
My Heart Belongs To You - Ammy Redrico-Ribay

Para kay Dee-Dee ay hindi na dapat inungkat ni Mac 
sa kanya ang tungkol kay Joel. Sapagkat muli lang 
nitong sinariwa sa kanyang puso ang sakit na dulot 
ng panloloko ng talipandas na baklang iyon. Tumayo 
siya mula sa pagkakaupo sa pahingahang bangko 
at tinungo ang tumpok ng mga tuyong dahon para 
sigaan. 

Patakipsilim na at naroon siya sa likod-bahay. 
Kapag kailangan niyang mag-isip o kaya ay nagsesenti 
siya, doon siya naglalagi.

Marami na ang nangyari simula nang malaman 
niyang malapit nang maremata ng bangko itong 
lupa at bahay nila. Kung hindi pa siya nakatanggap 
nitong nagdaang buwan ng foreclosure notice galing 
sa bangkong pinagsanlaan ng mga magulang niya 
noong nabubuhay pa ang mga ito ay hindi pa niya 
malalaman na maiilit na iyon kung hindi matutubos.

Dahil wala siyang pangtubos, lahat ng puwedeng 
lapitan ay nilapitan niya para hingan ng tulong. Sapat 
lamang ang kinikita niya para sa pang-araw-araw na 
gastusin. Hindi naman niya magagawa na basta na 
lang isuko ang bahay nila. Mahalaga iyon sa kanya 
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dahil mahalaga rin iyon sa mga magulang niya. 
Namuhunan ang mga ito ng sipag at tiyaga upang 
maipundar lamang iyon. Bukod doon, naroon ang 
masasayang alaala nilang mag-anak. Mga alaala ng 
isang masayang pamilya. 

Kaya wala siyang choice kundi ang lapitan ang 
taong ayaw sana niyang lapitan... ang Lolo Felix niya. 
Ama ito ng kanyang mommy na ubod ng yaman, 
ngunit ubod naman ng pangit ng ugali. Ito ang may-
ari ng chain of supermarkets sa kanilang probinsya, 
ganoon din ang pagkalaki-laking Villadolid Hacienda, 
hotels at beach resort.

Her grandfather disowned his only daughter, 
who was her mother, mula nang sumama itong 
makipagtanan sa daddy niya na isang mekaniko. 
Matagal na panahon ang lumipas bago niya nakilala 
ang kanyang abuelo. Simula noon hanggang ngayon, 
batid niyang hindi pa rin nito napapatawad ang mga 
magulang niya. Ayaw man lang kasi nitong napag-
uusapan ang tungkol sa mga iyon. 

At kung hindi na ito galit, magbibigay sana ito 
ng tulong sa kanya nang walang kapalit. Ang kaso, 
mayroon. Kailangan niyang bigyan ito ng apo sa 
tuhod… in fact, ng maraming apo sa tuhod. Pero 
kailangan muna niyang mag-asawa siyempre dahil 
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hindi naman ito papayag na walang kikilalaning ama 
ang magiging anak niya.

Twenty-four pa lang siya. Malayo pa sa plano 
niya ang pag-aasawa. Ni hindi pa nga iyon kasama sa 
listahan niya ng mga ibig niyang gawin sa buhay. Pero 
wala naman siyang magagawa kundi ang mapilitang 
mag-asawa dahil sa kondisyon ni Lolo Felix.

Nang lumago ang apoy ay muli siyang bumalik 
sa kinauupuang bangko.

Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan na 
si Mac, Macario Magdaraong Jr. ang real name, ay 
nag-husband-hunting siya. Ipinakilala siya nito sa 
mga kaibigan nitong bachelor. Sa malas ay hindi niya 
type ang mga lalaking ipinakilala nito sa kanya para 
maka-date. 

Kung mayroon mang lalaki na nakaagaw sa 
kanyang pansin, si Joel iyon. Kaibigan ito ni Mac, 
isang konsehal. Iyon nga lamang, nunca na patulan 
niya si Joel kung alam lamang niyang bading ito. 
Saka kung mayroon man siyang ibig kalimutan, 
iyon ay ang parte ng buhay niya na may kinalaman 
si Joel. Masakit kaya iyong lokohin siya ng taong 
pinagkatiwalaan niya nang husto. Kaya pipiliin na 
lang niyang ibaon sa limot ang lahat.



My Heart Belongs To You - Ammy Redrico-Ribay
Napabuntong-hininga siya. 

Joel was her ex-boyfriend. Na sobra niyang 
pinag-ukulan ng pagmamahal at respeto. Ito ang 
tanging lalaking nakapagpatibok ng puso niya. Na 
nakapagpatulala sa kanya buong maghapon. Na 
nakapagpangiti sa kanya noon nang walang dahilan. 
Ito rin ang tanging lalaki na inisip niya bago matulog 
at pagkagising. Ito rin ang nakapagpakilig sa kanya 
nang masidhi.

But he broke her heart into million pieces. 
Niyurakan nito ang dangal niya. 

Muli, napabuga siya ng hangin.

Ang tanga-tanga niya! Bakit ba hindi niya nakita 
noon ang mga senyales ng kabadingan nito? Pero 
si Mac, nalaman kaagad iyon. Binalaan pa nga siya 
nito. Kaya pala noong minsang manood sila ni Joel 
ng sine at tinangka niyang magpaka-intimate dito, 
para itong napaso sa mga haplos niya. Kaya pala, 
kapag hinahalikan siya nito noon ay parang nandidiri 
sa kanya. Iyon pala ay bading.

Ang saklap!

May narinig siyang mga yabag mula sa kanyang 
likuran. Alam niyang si Mac iyon. Sa tagal na nilang 
magkaibigan, pati footsteps nito ay kabisado na niya.
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“Sorry na,” anito nang lumapit at maupo sa tabi 

niya sa bangko. Inirapan niya lang ito. “Ang tagal-
tagal nang nangyari n’on; that was three years ago 
pa, pero hindi mo pa rin makalimutan. ’Yong mga 
nakasabay mong broken-hearted noon, kung hindi 
may mga bagong boyfriend o girlfriend na, may 
mga asawa’t anak na. Paano ka makakapag-move 
on niyan?”

“Eh, sa hindi ko talaga makalimutan, ano’ng 
magagawa ko?” tugon niya na may kasamang ismid.

“Remember this one simple rule in life, Dee; if 
you do not step forward, you’ll always be in the same 
place.”

“Wala akong pakialam sa rule na ’yan.”

Pinisil nito ang ilong niya at tinangka pa ring 
magpaliwanag. “Ganoon talaga ang buhay, Ineng,” 
anito. “May mga tao tayong masasaktan nang di-
sinasadya habang hinahanap natin ang magiging 
kapareha natin sa buhay.”

“Pero hindi ibig sabihin n’on na wawasakin 
natin ang mga puso nila sa daan,” katuwiran pa rin 
niya. Kamuntik nang magkadurug-durog noon ang 
puso niya nang mahuli niya si Joel at ang batang-
batang lalaki na gumagawa nang malaswa sa loob 
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ng sinehan. 

Si Mac ang nagbalita sa kanya na kitang-kita 
raw nitong pumasok sa sinehan na iyon ang mga 
walanghiya, kaya tinawagan siya nito at dali-daling 
pinapunta roon para makita ng dalawang mga mata 
niya. 

Muli nitong pinisil ang ilong niya. “Let’s drop 
the topic, okay?” anito. “Ayokong mag-away uli tayo 
nang dahil lamang sa baklang ’yon. Ikaw naman kasi, 
binalaan na kita na lalaking nag-aambisyong maging 
babae ang loko. Pero hindi ka naniwala. Inaway mo 
pa ako.”

“Ikaw nga diyan, pipili rin lang ng magiging 
nobya, si Adrienne pa na babaeng mukhang bakla,” 
ganti niya at humalakhak pagkatapos.

“Alam mo ikaw, lagi mo na lang pinagtitripan si 
Adrienne, kaya siguro kumukulo rin ang dugo niya 
sa ’yo,” tugon nito.

“Well, the feeling is mutual. Anyway, ’kala ko ba 
makikipagkalas ka na sa lukaret na ’yon?”

“Mahirap tumiyempo. Lagi siyang nagbabantang 
magpapakamatay oras na hiniwalayan ko siya.”

Umismid siya. “Naniwala ka naman?”
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“Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Mabalik 

tayo sa ’yo. Alam mo ba kung magkakaroon lang ng 
genie dito sa harapan ko, wala akong ibang hihilingin 
kundi ang sumaya ka na, Best Friend.”

Sumimangot siya bigla. “Pa’no naman ako sasaya, 
ang laki-laki ng problema ko at hindi ko alam kung 
paano ko gagawan ng solusyon.” 

Bumuntong-hininga ito. “Ikaw ba’y wala talagang 
magustuhan sa mga ipinakilala ko sa ’yo?”

“Obvious na wala, di ba?”

“Puwes, ako na lang ang magpapakasal sa ’yo,” 
walang kagatul-gatol na pahayag ni Mac.

“Ano ’ika mo?” Kamuntik na siyang malaglag sa 
bangko.

He faced her.

“You heard it right. Pakakasalan kita. At mag-
aanak agad tayo para solve na ang problema mo.”

Napahagalpak ng tawa si Dee-Dee. “Really?” 
Nagbibiro ba ito?

“Seryoso ako,” sabi nito. “Ba’t ayaw mong 
maniwala?”

“Because this time you’re joking.” Napakalaking 



My Heart Belongs To You - Ammy Redrico-Ribay
kalokohan kung ang lalaking ito ang magiging asawa 
niya.

“Hindi kita binibiro, okay? Seryoso ako. I want 
to marry you, Dee.”

“Bakit?”

“Anong bakit? You’re my best friend. It’s the least 
I can do to help you. Alangan namang wala akong 
gawin para matulungan ka.”

She sighed. “Mahirap ‘yang gusto mong mangyari, 
Mac,” aniya. “May girlfriend ka, si Adrienne na bukod 
sa ubod ng possessive at hibang sa ’yo, may sayad pa.”

“Hihiwalayan ko siya.”

“Kaya mo?” hamon niya. “Sabi mo nga nahihirapan 
kang tumiyempo na makipag-break sa kanya.”

Hindi ito umimik. It took a while before he spoke.  

“Paano ka? Saan ka titira kung maremata itong 
lupa’t bahay n’yo? Sa tindihan mo sa bayan?”

Iyong hardware ang tinutukoy ni Mac na 
tindahan ng dalaga. Negosyo iyon ng mga magulang 
niya. Pero nang masawi ang mga ito dahil sa pesteng 
reckless driver ng truck na siyang nakabangga sa jeep 
na sinasakyan ng mga ito, sa kanya na iyon napunta. 
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Naalala niya, parang ibig na rin niyang bawian ng 

buhay noon nang mabalitaan niya ang sinapit ng mga 
magulang niya. Nasa Maynila siya noon, nagtatrabaho 
sa isang malaking commercial bank bilang teller. 
Pangarap niyang tumaas ang katungkulan doon, 
kaya pinagbubuti niya ang trabaho. Pero dahil sa 
nangyari sa mag-asawa, parang bulang naglaho ang 
pangarap na iyon dahil umuwi siya sa bayan nila sa 
Oas at ipinagpatuloy ang pag-asikaso sa hardware. 

Sinubukan niyang ipagkatiwala iyong negosyo 
sa pinsan niya sa father side habang hindi pa siya 
nakakapag-resign sa bangko. Ngunit imbis na lumago 
ay nagkalugi-lugi iyon. Mabuti nga ngayon ay 
nakakabawi na siya dahil siya na ang namamahala. 
So far, tanggap na rin niyang hindi na siya araw-araw 
nagbibilang ng pera nang di naman sa kanya, sa halip 
ay kita na ng hardware ang binibilang niya. 

“I’ll cross the bridge when I get there,” pahayag 
niya.

“Pag-isipan mo pa rin, Dee.” Tumayo ang binata 
at tinapik siya sa balikat. “Uuwi na ako. Pumasok ka 
na rin sa loob. Baka magka-dengue ka sa dami ng 
lamok dito.”
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Pagkaraan ng dalawang araw, basta na lamang 
sumulpot sa hardware si Mac. Dere-derecho ito 
sa maliit na opisina ni Dee-Dee at parang walang 
pakialam na naupo sa silya roon. 

“May mga pang-lock ka ba? Pagbilhan mo 
naman ako,” anito sa kanya. Abala siya noon sa 
pagkukuwenta ng kita ng tindahan.

Inilapag niya sa mesa ang mga resibo at calculator, 
pagkatapos ay nilapitan niya ito. “Susugod na sana 
ako sa bahay mo kung di ka naparito.”

Ngumisi ito. “Parang alam ko na kung bakit. 
Pakakasal ka na sa akin?”

Isinalpak niya sa kamay nito ang cellphone niya. 
“Basahin mo ang text message diyan.”

“Tantanan mo ang syota ko kung ayaw mong 
ma-headline sa tablod, ‘bebot dedo dahil nang-agaw 
ng jowa’,” basa ni Mac sa mensahe sa kanya ng isang 
di-kilalang numero. Tumaas ang isang kilay nito. 
“Kanino galing ito?”

“Sure ako na sa nobya mong retarded, wala nang 
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iba.”

Ibinalik nito sa kanya ang cellphone. “Kung sa 
kanya nga galing, ’wag mo na lang papansinin. Sabi 
mo nga retarded.”

“Puwede ba ’yon? Pa’no kung totohanin niya?”

“Hayaan mo, kakausapin ko na lang.” 

“Kasalanan mo ’to, eh,” paninisi niya rito. “Ang 
hilig-hilig mo kasing pumatol sa kung sinu-sino. Pati 
tuloy ako ay nadadamay.”

“Alam mo, Ineng, kapag ang palay ang siyang 
unang lumapit sa manok, tiyak na tinutuka ng 
manok,” paliwanag nito.

“Ang sabihin mo, manyak ka.” Naupo siya sa tabi 
nito. 

Dinuro siya nito sa sintido. “Hindi pangmamanyak 
iyon. Practicality ang tawag doon. Bukod sa libre, 
masusukat mo na kung liligaya ka ba o hindi sa 
taong pinili mo. Dapat nga sa mga magkasintahan, 
nagsusukatan na agad para malaman kung ’yong 
panukat ay mahaba at ’yong susukatin, malalim. 
Bigyan mo nga pala akong discount sa bibilhin kong 
pang-lock, ha? Sinira kasi ng masamang-loob ang 
lahat ng seradura ng pinto ko sa bahay.”
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Namangha siya sa narinig.

“Pinasok ang bahay mo? Ano’ng nawala sa ’yo?”

“Ano pa, di ang pinakaiingatan kong puri, ni-rape 
ako.” At humagalpak ito ng tawa.

“Kahit kailan di ka matinong kausap,” singhal 
niya.

Sumeryoso ito. “Actually, wala namang nawala 
sa bahay.”

“Sinaktan ka ba nila?”

Umiling ito. “Malas lang nila dahil kina Mama 
ako nakitulog kagabi. Na-miss daw kasi ako ng ever 
loving kong ina.”

“Buti naman bati na kayo,” komento niya.

Magmula nang bumukod ng bahay si Mac, away-
bati na ang naging relasyon ng mag-ina. Tutol na 
tutol kasi si Tita Dolores, ang ina nito, sa pagsasarili 
ng lalaki. Kunsabagay, beinte-nueve años na ang 
kanyang kaibigan. Kayang-kaya na nitong magsarili 
dahil may matatag nang hanapbuhay. 

May sarili itong talyer sa bayan na kumikita. 
Bukod doon ay nagba-buy and sell pa ito ng mga 
sasakyan. Matagal na nitong nabili ang nilipatang 
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bahay. Hindi nga lang ito makalipat-lipat noon dahil 
hindi sang-ayon ang mama nito. 

Lahat ng mga kapatid nito ay may mga asawa 
na. Tatlo ang mga iyon na pulos babae na mas bata 
pa kay Mac dahil ito ang panganay. Isang licensed 
engineer ang binata. Noong hindi pa nito naiisipang 
magnegosyo ng talyer ay isa itong contractor. Hindi 
nga lang bigtime. 

“Noong isang linggo pa,” tugon nito. “Sa palagay 
mo, sino kaya ang nanloob sa bahay? Wala namang 
kinuha.”

“May kutob akong may kinalaman sa bagay na 
’yan si Adrienne.”

He eyed her for a while.

“Believe me, ang lukaret na iyon ang may gawa 
ng pananakot sa akin at ang panloloob sa bahay mo.”

“Bakit naman niya gagawin iyon?”

“Selos, my dear friend, iyon ang ugat.” Tumayo 
si Dee-Dee at tinungo ang pinto ng opisina niya. “Sa 
tingin ko, Mac, it’s about time na pag-isipan mo na 
ang tungkol sa relasyon ninyo ni Adrienne,” aniya. 
“Sumunod ka na lang sa ’kin. Ipapa-assist kita sa 
tindera ko para sa kailangan mong seradura.”



My Heart Belongs To You - Ammy Redrico-Ribay
Pagsapit ng oras ng merienda, nag-aya si Mac na 

kumain sila sa kalapit na kainan.

Pasakay na sila sa pick-up nito nang mag-ring 
ang cellphone niya.

“Ngayon mo sabihin sa akin kung nagkamali 
ako sa kutob ko,” sabi niya sa kaibigan. Then, she 
activated the loudspeaker. “Yes?”

“Ayaw mo talagang tantanan ang syota ko, 
malanding babae ka! Puwes, magdasal ka na, bilang 
na ang araw mo! I’ll kill you! Hindi mo maaagaw sa 
akin si Mac!”

The line went dead.

“See?” Hinarap niya ang lalaki. “That was 
Adrienne. Ako siguro ang pinagbibintangan na 
kaagaw niya sa ’yo. Believe me, may killer syndrome 
ang babaeng ’yon.” 

Ni hindi man lamang ito nagsalita.

—————

“We’re through, Adrienne, kagabi pa,” pahayag 
ni Mac sa kausap sa cellphone pagkatapos tanggapin 
ang panglimang tawag nito mula kaninang alas seis 
ng umaga. “So, please, tigilan mo na itong ginagawa 
mong pagtawag lagi.”
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Dee-Dee was right, he realized. Hindi ang tipo ni 

Adrienne ang kikitil ng sariling buhay. Bina-blackmail 
lang siya nito para huwag niyang hiwalayan. Pero 
sawang-sawa na siya sa sitwasyong kinasasadlakan. 
Hindi pa naman siya nababaliw para pagtiisan 
na pakisamahan ito sa habang-buhay. Isa pa, he 
was going to marry Dee-Dee. Dapat wala siyang 
pananagutan sa iba. 

Kaya pinuntahan niya si Adrienne sa bahay nito 
nang nagdaang gabi at nakipag-break na sa babae. 
Pero ayaw nitong pumayag. Inaasahan na niya iyon. 
At least, nagawa na niya ang matagal na niyang 
planong gawin.

“No, Mac, ikaw lang ang nagsasabi niyan,” 
anang babae sa kabilang linya. “Hindi pa naman ako 
pumapayag na mag-break na tayo.”

Tumiim ang mga bagang niya. Kung nasa harapan 
lamang niya ang kausap sa phone, malamang nasakal 
na niya ito. “Face it, Adrienne, tapos na tayo. Move 
on. Asikasuhin mo’ng buhay mo, aasikasuhin ko na 
rin ang sa akin.”

“Ayoko sabi! Hindi ako papayag! Malilintikan sa 
akin ang Odessa na ’yon!”

Mula sa kabilang linya ay dinig niya na may 
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nabasag.  Tiyak na may babasaging bagay na ibinato 
ng babae.

“Walang kinalaman si Dee-Dee sa desisyon kong 
hiwalayan ka, Adrienne. Kaya puwede ba huwag mo 
siyang idadamay!”

“Sino’ng niloloko mo? Hindi ako estupida, 
Macario! Alam kong may relasyon kayo ng malanding 
babaeng ’yon! May proposal ako. Marry me or she 
will die! How about that?”

“W-what?” Baliw ba ito? Kaya nga hiniwalayan 
na niya ang kausap dahil ayaw na niya rito. Hindi 
naman siguro siya gago para lunukin uli ang isinuka 
na. 

Nagpawala siya ng buntong-hininga. Kung alam 
lang niya ang mga mangyayari in the future, nunca 
niyang pinatulan si Adrienne. Pagkatapos sana ng 
unang date nila ay iniwasan na niya ito. Kaso masisisi 
ba niya ang mga babaeng lulong sa kanya? Para 
kasi siyang droga, nakaka-addict. Kaparis nitong si 
Adrienne. Tuloy ngayon, siya rin itong napeperwisyo.

“I’ll get rid of your Odessa in this world kapag 
hindi mo ’ko pinakasalan, Mac. I’m telling you.”

“Are you serious?” Maybe he had to come up with 
something para ma-bluff ito.
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“You know I’m not joking. Kaya kong burahin sa 

mundo ang babae mo!”

“Look, Adrienne, may pinag-aralan ka naman, 
mabait, disente,” papuri niya, hoping against hope 
na makukuha niya ito sa pamba-bluff. “Hindi mo 
magagawa ang manakit lalo pa ang pumatay.”

“Hindi mo ’ko madadala sa mga papuri mo, Mac. 
I’m not stupid. Inuulit ko, marry me or your Odessa 
will die!”

The line went dead.

Marahas siyang nagpakawala ng buntong-
hininga at napasuklay sa buhok.

Mabilis siyang naligo at nagbihis. Pupuntahan 
niya si Dee-Dee sa hardware para pag-ingatin ito. 
Hindi puwedeng ipagwalang-bahala na lang niya 
ang pagbabantang ito ni Adrienne. Hindi niya 
mapapatawad ang sarili kung mapahamak nga ang 
kaibigan nang dahil sa kanya. 

Ngunit nadatnan niyang sarado ang tindahan. 
It was past ten in the morning at eight o’clock kung 
magbukas ito. Bigla siyang kinabahan. May nangyari 
kayang hindi maganda kaya hindi nakapagbukas ng 
tindahan si Dee-Dee?
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Minabuti niyang puntahan ang dalaga sa bahay 

nito.

He was on the edge of panic nang walang 
nagbukas ng gate pagkatapos niyang sunud-sunod 
na mag-doorbell.

“Dee, ano ka ba? Buksan mo itong gate!” sigaw 
niya na may kasabay na pagkalampag sa gate. 

Nanlumo siya nang wala pa ring tugon mula sa 
babae.

Dali-dali niyang inilabas ang cellphone mula sa 
bulsa ng kanyang pantalon at pinindot ang numero 
ni Dee-Dee.

Para siyang biglang sumaya nang mag-hello ito 
pagkatapos ng unang ring pa lang.

“Nasaan ka ba?” walang pasakalyeng tanong 
niya.

“Nasa CR. Bakit?” tugon nito.

“’Andito ako sa labas, let me in,” iritadong sabi 
niya. “We need to talk. Bilis!”

“Ha? Teka lang, bakit?”

“Basta. Papasukin mo muna ako saka ako 
magpapaliwanag.”
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Nawala ito sa linya. Mabilis niyang pinatay ang 

cellphone. Baka tumawag uli si Adrienne. Mabuti na 
iyong hindi siya nito makontak.

Hindi nagtagal ay pinapasok na siya ni Dee-Dee 
sa loob sa bahay nito. 

“Ang tagal mo namang magbukas ng pinto,” 
angal niya habang sinusundan ito patungo sa loob 
ng kabahayan.

“Brownout, kaya kung nag-doorbell ka, tiyak na 
hindi ko ’yon narinig,” anito. “Buti na lang dala-dala 
ko ’tong CP hanggang sa banyo, kaya nasagot ko agad 
ang tawag mo. Bakit ka ba ’andito?” 

“It’s about Adrienne,” aniya.

Kitang-kita niyang sumama ang hilatsa ng 
pagmumukha nito. “Ang walanghiyang ’yon! Ayaw 
akong tantanan. Maya’t maya, eh, tumatawag, 
nagbabanta na papatayin daw ako oras na lumabas 
ako ng bahay.”

“Tinawagan niya rin ako,” sumbong din niya. 
“Nagbabanta rin  siya. Papatayin ka raw niya kung 
hindi ko siya pakakasalan. Kaya nga ako napasugod 
dito sa ’yo.”

Pinagmasdan siya nito.
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“So, pakakasalan mo siya?” tanong nito.

“Ano ako, bali? Of course not. Nakipag-break na 
nga ako sa kanya kasi na-realize ko na tama ka.”

“Ikaw, nakipag-break na kay Adrienne?” Parang 
hindi ito makapaniwala sa balita niya. “Well, kaya 
pala pinagdidiskitahan ako ngayon. Buong akala 
siguro ng loka-lokang ’yon, ako ang ipinalit mo sa 
kanya.”

“Bahala siya sa gusto niyang isipin. Ang mahalaga, 
simula ngayon, dobleng pag-iingat ang gawin natin. 
Maging mindful tayo sa paligid natin. Ang mga 
ganitong threats ni Adrienne ay hindi na dapat natin 
puwedeng ipagwalang-bahala, considering na may 
mga kapatid iyon na hoodlum na maaari niyang 
gamitin. Siguraduhin mong laging naka-lock ang 
lahat ng pinto dito sa bahay mo,” paalala niya rito. 
“Ibibili kita mamaya ng tear gas at pepper spray. 
Kapag lalabas ka, dadalhin mo’ng mga ’yon.”

Bigla na lamang itong nagdabog.

“’Kakainis naman, eh,” hinagpis nito. “I feel so 
violated, Mac. I lost my freedom to Adrienne!”

Kinuha niya ang isang kamay nito at pinisil. 
“Pansamantala lang naman ito, Dee,” pag-aalo 
niya rito, “habang hindi ko pa napapakiusapan si 
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Adrienne.”

“Madadala ba ’yon sa pakiusap?” ismid nito.

“Sisikapin kong mapakiusapan.”

“Paano kung hindi?” she said as if assaulted with 
frustration. “Di hindi ko rin matutubos ang lupa’t 
bahay namin na nakasanla sa bangko? Sa kalagayan 
ko kasi ngayon, papa’no ako makakapaghanap ng 
mapapangasawa kung limitado ang p’wede kong 
puntahan at gawin? Sigurado akong ibibitin ako nang 
patiwarik ni Lolo kung magpapabuntis na lamang ako 
basta para mabigyan lang siya ng apo. Baka hindi pa 
niya ako tulungan.”

“Alam mo, hindi ko maunawaan ang lolo mo kung 
bakit kailangan ka niyang i-pressure sa pag-aasawa 
at pag-aanak kapalit ng pagtulong niya sa ’yo. Apo 
ka niya, matagal ka niyang hindi nakasama, dapat 
bumabawi siya sa mga pagkukulang niya sa ‘yo.”

“Ako rin, hindi ko siya maintindihan,” saad ng 
dalaga. “Malamang galit pa rin siya kina Mommy at 
Daddy. At ako ang pinagdudusa. Pero may magagawa 
ba ako? Kailangan ko ang tulong niya. Saka, gusto 
ko na ring mapalapit sa kanya. Chance ko na ito. 
Ang tagal-tagal ko nang walang lolo, gusto ko ring 
maranasan ang magkaroon.”
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“Kaya nga, di ba,” pagpapaalala ni Mac, 

hinaplos pa niya ng likod ng kamay ang pisngi nito, 
“tinutulungan kitang matupad iyon? Nag-husband-
hunting na tayo. Naipakilala na kita sa mga kaibigan 
kong binata pa hanggang ngayon. Kaso ni-reject mo 
silang lahat.”

“Kasi nga wala naman akong magustuhan sa 
kanila maliban na lang kay... alam mo na. Isipin 
mo na lang ’yong mga damit ko ngang sinusuot ay 
pinipili kong mabuti, pati na ’yong kinakain ko. ’Yon 
pa kayang mapapangasawa ko,” katuwiran nito.

“Ako, ayaw mo ba akong mapangasawa? Inalok 
ko na rin sa ’yo ang pangalan ko. Kaya lang, ayaw 
mo yata sa akin. Di ka pa rin makapagdesisyon.”

Hinawakan ni Dee-Dee ang kamay niyang nasa 
pisngi nito, pagkuwan ay hinarap siya.

“May lihim ka bang pagtingin sa akin, Mac?” 
prangkang tanong nito na labis niyang ikinagulat.

“Bakit mo naitanong ’yan?”

Umiling ito. “Wala lang. Nagtataka lang ako. Para 
sa isang katulad mo na takot sa kasal, di ba kataka-
taka na isusuko mo ang kalayaan para sa akin na 
hindi mo naman girlfriend.”
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“Sinagot ko na ang tanong mong ’yan, Dee, di ba?” 

aniya. “Tanggapin mo na lang ’yon. And correction po, 
Ale, hindi ako takot sa kasal.” Pagkuwan ay tumayo 
siya. “Gusto kong magmerienda, nagugutom ako. 
Meron ka ba riyang makakain?”

“Kunin mo na lang sa ref ’yong pizza pie na natira 
ko kagabi. I-microwave mo muna bago mo kainin. 
Hindi pa ako nakakapagluto.”

“Sure.”



My Heart Belongs To You - Ammy Redrico-Ribay

Dee-Dee heaved a long sigh habang sinusundan ng 
tingin si Mac na patungo sa kusina. He was so special 
to her. She was blessed to have him as her friend. 
Kung hindi niya siguro ito nakilala, malungkot tiyak 
ang buhay niya. Ang mga dumating na Christmas, 
New Year’s Day at birthday niya ay malamang mag-isa 
niyang isine-celebrate. May mga  kaibigang babae din 
naman siya, but all of them seemed to have decided 
na kalimutan siya because she was no longer fun to 
be with. Simula kasi nang mabigo siya sa pag-ibig 
kay Joel ay nag-iba na rin ang tingin niya sa mundo. 

Pero si Mac ay hindi nagbago. Hindi ito tumigil 
na pasayahin siya. Lagi itong naroon sa tabi niya, 
umaalalay, sumusuporta lalo na noong namatay ang 
mga magulang niya. Parang ibig nitong patunayan 
sa kanya na tunay nga itong kaibigan.

Hinding-hindi niya makakalimutan kung paano 
ito dumating sa buhay niya...

Panahon iyon ng tag-ulan, saan mang sulok 
ng Kamaynilaan ay may baha. Sa bangko pa siya 
nagtatrabaho noon. Gustuhin man niyang makauwi 
kaagad ay nahirapan siya dahil bukod sa traffic ay 
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nawalan siya ng pamasahe. Hindi niya alam kung 
paano nangyari, pero pagbaba niya ng air-conditioned 
bus sa Cubao ay hindi na niya makapa sa bag niya 
ang wallet at cellphone niya. Hindi naman siya tanga 
pero nang mga oras na iyon ay ganoon ang tingin niya 
sa sarili. Nadukutan siya nang hindi niya nalalaman.

Nag-stay muna siya sa isang waiting shed, nag-
isip kung paano makakauwi. Basang-basa na siya 
noon dahil hindi sinanto ng malakas na ulan ang dala 
niyang payong.

Hanggang sa isang matangkad at guwapong lalaki 
ang sumilong doon. Hindi niya alam kung bakit, pero 
para siyang nabuhayan ng loob. Sa kilos at pananamit 
kasi nito, hindi iisipin na masama itong tao. Maayos at 
disente ang suot nitong damit—asul na t-shirt na may 
collar, nakaimprenta sa harapan niyon ang tatak ng 
isang kilalang brand. Maong pants ang katerno niyon. 
Kaparis niya, basa na rin ito. Maamo ang mukha 
ng lalaki, kaya naisip niyang mabait ito. At parang 
pamilyar ang mukha nito sa kanya. Parang nakita na 
niya ito somewhere. Kaya walang choice ang sinuman 
kundi ang magtiwala rito. 

At isang plano ang nabuo sa isip niya habang lihim 
itong pinagmamasdan.

Kinalabit niya ito. 
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“Puwede bang humingi ng tulong sa ‘yo?” aniya 

na pinagmukhang nakakaawa ang hitsura.

Nilingon siya  nito, nakakunot ang noo. “Tulong? 
Anong tulong?” anito.

“Eh, kasi….” Nagkamot siya sa ulo, hindi kaya 
nakakahiyang manghiram ng pamasahe sa isang 
estranghero? Humugot siya ng hininga at nagpatuloy, 
“Puwede ba akong manghiram sa ’yo ng pamasahe? 
Babayaran naman kita, eh. Ibigay mo na lang sa akin 
ang address mo at ipapadala ko sa ’yo ang hihiramin 
ko. Promise.”

Bahagya itong tumawa. “What?”

“Sige na naman, Mama…”

“It’s Mac,” maagap na sabi nito. “That’s my name. 
Rumaraket ka siguro, kaya nawalan ka ng pamasahe.”

“Of course not!” mabilis niyang tanggi. “Hindi mo 
ba nakikita na naka-uniform pa akong pambangko?”

“Malay ko naman kung style mo lang ’yan.”

“Nadukutan ako kaya ako humihingi sana ng 
tulong sa ’yo. Ngayon, kung ayaw mo ’kong tulungan, 
’wag mo naman akong insultuhin.” Sa inis, tinalikuran 
na lang niya ito.



My Heart Belongs To You - Ammy Redrico-Ribay
“Saan ka ba umuuwi?” pagkuwan ay tanong nito. 

“Ihahatid na lang kita.”

“Sa Marikina,” sagot niya. Kung may sasakyan 
ito, mas mabuti siguro.

“Taga-Marikina rin ako.”

“May sasakyan ka?”

Umiling ito. “Wala.”

“Paano mo ’ko ihahatid niyan?”

“Magta-taxi tayo. Gusto ko lang siguraduhin na 
hindi mo ’ko  niloloko.”

Nang humupa ang baha, nag-abang nga sila ng 
taxi. At habang lulan niyon ay napag-alam ni Dee-Dee 
na magkababayan pala sila, kaya pamilyar ang mukha 
nito sa kanya, sa ibang barangay nga lang ito nakatira.

Pagkaraan ng dalawang araw, pagkatapos nang 
gabing ihatid siya nito sa inuupahan niyang apartment, 
nadatnan niya itong naghihintay sa labas ng gate ng 
tirahan niya. Ang akala niya, kursunada siya nitong 
ligawan. Iyon pala ay gusto lang siya nitong kaibiganin.

Simula noon, naging inseparable na sila.

“Wala ka bang panulak sa pizza mo? Baka 
mabulunan ako nito.”
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Ang tinig ni Mac ang pumukaw sa pagnininilay 

niya. Nakabalandra ito sa harapan niya.

“May Coke in can diyan sa ref, kumuha ka na 
lang,” aniya.

Nang tumalikod ito, nagpatuloy muli siya sa 
pag-iisip.

Siguro nga, kailangan na niyang pag-isipan ang 
proposal ng binata. After all, kada araw na nalalagas 
sa kalendaryo ay nangangahulugan na malapit na 
siya sa ibinigay na taning ng bangko. Itinigil na rin 
niya ang pagha-husband-hunting. Wala na rin naman 
kasing saysay.

Physically, Mac was every girl’s dream guy. Hindi 
lang dahil guwapo ito kundi malakas ang hatak ng 
appeal nito. May mga mata itong animo’y laging 
nakangiti. Matangos ang ilong at ang mga labi ay 
parang laging handang manghalik. He was five feet 
and eleven inches tall. Lean ang pangangatawan nito. 
Maganda itong magdala ng damit.

Kung magkakaroon sila ng anak—na iyon naman 
talaga ang layon kung sakaling sila ay magpapakasal, 
siyento por siyento hindi dehado ang bata dahil pretty 
siya, pogi ito. Hindi rin sila tiyak na magugutom dahil 
may hanapbuhay ito. Subok na niya na mayroon 
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silang chemistry at kindred spirit dahil nagkakasundo 
silang dalawa. They even complement each other. 
Ano pa nga ba ang hahanapin niya?

And besides, he was her crush noong nineteen-
tralala—noong akala niya ay liligawan siya nito kaya 
mabait sa kanya. Pero dagli rin iyong nag-evaporate 
nang ma-realize niya na hanggang doon lamang ang 
pagtingin nito sa kanya. 

“Matagal ka pa ba riyan, Mac?” sigaw niya sa 
lalaki. “May sasabihin kasi ako sa ’yo.”

“Malapit na ’to,” mula sa kusina ay tugon nito, 
pasigaw.

Mayamaya ay pabalik na ito sa sala, tangan ang 
ilang slice ng pizza pie at isang Coke in can.

“Ano ba ’yon?” anito pagkatapos lunukin ang 
nginunguya.

Bumuwelo muna siya.

“Payag na ako, Mac,” pahayag niya.

“Payag ka saan?”

“Payag na ’kong pakasalan mo ako.”

Na-freeze sa ere ang pizza na isusubo sana nito.
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“W-what did you say?”

“Sabi ko, okay na, payag na ’kong pakasal sa ’yo.”

Napatunganga ito, disbelief ang nasa mukha 
ngunit tila natutuwa naman.

“Are you sure?”

“Natural. Kilala mo ako, hindi basta-bastang 
bumibitaw ng salita hangga’t hindi sigurado.”

“Good. Very good, kung ganoon.” Kulang na lang 
ay maglulundag ito sa tuwa.

Hindi niya napigilang tumawa. “Parang gusto 
kong isipin na may gusto ka sa akin, Mac,” pang-
aasar niya.

Para itong sasakyan na biglang nagpreno. 
Umayos ito ng upo at muling kumagat ng pizza.

“Bukas na bukas din, puntahan na natin si Lolo,” 
lahad niya. “Papogi ka nang husto.” Sinulyapan niya 
ito saglit. “Kunsabagay, kahit hindi na kasi pogi ka 
na. At bagay tayo; pogi ka, pretty ako. Dapat ma-
convince natin si Lolo na nagmamahalan tayo. Kaya 
dapat kunwari, sweet ka sa akin.”

“Hindi problema ’yon, talaga namang sweet ako.”

“Saka, huwag kang presko sa harap niya, ha? 
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Baka hindi ka niya magustuhan. ”

“Okay. Ano pa?” Tinungga nito ang kahuli-huling 
laman na soft drink sa lata.

“Ano kaya kung ligawan mo muna siya? Ang ibig 
kong sabihin, magpalakas ka sa kanya.”

“You mean, magpa-impress ako sa kanya?”

“Ganoon na nga.”

“Hindi kaya lumabas na trying hard na ako 
niyan?”

“Bahala ka na nga kung ayaw mo. Basta 
siguraduhin mo na magugustuhan ka ni Lolo Felix.” 

“Mag-practice muna kaya tayo sa pagiging mag-
boyfriend natin, Dee. Baka doon ako pumalpak.” 

“Bukas na, baka makarami ka, kawawa naman 
ako.  Matatsansingan mo pa ako nang husto. Ikaw 
pa!”

—————

Naghahanda siya ng almusal kinabukasan nang 
dumating si Macario. Hindi pa raw ito nag-aagahan, 
kaya inanyayahan na niya itong sumabay sa kanya. 
Pagkatapos kumain ay dumerecho na si  Dee-Dee sa 
banyo para maligo. Prenteng nakahiga sa pahabang 
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sofa ang binata habang panay ang pindot sa cellphone 
nang lumabas siya mula roon.

“Sa palagay ko, Dee, kailangan talaga nating 
mag-practice para sa pagiging magkasintahan natin,“ 
saad nito pagkatapos siya nitong hagurin ng tingin.

“Tigilan mo nga muna ako, Macario,” sansala 
niya habang tinutuyo ng tuwalya ang buhok.

“Bahala ka kung pumalpak ako sa acting ko 
mamaya sa harap ng lolo mo.”

“Subukan mo lang, aawayin kita buong taon.”

“Ang lupit mo naman.”

Nagbihis at nag-ayos siya nang mabilisan. 
Masyadong mainipin si Mac. Ayaw na ayaw nito 
ang pinaghihintay nang matagal. Numero uno pang 
reklamador.

Soon they were heading to the gate. Mas maigi 
na iyong maaga silang makarating sa mansion para 
datnan pa nila ang Lolo Felix niya roon. Madalas 
kasing umaalis ito nang maaga, dumadalaw sa 
hacienda.

Hinawakan siya nito sa braso paglabas nila ng 
gate. “Tara, tawid tayo. Hayun sa kabila ang pick-up.”
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“Naman, Mac, ang laki-laki pa ng space dito sa 

tabi ng gate, ba’t doon ka nag-park?” angal niya.

“Tinamad ako.”

Tumawid sila sa kabilang bahagi ng kalsada.

Akmang bubuksan ni Mac ang pinto ng pick-up 
para sa dalaga nang may tumawag sa pangalan ni 
Dee-Dee.

Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng 
tinig.

“Sinasabi ko na nga ba! Malandi ka talagang 
babae ka!”

Si Adrienne, sumisigaw habang papalapit sa 
kanila.

Parang hindi niya ma-imagine na magiging 
ganito ang hitsura nito. Tila isa itong luka-luka as 
in baliw. Sabog na sabog ang buhok nito. Mahaba 
pa naman iyon at kulot. Her face was distorted with 
rage. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Mukhang ilang 
araw nang hindi ito naliligo sapagkat nanlilimahid. 
Hindi magkapareha ang suot nitong tsinelas. Ang 
laki-laki pa ng eyebags nito. Obvious na wala itong 
sapat na tulog.

She hated this woman but at that moment, 
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nakadama siya ng awa para rito.

“Kawawang nilalang,” bulong niya kay Mac, 
“nababaliw nang dahil sa ’yo.” 

He chuckled. “Magaling kasi akong sumisid.”

“Heh, ang sama mo! Masaya ka pa sa lagay 
niyang iyan,” sita niya.

Dinuro kaagad siya ni Adrienne nang makalapit 
sa kanila.

“Hayup kang babae ka! Mang-aagaw!”

Napaatras siya. Bigla siyang binalot ng takot. 
Ang sama ng tingin nito sa kanya. Mukhang handang 
pumatay anumang oras. And her eyes, they were the 
eyes of a very disturbed person.

Hahablutin sana nito ang buhok niya ngunit 
humarang si Mac. Pinigilan nito ang mga kamay ng 
dating nobya.

“That’s enough, Adrienne,” saway nito. “You’re 
upset. Umuwi ka na.”

“No!” Nagpupumiglas ito. “Huwag kang 
makialam, Mac! Kakalbuhin ko ’yang babae na ’yan 
para pumangit!”

Napangiwi si Dee-Dee.
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“Please, Adrienne,” pakiusap ng binata. “Huwag 

ka namang manggulo rito. Just leave. ”

“Ayoko! Ang gusto ko’y kalbuhin ’yang makati 
na ’yan!” Pilit itong kumakawala sa pagkakahawak 
ni Mac.

Napaismid siya. Makati raw ako?

Hindi siya nakatiis, sininghalan niya ang 
nagwawalang babae. “Ano ba’ng ipinanggagalaiti ng 
butse mo, ha? Wala akong atraso sa ’yo!”

“Anong wala? Inagaw mo sa ’kin si Mac!” balik 
ni Adrienne.

“Wala akong inagaw sa ’yo. Matagal ka nang 
gustong hiwalayan ni Macario. Matagal na matagal 
na!”

“Nakikiusap ako, Adrienne,” sabat ni Mac. 
“Umuwi ka na, please? At ikaw naman,” baling nito 
sa kanya na pinandilatan pa siya, “huwag mo nang 
patulan. ‘Kita mo namang wala sa hustong isip.”

“Sino’ng wala sa hustong isip?” asik ni Adrienne.

“Sino pa, eh, di ikaw!” pasigaw niyang tugon.

Nakatanggap siya ng matalim na sulyap mula kay 
Mac. Binabawi na pala niya. Hindi na siya naaawa 
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sa lukaret na ito.

Sa kapupumiglas marahil ni Adrienne, bigla itong 
nakawala sa pagkakahawak ni Mac. Mabilis nitong 
nahablot ang buhok niya. Ni hindi siya nakailag.

“Adrienne!” awat kaagad ng lalaki, saka ito hinila. 
Ayaw nitong bitawan ang buhok niya. Kataka-takang 
ang lakas-lakas nito nang mga sandaling iyon.

“Mac, naman, tulungan mo ’ko!” kandaiyak na 
sabi niya.

“Tama na, Adrienne, nakikiusap ako!” ani Mac, 
hinihila pa rin ang dating katipan.

“Mac!” Umiiyak na siya dahil nasasaktan na siya 
sa pagsabunot ng nagwawalang babae. Ayaw pa rin 
nitong bitawan ang buhok niya.

“Ayaw mo talagang tumigil, Adrienne,” may 
pagbabanta sa tinig ng lalaki. At buong lakas nitong 
hinila ang nababaliw na dalaga. Sabay-sabay silang 
tatlong natumba. Sa wakas, nabitawan ni Adrienne 
ang buhok niya. Mabilis na tumayo si Mac. Inunahan 
nito ang ex-girlfriend bago pa muling makabangon 
at salakayin siya. Maagap nitong nasunggaban ang 
babae.

“Ano pa’ng hinihintay mo riyan, himala?” sigaw 
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nito sa kanya nang mapansing wala siyang kakilus-
kilos. “Bilis, pumasok ka na sa loob. Ako na’ng bahala 
rito.”

Para namang bigla siyang natauhan. Dali-dali 
siyang bumangon at tumakbo patungo sa gate. Dinig 
pa niya ang tungayaw ni Adrienne habang isinasara 
niya iyon.

“Babalikan kita, malanding babae ka! Dudurugin 
kita nang pinung-pino para gawing iodized salt!”


