
Second Chance At Marriage - Cassandra Victoria

Pagpasok pa lang niya sa kanyang apartment ay 
naamoy na niya ang masarap na adobo na niluluto 
ni Donna. 

Ipinatong niya lang sa upuan ang white coat at 
ibinaba sa sahig ang bag na naglalaman ng mga gamit 
niya para puntahan na sa kusina ang abalang asawa. 
Alam niyang nag-eksperimento na naman ito at sa 
amoy pa lang ay masasabi na niyang mabubusog ulit 
siya sa hapunan na inihahanda nito. 

Nagtungo siya sa kusina kung saan nagmumula 
ang masarap na amoy ng nilulutong ulam. Sumandal 
siya sa hamba ng pinto at tiningnan ang asawa na 
abala sa ginagawa. 

Habang pinagmamasdan ito ay naisip niyang wala 
na siyang mahihiling pa. Nasa kanya na ang babae 
na pinapangarap ng sinumang lalaki—responsable, 
simple at maganda. 

Pinagsawa niya ang mga mata sa kabuuan ni 
Donna. Natural lamang ang ganda ng misteryosa 
niyang asawa. Ang hugis-pusong mukha nito ay 
maamo, ilang hibla ng lampas-balikat na buhok 
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nito ay natanggal na sa pagkakatali, may maliit na 
chocolate icing sa kanang pisngi nito at hindi naitago 
ng oversized shirt nito na pinatungan ng apron ang 
balingkinitan nitong katawan. 

Napansin na ng abalang misis niya na dumating 
na siya. 

“Doc, baka mas mauna akong maubos niyan kaysa 
niluluto ko.” Tumingin ito sa direksyon niya. And a 
clearer view of his wife’s face made him wonder how 
she was able to make him fall in love with her more 
everytime he looked at her. 

Yes, she was able to make his heart beat faster and 
make his body ache for her.

Ipinilig niya ang ulo. Inabala nito ang sarili sa 
pagbe-bake at pagluluto. Mukhang masarap ang cake 
na nasa mesa, pero may iba nang nakatawag sa pansin 
niya.

“Hmm… Malamang na ganoon na nga ang 
mangyayari dahil sa tingin ko ay mas masarap yata 
ang icing na nasa pisngi mo, Babe.” 

Napataas ang kamay ng asawa sa pisngi nito. 
Gamit ang likod ng kamay nito ay sinubukan nitong 
tanggalin ang icing.
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“Okay na?” tanong nito. 

Tumango lang siya. 

Kahit na mapuno pa ng icing ang mukha ni Donna 
ay hindi pa rin magbabago ang epekto nito sa kanya. 
Pinipigilan niya lang ang sarili na lapitan ang asawa 
dahil kung gagawin niya iyon ay walang hapunan na 
mangyayari. They would end up having a dinner in 
bed gaya ng nagdaang mga araw. 

Siguro sa pagkakataong ito ay sa kusina na, pero 
hindi pa rin pagkain ang ihahapunan niya.

“You are staring again, Mister, and the intensity 
of your gaze is making me uncomfortable.”

Napakamot siya sa ulo. Nahuli siya nito sa 
ginagawang pagmamasid dito. Naiiling na tinalikuran 
siya ng babae para harapin ang niluluto. Whew! 
Seryoso ito sa cooking session dahil hindi man lang 
siya nito sinalubong ng yakap.

 “Hmm…” Nagkunwaring nag-iisip siya para ma-
distract ang sarili mula kay Donna.

“Babe, why don’t you change first? Promise, 
pagkatapos mong magbihis ay handa na ang mesa at 
kakain na tayo,” hindi tumitingin na suhestyon nito 
sa kanya.
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Hindi niya sinunod ang sinabi nito. Nanatili siya 

sa kinatatayuan. 

“I’m expecting a wife who would hang herself in 
me the moment I arrive,” kunwari ay nagtatampo na 
sabi niya.

 Lumingon ito sa kanya. 

“I will do that, Babe, pagkatapos kong masigurado 
na nakakain na ng masarap at masustansyang pagkain 
ang doctor husband ko. Okay?” 

Ngumiti ito. Her innocent smile consumed all the 
self-control left in him. Kung totoo man ang gayuma 
ay malamang ginamitan siya ng asawa dahil palagi 
na lang na ito ang nasa kanyang isipan. He had been 
away for thirty-six hours and now all he wanted was 
to have his wife in his arms because he couldn’t get 
enough of her. 

Inilang hakbang niya ang distansya sa pagitan 
nila. Pumaikot ang kamay niya sa baywang ni Donna 
para yumakap dito mula sa likuran. Na-miss niya ang 
amoy ng buhok ng asawa, her sweet tempting smell, 
dahil sa loob ng tatlumpu’t anim na oras ay ang amoy 
sa loob ng hospital ang tiniis niya. 

“You know what, Mrs. Locsin? Mas mabubusog 
yata ako kung ikaw ang uulamin ko ngayon.” He 
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enjoyed the innocent scent of his wife at nakadagdag 
lamang iyon sa pagnanais na ikulong ito sa kanyang 
mga bisig. 

“At hindi naman ako makakapayag diyan, Dr. 
Locsin,” tila nagsesermon na sabi nito but that didn’t 
stop him.

“Your scent is addictive, Babe.” Bumaba ang mga 
labi niya sa leeg nito. He rained butterfly kisses on 
her neck, enjoying her womanly scent mixed with the 
alluring smell of her sweat. 

Pinaglandas niya ang bibig sa balat nito, lingering 
on the hollow between her nape and her shoulder until 
he found her sensitive spot, her earlobe. He teased, 
kissed and bit her earlobe to please her habang ang 
kamay naman niya ay pinaglalandas sa harapan nito. 

Sigurado siyang nakarinig siya ng pagsinghap 
mula rito. Nang humarap ito sa kanya ay ang labi 
naman nito ang pinagkaabalahan niya. His left hand 
explored her body and found what he wanted to feel 
the most. 

His mouth moved down to her nape again while 
his hand reached for the hook of her bra. He sucked 
her skin, leaving his mark of ownership on her.

“Babe, hindi tayo makakapaghapunan nito.” 
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Sinubukan nitong patigilin siya subalit hindi magawa 
dahil nanlalambot ito sa ginagawa niya.

“Gaya ng sabi ko, Mrs. Locsin, I like your taste 
more than any food in this world,” he said in a whisper.

Nakita niya ang mga utong nito na bumabakat 
na sa damit nito dahil tuluyan na niyang natanggal 
ang tumatakip doon.

May damit pa itong suot, ngunit nagwawala na 
ang kanyang katawan sa pagnanais na maangkin 
na ito. Tinalo pa niya ang obsessed na tao sa tuwing 
hinahawakan niya ang kanyang asawa. She was able 
to make him desire her more like he would never be 
able to make a sweet lovemaking to any woman other 
than her.

Pinangko niya si Donna at iniupo ito sa ibabaw 
ng built-in cabinet na katabi ng stove. Gamit ang 
kaliwang kamay ay inalis niya ang pagkakatali ng 
apron samantalang ang kanang kamay ay inabot ang 
switch ng stove. 

“Erick…” Hearing her plead gave him more reason 
to please her more. 

His hands were now more aggressive in exploring 
every detail of his wife’s body. Ang kamay niya ay 
nakapaloob na sa oversized shirt nito and for the nth 
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time he liked what his hand felt. Touching her lovely 
flesh with his bare hands fueled his desire more to take 
her.

“I love you, Babe,” bulong niya rito. Now he kissed 
her with urgency letting her feel how he, her husband, 
longed for her. She should at least know how just the 
thought of her for the past thirty-six hours that he was 
on duty tortured him and how his body reacted by just 
the touch of her. 

“Sure?” nag-aalangang tanong nito. 

She was always the pretty insecure wife of his. Sa 
halip na sagutin ito ay siniil niya ito ng halik sa labi 
habang dahan-dahan na pinararamdam dito na pag-
aari na siya nito.... 

—————

“Ladies and gentlemen, we are about to land at the 
Ninoy Aquino International Airport. We have certainly 
enjoyed having you on board today, we hope to see 
you again soon, and thanks again for flying Daisaki 
Airlines.”

Naputol ang pagbabalik-tanaw ni Erick nang 
marinig sa loob ng eroplano ang pagsasalita ng piloto. 

Mararamdaman sa loob ng eroplano ang 



Second Chance At Marriage - Cassandra Victoria
excitement ng mga pasahero, na karamihan ay mga 
OFWs na nabigyan ng pagkakataong makauwi upang 
makasama ang mga mahal sa buhay ngayong Yuletide 
season. Ang iba ay mga dayuhan na ninais lamang na 
magpunta sa Pilipinas upang maranasan ang Pasko sa 
bansa. But his excitement was different from the rest. 

Call it coincidence but three years ago, also a 
week before Christmas, he was in Paris-Charles de 
Gaulle Airport waiting for his flight to Hong Kong 
to follow one woman. Now, the same woman made 
him book a flight to the Philippines in record time, 
his wife. 

Donna Camilla Francisco…

Ang isipin na hindi nito idineklarang may-
asawa na ito sa bagong buhay nito ngayon ay lalong 
nagpasakit sa kanyang kalooban. Asawa pa rin niya 
ito pero sa loob ng tatlong taon ay parang basura na 
itinapon nito ang pangalan na ibinigay niya rito. 

Ngayon ay nais na nitong lumaya mula sa 
kanilang kasal at bilang asawa nito ay hindi niya 
iyon maibibigay. 

Napangiti siya nang mapakla nang maalala kung 
paano tumaas ang dugo niya nang makatanggap siya 
ng annulment papers mula sa isang nagngangalang 
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Atty. Henrico Gomez. Hindi siya nagdalawang-isip 
na sugurin ang nasabing abogado kahit na dalawang 
oras ang biyahe mula sa bahay nila ni Donna papunta 
sa opisina nito. He had an argument with the attorney 
but he ended up outside the lawyer’s office getting 
only the explanation that his wife wanted to have 
their marriage void.

Kinuha niya ang envelope na ipinadala sa kanya 
ng private investigators na binayaran niya. Kung 
kailan makikipaghiwalay na sa kanya si Donna ay 
saka biglang magkakaroon ng resulta ang tatlong 
taon na paghahanap niya rito.

Binuksan niya ang envelope at tiningnan ang 
mga litrato ni Donna. Hindi pa rin matatawaran ang 
ganda ng asawa at kahit na walang sabi na iniwan 
siya nito ay hindi kailanman nawala ang pagmamahal 
niya rito, natabunan lang iyon ng galit dahil sa ginawa 
nitong pag-iwan sa kanya. Kahit gusto niyang lalong 
magalit dito ay higit lamang siyang nangungulila sa 
asawa simula noong araw na umalis ito. 

Di na mabilang ang pagkakataon na tiningnan 
niya ang larawan at hindi pa rin nagsasawa ang mga 
mata niya sa kamamasid sa mga litrato na hawak. 
May mga kuha sa mall at townhouse ni Donna, but 
most were shots taken in the hospital. Bumagay rito 
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ang puting coat.

“Bakit pinili mo ang propesyon mo, Doc?” 

Nabigla siya sa tanong na iyon mula kay Donna. 

“Kahit ako ay hindi ko alam ang sagot diyan, 
siguro iyan ang isasagot ko sa iyo kung tinanong mo 
ako noong unang taon ko sa medical school. Pero 
ngayon, ang dahilan siguro kung bakit ko pinili ang 
propesyon na ito ay para makatulong.”

“Sana nagtayo ka na lang ng foundation at hindi 
ka nagpakahirap mag-aral ng ilang taon.”

“Nangangailangan ng doctor ang mundo, Donna. 
Ikaw, bakit pinili mo na maglagalag?” Pinahirapan siya 
ng babaeng ito kaya ibabalik niya ang pagtatanong 
dito.

“Para magawa ko ang gusto ko at iyon ay ang 
makalikha ng magandang musika.”

“Sakim ka rin, ha! Para lang sa ’yo ang pangarap 
mo.”

Tinawanan lang siya ng kausap. She was the best 
example of youth, carefree and innocent.

Gone was the lady with the shy and innocent smile, 
naisip niya habang patuloy ang pagtingin sa mga 



Second Chance At Marriage - Cassandra Victoria
litrato. Ang babaeng nasa mga litrato ay larawan 
ng babaeng matapang at pinatatag ng panahon, 
a woman who was a whole lot different from the 
woman he married three years ago. 

Yes! Three years ago but memories of the woman 
in the picture were still vivid in his mind. Even when 
he closed his eyes at night, all he could hear was her 
lovely moan everytime they made love. All he could 
see was her sweet shy smile after they shared a very 
intimate moment. 

“You are excited to see your wife, Sir?” tanong 
ng katabi niyang Pilipina. 

Tumango siya at ngumiti lang dito. 

Oo, sabik na siya na makita ang asawa dahil 
kailangan niya nang ipaintindi rito na ang tatlong taon 
na paghahanap dito ay ayaw lang niyang mabasura 
by signing the annulment papers her attorney sent 
to him two weeks ago.

Itinuon niya ang atensyon sa labas ng bintana at 
kahit maganda ang tanawin sa labas ay si Donna pa 
rin ang nasa isipan niya. 

What happened to them was a whirlwind 
romance. Isa si Erick sa mga mapalad na Pilipino na 
nabigyan ng pagkakataon na mag-training sa isang 
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hospital sa Paris. He was having his second year 
residency in the Cardio-Thoracic Department that 
time in Dubuis Hospital when he met Donna in one 
of his day-offs in Jardin des Tuileries. 

Dahil malapit lang sa tinitirahan niya ang 
nasabing lugar ay doon niya pinalilipas ang bakante 
niyang oras. Presko ang hangin sa lugar at kaaya-aya 
sa mata ang pagkaka-landscape sa nasabing tourist 
attraction kaya marami ang nagagawi roon.

Sa loob ng dalawang taon na pagtira niya sa 
bansang iyon ay nasanay na ang mga mata niya sa 
mga foreigners na kumukuha ng litrato ng lugar, mga 
batang naglalaro, at nakabihis na mga Parisians... 
pero hindi sa magandang morena na nakaupo sa 
bench na katabi niya isang hapon na nagpalipas siya 
ng oras doon. 

Malalim ang iniisip nito kaya kahit na tinabihan 
na niya ito ay hindi man lang siya nito napansin. 
Sinubukan niyang makipag-usap dito at sumagot 
naman ito sa mga tanong niya, tipid nga lang. At 
sabihin nang naintriga pero bawat day-off niya ay 
sabik siyang makita muli ang dalaga at palagi niya 
itong naaabutan doon. 

His visit to Jardin des Tuileries became frequent 
hanggang sa nakuha na niya ang loob ng dalaga and 
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they became friends. 

“May iba pang lugar ka na narating, Doc?” Nasanay 
na ito na ‘Doc’ ang itawag sa kanya. Nakatingin lang 
ang maamo na mga matang iyon sa kanya habang 
hinihintay siyang sumagot.

Sunud-sunod ang naging pag-iling niya. All his 
life ay nakaplano na ang lahat para sa kanya. Nang 
magtapos siya ng high school ay naitakda na ang 
tadhana niyang maging doctor.

 Iniwas na niya ang tingin sa babae. Baka kasi 
lalo lang siyang malunod sa nangungusap nitong mga 
mata at delikado kung mahulog siya sa magandang 
estrangherang ito.

“I’ve been to Hong Kong at nasubukan ko na ang 
magpakabata sa Disneyland. I was in Japan last month 
and I learned a few Japanese words.” Tumayo ito at 
dinampot ang petal ng bulaklak na nahulog mula sa 
isa sa mga halaman.

“I even enjoyed watching the cherry blossoms 
bloom,” anito at ngumiti nang ubod-tamis. 

Shit! Hindi ba alam ng babaeng ito na maganda 
ito at kaya nitong palambutin maging ang taong bato? 
She shouldn’t just flash her smile to anyone. Ang ngiti 
nito ay para lang sa kanya dapat, para lang sa kanya.
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Ang pagkasagi ng wedding ring sa hawakan sa 

gilid ng upuan ang pumutol sa magandang alaala 
niya sa Jardin des Tuileries.

May mga bagay na sinabi sa kanya ang Pilipina 
na nakilala niya at mayroong mga bagay na nanatiling 
palaisipan din sa kanya. Nagkuwento ito tungkol sa 
trips nito sa ibang bansa subalit wala itong binanggit 
na anumang personal kaya siya na lang mismo ang 
gumawa ng konklusyon tungkol sa pagkatao nito. 
Si Donna ang tipo na mahal ang kalayaan nito. Para 
itong ibong ligaw na handang lumipad kung kailan 
man nito gustuhin. 

Kahit kaunti lang ang alam niya tungkol sa babae 
ay naka-develop siya ng fondness dito. He loved 
the way she opposed his ideas dahil may punto nga 
naman ito. She looked fragile but her perspective in 
life made her personality appear strong. His fondness 
toward the mysterious morena he met in Jardin des 
Tuileries blossomed into something more. He wanted 
her for himself and he couldn’t imagine other men 
owning the lovely lady.

Sa loob lamang ng anim na buwan na 
pagkakaibigan nila ay nakapagdesisyon siyang bigyan 
na ng wakas ang pagiging binata niya. He proposed 
to the mysterious Filipina he met at the beautiful park 
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and to his surprise, she said yes. They had a simple 
wedding in one of the beautiful churches in Paris. 

He took three days off. 

Nilibot nila ang magagandang lugar sa Paris. 
At kahit na corny ang tingin niya sa nakikitang mga 
magkasintahan na sakay ng bangka sa Seine River ay 
wala na siyang nagawa kundi pumayag na mapasama 
sa tingin niya ay mga overly romantic na mga tao 
nang hilingin iyon ni Donna sa kanya.

He spent a life of pure bliss with his wife for two 
months. Waking up with the sweet scent of her and 
ending the day with a walk at the Jardin des Tuileries 
during his day-offs talking about what happened to 
them when he was at work while Donna stayed at 
home. 

Perpekto na sana ang lahat nang dumating ang 
isang di-inaasahang balita. He was sent for six months 
to Auvers sur Oise to attend to the reported measles 
outbreak in that area. He loved his wife so much but 
he loved treating people more. 

Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Donna 
noong araw na paalis na siya, pero hindi siya nito 
pinigilan. Sinabi lang nito na sa pagbabalik niya ay 
may pag-uusapan sila na importante at ang araw ng 



Second Chance At Marriage - Cassandra Victoria
pagbabalik niya sa piling ng asawa ang nagbigay ng 
lakas sa kanya sa mga panahon na nanghihina siya 
dahil sa pagod sa trabaho. 

The outbreak was at its worst kaya ang pangakong 
phone call araw-araw ay naging once a week. 

Sa ikaapat na buwan niya sa Auvers ay 
nakatanggap siya ng tawag mula kay Donna asking 
for help. 

“Hello, Erick…” Mababakas ang takot sa boses ng 
asawa.

“Babe, ano ang problema?” 

“I think I lost it.”

“Huh?” Now she got his attention.

“Help me, Erick, please,” sabi ni Donna na sa 
pagkakataong iyon ay sunud-sunod na ang paghikbi.

“Doc, may limang bata ang dumating. Dalawa 
ang critical,” pag-iimporma sa kanya ng isang nurse 
na na-assign na tumulong sa kanya.

“Babe, I’ll be there as soon as I can. I love you.”

Iyon ang huling beses na narinig niya ang boses 
ni Donna sapagkat nang umuwi siya ay wala na ito. 
Walang tao sa bahay at isang sulat mula sa babae ang 
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nakita niya. Hindi niya akalain na kung gaano kabilis 
sila na-in love sa isa’t isa at nagdesisyong magpakasal 
ay ganoon din kabilis mawawala ang asawa niya sa 
kanya.

The plane door was opened. 

Ang ibang pasahero ay nagsimula nang pumila 
para makababa ng eroplano. Ibinalik niya ang mga 
litrato sa envelope. Sinamsam niya ang mga gamit 
at sumabay sa mga taong nagsisibabaan. 

Kinuha niya ang kanyang bagahe at naglakad 
na palabas ng airport. Nakita niya ang kumpol ng 
mga tao na naghihintay sa paglabas ng mga sakay 
ng eroplanong sinakyan niya. 

Hinanap ng mga mata niya ang sundo niya. 
Napangiti siya nang makita ang malaking placard na 
may nakasulat na pangalan niya. 

“Welcome, Erick Jude Locsin.” Binasa pa niya nang 
malakas ang nakasulat sa placard nang makalapit sa 
sundo niya. Napailing na lang siya. 

Ibinaba na ng kaibigan ang dala-dala. 

“Welcome home, Pare!” Nakipagkamay sa kanya 
si Miguel. Kababata niya ito at kaparehas niya ay sa 
Davao ito nag-aral hanggang kolehiyo. Ngayon ay 
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nakabase na ito sa Maynila. Ito lang ang sinabihan 
niya tungkol sa kanyang pag-uwi. Hindi alam ng mga 
magulang niya na uuwi siya dahil sinabi niya sa mga 
ito sa last video call sa pagitan nila ay sasama siya sa 
mga consultants ng Dubuis Hospital para sa medical 
mission sa Malta. 

Nang ipinadala ng mga imbestigador ang 
impormasyon tungkol kay Donna ay kaagad niyang 
tinawagan si Miguel at ibinalita rito na uuwi siya ng 
Pilipinas para sa ilang mahahalagang bagay, pero 
hindi niya sinabi rito ang tungkol sa kanyang asawa. 
Ito lang ang maasahan niya dahil hindi muna dapat 
malaman ng mga magulang ang pagbabalik niya sa 
bansa hangga’t hindi pa niya naaayos ang problema 
niya kay Donna. Pag-uwi niya ng Davao ay dapat 
kasama niya na ang babae. 

Miguel offered to look for a place where he could 
stay, pero nang makita niya ang litrato ng townhouse 
ni Donna ay naisip niyang hindi na kailangan pang 
maghanap ng titirahan. Mamamalagi siya sa bahay 
ng asawa at hindi siya nito matatanggihan.

Kinuha sa kanya ng kaibigan ang iba pa 
niyang mga gamit. Sumabay na sila sa mga taong 
nagsisilabasan ng airport.

“Salamat, Pare.”
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“Walang problema, Jiggy.” Tinawag siya nito 

sa palayaw niya. “I saw the magazine, first Filipino 
cardio-thoracic surgeon in Paris featured in an 
international magazine. Ibang level na iyon, ah,”

“Hindi lang ako ang Pinoy na na-feature d’un. 
There are many of us throughout the world.” Ang 
binanggit nito ay ang inilabas na fifth issue ng Medical 
Modern Magazine kung saan ang tema ng inilabas na 
issue ay doctors overseas. 

“Still the same humble Jiggy na kababata ko. 
Okay na ang application mo sa ospital. Wala na daw 
iyon problema dahil inirekomenda ka naman daw ni 
Dr. Marcon.” Ang binanggit nito ay isa ring cardio-
thoracic surgeon na consultant. “Mukhang matagal-
tagal ang balak mong mag-stay dito, ah,” puna nito. 

Ipinasok ni Miguel sa likod ng kotse nito ang 
mga gamit niya. 

“May mahalaga lang akong bagay na dapat 
ayusin. Ang pag-stay ko dito ay depende kung gaano 
katagal ko matapos ang pakay ko dito,” sabi niya 
nang nasa likod na ito ng manibela. Naglaro sa isipan 
niya ang mga larawan ni Donna. Thinking of how she 
changed, mukhang matatagalan nga siya sa bansa. 

“Saan ko kayo ihahatid, Doc?” tanong ni Miguel. 
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Ibinigay niya ang address ng townhouse ni Donna. 
Hindi naman nagtanong ang kaibigan kung sino ang 
tutuluyan niya at nagpasalamat siya na hindi na ito 
nagtanong. 

He closed his eyes to take a nap. 

Ngayong gabi ay makikita na niya ang asawa. 
All she wanted was his signature, but he flew all the 
way from Paris hindi para ibigay rito ang kalayaan 
na hinihingi nito. 

No, he wouldn’t give her up. Hindi siya sira na 
basta na lang pakakawalan ang asawa. Nasaktan siya 
sa pang-iiwan nito sa kanya, pero gusto niya pa rin 
ito. He still wanted her for himself.

He personally came to have his wife back in any 
way he can.
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Ibinalik ni Donna ang cellphone sa bulsa. Nakatanggap 
siya ng tawag mula kay Dr. Allera, her consultant. 
Sinabi nitong daanan niya raw ang post explore 
laparotomy ng pasyente nila sa room 308 pagkatapos 
ng shift niya sa emergency room dahil pagtawag daw 
nito sa nurse station ay hindi pa raw nakapaglalabas 
ng hangin ang pasyente. 

Isa ang pasyenteng iyon sa mga di niya 
malilimutang pasyente. Iyon ang unang kaso na 
nahawakan niya na nag-rupture na ang appendix, 
kaya nagkaroon na ng impeksyon sa ibang bahagi ng 
bituka nito. Kinailangan na malaking hiwa ang gawin 
sa pasyente sa halip na normal na maliit na hiwa na 
ginagawa sa mga pasyente nila na mayroong hindi 
pa nag-rupture na appendix. 

Sa bagong opera na pasyente, kritikal ang unang 
dalawampu’t apat na oras dahil sa mga oras na ito ay 
malimit naoobserbahan ang komplikasyon ng isang 
operasyon. Kailangan na makapaglabas ng hangin 
ang pasyente bago ito pakainin para masigurong 
gumagana na ang bituka nito. 

“Doc, hihingi sana kami ng reseta ng mga gamot,” 
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sabi ng babae na lumapit sa mesa niya. 

“Ano ang pangalan ng pasyente?” Kinuha niya 
ang mga charts.

“Grace… Grace Mabuang, Doc,” sagot nito.

Inisa-isa niyang tingnan ang mga charts. Nahanap 
din niya ang chart ng pasyente. 

Naalala niya si Grace. She was a cute, chubby 
morena girl who was seven years old at makulit din. 
Na-admit ito sa hospital dahil na-dehydrate na ito sa 
sobrang pagtatae at pagsusuka. 

Tinawag siya nitong ‘Auntie’ nang suriin niya 
ito. She read on the orders. Kinuha na niya ang 
prescription pad at ginawan na ng reseta ang 
pasyente. Nang iabot niya iyon sa babae ay hindi pa 
rin ito tumayo. Nang magtanong ito kung may mas 
murang brand dahil mahal ang gamot na iyon ay 
gumawa siya ng bagong reseta placing the cheaper 
brands of the medication on it. 

“Salamat, Doc,” anito at tumayo na para bumalik 
sa tabi ng anak. 

Nang magising siya ay nasa loob na siya ng 
kuwarto ng isang hospital. Siya at ang ama niya lang 
ang nandoon.
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“My baby?” May masamang kutob na si Donna 

pero tahimik na humihiling siya na taliwas sa iniisip 
niya ang sasabihin ng magulang. 

“Hindi nila naisalba ang sanggol,” walang kaemo-
emosyon na pagbabalita nito sa kanya.

“I want to see my baby!” Napalakas na ang boses 
niya. 

“Wala na’ng sanggol, Donna. Naiintindihan mo? In 
fact, it was still a mass of blood, kaya wala kang dapat 
ipaghisterya. Uuwi tayo ng Pilipinas at kalilimutan mo 
ang kabaliwang ito.”

“It’s my baby. Mapadugo pa man lang iyon o may 
mga parte na ng katawan, it’s my first baby, Papa.”

“Okay! Now tell me, where is the bastard who 
got you pregnant?” anang ama sa galit na tono. Pero 
hindi siya nasindak sa paraan ng pagtatanong nito. 
Hindi na iyon bago sa kanya. Sa halip na sagutin ito 
ay tahimik na umiyak siya. 

Her little angel was gone. Nahulog siya nang 
pumatong siya sa di-kataasang upuan para ikabit 
ang palamuti sa Christmas tree na in-assemble niya. 
Masama ang naging pagbagsak niya at nag-panic 
siya nang makita ang preskong dugo na naglandas sa 
kanyang binti. Tinawagan niya si Erick para humingi 
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ng tulong dito, but he never came. 

Pinalis ni Donna ang masakit na alaalang 
nagbalik sa kanyang isipan. 

Hinarap niya muli ang mga charts. It was the 
last two hours of her twenty-four-hour duty. Hindi pa 
man niya nabubuksan ang chart na kinuha niya ay 
tunog ng papalapit na ambulansya ang narinig niya. 

Sirena ng ambulansya ang bumasag sa 
katahimikan ng gabi at sa loob ng limang taon na 
pagreresidente niya sa hospital na iyon ay nasanay na 
siya sa tunog na iyon. Natapos niya ang specialization 
niya sa internal medicine two years ago. Ngayon ay 
ikalawang taon niya sa surgery department. Tatlong 
taon na lang at magiging espesyalista na siya sa 
nasabing aspeto ng medisina. 

Itinabi niya ang mga charts na ginagawan niya 
ng orders. Hinintay niya na maibaba ang sakay na 
pasyente ng ambulansya. Isang walang malay na 
matandang babae na nasa mga limampu hanggang 
limampu’t limang taong gulang ang sakay ng stretcher. 
May tubo na nakakonekta sa bibig ng pasyente at ang 
harapan ng damit nito ay napuno ng natuyong dugo. 

May dalawang lalaki na sa tingin niya ay kaedad 
lang niya ang kasama ng matanda at parehong 
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umiiyak ang mga ito. Sa tingin niya kung hindi anak 
ay malamang malapit na kamag-anak ng matanda 
ang mga lalaki. 

Pinakiusapan niya na tumabi muna ang mga ito. 

Ibinigay sa kanya ng Emergency Rescue 
Unit Officer na kasama ng ambulansya ang mga 
impormasyon mula nang sunduin ng team nito ang 
matanda sa bahay nito at mga naging responses ng 
huli sa loob ng tatlumpung minuto na biyahe papunta 
sa hospital. 

She made a quick head to toe assessment of the 
patient. Nang hawakan niya ang matanda ay medyo 
malamig na ang kamay nito. Pinakiusapan niya ang 
nurse na kunin ang blood pressure, pulse rate, pati 
ang paghinga nito sa loob ng isang minuto. 

Tinanong niya ang kasama ng pasyente kung 
alam nila ang blood type nito para sa posibleng pag-
aabono ng dugo. Sinabi ng mga ito ang blood type. 

In-adjust niya ang suwero para mas mabilis 
ang pag-agos ng dextrose patungo sa katawan ng 
pasyente. 

Tinawagan niya ang consultant niya. Sinabi niya 
rito ang kaso na natanggap niya pati na rin ang naisip 
niyang solusyon sa problema ng pasyente. Sinabi 



Second Chance At Marriage - Cassandra Victoria
niya rin dito na base sa assessment niya sa babae 
ay malabong ma-stabilize nila ang blood pressure 
lalo pa at posibleng sa loob ay malakas pa rin ang 
pagdudugo. 

Matapos ng maikling pakikipag-usap dito ay 
walang duda na derecho sa operating room ang 
matanda. Sinabi niya sa anak nito na kakailanganin 
nilang dalhin sa operating room ang ina nito at hindi 
naman ito tumutol pa matapos niyang ipaliwanag 
dito ang kalagayan ng babae. 

Matapos maipaliwanag dito ang mga dapat 
nitong malaman at ibigay ang mga dapat bilhin para 
sa operasyon ay bumalik na ito sa tabi ng ina nito. 
Siya naman ay inasikaso na ang chart para madala 
na sa operating room ang pasyente.

“Don, salamat sa pagpalit sa akin sandali.” 
Napatingala siya sa nagsalita. Si Mike ang nakita 
niya. Na-delay ang flight nito galing Camarines Sur 
kaya kahit na sa ward sana siya assigned ay nag-duty 
siya sa ER matapos ang unang labindalawang oras 
ng twenty-four-hour duty niya. 

Preskong-presko ang bagong dating na si Mike. 
Isa rin itong residente katulad niya, pero senior niya 
ito at iba ang focus nito. Neurosurgery ang kinukuha 
nitong specialization samantalang siya ay general 
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surgery ang focus. Ang ama niya at magulang ni 
Mike ay magkaibigan at isa ito sa mga inirereto ni 
Dr. Mauricio Francisco sa kanya. Wala itong kaalam-
alam na nag-asawa na siya. 

Maliban sa katotohanang may asawa na siya ay 
parehas silang walang interes ni Mike sa kagustuhan 
ng kanyang ama at ng mga magulang nito. They both 
considered each other as friends. Kapwa sila may 
kani-kanyang buhay na dapat ayusin. Siya, mayroon 
siyang nakaraan na dapat tuldukan. Ang lalaki naman 
ay may nakaraan na dapat hanapan ng kasagutan.

“Hindi sandali ang ten hours, Doc Cui. Dapat 
may dala kang pasalubong para sa ’kin,” 

“Of course, hindi kita malilimutan, Don. I placed 
it on your locker,” anito at sinimulan nang pakialaman 
ang mga charts na naka-pile. 

“May direct to operating room ako, Mike. Si 
Tzarlin ang mag-a-assist sa ’kin.” Ang binanggit 
niya ang isa ring residente sa nasabing hospital 
na sa di-malamang dahilan ay biglaan ang naging 
pagkakalipat sa operating room. “Mike, ikaw na ang 
bahala dito, ha?”

“No problemo,” nakangiting sabi nito, flashing 
his charming smile na siyang dahilan kung bakit 
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maraming babaeng nurses sa hospital na iyon ang 
nagpapapansin dito. Hindi siya kasama sa ‘marami’ 
na iyon.

“I’ll just finish this and I’ll endorse the critical 
ones to you.” Ibinalik na niya ang kanyang atensyon 
sa sinusulat na orders. 

“You never get tired, do you? Twenty-four-hour 
shift pero heto at on the go ka pa rin and you are 
going to assist an operation pa,” komento nito habang 
abala sa pagtingin sa mga charts na nagawan niya 
ng orders.

“I took naps, Dr. Cui. I was in ward 6 for the first 
twelve hours kaya nakapagpahinga ako nang kaunti.” 
Hindi na nagkomento pa si Mike. Ipinagpatuloy lang 
nito ang pagbabasa sa mga ginawa niyang orders. 
Nagpaalam muna siya rito. 

“Done!” Isinara niya ang huling chart. In-endorse 
niya sa kapwa doktor ang mga pasyente lalo na ang 
mga may critical cases at kailangan ng monitoring. 

Ipinahanda na niya ang matandang pasyente 
for transfer. Sinabihan din niya ang anak nito na 
maghanap ng dugo para sa blood transfusion ng ina 
at kung pupuwede ay subukan ng mga ito ang magpa-
screen at baka puwedeng ang mga ito na lang ang 
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kuhaan ng dugo na isasalin sa pasyente.

Ilang sandali pa ay dinala na sa OR theater ang 
pasyente. Inabot ng apat na oras ang exploratory 
laparotomy na ginawa sa pasyente. Nasugatan ang 
bahagi ng bituka nito at kinailangan na tahiin nila 
iyon. Nakahinga siya nang maluwag nang hindi 
nagkaproblema sa loob ng apat na oras na operasyon. 

Nang mailipat na sa recovery room ang matanda 
ay umakyat siya sa Room 308 para i-check ang 
pasyente na pinapatingnan ni Doc Allera. Natuwa 
siya nang malaman na nakapaglabas na ito ng 
hangin. Okay rin ang sugat nito na inasikaso niya 
kaninang umaga. Nagpasalamat sa kanya ang asawa 
ng pasyente. Paglabas niya ng kuwarto ay kinuha niya 
ang cellphone sa bulsa. 

Tinawagan niya ang kanyang consultant para 
sabihin ang magandang development sa pasyente 
nila. Matapos masiguro na okay na ang lahat ay 
nagbihis na siya sa quarters. 

Nakita ni Donna ang maliit na paper bag sa locker 
niya na naglalaman ng pasalubong na key chains 
mula kay Mike. Alam nito na nagkokolekta siya ng 
key chains mula sa iba’t ibang lugar. Sa quarters na rin 
niya na-check ang isa pa niyang cellphone. May five 
missed calls mula sa abogado niya at may mensahe 
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rin mula rito. Ipinaalam lang nito sa kanya na wala 
pa rin itong natatanggap na mga dokumento mula 
kay Erick. 

Napabuntong-hininga na lang siya. Sana lang 
ay pirmahan na ng asawa at ipadala na nito ang 
annulment papers nila dahil habang nakatali pa siya 
rito ay malabong tuluyan na ang pagbabagong-buhay 
niya. 

Inaayos na niya ang kanyang mga gamit at 
nahagip ng paningin niya ang maliit na pouch na 
naglalaman ng wedding ring niya. Kinuha niya mula 
roon ang singsing. 

It was the usual afternoon at Jardin des Tuileries 
pero espesyal ang hapon na iyon para sa kanilang 
dalawa ni Erick. 

“Will you marry me?” tanong ng binatang doctor 
sa kanya. At wala siyang mahagilap na salita. Una ay 
nasorpresa siya sa ginawa nitong pagluhod sa harapan 
niya sa gitna ng napakaraming tao, ikalawa ay di niya 
inaasahan ang tanong nito, at ikatlo ay natatakot 
siyang sumugal dito. Maraming bagay ang hindi pa 
nito alam sa kanya at maraming bagay pa ang dapat 
maresolba niya sa sarili niya. 

“Yes...” It was almost a whisper. Kahit siya ay 
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hindi makapaniwala sa naging sagot niya sa proposal 
ni Erick.

Matapos maisuot ang singsing sa kanya ay nabigla 
siya nang buhatin siya nito. Maraming tao sa park sa 
mga oras na iyon at marami ang naging audience nila 
pero hindi ito nahiya.

“Doc, put me down now.” 

“Ayoko.” 

Hindi pa nakontento, he kissed her for the first 
time in front of those many people. 

Nang ibaba siya nito ay ikinulong nito ang mukha 
niya sa mga kamay nito at tumitig sa kanya na para 
bang hindi ito makapaniwala na magiging asawa na 
siya nito. 

Kahit itanggi pa man ni Donna, that was the 
happiest moment of her life. Well, yes, pinakamasayang 
bahagi ng buhay niya and that was before Erick 
abandoned her and before she lost their child. 

Pinunasan niya ang namuong luha sa kanyang 
mga mata. Ibinalik niya sa pouch ang singsing. 

Kapag naipadala na ni Erick ang annulment 
papers ay ipapadala niya na rito ang engagement at 
wedding rings niya. 
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Bitbit ang mga gamit ay lumabas na siya ng 

hospital upang umuwi. 
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Isinara na niya ang gate at siniguro ulit ang pagkaka-
lock ng kotse niya. Nagpakawala siya ng malalim na 
buntong-hininga. Another shift ended meant another 
day for her next week.

Para nang routine ang buhay ni Donna sa 
nakaraang tatlong taon. Aalis siya bilang simula ng 
araw niya at uuwi siya sa madilim at tahimik na 
townhouse niya sa pagtatapos niyon. 

Inayos niya ang pagkakasukbit ng di-kalakihang 
bag at tinungo na ang front door. 

Dahil madilim, gamit ang penlight na nasa bulsa 
ng bag niya ay hinanap niya sa ilalim ng pot ang susi. 
It took her minutes in finding the keys she hid under 
the pot. 

Weird pero hindi niya inilalagay sa ikatlong pot 
ang susi ng bahay pero doon niya iyon nahanap. 

Whoa! Baka sa pagmamadali niya noong Tuesday 
ay hindi na niya napansin na nalagay ang susi sa 
ilalim ng ikatlong pot niya. 

Matapos ma-unlock ang pinto ay binuksan niya 
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iyon. 

Katahimikan at kadiliman ang sumalubong sa 
kanya, isang tagpong nakasanayan na niya sa loob ng 
tatlong taon na namuhay siya nang mag-isa. Kinapa 
niya ang ilaw sa kaliwang bahagi ng pinto. 

Nagliwanag ang buong sala. 

Ipinatong niya sa divider ang susi ng bahay at 
hindi na niya nagawang kumilos pa nang mahagip 
ng paningin niya ang pigurang nakaupo sa sofa. Para 
siyang nakakita ng multo sa liwanag nang makita 
niya kung sino ang prenteng nakaupo sa malambot 
na upuan, nakasuot pa ito ng pambahay. 

Ang bisita niya ay walang iba kundi ang bahagi 
ng nakaraan niya na pilit niyang kinakalimutan, ang 
kanyang asawa. Well, ex-husband siguro. Malamang 
ay napirmahan na nito ang ipinadala niyang 
annulment papers. 

Kung ganoon, ano ang ginagawa nito sa 
pamamahay niya?

“Mukhang nasorpresa ka, Babe.” Natigilan siya 
nang marinig iyon. He called her ‘Babe’. Iyon ang 
tawagan nila noon at sa paraan ng pagtawag nito 
sa kanya, ang mga alaala ng nakaraan na ayaw na 
niyang isipin pa ay nagbadyang bumalik. 
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“Were you not expecting me to visit you in this 

pretty house of yours?” he asked in a mocking tone 
with one brow raised. “Bakit nga pala ako nagtanong 
pa? Stupid me. Obviously, you never wanted to see 
me,” pagpapatuloy nito. 

Inabot nito ang frame na nakapatong sa mesa na 
nasa kaliwang bahagi ng inuupuan nito. It was her 
picture during her graduation from medical school.

Gusto niyang magsalita pero wala siyang 
mahagilap na sabihin. Tama ito na ayaw na talaga 
niyang makita pa ito. Hindi lang siya nasorpresa 
ngayon kundi nasindak pa. Hindi biro na lakas ng 
loob ang inipon niya nang magdesisyon siyang 
putulin ang ugnayan nila ni Erick sa pamamagitan ng 
pag-file ng annulment. Pirma na lang ang kailangan 
niya mula rito, pero heto at nasa harapan niya si 
Erick in the flesh. 

“Very pretty smile, Donna,” patuyang sabi nito. 

Ibinalik nito ang litrato niya sa mesa at itinuon 
naman ang mga mata nito sa kanya. Hindi itinago ng 
asawa ang ginawa nitong pagsusuri sa kabuuan niya. 

A smile appeared on his handsome face. Napaisip 
pa siya kung para saan ang ngiting iyon.

Shucks! Tatlong taon na ang dumaan pero hindi 
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pa rin niya kayang basahin kung ano ang nasa isipan 
ni Erick.

“My runaway wife, Donna Camilla Francisco.” 
Mas sinasabi nito iyon sa sarili nito, ngunit sinabi 
nito iyon nang malakas kaya narinig niya ang turing 
nito sa kanya.

“Asawa mo?” sarkastikong tugon niya. “As far as 
I can remember, the annulment papers were sent to 
you earlier this month. Hindi ka na sana nag-aksaya 
ng panahon pa para ihatid ang mga papeles na iyon 
dito, pirma mo lang naman ang kailangan ko.”

“At hindi pirma ko ang gusto kong ibigay, Donna,” 
hindi interesado na sabi nito.

“Iyon lang ang kailangan ko sa ’yo.”

Tumayo ang lalaki pero hindi ito umalis sa 
kinatatayuan. He just stayed a few feet away from her, 
pero nagawa nitong bulabugin ang tahimik niyang 
puso. Isang puting sando at hanggang tuhod na khaki 
shorts ang suot nito, ang usual nitong pambahay na 
damit... and he looked good in it. Kahit ano ang isuot 
ay tiyak na babagay rito.

“Hindi ko pa pinirmahan ang basurang ipinadala 
mo sa ’kin. I came here to put some sense in your 
head, my lovely wife.” Nagdala ng kakaibang takot 
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at init sa kanya ang paraan ng pagkakasabi nito. 

“Nasaan na ang annulment papers?” Pilit na 
pinatatag pa rin niya ang boses.

“I misplaced it somewhere dahil hindi ako 
interesado na basahin ang kung ano mang walang 
kuwentang bagay na nakasulat doon.” Nagkibit-
balikat pa si Erick. “What I have in my possession 
is our wedding registration, Dr. Locsin.” Sadyang 
ginamit nito apelyido nito sa pagtawag kay Donna 
na para bang pilit ipinaaalala sa kanya na asawa siya 
nito. At bago pa man siya makapagtanong ay nasagot 
na nito ang katanungan na nabuo sa isipan niya. 

“Nakuha ko sa kuwarto mo. I made myself 
busy habang wala ka pa at nakita ko ang marriage 
certificate natin which surprised me. You kept it well, 
I thought you have thrown it out gaya ng pag-iwan 
mo sa ’kin.” Sa pag-alis niya noon ay dinala talaga 
niya ang kopya ng marriage certificate nila at ngayon 
ay nasa kamay na ito ng kausap. 

Naglakad ito palapit sa kanya at awtomatikong 
humakbang na siya paatras. 

Hindi naman ito tuluyang lumapit sa kanya. 
Hindi nito itinago ang naaaliw na ngiti sa naging 
reaksyon niya. 
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“Paano ka nakapasok?” Sinubukan niyang 

patunugin na kalmado ang boses niya para 
mapagtakpan ang pagkapahiya. 

Nagpapasalamat siyang matagumpay naman na 
nagawa niya iyon. 

Ang isang kamay ni Donna ay nakahawak sa 
divider, getting some support dahil nagsisimula nang 
manghina ang mga tuhod niya. Ang piping hiling niya 
ay hindi sana ito lumapit sa kanya dahil hindi niya 
alam kung kaya pa niyang magpakatatag pa.

Ipinamulsa nito ang dalawang kamay and 
that exposed the well-formed muscles in his arms. 
Malinaw pa sa alaala niya kung ano ang pakiramdam 
na makulong sa mga brasong iyon at kung paano ang 
mga kamay na nasa loob ng bulsa nito ay ilang beses 
na naglandas sa katawan niya noon.

Naman! Bakit pulos kamunduhan ang laman ng 
utak niya?

“By the look in your face, it’s as if you are ready to 
eat me up slowly, Babe. I miss that look.” Binuntutan 
pa nito iyon ng naaaliw na tawa. 

“Bastard!” Nagpupuyos sa inis na naikuyom na 
lang niya ang kanyang mga kamay. Hindi niya ito 
masisisi dahil siya itong transparent.
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“I’m asking you again, paano ka nakapasok dito?”

“The key wass on the pot, Babe. Nothing has 
changed.” Nakatutok sa kanyang mga labi ang mga 
mata nito habang nagsasalita. “Masaya ako nang 
malaman ko na hanggang ngayon ay iniiwan mo sa 
ilalim ng pot ang susi ng bahay. Tatlong taon nga ang 
dumaan, pero hindi nagbago ang bahaging iyon ng 
pagkatao mo.” 

Ngayon ay nakatingin ito sa mga mata niya. Hell! 
Mali na naman siya ng iniisip. 

“Nagmamadali ako kahapon,” pagpapalusot niya. 
Ayaw niyang bigyan ito ng dahilan na magdiwang. 
Ngunit hindi na umepekto ang pagsisinungaling niya 
kay Erick. 

“At sa pagmamadali mo ay nagawa mo pa 
talagang itago ang susi sa ilalim ng pot.” Hindi nito 
itinago ang pagkaaliw sa palusot niya.

Tumikhim siya at hindi pinansin ang komento 
nito. 

“Sa nakikita ko ay at home ka sa bahay ko at 
mukhang kahit ipagpilitan ko pa na itaboy ka ay hindi 
ka aalis ngayong gabi.” 

Itinuro niya ang isa sa dalawang pinto na kita 
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sa living room. 

“Bakante ang guest room. Puwede na iyon 
ang gamitin mo,” she dismissed him. Pagod siya at 
nakadagdag sa pagod niya ang biglaang pagsulpot 
ni Erick sa loob ng pamamahay niya.

Hindi na ito nagsalita pa kaya inayos na niya 
ang pagkakasukbit ng kanyang bag at naglakad 
na patungo sa silid niya. Nilampasan niya lang 
ito. Ayaw tumigil ng puso niya sa mabilis na tibok 
niyon hanggang umabot na siya sa tapat ng pinto ng 
kanyang silid. 

“Hindi pa tayo tapos mag-usap.” Nahinto ang 
kamay niya na hahawak sana sa seradura ng pinto. 

Napipilitang napaharap siya sa asawa na 
nakasunod lang pala sa kanya.

Nagtagumpay ito na hulihin ang kanyang mga 
mata. Nagsimula itong maglakad palapit sa kanya 
nang hindi pinuputol ang eye contact nila. 

Nang isang dangkal na lang ang layo nito sa 
kanya ay huminto ito, pero ang distansyang iyon ay 
hindi nakatulong dahil ang paraan ng pagtitig nito ay 
tumatagos sa buong pagkatao niya. Ang intensidad 
ng pagtitig nito ay parang isang ningas ng apoy na 
nagbabadyang magliyab. Pamilyar ang paraan ng 
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pagtitig nito at pamilyar din ang pakiramdam ng 
epekto ng mga titig na iyon, nakakapaso sa paraang 
noon ay gusto niya.

Hanggang ngayon ay gusto mo pa rin, dagdag ng 
kanyang isipan. 

Whew! It’s like assuming the submissive wife role 
again habang hinihintay lang kung ano ang susunod 
na ikikilos ni Erick. 

Sinubukan niyang palisin ang di kanais-nais na 
isipin subalit nabigo siya. In his eyes, it could not 
be concealed that he was ready to devour her like a 
vulture who already found a prey. Masasalamin doon 
na handa na siya nitong angkinin, but not in a gentle 
way. The desire in his eyes was telling her that he 
wanted her and he would take her… now. 

“Asawa kita, Donna, at walang dahilan upang 
patulugin  mo ako sa guest room ng pamamahay 
natin.”

“My house at wala kang karapatan sa pamamahay 
ko, Erick. After you sign the papers tomorrow ay 
hindi na tayo mag-asawa,” mariing sabi niya, trying 
to breathe normally. 

Being near him made it difficult for her to calm 
down. Pinagtaasan lang siya nito ng kilay. Hindi 
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man ito kumilos para tawirin ang maliit na lang na 
distansya sa kanilang pagitan, pakiramdam niya ay 
nabawasan pa ang espasyong iyon. Napalunok siya 
nang panandaliang gumawi ang mga mata niya sa 
mga labi ni Erick na kabisado na ang kabuuan niya.

“You are staring, Babe, and I like it. Tell me, 
gaano ka nakakasiguro na ang pagpirma lang sa 
mga papeles na iyon ang ipinunta ko dito? With the 
longing in your eyes, I, your husband, am willing 
to make up for the three years that were wasted. 
How about we start now?” pahayag nito sa nang-
eengganyong paraan.

Damn him for tempting her dahil sa mga oras 
na iyon ay parang gusto na niyang sumang-ayon sa 
proposisyon nito.

“I want an annulment, Erick, and not the services 
that you are willing to give me free of charge,” 
malamig ang tinig na tugon niya.

“Really? Your slightly parted lips are telling 
me otherwise, Babe,” he said, not giving up on his 
attempt of seducing her. Desidido ito.

Itinaas niya ang baba para ipakita rito na malakas 
ang depensa niya at hindi na siya katulad noon na 
madali lang mapapaamo nito.
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“Ano pa ba ang dahilan ng pagpunta mo dito, 

Erick?” Di birong lakas ng loob ang kinailangan 
niya para harapang itanong iyon sa asawa. Hindi 
ito dumating three years ago when she needed him, 
kaya nagtataka siya kung bakit nag-aksaya ito ng 
panahon na hanapin siya dahil lang nakatanggap ito 
ng annulment papers mula sa kanya. 

Tumaas ang kanang kamay nito para hawiin ang 
ilang hibla ng buhok na naligaw sa mukha niya. Huli 
na para umiwas siya.

Hell! Bakit nakaramdam siya ng kakaibang init 
sa ginawa nito?

“Para patunayan sa ’yo na ipokrita ka, Donna. 
Gusto mong putulin ang kaugnayan natin, pero 
pagtatawanan mo siguro ang sarili mo kung makita 
mo sa salamin kung anong kaba ang makikita sa 
mukha mo sa lapit kong ito.” A smirk appeared on 
his face. “Takot ka ba na masira ang mahina mong 
depensa, Donna? O baka nasira ko na nang tuluyan 
ang depensa mo?”

“You wish!” she said in almost a whisper. If this 
is a battle of mind over heart ay talo na siya. 

“Gusto mong sabihin ko kung gaano na kabilis 
ang pulso mo ngayon sa lapit na ito, Babe?” naaaliw 
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na tanong nito.

She mouthed a bad word. 

Nainis siya, hindi rito kundi sa sarili niya. Ganoon 
ba ka-obvious ang pagka-tense niya sa pagkakalapit 
nila?

“You’re conceited, Dr. Locsin. Hindi mo ba alam 
na galit lang ang nararamdaman ko para sa ’yo sa 
mga oras na ito?” Itinuon niya ang paningin sa sahig 
dahil tama si Erick, nagawa na nitong dahan-dahan 
na sirain ang kanyang depensa. 

Now, she was back to the old Donna that was 
vulnerable because of his presence.

“All I want to do now is to give you a nice 
spanking. You are selfish, my dear wife. Umalis ka na 
tanging sulat lamang ang iniwan na nagsasabi lang 
na nagpapasalamat ka sa ’kin dahil naging bahagi ako 
ng trip mo sa Paris. Whoa! So para sa ’yo ay bahagi 
lang ako ng paglalakbay mo.” 

Napaangat ang tingin ni Donna sa asawa. 
Ibubuka niya sana ang bibig para magkomento sa 
huling sinabi nito pero inunahan siya nito. 

“You are heartless, Donna. Hindi mo man lang ba 
itatanong kung paano ako naghirap ng tatlong taon 
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dahil sa pagkawala mo? You made a fool out of me, 
Donna. I’ve been worrying about you, pero nandito 
ka lang pala sa Pilipinas at namumuhay na nang 
tahimik, living a life as if you never had a husband.” 

Siya pa ang walang puso? 

Napailing na lang siya. 

“Wala akong pakialam sa naging paghihirap mo. 
Your suffering was your choice,” tuya niya.

“Crap! It’s as if you’re telling me men can’t fly 
because they chose to not have wings.”

Napalunok siya nang makita ang biglang 
pagsalamin ng galit sa mga mata nito. Iyon ang unang 
pagkakataon na nakita niyang nagalit si Erick. 

“Well, my dear wife, maybe this would let you 
care about how I felt for the past three years.” 

Bago pa siya makapag-react ay nasa labi na niya 
ang bibig nito. His kiss was more of a punishment, 
subalit ipinagkanulo pa rin siya ng kanyang katawan. 
Her body knew well the kisses those lips were giving 
her. 

“I miss you, Babe,” he said in between his kisses. 

Sinubukan niyang iiwas ang kanyang mukha, 
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subalit nakasuporta sa likod ng ulo niya ang kamay 
ni Erick at ang isang kamay naman nito ay mahigpit 
ang pagkakahawak sa kanyang baywang, holding 
her close to him. 

Naramdaman niya kung paano nito sinubukang 
ibuka ang nakasara niyang mga labi at nagtagumpay 
ito. He tasted her like what he used to do years ago 
and it felt good. Pinagbutihan pa nito ang ginagawa 
at ang depensa niya na humina na ay tuluyan na 
nitong nasira. 

Ilang sandali pa ay lumuwag na ang pagkakahawak 
nito at gamit ang natitirang lakas at katinuan ay 
nagawa ni Donna na itulak ito. 

Bago pa siya mahawakan muli nito ay dumapo 
na sa pisngi ng lalaki ang isang malakas na sampal. 

“Sa oras na ulitin mo pa ang ginawa mo ngayon 
ay hindi lang iyan ang ibibigay ko sa ’yo!” 

Nagsukatan sila ng tingin pero si Erick ang unang 
nag-iwas. 

“Pagod na ako at kailangan ko nang magpahinga. 
Kung totoo man na na-misplace mo ang mga papeles, 
don’t worry dahil marami akong kopya n’un. All you 
have to do is sign the papers tomorrow and leave my 
house,” walang kaemo-emosyong sabi niya. 
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Nang hindi pa rin ito nagsalita ay sinamantala 

niya iyon para makatakas na sa nakakailang na 
sitwasyong iyon. 

What a way to end her night. Kung kanina ay 
mahimbing na tulog ang nasa isipan niya, ngayon 
mukhang si Erick lang ang ookupa niyon.


