
Love Me So Dearly - Jaimie Atienza

“What are you doing here?” nagtatakang tanong ni 
Josh nang makita si Cyrene na nakahilig ang ulo 
sa sandalan ng upuang bakal sa labas ng malaking 
building na iyon. 

“Huh?” tugon niya na bahagyang iniangat ang 
ulo nang marinig ang boses ng binata. Mahilo-hilo 
siya at nang makita niya ito ay para itong umiikot sa 
paligid niya. 

Naamoy nito ang hininga niyang amoy-alak; 
lasing siya. What the hell am I doing out here this late 
at night? 

“I’m sorry, Josh,” paumanhin niya matapos iayos 
ang sarili. “Can you please stay put?” Nahihilo pa rin 
siya habang  nakatingin sa pigura nito.

Hindi nito pinansin ang kanyang sinabi. “I said 
what are you doing here?” malumanay na ulit nito. 

“I’m just tired of my life, I’m tired of being pushed 
around, being used, and belittled.”  

Kumunot ang noo ni Josh; hindi makapaniwala sa 
narinig mula sa kausap. At work, she was the happiest 
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person he had ever seen; she would always smile and 
graciously do her job without any complaints. Ito na 
yata ang tipo ng babae na kayang gampanan lahat 
ng trabaho sa kompanya nila. 

Tumingin siya sa paligid. Alas doce na ng gabi 
at sa klase ng trabahong mayroon siya na isang 
loss prevention officer, kadalasang ang mga taong 
halang ang kaluluwa ay sa oras na iyon lumalabas. 
At sa isipin pa lamang na iyon, alam na niya na ang 
babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi ligtas 
sa labas ng building na iyon, lalo pa sa kalagayan 
nitong nakainom pa.

“Where do you live? I’m bringing you home,” 
bulong niya kay Cyrene na inilapit pa ang bibig sa 
tainga nito.

“I don’t want to go home,” tanggi nito na parang 
isang bata, may pailing-iling pa. Dahilan upang 
makadama siya ng awa rito; ito nga marahil ang 
dahilan kung bakit nandoon ang dalaga. 

“Fine… but you can’t stay here,” tugon niya at 
mabilis na nag-isip. “I can bring you to my place 
instead, if you don’t want to go home,” suhestyon 
niya.

“Oh no, it’s okay. I’ll sober up in—” Bigla nitong 
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itinuwid ang sarili mula sa pagkakasandal sa upuan. 
Para na itong nahimasmasan, ngunit sa kaiiling ay 
napatigil ito sa pagsasalita at biglang naduwal. Tatlong 
beses itong naduwal sa harapan niya. Hiyang-hiya si 
Cyrene at makailang beses na humingi ng paumanhin 
sa kanya. Ngunit nanaig pa rin ang espiritu ng alak. 
After throwing up, she then fell asleep just right after 
saying her last sorry.

—————

Kinabukasan…

Masiglang nag-inat-inat ng buong katawan si 
Cyrene mula sa mahimbing na pagkakatulog. She 
was refreshed, ngunit nang makita niyang iba ang 
kulay ng kumot at unan na yakap niya ay nagtaka 
siya. Doon lamang niya napuna na hindi iyon ang 
silid niya.

“Oh, crap!” bulalas niya at tumingin sa paligid. 
Nasapo niya ang ulo dahil biglang kumirot iyon nang 
inilibot niya ang mga mata sa paligid ng kuwartong 
kinaroroonan niya. Noon lamang niya naalala na 
lasing na lasing siya nang nagdaang gabi at sa totoo 
lang ay wala siyang maalala sa kung ano ang nangyari 
sa kanya. Nagsimula siyang mag-isip at pilit na inalala 
ang mga nangyari nang nakaraang gabi… until it 
finally occurred to her.
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Tinig ng isang lalaki ang huli niyang narinig. His 

calm and warm voice... si Josh. 

“Oh, my God!” muling bulalas niya. Si Joshua 
Panganiban? tanong niya sa isipan. Nakita n’ya ako 
ng gan’un? Naglasing siya dahil sa nobyo niya at ang 
pinakahuling tao na gusto niyang makakita sa kanya 
ay siya pang nakatagpo sa kanya. 

The guy that she had a secret crush on. Namula 
ang kanyang mga pisngi nang rumehistro sa kanyang 
isipan na natulog siya sa kama ni Josh. Nasa ganitong 
estado siya ng pag-iisip nang may pumasok sa pinto 
ng silid na iyon. Bahagya pa siyang nagulat.

“Oh, good morning,” bati ng binata nang 
makitang gising na siya. “How was your sleep?” 

“Good morning,” kabadong sagot ng dalaga, 
hiyang-hiya rito. Pumikit siya. “I am so sorry about 
last night.” Naghintay siya ng sermon mula sa kausap 
ngunit nang ilang segundong wala siyang narinig na 
anumang sagot mula rito ay idinilat niya ang kanyang 
mga mata. Napahiya pa siya nang makita itong 
nakatingin lamang sa kanya at may mapanuksong 
ngiti. “Why...” Tatanungin sana niya ito kung bakit 
ganoon ang ngiti nito nang muling kumirot ang ulo 
niya at wala sa sariling hinawakan iyon. 
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“Headache?” 

Narinig niyang may halong pag-aalala sa tinig 
nito, ngunit ipinagsawalang-bahala niya lamang iyon. 

Hangover lang ’yan, Cyrene, he is out of your 
league. ’Tsaka may nobyo ka na. Magtigil ka! singit 
ng isipan niya. 

“Hey, are you okay?” tanong nito at nakuhang 
muli ang atensyon niya. “I brought you breakfast 
earlier at aspirin para paggising mo ay mabawasan 
’yang sakit ng ulo mo.” 

“Thank you… and I’m really sorry about last 
night,” seryosong paumanhin ng dalaga.

“It’s nothing. Malinis naman na ang mga damit 
ko,” tugon nito na sadyang nanunuksong ngumiti.

“What?” aniyang namilog ang mga mata. “You 
mean, I threw up on you last night?” 

“Unfortunately,” tumatangong tugon nito.

“Oh, my God, I’m so sorry!” tarantang sabi niya. 
“I didn’t mean…” May sasabihin pa sana siya nang 
biglang may kumatok sa pinto ng kuwarto. Pumasok 
ang isang may-edad ng babae ngunit kakikitaan 
ng resemblance kay Josh. Makikita pa rin ang 
kagandahang taglay nito kahit sa ganoong edad na. 
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Nais sana niyang umalis sa kama at tumayo upang 
batiin ang bagong dating, subalit walang lakas ang 
kanyang mga binti. Tumuwid na lamang siya sa 
pagkakaupo. 

Hindi niya maialis ang hiyang nararamdaman 
dahil napilitan si Josh na iuwi siya sa bahay nito 
kung nasaan din nakatira ang ina nito. Ano na lang 
ba ang magiging impression nito sa kanya? Ng future 
mother-in-law niya? 

Dream on, Girl! sigaw ng isang bahaging iyon ng 
kanyang isipan, dahilan upang lumungkot siya. 

“What’s wrong, Hija?” kunot-noong tanong ng 
may-edad nang babae na lumapit pa sa kanya.

“She’s my mom,” pagpapakilala ni Josh sa ina. 

“Cyrene Fabillaran po,” magalang na pagpapakilala 
niya. Pinilit niyang bumaba ng kama upang maayos 
itong harapin. “Ma’am, I’m so sorry po…” simula niya, 
ngunit inunahan na siya ng matanda.

“You don’t have to explain yourself, Dear. Josh 
told me what happened,” anito, dahilan upang 
mapatingin siya sa binata. “I’m just checking if you’re 
okay now.” 

“Yes, Ma’am… I am really sorry, and thank you 
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so much,” sabi niya rito matapos itong magpaalam 
upang pumasok na sa trabaho.

—————

“Do you want to talk about what happened last 
night?” seryosong tanong ni Josh matapos siyang 
igiya sa kusina. Inilapag nito ang dalang breakfast 
tray sa mesa; ang tray na naglaman ng kanyang 
almusal na dinala nito kanina sa silid. Nakakain na 
siya ng agahan.

“Would you mind if not right now?” pakiusap 
niya. “I know you deserve an explanation.” 

“It’s okay if you don’t want to talk about it 
yet, I don’t mind,” kalmadong tugon nito, dahilan 
upang kiligin siya. His warm voice would always 
get into her. She melted everytime he talked that 
way. Na-i-in love na ba siya rito? Halos lahat na yata 
ng lalaking nakilala at nakahalubilo niya ay wala 
nang ginawa kundi ang magmayabang, magmalaki 
at magpahangin, but him… he seemed to be very 
different and natural. Napakakalmado nito at ang 
boses nitong napakalambing sa pandinig ay hindi 
nakakatulong sa kanya upang iwasan ito. 

“Thank you,” tugon niya. “Wait, where are my 
clothes?” biglang tanong niya nang mapagtantong 
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malaki ang damit na suot niya. Gray t-shirt iyon na 
marahil ay pag-aari ng binata dahil sa size niyon.

“Wait here,” nangingiting turan nito. Kahit 
curious ay naghintay ang dalaga sa kinatatayuan 
niya. 

I’m wearing his shirt! kinikilig na sigaw ng isipan 
niya at bahagyang inamoy pa iyon, ngunit nang may 
narinig siyang tunog sa bandang kusina ay umayos 
siya. Behave.

Katulad niya, namamasukan si Josh sa branch 
ng isang billion dollar retail company sa American 
Canyon, California at halos isang taon na rin ito roon. 
Si Cyrene ay kabilang sa assistant managers doon 
and the youngest one holding that position at age 
twenty-five. Limang taon na siyang nagtatrabaho sa 
kompanya. 

“I had to wash it, nadumihan din kagabi,” basag 
ng binata sa kanyang pag-iisip.

Namilog ang kanyang mga mata. “Wait, nagta-
Tagalog ka?” 

“Yeah,” tugon nito Josh na inabot ang mga damit 
ng dalaga. “Hindi man ako ipinanganak sa Pilipinas, 
tinuruan naman ako ng mama ko na magsalita ng 
Tagalog, so I can speak and understand the language.”
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“Ang galing naman! ” humahangang sabi niya. 

“Sorry, hindi ko na-realize agad, hangover lang 
siguro.” Binigyan niya ito ng napakatamis na ngiti.

“Yeah… pero kahit na dito ako lumaki, gusto ko 
pa rin makita ang pinagmulan ng mama ko. Ikaw? 
Ano naman ang story mo?” 

“Magandang makita mo ang Pilipinas. Ako 
naman d’un ako ipinanganak, pero sa tulong ng 
daddy ko, nakarating ako dito para sa future ko,” 
maiksing kuwento ni Cyrene.

“I see… iniisip ko pa rin nga kung saan ako 
pupunta pag nagbakasyon ako d’un,” tatango-
tangong tugon ni Josh.

“P’wede kitang samahan, ’yun ay kung gusto mo. 
Marami pa akong hindi napupuntahang lugar doon, 
eh. Gusto ko rin namang bumalik sa Pilipinas,” aniya. 
Kahit saan pupunta ako basta kasama kita! sigaw ng 
isip niya.

Namayani ang katahimikan sa pagitan nila.

“Salamat talaga sa pagkupkop mo sa ’kin kagabi 
at sa paglalaba ng damit ko,” basag niya. “I mean, 
hindi mo naman kailangang gawin, eh, pero ginawa 
mo pa rin,” nahihiyang dagdag pa niya habang sa 
loob-loob niya ay sobrang kinikilig. Mismong ang 
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binata pa ang naglaba ng mga damit niya!

“Not a problem,” kaswal na tugon nito. “Tara 
na?” tanong nito matapos tumingin sa wristwatch 
nito.

“Oh, yeah…” tarantang sagot niya nang 
maintindihan ang ibig sabihin ng kausap. Kailangan 
na nilang pumasok sa trabaho. “Magbibihis lang ako, 
ha?” paalam pa niya.

Nakangiting tumango si Josh. Iniwan na niya ito 
upang bumalik sa silid nito kung saan siya nagpalipas 
ng gabi.

Pagpasok sa kuwarto ay ni-lock ni Cyrene ang 
pinto. Tinitigan muna niya ang kabuuan ng silid ng 
binata; simple lamang iyon. Black and white ang color 
combination ng furniture at wall paint, lalaking-lalaki 
ang dating. Pinuno niya ng hangin ang kanyang baga 
na tila ba nais niyang namnamin ang amoy ni Josh 
doon. 

Mabigat man sa loob at ayaw pang umalis ay 
alam niyang naghihintay ang binata sa labas ng 
kuwarto, kaya madali niyang isinuot ang kanyang 
damit. Bago pa ilagay sa hamper ang t-shirt ni Josh 
na ipinahiram nito sa kanya ay inamoy at niyakap 
pa niya iyon upang muli ay malanghap ang amoy ng 
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binata. 

Ilang sandali pa’y binabagtas na nila ang daan 
patungo sa trabaho.

“Josh, salamat talaga sa ginawa mo kagabi, ha?” 
muling pasasalamat ni Cyrene habang nasa loob sila 
ng kotse ng lalaki.

“You know, hindi mo naman ako kailangang 
pasalamatan pa nang ilang beses. It’s no biggie, really. 
Alam ko naman na gagawin mo rin ang ginawa ko 
kung magkapalit tayo ng sitwasyon,” tipikal na tugon 
nito.

Baka pinagsamantalahan pa kita, aniya sa sarili, 
dahilan upang mamilog ang kanyang mga mata.

“Ah, sino nga pala ang nag-alis ng mga damit ko 
kagabi?” hindi niya mapigilang tanong. Hindi niya 
maalalang kusa niyang tinanggal ang mga damit.

“Don’t worry, my mom did it,” nangingiting tugon 
nito. “Pinalabas pa talaga niya ako ng kuwarto ko.” 

 “I see… p’wede pakisabi na lang sa kanya na 
thank you. I truly appreciate it,” Nadismaya siya sa 
nalaman. It would be nice if it were you... 
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Antok na antok si Josh nang araw na iyon. Wala 
siyang tulog nang gabing lumipas. Kahit na hapon 
pa ang pasok niya ay maaga siyang nagising dahil sa 
dalaga na boss nga niya, at ang masaklap pa ay alas 
doce pa ng madaling-araw ang kanyang uwian. 

Wala siyang uniporme na sinusunod kumpara 
sa ibang associates at managers na nagtatrabaho 
sa kompanyang iyon dahil sa posisyon niya bilang 
isang loss prevention officer. Ang loss prevention 
officer ay siyang nag-mo-monitor, nag-re-report at 
nagbibigay ng solusyon sa mga pangyayari o sa mga 
sitwasyon tungkol sa kaligtasan ng lahat ng customers 
at employees ng kompanya, shrinkage, sa paghawak 
ng pera, at pagnanakaw. Mukha man itong madali 
para sa iba dahil naglalakad lamang ang mga LP 
officers sa loob ng store at tahimik na nakikihalubilo 
sa mga parokyano, habang inoobserbahan ang mga 
customers who looked suspicious, madalas ay may 
mga oras na maaaring manganib din ang buhay ng 
mga ito.

Nagdesisyong bumili si Josh ng iced coffee sa 
loob ng McDonald’s na makikita rin sa loob ng store. 
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Nang nakabili ay kaagad siyang bumalik sa maliit na 
opisina ng mga LP officers; nagsisilbing surveillance 
room na rin iyon. Umupo siya sa harapan ng maliliit 
na TV sets upang mag-obserba sa kabuuan ng 
building. 

Ang bawat camera ay nakatutok sa iba’t ibang 
anggulo na nasasakop nito, kaya naman kitang-kita 
niya ang nangyayari sa loob ng store. Isang buong 
oras na naupo siya sa harapan ng monitors at nang 
maubos na ang iced coffee na iniinom niya ay 
nagdesisyon na siyang tumayo at lumabas ng silid 
upang mag-obserba sa paligid ng tindahan. Ngunit 
napatigil siya nang mapuna sa isang monitor si 
Cyrene na papasok sa loob ng store gamit ang main 
entrance door ng building.

Napabalik ang binata sa pagkakaupo at 
pinagkasyang tingnan ang dalagang kapapasok 
lamang. 

“Oh, you came back?” wala sa sariling nabigkas 
niya patungkol dito. Iba na ang suot ng babae 
kumpara kanina nang isabay niya ito sa pagpasok 
sa trabaho makailang oras lamang ang nakalilipas. 
Bago sila naghiwalay sa parking lot ay sinabi nito 
sa kanya na kailangan nitong umuwi sa apartment 
upang maligo at magbihis. Napailing-iling pa siya 
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nang makitang parang walang nangyari sa dalaga 
nang nakaraang gabi at masaya pa nitong binabati 
ang bawat associate at customer na nakakasalubong 
nito. 

“What the hell are you doing, Josh?” mahinang 
sita niya sa sarili nang mapagtantong kusa niyang 
itinutok ang mga surveillance cameras ng store sa 
dalaga. Mula sa main entrance door hanggang sa 
nagsisilbing kusina ng mga trabahador doon kung 
saan din sila kumakain kapag break or lunchtime nila, 
na makikita sa bandang likod ng store. Nakita niya 
itong nag-time in sa bundy clock bago dumerecho na 
sa manager’s office. Napabuntong-hininga na lamang 
siya nang mawala na ito sa kanyang paningin dahil 
wala nang camera sa loob ng opisinang iyon. 

Focus on your job and stick to your promise, Josh, 
anang matinong bahagi ng isipan niya.

She was so pretty last night, sabi naman ng 
kabilang bahagi ng utak niya. 

Pinangko niya ang dalaga matapos nitong 
mahimatay nang nakaraang gabi dahil sa sobrang 
kalasingan, isinakay sa kotse at iniuwi sa bahay 
niya. Tinawagan niya ang ina upang sabihin dito 
na sa kanila muna magpapalipas ng gabi si Cyrene. 
Ipinaliwanag niya rito ang buong pangyayari. Nang 
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makarating sila sa tahanan niya ay dinala niya ang 
dalaga sa kanyang silid at si Mrs. Panganiban ang 
nag-alaga at nagbihis dito. Pinalabas pa nga siya ng 
ina nang bibihisan na si Cyrene.

Natagpuan na lamang ni Josh ang sarili na 
pinapanood ang dalaga habang ito ay mahimbing 
na natutulog. Hinawi pa niya ang hibla ng buhok na 
nakatakip sa mata nito at nakita niya ang mahahabang 
pilik nito. Muntik pa nga siyang mawala sa sarili nang 
tinitigan niya ang mga labi ng dalaga. Mala-rosas 
ang kulay ng labi ng babae at tila kay sarap halikan. 
Gusto sana niyang hagkan ito ngunit nagpigil siya. 
Kinumutan na lamang niya ito at nahiga sa futon na 
malapit sa kanyang kama. 

Para sa kanya, iyon ang kauna-unahang 
pagkakataon na nagdala siya ng babae sa bahay at 
nakasama sa isang kuwarto na sila lang dalawa at 
walang nangyayari sa kanila. 

When was the last time ba na nagdala ka ng babae 
rito? tanong niya sa sarili. 

Yes, that’s the truth; he did not want to commit 
anymore, for only one reason, and that was his job. 
Hindi man ito mukhang delikado sa paningin ng 
ibang tao, ngunit kung ilalagay ang sarili sa katayuan 
ng isang LP officer na kagaya niya ay doon lamang 
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mapapatunayan na delikado rin pala ang trabahong 
iyon. Alam niya iyon dahil naranasan na niya ang 
manganib ang buhay niya pati ang taong mahal niya 
sa buhay habang ginagampanan ang trabaho. 

Anim na taong nagtrabaho si Josh sa Walmart 
bilang isang loss prevention officer, ngunit bagong 
lipat lamang siya sa store na iyon sa American 
Canyon dahil sa mapait na nakaraan. Dati siyang 
nagtatrabaho sa Rohnert Park store, isa pang branch 
sa parehas na kompanya, halos isang taon na ang 
nakalilipas matapos ang insidenteng iyon. 

Nagkaroon ng hostage-taking sa loob ng store. 
Ang salarin ay nahuli ni Josh at ng kanyang mga 
kasamahan na nagnanakaw ng malaking TV sets 
gamit ang exit doors ng store. Nagpanggap itong 
nagtatrabaho sa kompanya at inilalabas ang mga 
LCD HDTVs para raw sa customer, ngunit sa exit 
door ito lumabas imbis na sa main door ng store 
kung saan tsini-check ang resibo ng bawat customer 
at sinumang empleyado ng store na may dalang 
merchandise. Maayos sana ang pagkakahuling iyon 
dahil hindi na nanlaban pa ang suspect, kaya naman 
hindi na nila ito pinosasan pa. Ngunit nang makita 
ng magnanakaw ang isang dalaga na naglalakad 
patungo sa direksyon nila ay patakbong nilapitan nito 
ang huli at hinablot sa leeg gamit ang braso, sabay 
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tutok ng isang maliit na keyfob gun na nakatago 
pala sa medyas sa loob ng sapatos nito. Nagulat ang 
dalaga sa nangyari gayundin si Josh at ang grupo 
niya. Ang akala nilang maayos na pagsuko nito sa 
kanila ay hindi na magdudulot pa ng aberya, ngunit 
mali ang akalang iyon.

Habang mahinahong nakikipag-usap si Josh sa 
kriminal upang ito ay sumuko na, alalang-alala siya sa 
hostage dahil mahalaga ito sa kanya. Nobya niya ito.

Nang minsang lumuwag ang pagkakahawak 
ng hostage-taker sa leeg ng babae, nakasilip ng 
pagkakataon ang huli upang makatakas dito. Mariin 
nitong tinapakan ang paa ng lalaki at kinagat ang 
brasong nakapulupot sa leeg nito. Nasaktan ang 
suspect at nabitawan nito ang biktima na mabilis na 
nakatakbo. 

Sa galit ay itinutok nito ang baril sa babae 
at pinaputukan nang dalawang beses. Nang mga 
sandaling iyon ay tumatakbo ito sa direksyon ni Josh 
at tumama ang mga bala sa ulo ng babae. Walang 
buhay na bumagsak ito sa mga bisig ng nobyo na 
noon ay papasalubong dito upang protektahan. 
Binaril ng mga pulis ang suspect at namatay ito on 
the spot. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng tindahan.   

“Are you okay, Josh?” pukaw ni Zack sa kaibigan 
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nang makita siyang nakatitig lamang sa monitor, 
dahilan upang bumalik ang kanyang kaisipan sa 
kasalukuyan. Naramdaman din niyang uminit ang 
bahaging iyon ng kanyang mga mata, lumuluha na 
pala siya. 

Bahagya pa niyang ipinikit ang mga mata at 
pinahid ang luha upang hindi iyon mapuna ng 
katrabaho.

“Yeah, I’m okay, there’s just something in my 
eye,” pagsisinungaling niya rito. Hindi nito alam 
ang nakaraan niya sa store kung saan siya dating 
nagtrabaho, ang nakakaalam lamang ng mga 
nangyari ay ang store manager ng branch nilang iyon.

“Oh, do you need me to blow it for you?” tukso 
pa ni Zack na sadya talagang palabiro at nakaakmang 
bubugahan nga ng hangin ang kanyang mata nang 
pigilan niya ito.

“Stop it, Dude, hindi ko kailangan ng tulong 
mo,” nangingiting tugon ni Josh habang inilalayo 
ang mukha niya sa kaibigan. Huminga pa siya nang 
malalim upang palisin ang sama ng loob at lungkot 
na nadarama sanhi ng alaala ng trahedyang iyon.

“Can we please have 511 to dial 326,” tawag ng 
boses sa intercom na ang tinutukoy ay ang extension 
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ng department nila. Ibig sabihin niyon ay may 
kailangan silang tingnan o subaybayan. Tumalima 
kaagad ang dalawang lalaki; hinarap ni Zack ang 
monitor kung saan makikita ang department na 
kailangan nilang tawagan habang si Josh ang nag-
dial ng extension ng department na iyon sa telepono.

“Yeah?” maiksing bungad niya.

“Can you please check the video from five 
minutes ago and keep a record of the customer’s 
face?” pakiusap ng isang boses-babae sa kabilang 
linya. Kilalang-kilala niya ang tinig na iyon. 

“Cyrene? Bakit? Ano’ng nangyari?” 

“Yes, Josh, it’s me. May customers kasi kami just 
a few minutes ago, sinusubukan nilang mag-sign up 
ng two years contract sa isa sa mga cellphone carriers 
namin, kaso ’yung mismong customer na nag-sign up 
ay binigyan kami ng fake ID,” paliwanag ni Cyrene. 

“Zack is checking the video right now. Ano’ng 
sinabi mo sa customer?” 

“I told him no. We can’t sell the phone to him, 
period,” matapang na tugon nito.

“Dapat hindi mo na ginagawa iyon. Sana 
ipinatawag mo na lang ako, o kaya isa sa mga LP 



Love Me So Dearly - Jaimie Atienza
officers natin dito para i-handle ang situation, baka 
ikaw ang pag-initan nila,” sita niya. Nagulat pa siya 
sa sariling reaksyon. Biglang-bigla ay nag-alala pa 
siya para sa dalaga. 

“It’s okay, Josh. And besides, may karapatan rin 
naman akong magdesisyon dito; assistant manager 
ako, remember?” 

“I know, but not in situations like this. Sakop ko 
na ang area na iyan,” aniya na pinagtatakpan ang 
sarili sa nararamdamang pag-aalala para sa kausap.

“Teka, bakit ka ba nagagalit sa ’kin?” tugon ni 
Cyrene na natutuwa sa reaksyon ng binata. Hindi 
man nito nakikita ang mukha ng kausap sa telepono, 
alam nito na nag-aalala si Josh dahil sa boses nito. 
’Tsaka you’re there to look after me as well, just like 
what you did last night, dagdag ng isipan nito.

“I’m just saying, sa susunod ay tawagin mo 
na lang ako bago ka magdesisyon tungkol sa mga 
ganitong sitwasyon,” paliwanag niya.

“Okay, gagawin na po, Sir,” nangingiting tugon 
nito at matapos magpasalamat sa kanya ay ibinaba 
na ang receiver. 

Sa LP office ay ipini-print na ni Zack ang imahe 
ng dalawang lalaki na nasa video at idinikit iyon 
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sa board kung saan nakasabit ang mga larawan ng 
customers or suspects na nahuhuli nila sa store. 
Ipinaalam na rin ni Josh sa iba pang mga kasama 
ang nangyari at nang matapos ay lumabas siya ng 
opisinang iyon at tinungo ang lokasyon ng dalaga. 

Namataan siya ni Cyrene habang papalapit siya 
rito at sinalubong siya. “Nakuhanan n’yo na ba sila 
ng pictures?” tanong nito. 

“Zack did, parehas niya silang kinunan ng 
pictures at nai-post na rin namin ang pictures nila sa 
board para makita ng grupo namin ang mga mukha 
nila, para next time na bumalik sila dito sa store, may 
ideya na kami kung sino sila,” sagot niya. “And you, 
you need to watch out. Kahit na assistant manager 
ka dito sa loob ng store, you’re still helpless outside.” 

“I know, but I’ll be just fine… don’t worry,” turan 
nito. “Bakit parang nag-o-overreact ka ’ata?” dagdag 
pa nito na ikinatutuwa ang pag-aalalang nakikita sa 
mukha ni Josh. 

“Well, I’m just saying, after seeing you all drunk 
last night, I don’t think you’ll be safe if they’d see 
you that way,” taas-kamay na paliwanag niya. He 
was overreacting indeed. Minsan mo lang nakitang 
nakainom, halos para ka nang tatay kung magpangaral. 
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“I know, it won’t happen again!” depensa nito, 

sabay taas pa ng kanang kamay nito. “Promise.”

“Yeah, yeah,” nang-iinis na tugon niya, ngunit 
napakalambing pa rin ng tunog niyon sa pandinig 
ng dalaga. For some reason, ikinatutuwa ni Josh ang 
conversation nilang iyon. 

Don’t let your guard down! biglang sigaw ng isipan 
niya, pagpapaalala na huwag siyang masyadong 
maging malapit sa babae. 

Sumeryoso siya. “Just be careful next time, 
Cyrene.” Iyon lang at nagsimula na siyang lumayo.

Napapailing na bumalik ang dalaga sa puwesto 
nito.
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Natutuwa si Cyrene sa mga nangyayari. Sa wakas ay 
nagkaroon na rin sila ni Josh ng pormal na usapan 
maliban sa regular na hi at hello na batian nila sa 
trabaho. Ang ikinaiinis lang niya ay ang pagiging 
malamig nito sa kanya.

Madalang silang magkita, kahit nagtatrabaho 
sila sa iisang gusali ay magkaiba naman ang schedule 
nila. Pang-umaga ang kanyang work shift hanggang 
alas cinco ng hapon, habang si Josh ay papasok 
ng alas tres ng hapon. Kahit na dalawang oras ang 
window nila upang magkita, nagkukulong naman 
si Josh sa LP office upang magmasid sa monitors, 
habang siya ay kailangang gawin ang paperworks 
sa opisina. Nakikita lamang niya ang binata kapag 
magra-rounds na ito sa store at siya ay paalis na.

She has a big crush on him. Naaalala pa niya ang 
unang pagkakataon na nakita niya ito sa tindahan; 
hindi sila pormal na nakapagpakilala sa isa’t isa 
dahil mabo-blow ang cover ng binata. He looked 
so sexy… with the way he walked, napakamarahan 
ngunit kakikitaan ito ng tikas sa pagtayo. Simple rin 
lang itong manamit subalit makikita ang magandang 
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katawan at ang malapad na dibdib.  

“Do you need help?” tanong ni Cyrene isang araw 
na makita niya ang isa sa mga associates niya na 
nagpupunas ng spill sa tiled flooring ng building nila. 
Galing siya sa associate lounge noon at kaliliko lamang 
sa isang pasilyo kung saan niya nga nakita ang babae.

“No, it’s okay, Miss Fabillaran. I am almost 
done, anyway,” tugon nito na nagpupunas patungo 
sa direksyon kung saan siya nakatayo, dahilan 
upang mapahakbang siya papalayo rito para hindi 
nakaharang sa daanan nito.

“Could you please help her out?” parang nang-aasar 
na sabi ng isang pamilyar na boses sa kanyang likuran. 
Nagulat siya sa tinurang iyon ng pinagmumulan ng 
boses at napahakbang siya patalikod. Dahil sobrang 
lapit ni Josh sa kanya ay na-out of balance siya at 
bahagyang napatumba. Kaagad siyang sinambot ng 
matitipunong braso nito bago siya bumagsak sa sahig 
at itinayo siya nito. Bahagya siyang umatras.

Tumikhim muna siya bago tinugon ang pang-aasar 
nito. “I just asked her if she needed help.” 

Napangiti ito. “I know…” 

Isa pa sa mga nagustuhan niyang feature ng 
binata ay ang height nitong 5’9’’. Not to mention na 
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wala itong buhok. 

Cyrene was the type of woman na ayaw sa 
lalaking walang buhok. But Josh… he was different. 
Bumagay sa features nito ang walang buhok. 

Stop daydreaming, Cyrene! saway ng isip niya. 
You do have a boyfriend, remember?

Napabuga na lamang siya ng hangin. 

—————

“Can I get your phone number?” malumanay na 
tanong ni Josh nang minsang magkasalubong sila 
ni Cyrene sa tapat ng time clock sa likurang bahagi 
ng building. Kalalabas lamang ng dalaga ng opisina 
noon at magtutungo sana sa associate lounge upang 
uminom ng tubig nang dumating ang binata upang 
mag-time in at magsimulang magtrabaho. 

Natunaw na naman ang puso ni Cyrene sa narinig 
mula rito. Ibang-iba talaga ang dating sa kanya ni 
Josh, kumpara sa nobyo niya at sa ibang lalaking 
nanligaw sa kanya. Kadalasan ay mayayabang ang 
mga iyon at napakalaki ng kumpiyansa sa sarili 
ngunit wala namang ibubuga. Ang mga ito ay hindi 
kagaya ni Josh na simple ngunit ikabibihag ng kahit 
na sinong babae ang bawat salita at kilos nito.
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Sure, gusto mo pati home address ko ibigay ko pa, 

eh, sagot ng puso niya.

“Bakit ko naman ibibigay sa ’yo number ko?” 
taas-kilay na tanong niya na inilapit pa ang mukha 
sa lalaki. She was teasing him, dahilan upang malito 
at mawala ang composure nito.

“So, you can call me if you need me,” nakangiting 
tugon na lamang nito na hindi napigilang tumitig sa 
kanyang mga labi. 

Get a grip, Josh, stay away while you can! utos 
ng isip nito.

“At bakit kailangan mo pang makuha ang contact 
number ko kung ikaw ang tatawagan ko kapag 
kailangan kita?” Lalo pa niyang inilapit ang sarili sa 
binata. 

Hindi ito kaagad nakatugon. Nararamdaman nito 
na ang barrier na inilagay nito sa pagitan ng sarili at 
ng mga babae ay madaling natibag ni Cyrene. 

“Same reason...” mayamaya ay sabi nito, na 
bahagya na rin lumapit sa kanya; halos gadaliri na 
lang ang pagitan nila sa isa’t isa. There was something 
about her na humahatak kay Josh upang lalong 
mapalapit sa dalaga. Papayuko na sana ito upang 
abutin ang kanyang mga labi ngunit natigilan ito.
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What are you doing, Josh? Go away! sigaw ng 

isipan ng binata. Subalit tumatanggi ang puso nito. 

“Ibigay mo na lang sa ’kin number mo at ako  
ang tatawag sa ’yo,” basag ni Cyrene na nangingiti 
ngunit muntik na ring madala sa panunuksong 
sinimulan niya. Mabuti na nga lang at nasa trabaho 
sila, kung hindi ay baka hindi lang halik ang maaaring 
mamagitan sa kanila. 

Parang nahimasmasan naman si Josh nang 
marinig ang kanyang sinabi. Namula ang mga 
pisngi nitong very light brown ang skin tone. Pure 
Filipino ito. He was very masculine yet he was 
gentle on the inside. Ang mga mata nitong animo 
nangungusap kapag tumitingin, ang matangos nitong 
ilong na bumabagay sa mga labi nitong natural ang 
pagkakaukit at mukhang napakasarap halikan.

Hindi na ito nakipag-argumento pa kay Cyrene, 
tumikhim muna ito bago ibinigay ang contact number 
sa kanya at nagpaalam upang umalis. 

Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi habang 
pinagmamasdan ang papalayong pigura nito. Subalit 
napawi iyon nang maalalang hindi pa tapos ang 
relasyon nila ni Kevin.

Ilang buwan pa lamang silang magkarelasyon 
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ni Kevin ay nais na niyang kumalas mula rito. She 
thought he was the one. Napakabait nito noong 
una niya itong makilala halos isang taon na ang 
nakalilipas, nang bago pa lang ito sa kompanya. 
Kagaya ni Josh, may ibubuga rin ito pagdating sa 
hitsura. Part Filipino si Kevin; ang ina nito ay isang 
Filipina habang ang ama nito ay isang Amerikano, 
ngunit nakuha nito ang kulay na kayumanggi ng ina. 

Loss prevention officer din ang lalaki sa parehas 
na kompanya, ngunit simula nang maging official 
na magkarelasyon sila ay napilitang magpalipat ang 
binata sa Fairfield store upang hindi magkaroon ng 
conflict sa kanila at sa company policy nila na bawal 
maging magkatrabaho sa iisang department ang 
dalawang associates na may relasyon, lalo pa sa case 
nila na manager ang dalaga. 

Maayos naman ang takbo ng relasyon nila 
hanggang magbago ang lahat ng iyon. Natuklasan 
ni Cyrene na nagda-drugs si Kevin at kapag 
pinagbabawalan niya ang binata ay sinasaktan siya 
nito, not to mention kapag high ito ay nilalait-lait 
at minamaliit siya. Makailang beses man niya itong 
subukang hiwalayan ay nagmamakaawa itong huwag 
niyang iwan. 

But that night was too much. Hindi niya 
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makausap nang matino ang nobyo, ilang araw na 
kasi itong hindi nakakatikim ng ipinagbabawal na 
gamot. Ngunit hindi pa rin makatiis si Kevin at dahil 
sa hayok na ito sa droga ay pinagbuhatan siya nito 
ng kamay. 

Dahil sa pananakit nito ay sinabihan niya itong 
nakikipagkalas na siya sa lalaki. Naglasing siya nang 
gabing iyon dahil sa depression, at iyon ang mga 
sandaling nakita siya ni Josh.

—————

Tuliro buong maghapon si Cyrene sa kanyang 
opisina. Iniisip niya si Kevin at ang relasyon nila, 
madalas pang ulit-ulitin sa kanya ng mga associates 
niya ang kailangan niyang gawin upang maintindihan 
niya ito. She had to admit, nagiging abala siya sa mga 
pangyayari ukol sa kanila ni Josh. Inihilig niya ang 
ulo sa sandalan ng swivel chair at nag-isip. 

Why just now? Bakit ba kasi ngayon lang tayo 
naging ganito ka-close, Josh? Halos isang taon ka na 
rito sa kompanya, bakit ngayon lang tayo tuluyan 
nagkapalagayang-loob? Tama pa ba itong ginagawa 
ko? Mga katanungang hindi niya mahanap ang sagot. 

Nasa ganoong estado siya nang mag-alarm ang 
cellphone niya. Oras na para umuwi. Tumayo siya 
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at tinungo ang itim na drawer sa ilalim ng desk 
niya kung saan nakatago ang kanyang clutch bag. 
Nag-time out na siya at lumabas ng gusali upang 
magtungo sa kinapaparadahan ng kanyang BMW. 
Namataan niyang may dalawang lalaking nakatayo 
sa labas ng isang kotse na nakaparada sa tabi ng 
kanyang sasakyan. 

Pamilyar ang mga mukha ng mga ito ngunit 
hindi niya maalala kung saan niya nakita. Bigla 
siyang kinabahan, kahit na alam niyang maaga pa 
at maraming tao sa paligid ay hindi mapupuna ang 
maaaring gawin sa kanya ng mga ito. Inilabas niya 
ang pepper spray na lagi niyang dala sa clutch bag. 
Hinawakan na niya ang pindutan niyon upang may 
mangyari man ay itututok na lamang niya ito sa mga 
lalaki. 

“Hey, care for a ride?” bungad ng isang lalaking 
may mahabang buhok. Nakasuot ito ng itim na t-shirt 
at loose pants na halos ay malaglag sa pavement sa 
baba ng pagkakasuot nito. Nakikita na nga ang boxers 
nito. Hindi neat itong tingnan at mabaho pa ang 
hininga nito. Alam niya ang amoy na iyon; amoy ng 
marijuana. Isa iyon sa mga drogang madalas gamitin 
ni Kevin. 

“No, thank you,” pilit ang ngiting tanggi ng 
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dalaga at mahigpit na hinawakan ang pepper spray. 
Isang maling kilos lang at hindi ako magdadalawang-
isip na bulagin kayo! aniya sa sarili upang palakasin 
ang loob.

“Come on, we just wanted to talk to you,” tugon 
ng isa pang lalaki na ganoon din ang amoy at nakasuot 
ng itim na jacket habang ang itim na pantalon nito 
ay halos mahulog na rin sa sahig ng parking lot. High 
nga ang mga ito. “We’ll make sure to bring you back 
on time,” dagdag pa nito at akmang hahablutin na 
ang kamay niya.

“Hi, Honey!” Mga katagang nagmula sa likuran 
ng dalawang lalaking humaharang sa kanya, tumigil 
ang mga ito at tumingin sa pinagmulan ng boses na 
iyon. 

“H-hi!” tugon ni Cyrene na halos nanginginig. 
Kaagad niyang tinakbo ang kinatatayuan ni Josh at 
isiniksik ang sarili sa katawan nito. Niyakap siya nito 
gamit ng isang braso habang nakatitig pa rin sa mga 
lalaking nasa harapan nila.

“Friends of yours, Babe?” tanong nito. Umiling 
siya bilang sagot. Masarap mang pakinggan ang 
tawag sa kanya ni Josh ay inignora niya muna iyon 
dahil sa nerbyos na nadarama niya.
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“Come on, man, we were just asking her if 

she wants to ride with us and hang out… no harm 
done,” halos parang lasing na sabat ng lalaking may 
mahabang buhok.

“But my girl doesn’t know you, and she doesn’t 
want to go with you either,” ani Josh habang marahan 
na iginiya si Cyrene sa likuran nito. 

Sa kabila ng panganib ay hindi niya naiwasang 
maamoy ang cologne nito. At dahil alam niyang 
hindi iyon ang tamang oras para sa kilig moment ay 
kinontrol niya ang sarili.

“Just hand her over… I’m sure you don’t want 
to make a scene here, man,” pilit pa rin ng lalaking 
may mahabang buhok habang ang kasama nito ay 
may dinukot sa likod ng pantalon nito.

“You’re right, I don’t want to make a scene. So 
why don’t both of you just go home and leave my girl 
alone,” malumanay pa ring saad ng binata.

“I don’t think that’s possible, man!” sabat ng isa 
pang lalaki, sabay tutok ng balisong kay Josh. 

Subalit hindi natinag si Josh. Naging mabilis 
ang kilos nito at sinipa ang kamay ng lalaking may 
hawak ng sandata, dahilan upang mabitawan iyon. 
Isang mataas na side kick ang ibinigay nito sa kalaban 
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at tinamaan ito sa ulo. Natumba ang lalaki. Aakma 
namang susugod ang lalaking may mahabang buhok, 
ngunit inunahan na ito ni Josh. Isang suntok sa 
mukha ang natamo nito na dahilan naman upang 
humandusay rin ito sa sahig ng parking lot. 


