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Razkals qualified for the World Cup. Ito ang headline 
na mababasa sa mga pahayagan at tabloid. Sunud-
sunod ang panalo ng Philippine football team na 
Razkals. Matapos malampasan ang Challenge Cup, 
ang pinaghandaan naman ng grupo ay ang laban 
para sa World Cup na nairaos nito nang matagumpay 
after six rounds of victory against their fellow Asian 
nations. Naging maingay ang sport na football 
matapos itong makapasok para sa matagal nang 
hinahangad na World Cup.

“Welcome, the Razkals,” masiglang bati ni 
Marina, host ng weekly program nito sa TV.

Nagsigawan ang mga tao sa studio.

“We are glad to have with us six members from 
the team of Razkals. They are back home, proud of 
their accomplishments after they were able to qualify 
for the World Cup. Guys, we are really so proud of 
you,” nakangiting pumapalakpak na bati nito sa team 
na halos ay mixed breed.

“Thank you,” halos magkakapanabayang tugon 
ng guests na nakaupo sa isang pahabang couch. Nasa 
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gilid naman paharap sa kanila ang host.

“You know I’ve never been a football fan. But 
recently, when I watched one of your games... wow! 
It really made me proud to be Pinoy. You know how 
you defeated your opponents, it was really so great. 
You left for the competition a few years back virtually 
unknown and now you guys are superstars. I mean, 
you see people shouting the name of your team, 
happy, as in grabe,” excited na turan ng babae. “How 
do you feel about that? You guys are stars!”

Everyone was smiling for that praise. 

“Like Hollywood?” sabi ni Brian Stuart, isang 
Fil-Am. Everyone chuckled.

“Well, it’s nice and different as well. We are not 
used to have this publicity around us. It’s really a great 
experience when we reach not the stardom but the 
power of football coming through to the Philippines. 
We have tried hard and finally succeeded, the hope 
we’ve been carrying in the past few years,” sagot ni 
Stephen Williams, isang Filipino-British.

“Wow, that’s really great! Nakakatuwa ang ating 
football team, hindi lang sila magagaling kundi 
puro mga guwapo,” nakangiting saad ni Marina na 
nakaharap sa camera. 
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The crowd in the audience cheered for her 

comment.

“This time kikilalanin natin up close and personal 
ang ating magagaling na players,” pagpapatuloy 
nito. “I have some few questions here. And this is 
for Bernard Carter,” anitong humarap sa ngumiting 
binatang Fil-Am. “Bernard, do you have any plans of 
entering showbiz?”

Tumawa siya. “No,” aniyang umiiling. “Masyadong 
complicated.” Isa siya sa mga higit na good-looking 
players kung saan marami ang nagkakagusto. Wika 
nga, crush ng bayan.

“Magaling ka na palang mag-Tagalog.”

“Konti lang.”

Tumawa ang host. “Really? I mean, why? Bakit 
ayaw mong mag-artista?”

“Maraming tsismis,” nakangiti niyang paliwanag. 
“I just want a low profile life. Showbiz is too 
complicated for me and I think I’m not ready for that. 
And besides, ang focus ko ay sa football. We have a 
great challenge ahead of us that needs to be taken 
very seriously.”

—————
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Isa si Sherly Castro sa mga nanonood sa guesting 

na iyon ng sikat na Razkals. At hindi siya mapakurap 
habang pinapanood si Bernard na sumasagot sa 
tanong ng TV host. The more she looked at him, the 
more she could feel her heart pounding. As if he was 
looking directly at her through the TV screen.

Tumili ang kaibigan niyang si Rita na bisita 
niya sa bahay nang hapong iyon ng Linggo habang 
nanonood sila ng TV. Nasa sala sila at nakaupo sa 
malambot na couch. “Ang guwapo niya, She! Ang 
guwapo-guwapo niya!” kinikilig nitong bulalas.

“Rita, kung makasigaw ka’y para kang nilamon 
ng TV.” Halos mabatukan niya ito dahil sa sobrang 
OA nito. “Nagtanggalan na ’ata ang aking mga tutule 
dahil sa ’yo.” Kunwari ay ipinilig pa niya ang ulo at 
tinapik-tapik ang gilid niyon upang lumabas ang 
imaginary tutule na naglalabas mula sa kanyang 
tainga.

Napahagikgik ito. “Sa lahat ng Razkals, siya 
ang pinaka-crush ko. Para sa akin siya na ang 
pinakaguwapo. Sana maka-date ko man lang siya.” 
Muli ay tumili ito at halos mawala sa sarili. “Siguro 
crush mo rin siya, ’no!” patudyo nitong sabi pagkuwan.

Pakiramdam niya pinamulahan siya ng mukha. 
“Hoy, Rita, tumigil ka diyan!” paismid niyang 
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sagot. Gusto niyang ikaila ang akusasyong iyon 
bagaman may katotohanan iyon. Matagal na niyang 
sinusubaybayan si Bernard, pero hanggang doon na 
lang iyon. Mas matimbang sa kanya ang realidad 
kaysa mag-ilusyon katulad ng kaibigan niya. “Patayin 
mo na ang TV. Para makauwi din tayo agad.”

“Oy, kunwari ka pa,” panunukso nito. “Look at 
you, you are blushing.”

“Hindi, ah,” tanggi niya. 

Tumawa ito. “’Day, walang masama kung 
mangarap. Kahit minsan matuto tayong mag-ilusyon. 
Malay mo, makadaupang-palad ko si Bernard. Pag 
nagkataon, sosolohin ko siya at hindi ko ipapahiram 
sa ’yo, ’no!” pabirong ismid nito.

“Loka ka talaga,” natatawa niyang deklara. Siya 
na ang pumindot ng remote control at pinatay ang TV. 

“Ay, ang aking Bernard!” Muli itong tumili nang 
mamatay ang TV. “Ang sama mo talaga,” pakunwaring 
maktol nito. 

“Hayaan mo, iba-blind date natin siya para sa 
’yo.”

Humagikgik ulit ito. “Ang guwapo niya talaga! 
Mas guwapo siya kay Stephen.”
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“Ikaw talaga. Mabuti na lang at hindi siya mag-

aartista.”

“Sayang nga, eh. Dapat pumasok na lang siya sa 
showbiz; with his looks and charm, talbog ang ibang 
actors.”

“Pag nagkataon marami kang mga karibal niyan.”

“Di bale na. Ang mahalaga’y lagi ko siyang 
makikita.”

“Ang OA mo talaga. Tara na, Rita, gagabihin na 
tayo sa mall. Mag-eempake pa ako para bukas,” aya 
niya sa kaibigan.

“Ito naman di makapaghintay.” Hinablot nito 
ang bag na nakapatong sa center table ng sala nila, 
kinuha ang compact at lipstick nito para mag-retouch.

Kanina pa nakahanda si Sherly at ito na lang ang 
kanyang hinihintay nang biglang mapanood nga nila 
ang interview sa Razkals team. 

Naka-schedule siyang lumipad patungong 
Boracay bukas ng hapon para sa tatlong araw na 
bakasyon kasama ang kanyang pamilya na nauna 
nang umalis papunta roon noong nagdaang araw. 
Susunod siya roon dahil ngayon lang niya naiayos 
ang kanyang schedule. Pagkatapos ng bakasyon sa 
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Boracay ay aalis naman siya papuntang Amerika 
kasama ang buong pamilya dahil na-approve na ang 
petition ng mommy niya sa kanya.

Nauna nang nakaalis papuntang Amerika ang 
kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si 
Gerald nang ma-approve ang petition ng kanyang 
mga magulang para rito dalawang taon na ang 
nakakaraan. At ngayon ang kanyang buong pamilya 
ay nasa Pilipinas para sa isang buwan na bakasyon. At 
ito ang huling linggo para sa pananatili ng kanyang 
pamilya sa Pilipinas. Siya ang huling naka-petition 
papuntang America. Pulos dentist ang kanyang mga 
kapamilya maliban sa kuya niya na isang pharmacist. 
Parehong dentista ang kanyang mga magulang at 
ngayon ay kapwa immigrants sa US.

“Ang tagal naman,” naiinip niyang sabi habang 
pinagmamasdan ang kaibigan na hindi na matapos-
tapos sa katitingin sa salamin ng compact nito.

“Malay mo, makita ko si Bernard sa mall,” 
anitong ikinurap-kurap pa ang mga mata na tila 
nahihipnotismo.

“Magtigil ka,” aniya, sabay batok dito at halos 
napasubsob ito.

“Aray! Grabe ka naman! Kita mo lang pag nagkita 
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talaga kami, hindi kita papansinin,” paingos na sabi 
nito.

Natawa siya. “Oo na po. Sige na po. Umalis na 
tayo baka nasa labas na siya at hinihintay ka na.”

“Sige na nga,” anitong tumayo at inilagay sa loob 
ng bag nito ang gamit nito. “Sa tingin mo, bagay ba 
kami?” hirit pa nito.

“Naku, Rita, wala akong kaibigang Rita-rded,” 
aniya, sabay tawa ulit at tumakbo nang akmang 
hahambalusin siya nito.

“Bruha ka talaga,” anito at hinabol siya. “Makikita 
mo ngayon kung sino ang ritarded.”

Lalo siyang napalakas ng tawa at naghabulan 
sila sa sala.

—————

“Ang saya naman ng buhay mo, She,” ani Rita 
habang kumakain sila sa isang restaurant sa loob ng 
TriNoma pagkatapos nilang mag-shopping.

“Bakit mo nasabi ’yan?” nakataas-kilay na tanong 
niya.

“Tingnan mo, pupunta ka na ng Amerika. Buong 
family mo ay nandoon na. Mas malaki ang kita doon.”
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“Ay, naku! Kung ako lang ang papipiliin ay mas 

gusto ko dito sa Pilipinas. Mas happy ako dito. Mas 
okay ang buhay. Life in the US is not that easy. You 
really have to work hard so as not to be left behind. 
Masyadong fast-paced ang buhay doon. Siguro 
naman kaya nating kitain dito ang possible na kikitain 
natin doon.” 

Pareho silang dentist ng kaibigan. Laki sa hirap si 
Rita pero masipag at masinop ito. Naging best friends 
sila mula college pa. Sosyo sila sa isang ortho-dental 
clinic sa Quezon City.

“Kung sabagay,” kibit-balikat na sabi nito. “Pero 
siyempre, iba pa rin kapag nakatapak ka ng America. 
Hey Joe, waz up waz up,” anito na minuwestra pa ang 
kamay na tila nag-ra-rap.

“Hay, magtigil ka nga,” natatawa niyang turan 
sa kakengkoyan nito.

“She, mami-miss kita,” anitong biglang lumungkot 
ang mukha. “Iiwan mo ako pati ang ating clinic. For 
life ka na ba talaga doon?”

“Ano ka ba! Sabi ko sa ’yo mas gusto ko ang 
Pilipinas. Mas magaan ang buhay dito. Kung hindi 
nga lang ba dahil kina Mommy at Daddy, ayoko pa 
sanang pumunta doon kaya lang sayang din naman 
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ang efforts nila sa pag-petition sa akin. Uuwi-uwi 
din ako. Malay mo baka ikaw din ang sumunod. 
Baka maisipan kong kunin kita d’on, di ba?” aniyang 
pinapasigla ang kaibigan.

Bumuntong-hininga ito saka ngumiti. “Malay mo, 
malay ko, malay natin lahat, from Malaysia,” saad 
nito, sabay taas ang dalawang kamay nito animo ay 
nasa pageant.

Hindi niya maiwasan ang di mapahagikgik dito. 
This was one thing she would miss from her best 
friend kapag siya ay nasa States na.

“Sayang, sana sumama na lang pala ako sa ’yo sa 
Boracay,” turan nito pagkuwan habang pinaglalaruan 
ang straw sa baso nito na halos wala nang laman na 
iced tea.

“Sabi ko naman sa ’yo, eh. Ito na nga lang ang 
medyo matagal-tagal na magiging magkasama tayo.”

“Hindi ko talaga maiwan si Mama,” malungkot 
na pahayag nito. Sa kabila ng pagiging palabiro ni 
Rita, madrama rin ang buhay nito. Ulila na ito sa ama 
at ang ina naman ay may sakit na hika. Ito na rin ang 
nagpapaaral sa mga kapatid nito. And sumunod dito 
ay nakapagtapos na ng Nursing at tumutulong na rin 
para mapag-aral ang dalawa pa nitong kapatid. “Lalo 
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na ngayong sinumpong na naman si Mama. Si Lorna 
ay di ko maasahan ngayon dahil puro night shift ang 
schedule sa hospital at laging pagod,” tukoy nito sa 
kapatid na nurse. “Ang dalawa ko namang kapatid 
na lalaki ay di mo rin maasahan.”

“Di bale, papasalubungan na lang kita ng 
white sand ng Bora para kahit papaano’y parang 
nakapunta ka na rin doon. Ibudbod mo lang sa sahig 
at magpalakad-lakad ka d’on, kunwari nasa Bora ka 
na,” nangingiti niyang tugon.

Nagngitian ang dalawang babae.

—————

Boracay...

Napasinghap si Sherly sa masarap na hanging-
dagat habang naglalakad sa buhanginan. Sobra 
siyang nag-enjoy sa malinaw na dagat, sa pamamasyal 
kasama ang kanyang pamilya. Higit sa lahat na-
enjoy niya ang bonding nila. Bihirang mangyari ang 
ganitong pagkakataon na magkakasama sila simula 
nang mag-migrate ang kanyang mga magulang sa 
America. 

This was her second day at Boracay. She still 
has tomorrow to enjoy her stay with her family. 
Kanina sa lobby ng suites na kanilang tinutuluyan 
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ay malakas ang bulung-bulungan na darating ang 
team ng Razkals para sa celebration ng mga ito 
dahil sa pag-qualify para sa World Cup. Napuno ng 
expectation ang kanyang puso na kahit sandali ay 
masilayan ang hinahangaang football player. And 
her mind was already drifting to imagination hoping 
to have an encounter with Bernard. How would it 
feel to see him. At kung susuwertehin siya ay baka 
makapagpa-autograph siya para sa kaibigang mas 
nahuhumaling dito.

At hindi nga siya nabigo. Bago natapos ang 
gabing iyon ay nagkagulo sa resto-bar na kanilang 
pinuntahan sa mismong suites na kanilang tinutuluyan 
kasama ang kanyang kapatid na si Gerald dahil 
naroon lahat ng Razkals team. Nakahinga siya nang 
maluwag dahil paalis na sana sila ng kapatid. May 
ilang nagpa-picture kasama ang mga ito at nagpa-
autograph. 

She was standing at one corner when her eyes 
met with Bernard’s; he was the hottest guy among 
the team. May kausap noon na babae ang kanyang 
kapatid, kaya naiwan siya sa isang tabi at naghihintay 
ng pagkakataon na baka siya mapansin ni Bernard. 
Nagkasya na lang siyang kunan ng larawan ang mga 
ito sa di-kalayuan kasama ang nagkakagulong mga 
fans para may souvenir siya. Nahiya naman siyang 
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lumapit para makipagkilala sa mga ito. Siguro kung 
kasama niya si Rita, baka nahila na siya nito na 
makipagsosyalan sa Razkals.

Biglang lumakas ang tahip ng kanyang dibdib 
nang ngumiti si Bernard sa kanya na kasalukuyang 
pumipirma sa nagpapa-autograph na fans. Nagpalinga-
linga siya kung siya nga ba ang nginingitian nito. 
Pero nang mapansing sa kanya nga ito nakatingin at 
nakangiti, ngumiti na rin siya ng kanyang ubod-tamis 
na smile. Sabi nga nila, her provocative but innocent 
smile.

Mas lalong nagrigodon ang kanyang puso nang 
makita niya itong papalapit sa kanya. She felt her 
knees trembled when she saw him standing right 
beside her with his hand extending toward her.

“Hi, I’m Bernard,” pagpapakilala nito sa kanya.

Alam ko, halos kiligin niyang sabi sa kanyang 
sarili. Kaagad niyang inabot ang kamay nito. 
Pakiramdam niya ay may dumaloy na kuryente sa 
kanyang kamay nang magsalikop ang kanilang mga 
palad. “H-hello, I’m Sherly.”

He gently squeezed her hand na lalong nagpaliyo 
ng kanyang nararamdaman. Ganito yata ang 
pakiramdam pag na-starstruck ng idolo. Pero kung 
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tutuusin, hindi naman siya iyong tipong sobrang nag-
idol dito. Pero sa pagkakataong ito, gusto na niyang 
mas maging idol ito. Mas maganda siguro kung 
kasama niya ang kaibigan dahil number one fan ito ni 
Bernard. Marahan niyang hinila ang kanyang kamay 
dahil tila wala na yata itong balak bitiwan iyon.

“Nice to meet you. Do you have company?” anito 
pagkuwan.

“Yeah, my brother,” aniya, sabay nguso sa 
kapatid niyang tila nakikipag-flirt sa kasama nitong 
magandang babae.

She felt tongue-tied. Pakiramdam niya ay naubusan 
siya ng sasabihin. For a while, nagpakiramdaman sila.

“Do you want a drink?” alok nito nang may 
dumaan na waiter.

“No, no. Actually, paalis na kami ng kapatid 
ko. Kaya lang dumating kayo.” Pakiramdam niya ay 
pinamumulahan siya ng mukha sa pag-aming iyon. 

Bahagya itong tumawa na lalong nagpalabas 
ng mapuputi nitong ngipin. Nakakaintindi ito 
at nakakapagsalita ng kaunting Tagalog kaya 
naintindihan siya nito.

“My friend is your number one fan, so I decided 
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to stay a little longer to steal a shot of your team.” 
Hindi niya maintindihan at para siyang hiyang-hiya 
sa kaharap niya ngayon.

“Really?” Amused ang ngiti nito sa kanya. “So 
let’s grab the opportunity, let’s take pictures.” Kinuha 
nito ang camera sa kanya at atubili naman niyang 
ibinigay iyon.

Tiningnan muna nito ang camera at tila 
pinapamilyar ang sarili nito bago siya inakbayan 
habang hawak ang camera ng isa nitong kamay na 
bahagyang inilayo sa kanila para makuhanan sila ng 
picture. She could almost smell his masculine scent 
at his nearness.

“Smile,” anito bago nag-flash ang camera sa 
harapan nila. “One more,” dugtong nito bago ulit 
pinindot ang camera sa pangalawang pagkakataon.

“Thank you,” aniyang kinuha ang camera nang 
iniabot nito iyon sa kanya.

“You’re welcome. Say hi for me to your friend.”

“Yeah. Thanks again. I’m sure Rita will be happy. 
That’s her name.”

Tumango ito. “Are you busy tomorrow? I mean I 
would love to hang out with you if you will give me 
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some of your spare time.”

“Ha?” Hindi siya makapaniwala sa narinig. 
Gusto akong makasama ni Bernard ng Razkals? Totoo 
ba ito? Para siyang nananaginip. Sigurado siyang 
manghihinayang ang kaibigan niya pag nalamang 
gusto siyang makasama ni Bernard bukas. 

Pareho silang napalingon nang biglang may 
umagaw sa pansin ng binata. Tinawag ito ng isang 
teammate nito at tila may pupuntahan ang mga ito. 
Sumenyas ito ng ’wait’ sa tumawag dito.

“I will meet you tomorrow morning here, nine 
o’clock if that’s okay with you?”

“S-sure,” alanganin niyang tugon. Bakit ba hindi 
ako makatanggi sa kanya?

“Great!” tuwang-tuwa nitong bulalas. “I have to 
go. I’ll see you tomorrow here, Sher.”

Pakiramdam niya ay idinuyan siya sa alapaap sa 
pagkabanggit nito sa kanyang pangalan. 

Nakaalis na ang binata pero pakiramdam niya 
ay idinuduyan pa rin siya.

“SHER,” kaway kaagad ni Bernard kay Sherly 
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nang makapasok siya sa resto-bar nang umagang 
iyon. Eksaktong alas nueve siya dumating doon. 
Mukhang nauna pa itong dumating. Naka-cap ito at 
nakasuot ng summer outfit.

“Hi,” nakangiti niyang bati, sabay kaway rin dito. 
“Am I late?”

“Nope, you’re just on time,” anito habang 
inaalalayan siya paupo sa mesa na inokupa nito para 
sa kanila. “I thought you are not coming.” He was 
relieved to see her. 

Ngumiti lang siya. Napansin niyang mag-isa lang 
ang binata. Ang alam niya ay celebration ito ng team 
nito pero mukhang nagsosolo ito.

“Nagpaalam ako sa team ko,” sabi nito na tila 
nabasa ang laman ng kanyang isip. Hindi niya 
maiwasan ang di mapangiti rito dahil tila nababaluktot 
ang dila nito sa pag-Tagalog. 

“Wow! Fluent ka na pala sa Tagalog,” komento 
niya.

“Konti lang.” Nakakaaliw ang ngiti nito pati ang 
pagsasalita nito ng Tagalog. “But if you will teach me 
that would be great.”

Naging makulay ang mga sumunod na sandali ng 
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dalaga. Pagkatapos nilang mag-breakfast na treat ni 
Bernard ay namasyal silang dalawa. Nagkaroon siya 
ng pagkakataon na higit na makilala ang pagkatao 
nito. Nag-island hopping sila, sumakay ng banca, nag-
snorkeling, kumain, naghabulan sa white sand beach. 
Pakiramdam nila ay sa kanila ang buong maghapon 
habang panay ang kuwentuhan mula sa kanilang 
sariling buhay, pati sports. As the day passed by, both 
of them could no longer deny the attraction igniting 
between them.

At bago natapos ang gabi, they ended up in 
an island. At sa isang lugar doon, ang simpleng 
atraksyon na nararamdaman ng dalawa ay umabot 
sa isang karanasan na siyang magpapabago ng 
buhay ni Sherly na kailanman ay hindi niya akalaing 
mangyayari sa kanya. 

Kung paano niya naibigay ang kanyang sarili kay 
Bernard, hindi niya lubos-maisip iyon. They shared 
not only one but two stolen moments of love in that 
island na hindi na niya matandaan ang pangalan. 
She felt she was drunk and lost her senses that she 
had willfully given her body over to the desire both 
she and Bernard shared.



Never Too Late - Cher Reyes

Five years later...

“Mommy,” kalabit ng isang four-year-old na bata 
na si Sam kay Sherly na katabi niyang nakaupo sa 
eroplano.

“Yes, Sweetheart?” aniyang lumingon dito.

“Are we there yet?” Naiinip na ang kanyang anak 
sa haba ng biyahe sa eroplano. Para sa bata ay tila 
hindi matapos-tapos iyon. Pauwi sila ng Pilipinas 
kasama ang kanyang Kuya Gerald na nakaupo sa tabi 
ng bintana, mahimbing na natutulog. Nasa pagitan 
nilang magkapatid si Sam.

“We are almost there, Sweetheart,” aniyang 
hinawakan ang ulo nito at ginulo ang buhok. Masuyo 
niyang hinalikan ang bumbunan nito.

“Will I see my dad?” inosenteng tanong nito.

Napalunok siya. Ilang beses na bang naitanong 
iyon ng anak, pero sa tuwinang nababanggit nito ang 
ama ay hindi niya alam kung paano sasabihin. 

“Do you believe God wants you to see your dad?” 
Wala siyang ibang maisagot kundi sagutin ito ng 
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isang tanong.

Tumango ito. Magkahalo ang emosyong nababasa 
niya sa mukha ng bata. Mababanaag doon ang 
lungkot at pagkainip.

“Then you will see him,” tugon niyang pilit 
ngumiti. Actually, iyon din ang taimtim niyang 
panalangin na magkita ang kanyang mag-ama.

It’s been five years since she last saw him. Hindi 
niya maiwasan na maglakbay ang kanyang diwa 
pabalik ng limang taon doon sa Boracay kung saan 
nabuo si Sam. Hindi niya akalain na ang masasayang 
sandali nila ni Bernard ay magbubunga ng isang 
napaka-cute at bibong bata.

Kailanman ay hindi niya pinagsisihan na 
nagkaroon siya ng anak sa katauhan ni Sam. Para sa 
kanya ay regalo ito ng Diyos. Pero ang isang bagay 
na pinagsisihan niya ay ang ibigay ang kanyang sarili 
kay Bernard. Kung maibabalik lang niya ang nakaraan 
siguro magiging matatag siya to say no to temptation. 
She wouldn’t deny that she enjoyed those moments 
with him. But the consequences were terrible.

Matapos ang buong maghapong iyon na kasama 
ang football player ay hindi na sila muling nagkita. 
The following week after their vacation in Boracay, 
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she flew with her family to the US. She had given him 
her number, but she hadn’t received any text messages 
or calls from him. Alam niyang hindi niya nabanggit 
dito ang mahahalagang personal information katulad 
ng address niya at ang pag-migrate niya sa Amerika. 
Simula noon ay wala na silang communication. 
Hindi niya akalaing magbubunga ang sandali nilang 
pagkalimot ni Bernard.

Dalawang buwan matapos siyang dumating 
sa States, nakumpirma niyang buntis siya at doon 
niya naranasan ang mga consequences ng kanyang 
mga nagawa. Siyempre nagalit ang kanyang mga 
magulang pati ang kuya niya. Halos hindi siya 
kibuin ng daddy niya. Mabuti na lang at nandoon 
ang kanyang kapatid na pilit siyang inunawa, pero 
kasabay roon ang pagharap niya sa galit ng mga ito. 
Hindi rin niya masabi sa kanyang pamilya kung sino 
ang ama ng dinadala niya na lalong ikinagalit ng 
mga ito.

Hindi alam ni Sherly kung paano ang gagawin 
sa mga panahong iyon. All that she could do was call 
on God. She was not a religious person, pero ang 
pagkakataong iyon ang naglapit sa kanya sa Itaas. 
Bago siya nanganak sa Amerika, lumambot din ang 
puso ng kanyang mga magulang at napatawad siya. 
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Pero hindi niya maiwasan ang hindi mapaiyak sa 

mga oras na itinataguyod niya ang paglaki ng kanyang 
anak lalo na nang magkaisip ito at naghahanap nang 
ama. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag. 
Mas maganda pa sana na nagkaroon siya ng relasyon 
at iniwan siya, iyon ay mas madaling tanggapin at 
ipaliwanag. 

Pero iyong sitwasyon niya na noon lang niya 
nakita ang lalaki at hindi nito alam na nagbunga 
ang maalab na mga sandaling iyon sa piling nito ay 
hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya ay gusto 
na niyang bumuka ang lupa at kainin siya dahil sa 
sobrang kahihiyan na kanyang dinanas.

But after those five long years, somehow she had 
moved on. Kaya lang pagdating sa kanyang anak at 
ito ay nag-uusisa tungkol sa ama nito, napipipi siya.

Two days before her flight back to the Philippines…

“Mommy, when we go to the Philippines, will I see 
my dad?” tanong ni Sam habang kinukumutan niya 
ito sa kama nito nang gabing iyon para matulog.

Umupo siya sa gilid ng kama at marahang pinisil 
ang baba nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin 
ito. Matalino ang bata. At habang lumalaki ay nagiging 
mapaghanap ito at matanong lalo na tungkol sa ama. 
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Alam nito na ang tatay nito ay nasa Pilipinas at ang 
pangalan ay Bernard. Hindi na rin niya inilihim sa 
kanyang pamilya kung sino si Bernard. Hanggang 
maaari ay gusto niyang iwasan ang mga tanong nito, 
pero kailanman ay hindi niya iyon matatakasan. 
Kailangan niyang harapin ang realidad.

“Why don’t you pray to Jesus?” sa halip ay iyon 
ang nasabi niya sapagkat maging siya ay hindi alam 
kung paano ito sasagutin. 

Hahanapin ba niya ang ama nito at gugulatin 
na may anak ang lalaki sa kanya? Kung sakaling 
magkikita sila, maaalala pa kaya siya nito? It had 
been five years. Ang dami nang nangyari. Alam niyang 
lalong naging kilala si Bernard si Pilipinas hindi dahil 
sa magaling ito sa football kundi dahil halos pasukin 
na nito ang showbiz. Naging commercial model ito pati 
sa garments na panglalaki mula jeans, shirt, underwear 
at sports stuff, pati pabango at ilan pang gamit ay may 
nakikita siyang advertisements na ito ang endorser. But 
for the last two years, naging busy siya sa trabaho at sa 
anak kaya hindi na siya masyadong updated tungkol 
sa manlalaro ng football.

Nakita niyang pumikit si Sam at pinagsalikop 
ang mga kamay sa aktong mananalangin. “Lord 
Jesus, I want to meet my daddy. Will you please take 
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me to him when I get to the Philippines? This I pray. 
Amen.” Halos dalawang taon na rin siyang dumadalo 
sa isang Christian fellowship sa Amerika at lagi niyang 
isinasama ang kanyang anak kaya magaling na itong 
manalangin.

“Amen,” sang-ayon niya kahit sa kabilang banda 
ay puno ng takot at pangamba ang kanyang puso kung 
paano hahanapin at ipapakilala si Bernard kay Sam. 
“Soon, you will see your dad,” nakangiti niyang sabi, 
hoping and praying na magkatotoo iyon.

Ngumiti ang bata. “I love you, Mommy.”

“I love you, Sweetheart,” aniyang hinalikan ito sa 
noo. ”Good night and sleep well.”

“Night-night.”

—————

Naputol ang pagbabalik-tanaw ni Sherly nang 
marinig niya ang tinig na pumailanlang sa loob ng 
eroplano sa anunsyong lalapag na ang kanilang 
eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. 
Nagpalakpakan ang mga tao paglapag nila sa 
paliparan.

“We’re here, Mom?” excited na nakangiting 
bulalas ni Sam.
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Nakangiti siyang tumango.

“Welcome to the Philippines, my boy,” bati ni 
Gerald sa pamangkin at ginulo ang buhok nito.

“Yehey…” tuwang-tuwa na tugon ng bata.

Makaraan ang ilang saglit ay busy na ang mga 
pasahero sa pagbaba patungo sa luggage area.

“Sherly!” Isang malakas na sigaw ang umagaw 
sa kanyang pansin habang tinatanaw ang kanilang 
sundo. Si Rita iyon na wala pa ring ipinagbago. Halos 
patakbo itong sumalubong sa kanya nang sila ay 
makalabas sa arrival area ng airport.

Hindi niya maiwasan ang hindi mapangiti sa 
kaibigan. Tumaba ito nang kaunti pero seksi pa rin.

“Sherly, my goodness!” puno ng kagalakan 
na bulalas nito. Kaagad silang nagyakap at hindi 
matapos-tapos ang kumustahan. “’Day, lalo kang 
gumanda. Ito na ba si Sam?” tanong nito na tumingin 
sa paslit na nakahawak sa kanyang kamay.

Tumango siya. “Say hi to Tita Rita,” aniya sa 
anak.

“Hi, Tita Rita,” sagot ng bata. 

Yumuko si Rita at niyakap ang kanyang anak 
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na gumanti rin ng yakap. “It’s nice to meet you, 
Sam.” Marahan nitong pinisil ang pisngi ng musmos. 
“Napakaguwapong bata,” anito pagkuwan. “Nagmana 
sa dapat pagmanahan.”

Nagkatinginan ang magkapatid. Halos kumunot 
ang noo ni Gerald. 

Tumikhim siya. “Rita,” marahan niyang babala 
sa kaibigan dahil baka kung ano pa ang sabihin nito 
na ikainis ng kuya niya.

Tila napagtanto naman ni Rita ang nasabi at 
natutop nito ang bibig. “Ay, sorry,” paumanhin nito 
saka ito tumawa nang pilit. “Tara na nga, baka lalong 
uminit ang panahon. Si Manang Inday ay nag-CR 
lang,” anito. Ang tinutukoy nito ay ang kawaksi 
nila sa bahay na naiwang namahala sa tahanan nila 
habang wala sila kasama ang asawa nitong si Mang 
Andoy na driver naman nila.

“Ikaw, ang daldal mo,” sita niya sa kaibigan sa 
isang tabi habang inaayos ni Mang Andoy ang mga 
gamit nila sa sasakyan kasama si Gerald. Si Sam 
naman ay nakamasid sa ginagawa ng dalawang lalaki 
habang hawak ni Manang Inday.

“Ay, malay ko bang super sensitive pala ang topic 
na ’yan, ano!” mahina nitong sabi. “Tingnan mo si 
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Sam, kamukhang-kamukha ni Bernard.”

Kinurot niya ito. “Ikaw talaga, wala ka pa ring 
ipinagbago.”

“O, ayan na, sumakay na tayo. Okay na’ng mga 
gamit n’yo.”

Walang humpay na kumustahan at kuwentuhan 
ang magkaibigan habang nasa biyahe sila. Binalikan 
nila ang mga nakaraan maliban sa mga nangyari kina 
Sherly at Bernard. Iniwasan nila na iyon ay mapag-
usapan.

—————

“Hanggang kelan ba kayo dito sa ’Pinas, She?” 
tanong ni Rita habang sila ay naglalakad papasok ng 
department store ng SM para mag-shopping.

“Baka mga three or five months siguro.”

“Wow! Matagal-tagal din pala. Aba, dapat lang! 
Ang tagal mo ring nawala, ha! Nakaka-miss ang 
company mo. At lalo kang gumanda, ’Day. Siguro 
pag pumunta ako ng Amerika, baka mas gumanda 
rin ako, ano sa palagay mo?”

“Oo nga, ba’t hindi mo itinuloy ang pag-migrate 
sa US? ’Kala ko susunod ka doon?”
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“Eh, paano nga naunahan ako ni Lorna. Di ko 

alam na naglalakad na pala ’yon ng mga papeles para 
doon mag-work sa Canada. Kaya the following year 
din na umalis ka ay lumipad papuntang Canada ang 
kapatid ko. Inaalala ko si Mama kaya hindi ko na 
ipinagpatuloy pang umalis para sumunod sa ‘yo sa 
States. Enjoy rin naman ang buhay dito.”

“Tama ka diyan,” aniya. 

Dumerecho sila sa area ng mga denim jeans.

“Rita, take anything you want, treat ko.”

“Aba, madatung ang lola!” abot-tainga ang ngiti 
na bulalas ng kaibigan. “Hindi ko pahihindian ang 
grasya.”

Ngumiti siya. “Wala akong dalang pasalubong 
para sa ’yo, eh, kaya babawi na lang ako dito.”

“Oh, I like it!” tila kinikilig na saad nito. 
Napahimig pa nga ito ng isang awitin na hindi niya 
alam.

Nakarating siya sa men’s section ng mga pants. 
Halos napanganga siya nang mahagip ng kanyang 
tingin ang isang buong imahe ni Bernard na 
nakapaskil sa dingding ng area na iyon. She couldn’t 
take her eyes off the image. 



Never Too Late - Cher Reyes
Naka-pose ang lalaki para sa isang kilalang 

denim jeans. Isang pares ng jeans lang ang suot 
nito. Ang background ay white sand sa isang beach. 
Awang ang mga labi nito, his deep blue eyes intense 
as if penetrating the inmost part of her soul. His 
shirtless body glistened—his broad shoulders, strong 
arms, and flat abs. His unruly hair made him more 
handsome. Ang pinakaguwapong lalaki na nakilala 
niya sa tanang buhay niya.

Sa isang iglap ay parang naglaro sa kanyang 
balintataw ang imahe nila ni Bernard sa white sand 
ng Boracay five years ago. She could almost hear their 
laughter in the air as he tried to catch her while he 
ran after her. At siya ay maaabutan nito at ikukulong 
sa mga braso nito and they would fall on the sand 
laughing. 

Napapitlag siya nang tapikin siya ng kaibigan 
sa kanyang balikat. Parang isang bula na naglaho sa 
kanyang paningin ang nakaraan.

“Guwapo pa rin siya at idol ko pa rin. At binata 
pa rin,” makahulugang pabulong na turan nito.

Pakiramdam niya ay pinamulahan siya ng mukha. 
“I’m not interested,” matabang niyang pahayag.

“Alam mo, ang dami mong dapat ikuwento sa 
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akin. Ang dami kong hindi alam na nangyari sa ’yo. 
Marami kang inilihim sa akin,” pabirong saad nito. 
Hindi niya sigurado kung may patama ito dahil 
tinatamaan siya.

“Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Parang 
ang gulo-gulo kasi, hindi ko maintindihan,” aniyang 
bumuntong-hininga.

“May naisip ako. Mamaya na natin ipagpatuloy 
ang shopping. May alam akong coffee shop, d’on 
muna tayo.”
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“Oh my, I can’t really believe it!” naibulalas ni Rita 
matapos niyang maikuwento ang lahat habang 
nasa loob sila ng isang coffee shop. “So paano si 
Sam? I mean, paano mo gagawin ‘yon?” anito na 
tila naguguluhan. ”Ang hagilapin si Bernard at 
ipakilala ito sa anak n’yo?” Napapailing ito sa sarili 
na naglantikan pa ang mga daliri. 

Nagkibit-balikat siya. “Honestly, I really don’t 
know paano gagawin ‘yon. Hindi ko nga alam kung 
maaalala pa niya ako. Parang wala yata akong 
mukhang ihaharap sa kanya. Rita, ano ang gagawin 
ko?”

Huminga muna ito nang malalim at nangalumbaba 
na tila malalim ang iniisip. “Magagawan natin ng 
paraan ’yan, ’Day,” anito pagkuwan. “Ako ang bahala,” 
puno ng kumpiyansa na saad nito.

“At ano naman kaya ang gagawin mo, aber?”

“Eh, di hagilapin siya. I doubt it na nakalimutan 
ka niya. I’m sure hindi ka niya nakalimutan.”

“Paano ka nakasisiguro? After we met, I’ve been 
waiting for him to communicate with me for almost 

3 
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one week, pero hindi siya nagparamdam hanggang 
sa dumating na lang ’yong araw ng flight ko. I didn’t 
hear anything from him. As far as I can remember, 
he got my phone number.”

“Alam ba niyang pupunta ka ng States? Ibinigay 
mo rin ba ang address mo kung saan ka nakatira?”

Marahan siyang umiling.

“Iyon naman pala, eh. Malay mo talagang 
hinanap ka niya, sinubukang tawagan ka kaya lang 
nasa ibang daigdig ka na, di ba?”

Pakiramdam niya ay lalo siyang nanghina. “I 
really don’t know. Honestly, I never thought it would 
end this way. I felt so foolish, so stupid.” Hindi niya 
maiwasan ang pagdungaw ng luha sa kanyang mga 
mata pag binabalikan niya ang nakaraan.

“Tell me frankly, minahal mo ba siya?” puno ng 
pang-unawa na tanong ng kaibigan.

Napasinghot siya saka marahang tinuyo ang mga 
mata ng tissue na hawak niya. “I must admit that 
I liked him. Idol mo siya but I was not really that 
attracted to him, honestly. But before we met, you 
know, I was trying to take some snapshots of him with 
his team in Boracay to show it to you and brag about 
it. But then things changed when he approached me 
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and introduced himself. Then, I never realized that I 
was so attracted to him. And to make things worst, 
hindi ko na nakontrol ang sarili ko. My goodness, 
Rita! I really can’t believe what I did. Even now, I’m 
still trying to grasp it.” Tuluyan na siyang napaiyak.

“She, lahat naman tayo nagkakamali,” alo ni 
Rita habang hinahagod ang likod niya. “It’s been five 
years. Siguro, it’s time for you to move on. Sa tingin 
ko maganda na rin ang pagkakataong ito na maiayos 
ang lahat. And hopefully, things will be settled bago 
kayo bumalik na mag-ina sa US.”

“I never expected na magbubunga iyon. 
Pakiramdam ko hanggang ngayon, I’m still paying 
for the consequences of what I’ve done,” humihikbi 
niyang saad. “But I love my Sam. He is precious to 
me. Gusto kong maging masaya ang anak ko.”

“It’s all right, She. You’ll get over it, kaya mo 
’yan.”

—————

Pagdating nila ng bahay ay hindi nila naabutan 
ang magtito. Ayon sa kanilang kawaksi sa bahay ay 
lumabas daw ang dalawa at ipinasyal ni Gerald ang 
pamangkin.

“Alam mo nakakatuwa si Sam. He looks like his 



Never Too Late - Cher Reyes
father lalo na ang mga mata. Hindi nakakasawang 
tingnan, ’kala mo nakatingin ka sa karagatan, deep 
blue eyes,” madamdaming turan nito sa huling salita. 
Nakaupo sila pareho sa sofa habang nagpapahinga 
nang hapong iyon.

“Habang lumalaki ay nagiging makulit ang anak 
ko. Pero talagang nakakatuwa siya. Pati sina Mommy 
at Daddy ay tuwang-tuwa rin. Kaninang umaga nga 
tumawag na sila, nami-miss na daw nila ang kanilang 
apo,” natatawa niyang kuwento.

Mayamaya ay naagaw ang pansin nila sa maingay 
na magtito na papasok ng bahay. 

“Mommy, Mommy!” excited na tawag sa kanya ni 
Sam. May dala itong football na pang-bata. Kaagad 
na yumakap ito sa kanya. “Look, I have a new 
football. Papa Gerald bought it for me.” Ang tawag 
nito sa tiyuhin ay Papa. “And tomorrow, I will start 
my football lesson.”

Napakunot ang noo niya sa halip na matuwa at 
tumingin nang matalim sa kapatid. “Anong football 
lesson ang sinasabi niya, Kuya Gerald?”

Tila hopeless ang kanyang kapatid na nagkibit-
balikat. Sigurado siyang wala itong nagawa sa 
kagustuhan ng pamangkin. Mahilig sa football ang 
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kanyang kapatid at dahil dito ay naimpluwensyahan 
ang anak niya sa larong ito. Kung maaari nga lamang 
ay gusto niyang iiwas si Sam sa sport na iyon dahil lalo 
lang niya naaalala si Bernard at ang mga pagkakamali 
niya na nagpapahirap sa kanyang kalooban.

“I couldn’t help it. He wanted the ball, he wanted 
to play football. Umiiyak kaya pinagbigyan ko na.”

“Sweetheart, you are still too young to play that 
sport,” aniya sa anak habang itinaas niya ang baba 
nito gamit ang kanyang daliri.

“But, Mom, I want to play it. You see, I have my 
football,” anito, sabay taas ng bola. “And tomorrow 
Papa will bring me to the field to play football.”

Napabuntong-hininga siya. 

“I think there’s nothing wrong if he can join the 
other kids to play that sport, Sherly,” ani Gerald.

“Oo nga naman,” susog ni Rita.

Pinandilatan niya ang dalawa saka muling 
tumingin kay Sam. Wala rin siyang magawa katulad 
ng kuya niya kundi pagbigyan ang anak. 

“Just make sure you will be good and you will 
behave,” bilin niya sa paslit.
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“I promise,” tugon ni Sam.

Muli niyang niyakap ang anak.

—————

Araw-araw ay hatid-sundo ni Gerald ang 
pamangkin sa isang sport field kung saan nag-aaral 
ng basic drill sa football si Sam. 

Samantala nang umagang iyon ay naka-schedule 
ang surprise visit ni Bernard para i-represent ang 
Razkals sa mga batang nagti-train ng football. Four 
years ago ay nag-establish sila ng football awareness 
sa parteng Luzon maging sa Visayas para sa larong 
ito na naging tanyag dahil sa mga panalong naiuwi 
ng Razkals sa bansa. Kasabay nito ay naitatag nila 
ang Football Training Academy na sumusulong para 
magkaroon ng awareness sa football ang kabataang 
Pinoy lalo na sa mga estudyante sa elementary and 
high school. Siya mismo ang namumuno niyon 
kasama ang ilang kaibigang players ng Razkals.

“Okay, guys, we have a surprise for you,” anang 
trainer habang nakaupo nang pa-semi-circle ang mga 
bata sa harapan nito. “Bernard of Razkals is here to 
give you drills today, how about that, kids?”

Nag-cheer naman sa tuwa at excitement ang 
mga bata lalo na nang mula sa likuran ng mga ito ay 
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pumunta sa harapan si Bernard habang hawak ang 
isang bola.

“How are you, guys?” aniya na tinugon ng mga 
paslit ng kani-kanyang sagot. 

Naagaw ang kanyang pansin ng isang bata na sa 
tingin niya ay tila foreigner dahil sa iba ang kulay ng 
mata at kutis nito. Attentive na nakikinig ito sa mga 
basic drill na ibinabahagi niya sa mga bata. He was 
teaching about ball control.

Pagkatapos magbigay ng instruction ay nag-
warm-up muna sila bago nag-drill. Makaraan ang 
ilang minuto matapos ang session ay nilapitan niya 
ang bata habang nagpapahinga ang lahat.

“Hey, what’s your name?”

“Sam,” bibong sagot nito. “Will you teach us 
more about football?”

“Sure. You really love this sport, huh?”

“Oh, yeah. I love football, but my mom doesn’t 
want me to play it.”

“Why?” curious niyang tanong. He liked this kid. 
Parang ang gaan ng kanyang pakiramdam.

Nagkibit-balikat ito. “I don’t know. She said I’m 
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still too young. Are you coming back tomorrow? Will 
you teach me more?”

“Sorry, tomorrow is Saturday. The next meeting 
is on Monday next week. But I’ll check my schedule 
for Monday.”

“Okay.”

“From where are you, Sam?” nais niyang 
malaman.

“California.”

“Really? By the way, I’m Bernard. I’m glad to 
meet you.” 

“My father’s name is Bernard, too, but I haven’t 
met him yet. Can you be my Daddy Bernard?”

“Whoa! Really?” natatawa niyang sabi bagaman 
siya ay nasorpresa.

“Sam!” Parehong natawag ang kanilang pansin 
ng isang lalaking naglalakad papalapit sa kanila.

“Oh, that’s my Papa Gerald,” anito, sabay turo 
sa bagong dating.

He doubted if he was the boy’s father.

Kaagad kinarga ni Gerald ang bata. Hindi ito 
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makapaniwala na kausap mismo ni Sam si Bernard, 
ang ama nito.

“Papa, Daddy Bernard,” pagpapakilala ng bata 
kay Bernard.

Nanlaki ang mga mata nito. “Daddy?” 

“Hi,” aniya kay Gerald. Hindi niya mapigilan ang 
hindi matawa. “Sammy Boy is very funny. He wants 
me to be his daddy,” paliwanag niya. “He told me his 
dad and I have the same name.”

Napatango ang kapatid ni Sherly. “I see. We have 
to go.”

“Have we met before?” Parang pamilyar sa kanya 
ang mukha ng kausap. Parang nakita na niya ito, 
hindi lang niya matandaan kung saan.

“I don’t think so. But I know you, the Razkals.”

Tumango siya. “Hope to see Sam on Monday. He 
wants me to play with him.”

“Okay, we have to go.”

“See you, Daddy Bernard,” kumakaway na 
paalam ng bata.

Nakaalis na ang dalawa, pero hindi pa rin 
mawala sa isipan niya si Sam. What was so weird ay 
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magkapangalan pa sila ng tatay nito. At hindi lang 
iyon, halos kamukha siya ni Sam noong maliit pa siya 
lalo na ang mga mata. So funny.

“Pare, napansin ko lang para kayong mag-ama 
n’ong batang ’yon,” ani Tim na teammate niya at ang 
pinakamatalik na kaibigan niya sa Razkals. Hindi 
niya namalayang lumapit ito sa kanya habang ang 
ilang mga kasama nila ay nagliligpit ng mga gamit sa 
field. “Why, that boy has a very striking resemblance 
to you.”

“That was Sam. Yeah, it’s funny. Magkapangalan 
pa kami ng daddy niya.”

“Really?” Hindi ito makapaniwala. “Baka hindi 
mo lang alam, anak mo na pala ’yon,” may himig 
panunudyo na saad nito.

“That’s crazy, Tim. You know everything about 
me.”

“Who knows? You might have probably dated 
someone back then and haven’t realized na nakabuo 
ka.”

“That’s impossible.”

Nagkibit-balikat lang si Tim.


