ay hindi na ito 
nagkuwento. Hindi maganda sa imahe ng kompanya 
kapag napabalitang may iba talagang nagmamay-ari. 
Baka akalain ng mga buyers ay unstable ang business.  

Nabasa agad ng ina ng kasintahan ang pag-aalala 
niya. 

“Don’t worry, Rafael, sa amin lang ito. Gusto lang 
naming ipaabot ang suporta. Kung may kailangan 
ka, nandito lang ang pamilya namin.” Isang mapag-
unawang ngiti ang ibinigay ni Mrs. Ismael. 

“Thanks, Tita. Hopefully, I can fix this soon.” 

“So, ano ba ’yong plans n’yo ng mama mo para 
ma-solve ang problema?” usisa nito. Mukhang 
desidido itong makisali. 

“Pinag-iisipan pa po namin ng abogado.” Mas 
mabuti nang tipid ang sagot niya. 

Ngumiti itong muli. “Siya, hindi na kami 
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magtatagal ni Dominique. Dumaan lang kami para 
magpakita ng suporta.” Tumayo na ito. 

Pinauna ni Dominique sa paglabas ng pintuan 
ang ina. 

“I’m sorry, gusto lang talaga ni Mommy na 
makausap ka,” sabi ng kasintahan. 

“Okay lang,” sagot niya sabay akbay dito. 
“Ganyan talaga ang ina, madaling mag-alala.”

Ngumiti ito. “Sige, alis na kami.” Humalik ito sa 
kanya bago tuluyang umalis. 

Pagbalik sa kanyang lamesa ay lalong sumakit 
ang ulo niya. Sana ay maayos na niya ang problema 
kay Jannina.

—————

Nanonood ng balita si Jannina kasama ang 
mga katulong na sina Treseng at Paning sa kusina. 
Tumunog ang kanyang cellphone. Si Atty. Gatmundo 
uli. 

“Jannina, kahit ano’ng mangyari, huwag kang 
pipirma ng kahit anong kontrata diyan, ha? Hintayin 
mo munang mabasa ko bago ka magdesisyon. 
Huwag na huwag kang magdedesisyon na ikaw lang. 
Naiintindihan mo?”
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“Opo, narinig ko na po ’yan nang sandaang beses. 

‘Bye, Attorney, manonood pa ako ng TV.” At ini-off 
niya ang cellphone. 

May bumusina sa labas. Sumama siya kay Paning 
palabas para malaman kung sino ang dumating. 
Boring manood ng TV at tumambay sa pool buong 
araw. 

Puting kotse ang dumating at bumaba roon ang 
isang maliit at matandang babae. Masama agad ang 
tingin na ibinigay nito sa kanya at parang reyna itong 
pumasok sa loob ng bahay. 

Tinanong niya si Paning. Nanay raw ni Rafael 
ang babae. Ipinatawag siya ng matanda sa library 
para raw makausap. 

“I’m Mrs. Mila Bartolome, ang legal na asawa ni 
Bert Bartolome,” mapagmalaki nitong pakilala. 

Binigyan niya ng nagtatanong na tingin ang 
ginang. Sino ba ang Bert Bartolome na sinasabi nito?

“May ampon pala si Mildred,” patuloy nito.

Hindi siya natuwa sa tono nito sa salitang ampon. 
Gusto niya sanang magkomento ngunit matanda ito 
at turo ng kanyang Mama Mildred na masama ang 
sumagot sa mga matatanda. 
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“Kilala n’yo po ba ang mama ko?” magalang 

niyang tanong. 

Nagpalabas ng nakakainsultong ngiti ang ginang. 

“Kilala siya ng asawa ko.”

Ano raw? Itatanong niya sana kung ano ang 
ibig nitong sabihin ngunit bumukas ang pintuan at 
pumasok sa loob si Rafael. Nagbigay ito ng halik sa 
ina. Iniabot ng ginang ang dalang box dito. 

“Chocolate muffins for my baby,” sabi ng ginang 
sabay gulo ng buhok ni Rafael. 

Hmp! Mama’s Boy. Ayaw niya sa mga mama’s 
boys lalo na kapag maldita ang ina tulad ng kaharap 
niya. 

“Napadalaw kayo, Ma?” tanong ni Rafael. 

“Gusto ko lang makausap si Miss Canimo.” 
Taliwas kanina, wala na ang nakakainsultong tingin 
ng babae. Mukhang ayaw nitong malaman ng anak 
na tinatarayan siya nito. 

Napataas ang kanyang kilay. Ayaw niya sa mga 
doble-kara. 

May iniabot din sa kanya si Rafael. Isang box ng 
donuts. 
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“Ay, salamat,” galak na saad niya. Tumingin 

siya kay Mila Bartolome. “Wala na po ba kayong 
sasabihin? Pupunta na po ako sa kusina.”

“Wala na,” sagot nito. 

Tumakbo siya sa kusina para mapagsaluhan nila 
ng mga katulong ang donuts. Si Tresing ay galing 
Antique, at si Paning ay taga-Iloilo rin. Naiintindihan 
niya ang Bisaya ng mga ito. Nalaman niya sa dalawa 
na may girlfriend pala si Rafael—si Dominique daw. 

Hindi niya sinabi sa mga katulong na nandito siya 
sa bahay ni Rafael dahil gusto ng kanilang abogado 
na makasal siya sa lalaki. Tila walang alam ang mga 
ito tungkol doon. 

Ayon kay Atty. Gatmundo, kailangan niyang 
pakasalan si Rafael para mailipat sa kanilang dalawa 
ang pagmamay-ari ng kompanya. Kung hindi ay ili-
liquidate ang StoneWood at mapupunta sa charities 
ang lahat.   

Medyo nabigla siya. Simple lang ang pamumuhay 
nila ng kanyang Mama Mildred. Hindi sila maluho. 
At wala itong ikinukuwentong ari-arian. Ang alam 
lang niya, palagi itong pumupunta ng Maynila noong 
bata pa siya para bisitahin ang kanyang Papa Pablo. 
At nang nagkasakit na ang kanyang ina, halos hindi 
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na ito lumabas ng bahay.  

“Supplier ba sila ng pang-decorate sa garden?” 
tanong niya sa dalawang katulong.

“Real estate ang kompanya nila, ’Day,” sagot ni 
Paning. 

“Ah…” Walang ipinaliwanag sa kanya ang 
abogado tungkol doon. “Okay ba iyong business 
nila?”

“Kung pipitsugin ’yon, hindi magkakaroon ng 
ganitong bahay si Sir, ’Day,” ani Tresing.

“Punta tayo d’un sa opisina nila minsan,” aya 
niya sa mga kaharap.

“Sabihin mo kay Sir na dalhin ka d’un,” payo ni 
Paning.  

Iyon nga ang ginawa niya kinagabihan. 
Pagkatapos nilang kumain, nilapitan niya si Rafael 
para pakiusapan itong ipasyal siya sa StoneWood. 

“Sige, kapag may oras ako, ipapasyal kita.” At 
umakyat na ito ng hagdan para tunguhin ang sariling 
kuwarto. 

Ngunit nakalimang araw na ay wala pa rin. 
Gabing-gabi na ito umuuwi, kung minsan ay hindi 
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pa. Hindi na sila halos nagkikita. Nang tumawag si 
Atty. Gatmundo ay sinabi niya na parang ayaw siyang 
dalhin ni Rafael sa kompanya. 

“Kasi nga gusto niyang solohin iyon. Basta huwag 
kang pipirma ng kahit ano. Magtiis ka muna diyan 
at gagawan natin ng paraan na mapunta sa iyo ang 
lahat. At kung hindi man lahat, dapat mas malaki 
ang parte mo. Huwag mong kalimutan ang usapan 
nating dalawa sa hatian, ha?”

“Attorney, kailangan ba talaga ng kasal? Hindi po 
ba puwedeng hatiin na lang ang pera nang walang 
kasalan?”

“’Yun kasi ang gusto ni Mildred. Alam mo 
naman ang mama mo, medyo hindi matino mag-isip 
paminsan-minsan. Luka-luka ba,” walang-pasintabing 
saad nito. 

Sa tagal na nitong abogado ng kanilang pamilya, 
sanay na siya sa pambabalahura nito sa kanyang ina. 
Prangka ang dila nito. Sanayan lang. 

“Basta sundin mo lang ang mga iuutos ko at 
siguradong lalangoy tayo sa pera.”  

“Nga pala, Attorney, kaanu-ano ba ni Mama 
Mildred si Mrs. Mila Bartolome? Pinsan ba? Kapatid?”
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Napabuntong-hininga ito sa kabilang linya bago 

nagsalita. 

“Sila ang tunay na pamilya ng Papa Pablo mo.”

Napakunot ang noo niya. “Akala ko Bert 
Bartolome ang tatay ni Rafael, hindi Pablo.”

“Pablo lang ang tawag ng Mama Mildred mo kay 
Bert para hindi halata. Ayaw din niyang malaman mo 
ang katotohanan habang buhay pa siya.”

Kaya pala hindi nila laging nakakasama ang 
Papa Pablo niya. May iba pala itong pamilya. Siguro 
sa isang taon ay tatlong linggo lang kung magkita-
kita sila. Noon pa man ay naguguluhan siya sa set 
up nilang mag-anak. 

Kapag nagtatanong siya, katahimikan lang ang 
sagot ng kanyang mama. Nang lumaon ay hindi na 
siya nag-ungkat. Fifteen siya nang huling makita ang 
ama-amahan.  Kaya nagkadepresyon ang kanyang 
Mama Mildred dahil nag-away ang mga ito. 

Nakaramdam siya ngayon ng awa para sa 
kanyang mama. Alam niya ang hirap na pinagdaanan 
nito para lang sa kanyang Papa Pablo.

—————

Ilang araw nang walang disenteng tulog si Rafael. 
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May inaasikaso siyang lupa sa Pasig. May big time 
developer na gustong kumuha roon kaya ginagawa 
niya ang lahat para sa kanila iyon mapunta. Pumipikit 
na halos ang mga mata niya nang pumasok siya sa 
bahay. 

Kapag ganoong oras na siya umuuwi ay hindi 
na niya inaasahan ang mga katulong. Siya na ang 
nagbubukas ng gate at pintuan. Inila-lock niya ang 
pinto nang makita si Jannina na pababa ng hagdan. 
Naka-on ang lamp light sa sala at kitang-kita niya 
ang anyo ng dalaga.

Naka-puting sando at panty lang ito! 

Napanganga siya. Para itong nimpa na umiilaw 
sa dilim dahil sa kaputian. Hanep din ang umbok ng 
likuran at dibdib nito, lalo na ang maliit na baywang. 
Kahit siguro sino ang makakita rito ay mauulol. 
Biglang nagising ang kanyang mga kalamnan. Akala 
niya ay dederecho ang babae sa kusina, ngunit siya 
ang tinumbok nito. 

What does she think she’s doing? 

Naparalisa siya sa kinatatayuan. Sa totoo lang, 
akit na akit siya sa pisikal na ganda ng Ilonggang ito. 
Hindi siya makahinga habang papalapit ito. 

Plano ba talaga nitong akitin siya? Talagang 
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yayakapin na niya ang babae nang lumihis ito ng 
direksyon. Dere-derecho ito sa kala-lock lang niyang 
pinto. 

What? 

Lalabas ito na naka-undies lang? Napakunot ang 
noo niya nang sumalpok ito sa Buddha na nasa gilid 
ng pintuan. Bumagsak ito sa sahig at natumbahan 
ng mabigat at matigas na Buddha. Lumipad lahat 
ng libog niya.

Natawa siya nang malakas.  

“Saan ako?” naalimpungatang tanong nito. 
“Tulong…” anas ng dalaga. 

Napapangiting lumapit siya sa babae para 
buhatin ang Buddha. Kung hindi iyon nasalo ng 
katawan ni Jannina ay baka nabasag iyon. 

“Ano ba’ng ginagawa mo?” tanong niya. 

Mukhang hindi pa nakakabawi ang dalaga, 
parang  hindi siya nito kilala. Kumurap-kurap ito 
hanggang tila maalalang nasa pamamahay niya. 
Napatingin ito sa sarili, napayakap sa dibdib, at 
napatingin sa kanya. 

“Waaaah!” atungal nito. “Lumakad na naman 
ako nang tulog.”
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Natatawa siya ngunit biglang natahimik nang 

ibaba ng dalaga ang mga kamay na nasa dibdib nito 
para tulungan ang sarili na makatayo. Wala itong bra 
at manipis ang sando. 

Damn it! She’s destroying him!

At bago pa niya naalis ang mga mata sa dibdib 
nito ay isang suntok agad ang tumama sa kanyang 
kaliwang mata. 

“Bastos!” sabi nito bago tumakbo paitaas, pabalik 
sa silid nito. 

Naikuyom na lang niya ang palad. Kung puwede 
lang ay susuntukin din niya ang babae. 

Kinaumagahan, naglagay uli siya ng yelo sa 
mata. Pag-upo niya sa meeting, lahat ay concerned 
sa black eye niya. Sinabi niyang nadulas siya sa CR. 

Kinansela niya ang dinner date nila ni Dominique 
kasama ang mga kaibigan nito dahil ayaw niyang 
matanong uli kung saan nanggaling ang black eye. 
Ayaw niyang magsinungaling. 

Pag-uwi niya ay binigyan niya ng nakamamatay 
na tingin si Jannina. Minalditahan lang siya nito. 
Palayasin niya kaya? 

Dahil maaga siyang nakauwi, nakasabay niya 
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si Jannina na kumain sa hapag-kainan. Habang 
kumukuha ng kanin ay pinagbantaan niya ang babae. 

“The next time you get physical, it’s the street 
for you.”

“Whatever!” sagot nito. “Maghintay-hintay ka 
lang at makakahanap din ako ng malilipatan. Ayaw 
kong makisama sa isang manyak!”

Namilog ang mga mata niya sa huling tinuran 
nito. Gusto niya sanang depensahan ang sarili, ngunit 
nanahimik na lang siya. Kung hindi ay siguradong 
sasagutin lang siya nito nang pabalang. 

“Kailan mo ako dadalhin sa StoneWood?” tanong 
nito habang inaagaw sa kanyang tinidor ang huling 
slice ng hamonado sa serving dish. 

Nagtitigan sila, nagpalitan ng masasamang 
tingin. Sa huli, siya muli ang nagpalamang. Hinayaan 
na niya rito ang sweetened pork at kumuha na lang 
ng gulay. 

“Bukas dapat maaga pa lang ay nakabihis ka na. 
Alas nueve ako pupunta ng opisina.”

“Sige,” excited nitong sagot, hindi man lang 
nahiya sa pang-aagaw ng ulam sa kanya.
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Alas seis pa lang ng umaga ay gising na si Jannina. 
Gusto niyang pumunta sa StoneWood para makita 
ang sinasabi ni Atty. Gatmundo na pagmamay-ari ng 
Mama Mildred niya. Nagsuot siya ng floral printed 
sundress na pinaresan ng bolero at low-heeled shoes. 
Nag-lipstick siya ng pula. Pagbaba niya sa komedor 
ay napatitig sa kanya si Rafael mula sa pagbabasa 
ng newspaper. 

“O, ba’t parang na-bad trip ka bigla?” puna ng 
binata. 

“Huwag mo kasi ’ko titigan.” Inirapan niya ito.

Tumahimik lang ang lalaki. Pareho pala silang 
hindi kumakain ng kanin sa umaga. May pan de sal at 
tsokolate sa mesa. Hinati niya ang isang pan de sal at 
nilagyan iyon ng mayonnaise at keso at inilapit iyon 
sa harapan ni Rafael. Napatigil ito sa pagbabasa ng 
diyaryo at tinitigan ang ginawa niya. Mayamaya ay 
kinain din nito iyon.  

“Rafael, magpapakasal ba talaga tayo?” tanong 
niya habang naghahanda ng tinapay para sa sarili. 
“Paano ang girlfriend mo?”  

3 
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Nagkibit-balikat ito. “Hindi ko pa nga alam ang 

gagawin ko. Bakit? Excited ka nang pakasalan ako?”

Binelatan niya ito. “Nakakairita ka.”

Seryoso ang mukha na sumagot ito. “The feeling 
is mutual. Naiirita rin ako sa ’yo.”

“Don’t you know it’s rude na magsalita ng ganyan 
sa isang babae?”

“Ikaw ang nauna.”

“Naglalambing lang ako. Sineryoso mo naman 
agad.”

Hindi ito sumagot, tumutok lang uli sa binabasa. 

“Mister, ganyan talaga ako maglambing. Kapag 
galit ako, hindi ako nagsasalita.”

“Hindi ka nga nagsasalita kapag galit ka, naninipa 
lang at nanununtok.”

Pikon. 

Inubos na lang niya ang tinapay niya dahil baka 
masira lang ang magandang araw. Sa kotse ay hindi 
niya mapigil ang sarili na kulitin ang lalaki. 

“’Oy, ipa-semi kalbo mo kaya ang buhok mo para 
mas cute ka. Masyadong goody-goody kasi ang hairdo 
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mo. Bo-ring!” Saktong may nakita siyang barber shop 
sa daan. “Let’s stop! Let’s stop! Halika, let’s get you 
a new hairstyle.”

“Let go of my arm, Jannina. Mababangga tayo 
sa ginagawa mo.”  

Nakayakap na pala siya sa braso nito. Natawa 
siya at inalis ang mga kamay mula sa lalaki. 

“Baliw,” anito. 

Ikinuwento niya rito ang tungkol sa mga alaga 
niyang rabbit na sina Momito at Momita. Iniwan 
niya muna ang mga ito sa kanyang Tita Basilica. 
Babalikan niya ang dalawa kapag mayroon na siyang 
permanenteng matutuluyan. Na-mi-miss na niya ang 
mga alaga.  

Sabi nito, may mga rabbit din daw ito noon. 
Batbat at Botbot daw ang pangalan, kaso namatay 
dahil masyado raw mainit isang tag-araw. Hindi 
umano kinaya ng dalawa. 

Natawa siya. Hindi niya alam kung niloloko lang 
siya nito. 

Narating nila ang opisina nito sa Makati. Idinaan 
nito ang kotse sa basement at doon sila sumakay ng 
elevator paakyat sa 16th Floor. Hindi niya inaasahan 
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na malaki pala ang isang palapag ng gusali na 
inuokupa ng StoneWood Development Company at 
may limampung empleyado roon. Pagpasok nila sa 
entrada ay magalang na binati ng mga empleyado 
ang lalaki. 

Dinala siya ng lalaki sa isang malaking silid na 
puno ng larawan ng mga nakaraang projects nito—
dalawang gusali at limang subdivisions. Pag-upo niya 
ay nasagi niya ang plorera sa side table. Basag!

“Sorry!”

Napailing lang si Rafael. 

Napabuntong-hininga siya. Bakit ba kasi napaka-
careless niya? 

Dumerecho ang lalaki sa mesa nito at mula nang 
umupo ito ay hindi na naitaas ang mukha mula sa 
mga binabasang papeles. Siguro busy masyado kaya 
hindi na siya ma-e-entertain. Hindi na siya gumalaw 
para hindi na makasira pa, ngunit nang mangawit sa 
kauupo ay tumayo siya para tingnan ang miniature 
model ng isang gusali at ang larawan ng mga 
subdivisions na itinayo ng StoneWood. 

Hindi siya makapaniwala na may ganitong 
kompanya ang kanyang Mama Mildred. Oo nga at 
hindi sila kinakapos sa pera kahit hindi nagtatrabaho 
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ang mama niya, pero ang paliwanag ng ina ay may 
pension ito galing sa isang insurance company. Hindi 
naman siya nag-usisa. 

Lunch time ay nagpaalam sa kanya si Rafael 
na may pupuntahang meeting. Iniwan siya nito sa 
sekretaryang si Lanie. Inimbita siya ni Lanie na mag-
lunch kasama ng iba pa nitong ka-opisina. Tinanong 
siya ng mga ito kung kaano-ano niya ang kanilang 
boss. 

“Pinsan,” sagot na lang niya.

Paano ba dapat niya ipapakilala ang sarili? Hindi 
nila ito napag-usapan ni Rafael. Mas safe sigurong 
sabihin na magpinsan sila. Kapag friends, madaling 
mabigyan ng kulay. Idagdag pa na sa lalaki siya 
tumutuloy. 

Magalang siyang kinausap ng apat na empleyada.

Tinanong siya ni Lanie kung may lahing Español 
siya. Sinabi niyang Filipino ang mga lolo at lola niya. 
Siguro ay may mga kamag-anak sila na iba ang lahi 
dahil gaya ng Cebu, maraming Español noon sa Iloilo. 

Inilibot siya ni Lanie sa buong opisina pagbalik 
nila. Itinuro nito ang bawat division—ang accounting, 
human resources, engineering, at sales. Eksakto 
alas dos na nakabalik si Rafael, kasama ang isang 
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kagalang-galang na lalaki na napakalinis tingnan sa 
coat and tie at puting buhok. 

Pinabalik siya ni Rafael sa silid nito at ipinakilala 
sa abogado ng pamilya Bartolome. Nakaramdam 
siya ng takot dahil baka pagkaisahan siya ng mga ito 
gayong wala siyang abogado. 

“We can get married right now para mas maaga 
tayong makapagpa-annul ng kasal,” anang binata 
habang nakaupo sa executive chair nito.

Ang abogado ay nakatayo malapit sa bintana. 

“Now?” tanong niya. “You mean, ngayon?”

“Oo. The sooner the better. Sa gan’on lumalakad 
na ang araw para sa annulment. Wala namang clear 
provision for the annulment, basta makasal lang,” 
patuloy ng lalaki. “Prepare your self now, Jannina, 
para makaderecho na tayo sa huwes.”

“No!” malakas niyang tutol. “Kailangan ko 
munang ipabasa sa abogado ko ang anumang 
pipirmahan ko, may it be our marriage contract or 
any other deal.”

Nagkatinginan ang dalawang lalaki. 

“It’s just a marriage contract, hindi prenuptial 
agreement,” ani Rafael. “Hindi mo kailangan ng 
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abogado para basahin ang intricacies n’on. We can 
sign it this afternoon.”

“Ayaw ko nga! Xerox muna.”

Napasimangot ito. “Ngayon lang ako may oras 
para pumunta sa huwes. Masisira na naman ang 
schedule ko kapag ipinagpaliban pa natin ‘to.” 

Pero wala itong napagpilian nang magmatigas 
siya. Ipinakuha na lamang nito ang kopya ng marriage 
contract at iba pang dokumento na kailangang 
pirmahan para i-fax sa numero ni Atty. Gatmundo. 
Ang problema ay nasa Antique raw ang abogado at 
may kasong iniintindi. Bukas pa raw nito mababasa 
ang faxed documents. 

Inirapan niya ang dalawa nang muling makiusap 
ang mga ito na pumunta sila sa huwes. Hindi siya 
magpapauto, ever! May pangarap din siya sa buhay 
at kailangan niya ng kapital. 

Gusto niya ng pet shop. At kailangan niya ng 
pera para magkaroon ng seguridad ang kanyang 
kinabukasan. 

—————

Nakalubog si Dominique sa tinatapos na sales 
program sa laptop nang dumating ang kanyang 
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mommy sa opisina. 

“Hindi mo ba maibigay ang iba n’yan sa sekretarya 
mo?” tanong nito. 

“Gusto kong masiguro na succesful ang 
gaganaping launching ng subdivision sa Laguna kaya 
kailangan ako  ang gumagawa nito.” Perfectionist 
talaga siya. 

“Dominique, listen,” anang ina, “the girl is 
already in Rafael’s house kaya huwag tayong 
magpakakomportable. Minsan ka lang maka-
jackpot ng katulad ni Rafael. Kahit buong gabi kang 
magtrabaho sa opisinang ito buong buhay mo, hindi 
nito kayang pantayan ang puwedeng mapasaiyo kung 
asawa ka ni Rafael.”

Middle class ang pamilya nila. Housewife 
ang kanyang ina at engineer ang kanyang ama. 
Nauunawaan niya ang mommy niya. Ang gusto lang 
nito para sa kanya ay mas magandang buhay kaysa 
sa kinasanayan nila. 

Pero totoong mahal niya si Rafael. Kahit maliit 
lang ang suweldo nito ay tatanggapin pa rin niya 
ang binata. 

“You should give Rafael comfort right now. Paano 
kapag ang babaeng iyon ang nagbigay n’un? Talo ka 
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dahil mas madalas silang magkasama! Dapat kahit 
kasal na sila, until the annulment, masiguro mong 
ikaw ang mahal ni Rafael.”

Nalungkot siya nang marinig sa nobyo na ma-de-
delay ang kanilang kasal. Ngayon ay lalong bumigat 
ang loob niya nang malaman na nasa bahay na nito 
ang babae. 

“Okay, I’ll just finish this and I’ll give Rafael a 
visit.”

“Good girl.” Humalik sa kanya ang ina bago ito 
nagpaalam na uuwi. 

Nang matapos sa ginagawa ay nagmaneho siya 
papunta sa opisina ng kasintahan. Papaliko siya sa 
basement nang makita si Rafael na palabas ng gusali 
kasama ang isang mestiza. Nag-menor siya para 
masubaybayan ang mga ito. 

Nag-uusap ang dalawa at nakasimangot ang 
babae. Nakita niyang itinaas ni Rafael ang kamay 
para maalayan ang kasama nito pababa ng hagdan. 
Ito siguro ang babaeng galing Iloilo, ang kailangang 
pakasalan ni Rafael para makuha ang pagmamay-ari 
sa kompanya ng papa nito. 

Biglang may bumusina sa likuran niya.
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Wala siyang nagawa kundi ituloy ang sasakyan sa 

basement. Nang makapag-park ay hindi siya makaalis 
sa upuan. May kung anong takot na lumukob sa 
kanya. Kinuha niya ang cellphone sa bag at tinawagan 
ang kasintahan sa kabila ng pag-aalinlangan. 

“Kumusta?” tanong niya nang sumagot ang 
nobyo. 

“’Eto, okay lang.” Pagod ang boses nito. 

“Labas naman tayo.”

“Sure. Bukas dinner tayo. Listen, I’ll call you 
later. Nagmamaneho lang ako.” At tinapos na nito 
ang tawag.  

Kinabukasan ay sinundo siya nito at dumerecho 
sila sa paborito nilang restaurant sa Timog. Lumang 
bahay iyon na ginawang kainan at doon niya natikman 
ang pinakamasarap na paella. Gusto niya rin ang sans 
rival, bruschetta, at avocado shake sa nasabing resto. 
Una nila iyong nabisita noong nag-celebrate sila ng 
kanilang first anniversary. 

“Maganda siya,” sabi niya habang naghihintay 
ng kanilang order. 

Walang reaksyon si Rafael. 

“What are your plans?” tanong niya.
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“I’ll push through with the marriage and annul 

it afterwards.”

“Bakit kailangan pang sa bahay mo iuwi si 
Jannina?” hindi na nakatiis na komento niya. Hindi 
siya komportable sa set up ng dalawa. 

Sumeryoso ang mukha ng nobyo. “Walang 
kakilala dito si Jannina. At ayaw siyang tanggapin 
ni Mama kaya sa bahay ko siya pinatuloy. Alangan 
namang pabayaan namin siya. Kung makikilala mo 
siya, malalaman mo na isip-bata ’yon. Hindi siya 
puwedeng iwanan mag-isa at baka kung ano ang 
mangyari.” 

Hindi siya nakahirit. Pero hindi pa rin siya 
mapalagay na isang napakagandang babae ang 
kasama ni Rafael sa bahay. 


