
Mapipigilan Ko Ba Ang Ibigin Ka? - Michelle

Katatapos lang ni Beverly sa pag-iimpake ng mga 
gamit niya nang pumasok sa silid si Mama Cely.

“Talaga bang hindi na kita mapipigil umuwi 
ng San Agustin, Hija?” Bakas sa mukha nito ang 
kalungkutan habang lumalapit sa kanya.

Napapangiting humarap siya rito. “Ilang beses  
na ho ninyong itinanong sa akin ’yan at talaga hong 
gusto ko nang umuwi. Ngayong natapos ko na ang 
kurso kong Agriculture, gusto ko namang gamitin 
ang mga natutunan ko sa pagha-handle ng ilang 
ektaryang lupa namin doon.”

“Pero mahigpit ang bilin ng mga magulang mo na 
huwag kitang payagang umuwi o lumuwas man lang 
ng San Agustin lalo na kung wala silang permiso.”

Twelve years old lang si Beverly nang dalhin 
siya ng mga magulang sa Maynila para roon mag-
aral. Nagtataka man noon, hindi siya tumutol. 
Ipinagkatiwala siya ng mga magulang niya kay 
Mama Cely, ang matalik na kaibigan ng kanyang ina 
at nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking boarding 
house para sa mga babae sa Maynila.
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Sa loob ng mga taong pananatili niya sa lungsod, 

kahit minsan ay hindi siya pinayagan ng mga 
magulang na umuwi sa San Agustin. Karaniwan na, 
lalo na nitong mga huling taon, pulos sulat na lang 
ang natatanggap niya na naka-address pa kay Mama 
Cely. Minsan na rin naman siyang dinalaw ng mga 
ito ngunit iyon ay noong unang taon pa lang niya sa 
Maynila.

Kaya wala mang natatanggap na permiso buhat 
sa mga ito ay uuwi siya at walang makakapigil sa 
kanya. Nasasabik na siyang makapiling ang mga 
magulang na ilang taon na rin niyang hindi nakikita 
at nakakasama.

“Mama Cely, ano pa ba ang dahilan nila 
para hindi pumayag? Unang-una, wala na silang 
maikakatuwiran sa akin na kailangan ko munang 
pagtuunan ng pansin ang pag-aaral dahil nakatapos 
na ako. Ikalawa, nahihiya na ho ako sa inyo. Dalawang 
buwan na akong walang balita sa kanila at hindi pa 
sila nagpapadala ng pera. Ang lahat nga ho ng naging 
gastos ko’y kayo na ang sumasagot.”

“Bale-wala sa akin ’yon, Beverly. Nang mag-aral 
ang iyong ina dito sa Maynila at naging magkaklase 
kami sa kolehiyo, parang magkapatid na ang turingan 
namin. At parang anak na rin ang turing ko sa 
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iyo. Para sa akin, ikaw ang anak na babaeng hindi 
naibigay sa akin ni Manolo.” Lumatay ang kirot sa 
mukha nito pagkabanggit sa asawang labing-limang 
taon nang binawian ng buhay dahil sa atake sa puso.

Kinuha niya ang isang kamay nito at ikinulong 
iyon sa kanyang mga palad. “Parang ina na rin ang 
turing ko sa inyo, Mama Cely. Kayo ang pumuno 
sa pagmamahal na dapat sana’y magulang ko ang 
magbigay.” Marahan siyang napabuntunghininga.

“No, Hija. Huwag kang magtampo sa kanila.” 
Niyakap siya nito at marahang tinapik sa balikat. “Ako 
man ay nagtataka pero batid kong may malalim na 
dahilan  ang hindi nila pagdalo sa graduation mo’t 
kawalan natin ng balita sa kanila. Baka nagkaroon ng 
problema ang mga kabuhayan ninyo sa San Agustin 
na kailangan nilang ayusin. Maaari rin na ang hindi 
pagpapadala sa iyo ng pera ay senyales para umuwi 
ka na.”

Kahit papaano ay nagluwag ang dibdib niya sa 
sinabi nito.

Kumalas ito ng yakap sa kanya at tinitigan siya 
nang tuwid sa mga mata. Pagkuwa’y may inabot itong 
isang velvet box sa kanya.

Nagtatakang kinuha niya iyon at binuksan. 
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Namangha siya nang tumambad sa kanya ang isang 
gold necklace na may oval-shaped pendant na malaki 
lang nang kaunti sa buto ng pakwan. 

“Mama Cely,” natitigilang bulalas niya at muling 
ibinalik dito ang kahon, “hindi ko ho ito kayang 
tanggapin. Malaki na nga ho ang utang na loob ko 
sa inyo’y bibigyan n’yo pa ako nito.”

Nagtatampong tumingin ito sa kanya. 
“Kaligayahan ko na ang bigyan ka nito, Hija. Kunin 
mo lang ito’y nakabayad ka na sa utang na loob na 
sinasabi mo.” Para hindi na siya makatutol, kinuha 
nito ang kuwintas sa kahon at isinuot sa kanya.

Hinawakan niya ang pendant at marahang 
sinipat. Natuklasan niyang locket iyon; binuksan niya. 
Ngunit sa halip na lalagyan ng larawan, nakaukit sa 
kaliwang pisngi ng locket ang ‘I’ at ‘U’ at sa gitna ng 
dalawang letra ay ang hugis ng puso. ‘I love you’ ang 
ibig sabihin. At sa kanang pisngi ng locket ay nakaukit 
ang buo niyang pangalan, ‘Beverly.’

Bigla siyang napatingin kay Mama Cely.

“Pinasadya ko talaga ’yan para lagi mo akong 
maalala. Para sa akin, you’ll always be the daughter 
I never had the chance to have.”

Muli siyang napayakap dito dala ng pasasalamat. 
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Natutuwa naman itong tumugon. Ngunit kaagad na 
kumalas sa kanya nang may maalala. “Naku! May 
nakalimutan nga pala akong iabot sa iyo. Kukunin 
ko lang sa kuwarto ko.”

Bago siya makapagtanong ay mabilis na itong 
nakalabas ng silid. Hindi nagtagal ay bumalik ito at 
may iniabot na brown envelope sa kanya. Nang alamin 
niya kung ano ang laman, hindi niya maiwasang 
magtaka nang makita roon ang mga papeles ng mga 
ari-arian nila at ang kanyang birth certificate. 

“Bakit ho nasa inyo ito?”

“Ibinigay sa akin ’yan ng mga magulang mo 
noong huli silang nagpunta rito para dalawin ka. Ang 
sabi nila’y itago ko raw. Pero ngayong uuwi ka na rin 
lang sa inyo, ibibigay ko na ulit sa iyo.”

Nagtataka pa ring ibinalik niya ang envelope 
dito. “Kung ipinatago sa inyo, hayaan ninyo na 
muna dito ’yan. May dahilan siguro kung bakit ho 
ito ipinagkatiwala sa inyo. Saka ko na lang kukunin 
kapag sila na mismo ang nagpapakuha. Pero sa totoo 
lang, Mama Cely, marami silang bagay na ginagawa 
na hindi ko maintindihan.”

Nagkibit-balikat ito at muling kinuha ang 
envelope. “Ikaw na nga ang bahala. Pero sabihin mo 
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diyan sa mommy mo na tigilan na nila ang pagiging 
misteryoso. Pati ’ika mo ako’y naguguluhan na rin sa 
kanila. Akalain mong pati ako’y pinagbawalan nilang 
lumuwas man lang ng San Agustin, na siyempre 
naman ay sinunod ko. Bukod kasi sa hindi ko maiwan 
itong boarding house ay hindi ko pati alam kung 
paano ang pagpunta doon.”

Natawa siya. “Hayaan ninyo’t sasabihin ko sa 
kanila.”

“Bueno, kung tapos ka na sa pag-iimpake, halika 
na sa ibaba. Kanina ka pa hinihintay ng mga kaibigan 
mo. Lalo na si Ralf na siyang maghahatid sa iyo sa 
estasyon ng bus. Kanina pa rin naiinip ang loko.”

—————

Hindi matapus-tapos ang bilin ng sampung 
babaeng boardmates ni Beverly. Nang sa wakas ay 
matapos ang paalaman, mabilis niyang tinungo ang 
kotseng naghihintay sa kanya.

“Whew! Akala ko’y hindi na matatapos ang 
kadramahan ninyo, ah! Ang tagal,” nakangising sabi 
ni Ralf bago ini-start ang sasakyan.

Inirapan niya ito. “Heh! Paalis na nga ako, eh, 
nang-aasar ka pa.”
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Matalik na kaibigan ng dalaga si Ralf simula 

pa noong high school. Mataas at guwapo ang 
binata, at  habulin ng kababaihan. Marami ang 
nagsasabing bagay raw sila. Hindi nga iilang beses 
na napagkakamalan silang magkasintahan. Ngunit 
hindi lumalagpas ang relasyon nila sa pagkakaibigan. 
Palibhasa ay parehong nag-iisang anak, nakatagpo 
sila ng kapatid sa katauhan ng bawat isa.

Marami silang bagay na pinagkakasunduan  
maliban lang sa kursong kinuha nila. Mahilig siya 
sa lupa samantalang mahilig ito sa batas. Kasabay 
ng pag-aaral nito ng Law, sumasabit din ito sa field 
work ng abogado at detectives ng isang kilalang law 
firm na pag-aari ng tiyuhin nito.

“Kung pumayag ka lang na ihatid kita hanggang 
sa San Agustin, di hindi ka na magko-commute,” sabi 
nito. “Makikilala ko pa ang mga magulang mo.”

Umiling siya. “Huwag muna ngayon, Ralf. 
Marami pa akong aayusin at lilinawin sa kanila. Saka 
na lang kita ipapakilala sa kanila kapag maayos na 
ang lahat.”

Napatango ito. Wala silang lihiman nito. 
Karaniwan na ang lahat ng hinanakit niya sa mga 
magulang ay dito niya sinasabi.
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“Talagang mami-miss kita. Wala na akong 

makakasama sa mga lakad ko lalo na kung may 
titiktikan akong tao.”

Natawa siya pagkaalala sa mga lakad na sinasabi 
nito. Mahilig sila sa adventures at challenges. Kapag 
sumasama si Ralf sa mga kaibigan nitong detectives 
na naniniktik ng tao para makakalap ng ebidensya,  
naisasama siya nito. Hindi iilang beses na nalalagay 
sa panganib ang buhay nila pero bale-wala lang iyon 
lalo na kapag nagtatagumpay sila.

“Hindi bale, Ralf. Kapag naayos ko na ang lahat, 
minsan ay susunduin kita para makapagbakasyon 
sa San Agustin. Saka na lang tayo bumawi. Ikaw 
na naman ay sasama sa akin sa pagtatanim at 
pagbubungkal ng lupa.”

Pinandilatan siya nito. “Forget it!”

Napuno ng halakhakan ang loob ng sasakyan.

—————

Kahit na sampung taong hindi umuuwi si Beverly 
sa San Agustin, hindi pa rin siya nahirapang tuntunin 
ang daan pabalik doon.

Walang ipinagbago ang kanilang bayan. Iilan 
lang ang nakakaranas ng modernong pamumuhay. 
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Dumami man ang mga kabahayan, ang mga kalsada 
naman ay baku-bako pa rin. At iilan lang ang naaabot 
ng electricity.

Ano kaya ang ginagawa ng pamahalaan ng San 
Agustin? tanong niya sa isip.

Ilan lang sa mga may-kayang pamilya, kabilang 
na ang pamilya nila, ang nagmamay-ari ng ilang 
ektaryang lupa roon. Hindi lang iilan ang natulungan 
nila sa kanilang mga kababaryo kaya marami ang 
nakakakilala sa kanila.

Pagkababa ng bus ay kaagad niyang pinara ang 
isang tricycle na napadaan.

“Saan tayo, Miss?” tanong ng binatilyong driver. 
Namumukhaan niya ito pero hindi niya matandaan 
ang pangalan. 

“Sa Cabusora Farm,” sagot niya pagkasakay sa 
tricycle matapos mailagay roon ang maleta na hindi 
naman kabigatan.

Gumuhit ang pagkalito sa mukha ng binatilyo. 
At hindi siya tiyak kung imahinasyon lang niya ang 
nabanaag na takot sa mga mata nito. Pero hindi 
naman ito umimik at inihatid siya sa lugar na sinabi 
niya.
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Ibinaba siya nito sa isang malawak na lupain. 

Sa pagkakatanda niya, iyon na ang lupain ng 
kanilang pamilya. Pero bakit hindi niya matanaw 
ang katamtamang laki ng bahay na dapat sana ay 
nakatirik doon?

Nagtatakang nilingon ni Beverly ang tricycle 
driver para magtanong ngunit pagkabigay niya ng 
bayad dito ay mabilis na itong tumalilis.

Hindi kaya siya iniligaw nito?

Inilibot niya ang paningin sa paligid.

Natiyak niyang hindi siya iniligaw ng binatilyo. 
Tama ang lugar na pinagbabaan nito sa kanya. 
Dahil mula roon ay natatanaw niya ang dalawang 
bundok sa kanluran na madalas niyang pagmasdan 
kapag nilulubugan ng araw noong bata pa siya. At 
natatanaw niya ang malawak na bukirin.

Pero ang mga magsasakang nagtatrabaho sa 
kanila? Bakit napakatahimik ng lugar at wala siyang 
makitang tao? Nasaan na ang bahay nila? Ang mga 
magulang niya?

Iyon ang mga katanungang gumugulo sa kanyang 
isip habang inihahakbang ang mga paa patungo sa 
lote na dapat ay kinatitirikan ng kanilang tahanan.
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Malayu-layo rin ang pinagbabaan sa kanya kaya 

gayon na lamang ang pagkagitla niya nang hustong 
makarating doon. Abo na lang ang nakita niyang 
bakas ng dati nilang bahay!

“Diyos ko!” Pinangalugan siya ng tuhod.

Nasaan na ang mga magulang niya? At bakit 
wala siyang balita sa pangyayaring iyon? 

Lalo pang nadagdagan ang kalituhan ng kanyang 
isip.

—————

Bihira ang mga sasakyan na gumagawi sa 
Cabusora Farm, palibhasa ay wala nang tao roon at 
walang kabahayan. Kaya walang naging choice si 
Beverly kundi ang pagtiyagaang lakarin ang malayu-
layong daan patungo sa kabayanan.

Gulung-gulo ang isipan niya. May takot din 
siyang nadarama na hindi lang niya pinapansin. 
Alam niyang mayroong hindi magandang nangyari 
sa kanyang pamilya.

Iisa lang ang maaari niyang lapitan sa mga 
sandaling iyon, isang taong makakasagot sa kanyang 
mga katanungan—si Aling Juana, ang dati niyang 
tagapag-alaga.
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Kumatok siya sa isang maliit na bahay na yari sa 

kahoy. Hindi nagtagal ay sumungaw sa bintana ang 
isang fifty-year-old na babae na kahit matagal man 
niyang hindi nakikita ay namumukhaan pa rin niya. 
“Aling Juana?”

“Ako nga,” anitong nanliliit ang malalabong mata 
sa pag-aaninaw sa kanya. “Aba, eh, sino ka ba? At 
ano’ng kailangan mo?”

“Ako po ’yung anak nina Emilio at Susana 
Cabusora. Inalagaan po ninyo ako noong bata pa. Si 
Beverly po—”

Hindi pa niya natatapos ang sinasabi ay biglang 
nawala sa bintana ang matandang babae. Kamukat-
mukat niya ay nabuksan na nito ang pinto at nasa 
harapan na niya.

“Ikaw ba ’ika mo si Beverly Cabusora?”

“Oho.”

“Hesus Maria Santisima ng mahabaging langit!” 
Napatingin ito sa kalangitan at napaantanda, 
pagkuwa’y nahintakutan. Natatarantang hinila siya 
nito papasok sa bahay at palinga-linga pa muna sa 
paligid bago mabilis na isinara ang pintuan. “Ano’ng 
ginagawa mo rito, bata ka?”
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“Bakit ho?” takang tanong niya.

“Delikadong umuwi ka dito sa San Agustin!”

Lalo siyang nagtaka. Kumunot ang noo niya.

“Halika nga rine at maupo ka.” Inakay siya nito 
at pinaupo sa upuang kawayan. “Magsabi ka sa akin 
ng totoo, Hija. May nakakaalam bang nandito ka 
bukod sa akin?”

“Wala ho.”

Saka lang ito nakahinga nang maluwag. Nasapo 
pa nito ang dibdib. “Makinig ka sa sasabihin ko—” 
simula nito ngunit ginambala sila ng sunud-sunod 
na katok sa pintuan.

Waring nakalimutan na namang huminga ng 
matanda. Natatarantang napatingin ulit ito sa kanya.

“Tiyang! Tiyang!” tawag ng kumakatok sa pinto; 
waring nagmamadali ito.

Saka lang ulit nakahinga ang matanda pagkarinig 
sa pamilyar na tinig. Dali-dali itong lumapit sa pinto 
at maingat na binuksan iyon, sa paraang hindi 
matatanaw ang dalaga mula sa labas. 

“Ano ba’t humahangos ka, Elmo?” tanong ni Aling 
Juana sa binatilyong hinihingal na pumasok sa bahay. 
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Sinigurado pa ng matanda na walang nakapansin sa 
kanila bago nito isinara ang pinto.

“Tiyang, nandito na yata ang anak ng mga 
Cabusora. Naisakay ko pa siya sa tricycle ko at 
naihatid ko pa siya sa—” Hindi nito naituloy ang 
sasabihin. Nanlalaki ang mga mata nitong napatingin 
sa kanya.

“Kanina pa siya diyan, Elmo,” salo ni Aling Juana 
sa pagkabigla ng binatilyo. “Pero ikaw na bata ka, 
bakit hindi mo kaagad nasabi na nandito na siya?” 
sita nito, sabay turo sa dalaga.

Napayuko ito. “Eh, kasi, Tiyang, pagkahatid ko 
sa kanya’y may pumara sa akin para magpa-service. 
Kaya natagalan ako bago ko nasabi sa inyo.”

“May nakakaalam bang nandito siya?”

“Wala akong pinagsabihan,” anito na tumingin 
nang tuwid sa tiyahin. “Kahit na alam kong walang 
magkakanulo sa kanya sa mga taga-baryo natin, 
inilihim ko pa rin na may nagpahatid sa akin sa bukid. 
Baka matuklasan pa ni Mayor Cartaz na nandito na 
siya.”

Malalim ang pinakawalang buntunghininga ni 
Aling Juana. Pinalabas nito si Elmo para pagbantayin 
sa labas ng bahay. Para kung sakaling may darating 
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ay kaagad na makakapaghanda ang matanda.

“Siya ang pamangkin ko,” baling nito sa kanya. 
“Siya ang sampung taong gulang na batang madalas 
mong makalaro noon bago ka ipinadala ng mga 
magulang mo sa Maynila.”

Kaya pala pamilyar siya sa akin, naisip ni Beverly. 
Subalit hindi roon natuon ang isip niya. Mas nalilito 
at naguguluhan siya sa ikinikilos ng magtiya. Bakit 
biglang natakot ang mga ito nang malamang umuwi 
siya? 

“Aling Juana, ano ba talagang nangyayari dito? 
Ano’ng nangyari sa bahay namin? Nasaan ang mga 
magulang ko’t bakit natatakot kayong makita ako ni 
Mayor Cartaz? Sino ba siya?” sunud-sunod niyang 
tanong. Pakiramdam niya ay malapit na siyang 
masiraan ng bait sa kalituhan.

Matagal na napatitig sa kanya ang matanda bago 
ito nagkuwento. “Matagal nang mortal na magkaaway 
ang ama mo at si Cartaz. Binata pa lang sila’y 
pinagpa-paligsahan na nila ang maraming bagay; 
kung sino ang pinakamayaman, pinakamatalino at 
pinakamagaling sa kanila. Ayos lang kay Emilio kapag 
siya ang natatalo. Pero hindi kay Cartaz na siyang 
mas madalas matalo. Nagtanim ito ng lihim na galit 
sa iyong ama. Lalo na nang maging asawa ni Emilio 
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si Susana na pareho nilang inibig. Sa bisperas ng 
kasal ng iyong mga magulang, nagbanta si Cartaz na 
paghihigantihan ang mga ito.

“Umalis ng San Agustin si Cartaz at makalipas 
ng maraming taon ay nagbalik itong higit pang 
mayaman kaysa kay Emilio,” patuloy nito. “Sa takot 
na totohanin ni Cartaz ang banta, ipinasya ng mga 
magulang mong ilayo ka rito. Iyan ang dahilan kung 
bakit hindi mo sila na nakasama simula noong doce 
años ka pa lamang.”

“Ano ho ang nangyari dito nang wala ako?”

“Una’y nagbabanta lamang si Cartaz. Pero nang 
manalo ito bilang mayor—na hindi ko alam kung 
papaano nangyari at ’yon ay dalawang taon nang 
nakakalipas simula nang umalis ka rito—tuluyan 
nang nabulabog ang iyong mga magulang. Sinimulang 
kamkamin ni Cartaz ang maliliit na lupang pag-aari 
ng mga magsasaka, kasama na ang lupain ninyong 
matigas na ipinaglaban ng iyong mga magulang para 
sa iyo.

“Ikinagalit ni Cartaz ang katigasan nina Emilio. 
Minsan ay ipinasunog nito ang inyong palayan. 
Hindi pa nagkasya, isa-isa nitong pinapatay ang 
mga magsasakang naglilingkod sa inyo hanggang sa 
napilitan ang mga magulang mong paalisin ang mga 
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naglilingkod sa inyo para huwag madamay, kabilang 
ako. Iilan lang ang matatapang na patuloy na kasama 
ng mga magulang mo sa pakikipaglaban kay Cartaz.”

“Ano ho ang nangyari sa bahay namin? Nasaan 
ang mga magulang ko?” Naninikip na ang kanyang 
dibdib; pakiwari niya ay tumigil na siya sa paghinga. 

Napayuko si Aling Juana at iniiwas ang tingin 
sa kanya. “Patay na sila, Beverly. Wala na sina Emilio 
at Susana.”

Para iyong bombang sumabog sa kanyang tainga. 
Natakpan niya ang bibig para pigilin ang pagsigaw. 
Pero hindi niya na-control ang pagbalong ng luha sa 
kanyang mga mata.

“Tatlong buwan na ang nakakaraan,” ani Aling 
Juana na napaiyak habang binabalik-tanaw ang 
nangyari, “pinasok ng mga tauhan ni Cartaz ang bahay 
ninyo. Tinadtad ng bala si Emilio, pinagsamantalahan 
muna ni Cartaz si Susana bago pinatay at saka nila 
sinunog ang bahay.”

“Nasaan ang mga labi nila?” nagawa pa rin 
niyang itanong kahit na nananakit ang kanyang 
lalamunan sa pagpigil na mapahagulhol.

“Nakalibing na sila sa sementeryo. Pinagtulung-
tulungan naming gawin iyon mga taga-baryo lalo 
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na ’yung may malaking utang na loob sa iyong mga 
magulang mo.”

“Bakit walang ginawang aksyon ang mga 
awtoridad dito at bakit wala akong alam? Sana’y 
ipinaalam n’yo sa akin kung ano ang nangyayari 
dito!” Wala sa loob na napagtaasan niya ito ng boses.

Napailing ang matanda. “Takot ang mga taga-
rito kay Cartaz. Siya kasi ang mayor at may malakas 
siyang kapit sa itaas. Wala ring malakas na ebidensya 
na maaaring makapagdiin sa kanya. At kung di namin 
sinabi sa iyo, ’yon ay sa takot naming madamay ka. 
Maliban pa sa talagang wala sa mga taga-rito ang 
nakakaalam kung saan ka dinala at ipinagkatiwala 
nina Emilio. Mas maganda na rin ang ganoon dahil 
hindi ka madaling matunton nina Cartaz.”

Napapikit si Beverly. Nagtagis ang kanyang mga 
bagang at kumuyom ang mga kamay. Pinipigil niyang 
umalpas ang galit sa kanyang dibdib.

Mula nang dalhin siya sa Maynila, walang 
ibang namahay sa kanyang dibdib kundi hinanakit 
sa kanyang mga magulang. Iyon pala, nang mga 
panahong iyon ay ipinaglalaban ng mga ito ang 
kanyang kinabukasan. Kahit na maraming buhay ang 
naging kapalit. 
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“Kaya mas mabuting bumalik ka na kung saan 

ka man dinala ng iyong mga magulang, Beverly,” 
pagmamakaawa ni Aling Juana. “Matagal ka nang 
ipinapahanap ni Cartaz para patayin at mahirap 
na matiyempuhan ka pa dito. Umalis ka na ngayon 
sa San Agustin at kung maaari ay huwag ka nang 
bumalik.” 

Napadilat siya at buong bagsik na tumitig sa 
kawalan. “Hindi!” nanlalata sa poot niyang sigaw. 
“Hindi ako aalis dito hangga’t hindi ko nabibigyan 
ng hustisya ang kamatayan ng aking mga magulang.”

“Beverly!” nagigitlang bulalas nito.

Hindi niya ito pinansin. “Ano’ng  balak gawin ni 
Cartaz sa lupa namin, Aling Juana?”

“Wala. Gusto lang niya itong makitang nakati-
wangwang, walang buhay tulad ng inyong pamilya.”

Lalong gumapang ang poot at galit sa kanyang 
katawan.
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Eksaktong siyam na buwan bago muling nakabalik sa 
Maynila si Beverly simula nang umuwi siya ng San 
Agustin at matuklasan ang nakakakilabot na lihim.

Ngunit may nakaambang panganib sa buhay niya 
sa kanyang pagbabalik.

Malilikot ang matang umalis siya sa bus terminal 
sa Cubao na binabaan niya. Sinisiguro niyang wala  
sumusunod sa kanya.

Hindi madali ang naisip niyang paraan para 
pabagsakin si Cartaz. Dahil nag-iisa siya at babae 
pa, hindi siya puwedeng lumaban dito nang ngipin 
sa ngipin. Alam niyang matatalo siya. Ang kailangan 
niya ay mapabagsak ito sa isang legal ngunit tusong 
pamamaraan.

Nagpanggap siya at pumasok sa mansyon ni 
Cartaz bilang katulong. Dahil sa maganda siya at 
hindi nito kilala, kaagad siyang tinanggap. Ginawa 
niya iyon para makahanap ng malakas na ebidensya 
na mailalaban dito.

Kung kailan nakahanap na siya ng ebidensya, 
saka naman biglang natuklasan ni Cartaz ang 

2 
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kanyang tunay na  pagkatao at motibo. Kaya bigla 
tuloy siyang napaluwas ng Maynila para magtago.

Nagtago siya sa pormang lalaki. Nakasuot siya 
ng jacket at baseball cap pero hindi pa rin siya 
nakakatiyak na ligtas na siya. Maraming galamay 
ang mayor. Tiyak niyang may mga tauhan na itong 
susunod sa kanya sa Maynila.

Hindi nga nagkamali si Beverly. Sa sulok ng 
kanyang mga mata ay may nahagip siyang tatlong 
lalaking nakasuot ng itim na jacket at tila sinusundan 
siya. Ang isa ay namukhaan niyang isa sa mga tauhan 
ng mayor.

Napahigpit ang hawak niya sa kanyang maliit na 
bag. Binilisan niya ang paghakbang. Hindi siya dapat 
mahuli ng mga ito at makuha ang mga ebidensyang 
pinaghirapan niya.

Ang mga laman ng bag ay  micro-cassette tapes 
na palihim niyang inilalagay sa opisina ni Cartaz; 
may video tapes at film negatives na naglalaman 
ng mga masasamang aktibidades nito ang naipuslit 
niya nang gabing inakala ng lahat na tulog na siya. 
At ang pinakahuli, ang diskettes na pinagkopyahan 
niya ng  files nito mula sa computer na naglalaman 
ng mga illegal nitong negosyo at listahan ng mga 
taong sumusuporta rito.
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Sapat na ang mga ebidensyang iyon para 

mabilanggo ito at mahatulan ng kamatayan.

Tuluyan nang napatakbo si Beverly nang 
bumilis din ang lakad ng mga lalaking sumusunod 
sa kanya. Nakipagsiksikan siya sa karamihan ng 
taong nasasalubong niya sa daan. Ni hindi na niya 
napapansin na ang daang tinatahak niya ay patungo 
sa isang parking lot.

Naalerto ang mga lalaking sumusunod sa kanya. 
Nagtakbuhan din ang mga ito at naghiwa-hiwalay, 
ang balak ay i-corner siya. Humugot na ng baril ang 
mga ito.

Natigilan siya nang mamataan ang isang lalaki 
na masasalubong niya. Isa ito sa mga humahabol 
sa kanya! Ang hawak nitong baril ay nakita niyang 
isinuot nito sa bulsa para walang makapansin.

Pipihit na sana siya pabalik nang mamataan pa 
niya ang ikalawang lalaking kasama nito na ganoon 
din ang ayos at hinahanap din siya. Hindi nagtagal, 
nakita pa niya ang ikatlong kasama ng mga ito sa 
di-kalayuan.

Awtomatikong napayuko siya at nagtago sa 
katawan ng kotseng nasa tabi niya. Natataranta na 
siya. Patuloy sa paghahanap ang tatlo at palapit na 
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sa kinaroroonan niya.

Kailangan niyang magtago! Napatingin siya 
sa asul na Honda Accord na nasa tabi niya. Tinted 
ang mga salaman niyon at mahihirapan ang mga 
naghahanap sa kanya na masilip pa siya sa loob. 
Ngunit paano siya makakapasok?

Wala sa loob na naidalangin niyang sana ay 
paghimalaan siya.

Ganoon na lang ang tuwa niya at muntik nang 
mapasigaw nang bumukas ang pintuan ng back seat 
ng kotse nang magbakasakali siyang buksan iyon. 
Mabilis  siyang pumasok sa loob at ini-lock ang 
pintuan.

Tamang-tama naman, tuluyan nang nakalapit 
ang mga lalaki at tumapat sa kotse. Pilit na inaninaw 
ng mga ito kung may tao sa loob ng sasakyan.

Lalo niyang isiniksik ang katawan sa pagitan ng 
mga upuan.

—————

Hindi inaalis ni Keith ang paningin sa kalaban. 
Pinakikiramdaman niya ang kilos nito at gagawing 
pagsugod.

Mabilis niyang naharang ng kanang kamay ang 
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suntok nitong dadapo sana sa kanyang mukha. Ang 
kaliwa naman niyang kamay ay kaagad nakapagsingit 
ng suntok sa sikmura nito, sabay patid dito.

Bumagsak ang kalaban.

Natatawang inilahad niya ang kamay para 
tulungang makatayo ang kanyang sparring partner.

“Once again, Keith, you impressed me,” anito 
nang tuluyang makabangon at akbayan siya. “Ikaw 
pa lang ang nakakatalo sa akin sa sparring and to 
think, I was the former champion of the field.”

Pinagtawanan lang niya ito at walang sinabi.

“Tell me, sino ba ang nagturo sa iyo at naging 
ganyan ka kagaling?” pangungulit nito.

“Isang sekreto ’yon, Martin, at hindi puwedeng 
sabihin,” aniya habang nagpupunas ng pawis.

“Well, in that case, pumayag ka na lang na 
isama kita sa mga tournament ng martial arts na 
hinahawakan ko.”

Umiling siya. “Alam mo namang hindi ako 
mahilig diyan. It is not my cup of tea. I am just doing 
this to release tension and stress.”

“Iyan pa nga ang isang ipinagtataka ko sa iyo. 
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Masyado mong ibinubuhos ang buong atensyon mo 
sa pagiging sales manager ng Castle Realty Estate 
Corporation gayong ang pamilya mo ang isa sa 
major stockholders ng kompanyang ’yan. Bukod pa 
sa may malawak ka ring hacienda na iniwan mo at 
naghihintay lang na balikan mo.”

Napabuntunghininga nang malalim si Keith. 
“Mahabang kuwento ’yan, at ayaw kong pag-usapan.”

“Okay, let’s forget I even mentioned it. Mag-
sparring na lang ulit tayo nang makalimutan mo ang 
sinabi ko.”

Ngunit wala na siya sa mood para lumaban. 
“Hindi na, Martin. Uuwi na ako sa condo para 
makapagpahinga. May kakausapin pa akong kliyente 
bukas ng umaga.”

Nagkibit-balikat ito. “Till next time, then.”

“Yeah.”

Kinuha niya ang sports bag at lumabas na ng 
gusaling kinaroroonan ng gym na pinagpa-practice-
an niya.

Nadatnan niyang may tatlong lalaki na nakaitim 
na jacket ang nakatayo sa tabi ng kanyang asul na 
Honda Accord. Hindi sana niya papansinin ang mga 
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ito pero nahagip ng kanyang mga mata ang mga baril 
na nakasuksok sa baywang ng mga ito. At habang 
papalapit siya ay naririnig niya ang usapan ng mga 
lalaki.

“Malilintikan tayo nito kay Boss kapag hindi 
natin nadala sa kanya ’yung babae.”

“Dito lang natin siya nakitang nagpunta. Hindi 
pa nakakalayo ’yon.”

“Puwes, huwag tayong tumunganga rito. 
Hanapin natin!”

Masyadong abala ang mga lalaki kaya hindi na 
siya napansin. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga 
ito para ipagpatuloy ang paghahanap.

Wala namang pakialam si Keith sa mga lalaki. 
Kung pulis ang mga ito o masasamang-loob, hindi 
na siya bata para mag-usisa at isangkot ang sarili sa 
gulo. Tahimik na ang buhay niya.

Sumakay siya sa kotse at pinaandar iyon. Malayo 
na ang natatakbo niya pero nasa isip pa rin ang 
naging pag-uusap nila ni Martin.

Bakit nga ba niya ipinagsisiksikan ang sarili 
sa Maynila gayong mas gusto niya ang buhay sa 
hacienda?
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Malalim ang dahilan. At ayaw niyang muling 

alalahanin. Nagdudulot iyon ng pait sa kanya.

“Mama, para!”

Bigla niyang natapakan ang preno sa pagkabigla. 
Gulilat siyang napalingon sa kanyang likuran na 
pinanggalingan ng sigaw. 

“What the hell—” Hindi niya naituloy ang 
sasabihin nang magbusinahan ang mga nakasunod 
na sasakyan sa kanya.

Inalis niya ang tingin sa babae. Pinatakbo niya 
ang kotse at saka itinabi. Bumaba siya at marahan na 
binuksan ang pintuan sa back seat. Ngunit sa kabilang 
pintuan lumabas ang babae. Aktong tatakas ito!

“Damn!” Pabagsak niyang isinara ang pintuan 
ng kotse at hinabol ang babae. Nahuli niya ito at 
mahigpit na hinawakan sa braso. “Ano’ng ginagawa 
mo sa kotse  ko’t paano ka nakapasok doon?”

“Bitawan mo ako!” Nagsimula itong pumiglas.

Lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak dito. 
Wala siyang pakialam kung nakakatawag sila ng 
pansin at pinagtitinginan ng mga tao. “Ikaw siguro 
ang babaeng hinahanap ng mga lalaki kanina, ano?”

“Wala kang pakialam!” bulyaw nito. “At bitawan 
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mo sabi ang braso ko, eh!”

“Hindi kita bibitawan hangga’t hindi mo sinasabi 
kung sino ka’t ano’ng ginagawa mo sa kotse ko.”

“Bakit? Kasalanan ko ba kung iniwan mong hindi 
naka-lock ang kotse mo?”

“Mabuti pang dalhin na kita sa presinto.”

Gumapang ang takot sa katawan ni Beverly. Wala 
siyang tiwala sa mga pulis dahil baka isa sa mga iyon 
ay hawak ni Cartaz. Kapag nagkataon, mas malaki 
ang posibilidad na matagpuan siya ng mga tauhan ng 
mayor at dalhin dito. At kamatayan ang maghihintay 
sa kanya!

Nabitawan ni Keith ang babae nang bigla nitong 
kagatin ang kamay niyang pumipigil dito. Sinamantala 
nito iyon at mabilis na tumakas. Tumakbo ito at 
nakipagsiksikan sa karamihan ng mga tao.

Wala siyang nagawa kundi tanawin na lang ang 
lugar na pinagtakbuhan ng babae. Hindi na niya 
ito kayang habulin. Naka-park sa alanganing lugar 
ang kotse niya at hindi malayong ma-tow iyon kung 
kanyang iiwan.

Nanggigigil na tinungo niya ang sasakyan at 
ibinunton ang galit sa pagmamaneho. Parang gusto 
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niyang sakalin ang babae sa tuwing mapapasulyap 
sa kanyang kamay na may namumulang marka ng 
mga ngipin nito.

Sigurado na siyang ito ang babaeng hinahanap 
ng kalalakihan sa parking lot. Kung bakit ay hindi 
niya alam at wala siyang balak alamin. Ang tiyak 
niya ay hindi niya basta-basta makakalimutan ang 
araw na iyon.

—————

Malilikot ang mata ni Beverly habang nakaupo 
sa isang mesa na nasa pinakasulok na bahagi ng 
restaurant. Hinihintay niya si Ralf.

Kung tutuusin, malaki ang pasasalamat niya 
sa hindi iilang beses na isinasama siya ng kaibigan 
sa paniniktik ng tao. Doon niya nakuha ang mga 
technique na ginamit para makakuha ng ebidensya 
laban kay Cartaz.

Natanawan niya sa pintuan ng kainan ang 
kaibigan. Itinaas niya ang kamay para tawagin ang 
pansin nito. Nakita siya ng binata at humakbang 
palapit sa kanya.

“Beverly, what happened to you?” nag-aalalang 
tanong nito nang makita ang ayos niya. Hindi pa rin 
niya hinuhubad ang itim na jacket at baseball cap na 



Mapipigilan Ko Ba Ang Ibigin Ka? - Michelle
suot. “Kaninang tawagan mo ako sa telepono, akala 
ko’y simpleng problema lang ang pag-uusapan natin. 
Pero sa nakikita ko sa iyo....”

Hinayaan muna niya itong makaupo bago siya 
nagsalita. “I need your help,” nahihirapang simula 
niya.

“Then tell me. Halos isang taon ka naming hindi 
nakita at wala man lang kaming balita tungkol sa iyo. 
Buong akala namin ay nakauwi ka na’t tuluyan mo 
na kaming kinalimutan. Ano’ng nangyari?”

Sa paputul-putol na salita ay ikinuwento niya rito 
ang gulong nasuotan niya. Parang inulit lang niya ang 
mga kuwento sa kanya ni Aling Juana. Mula sa istorya 
ng kanyang mga magulang at ni Cartaz, hanggang sa 
pagpapanggap at pagpasok niya bilang katulong para  
makahanap ng ebidensyang mailalaban sa mayor.

“... Huling ebidensyang nakuha ko’y ang mga file 
ni Cartaz sa computer. Kaya lang, nahuli niya akong 
kinukuha ko ang disk sa drive. Nagalit siya lalo na 
nang matuklasang ako ang anak ng mga Cabusora 
na matagal na niyang pinapahanap para patayin. 
Nakatakas lang ako nang bigla ko siyang hinampas ng 
vase sa ulo at mawalan siya ng malay. Mabuti na lang 
at hindi pa niya naalertuhan ang mga tauhan niya 
tungkol sa akin kung di ay nahirapan akong tumakas 
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dala ang mga ebidensya. Pero alam kong hindi 
titigil si Cartaz hangga’t hindi ako natatagpuan para 
mabawi ang mga ebidensya at patayin ako.” Kulang 
na lang ay kapusin siya ng hininga sa pagpipigil ng 
nadaramang galit.

“God, Beverly! Ganito kalaki ang gulong nasuotan 
mo?” bulalas ni Ralf.

“Nasa mga ebidensyang hawak ko ang daan 
para siya makulong. Bukod sa pagpatay niya sa mga 
magulang ko, he’s also a drug dealer, rapist, gun 
smuggler and a corrupt official.”

“Mabuti’t hindi ka tuluyang napahamak sa 
pagkuha mo ng mga ebidensyang ’yan.”

“Hindi madali ang lahat, Ralf, lalo na’t may 
matinik siyang kanang kamay, si Bogart. Kinakailangan 
ko talagang mag-ingat nang husto. Kung sandata at 
dahas ang gamit ni Cartaz, utak naman ang sa akin. 
Sa paraan nga lang na hindi ko makakalaban ang 
batas.” Hindi na niya binanggit dito ang di iilang 
beses na nalagay sa panganib ang kanyang puri. Kung 
hindi lang siya maingat, baka matagal nang nalugso 
ni Cartaz ang katawan niya.

“Whew! Hindi basta-basta ang nakalaban mo. 
Malaki itong sindikato. Dapat pala ay Criminology 
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ang kinuha mo’t hindi Agriculture. Siguradong 
magiging asset ka pa ni Tito Renz sa law firm niya,” 
biro nito.

“Ralf, hindi ka nakakatawa.” Noon lang siya 
nainis sa pang-aasar ng kaibigan. “Tutulungan mo 
ba ako o hindi?”

Mabilis naman itong sumeryoso. “Sorry. Hindi 
kasi ako sanay na ganyan ka. Masyado ka kasing 
seryoso. Pati tuloy ako’y nag-aalala na para sa iyo.”

Napabuntunghininga siya. Naiintindihan na niya 
ito. Gusto nito, kahit papaano ay mapalubag ang 
kalooban niya.

“Mas mabuti kung sasabihin natin kay Tito 
Renz ang kaso. Siya lang ang tanging alam ko na 
makakatulong sa problema mo.” Bigla itong may 
naalala. “Teka, alam na ba ni Mama Cely ang 
nangyayari sa iyo?”

Umiling siya. “Sa simula’t simula pa ay wala nang 
alam si Mama Cely sa nangyayari sa pamilya ko. At 
ayoko siyang madamay kaya wala kang sasabihin 
sa kanya. Sa halip, ang sabihin mo sa kanya ay nasa 
mabuti akong kalagayan nang hindi siya mag-alala 
sa akin.”

Napatango ito bilang pangako sa kanya. 
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“Kailangan nating i-present kay Tito Renz ang mga 
ebidensyang hawak mo para malaman niya ang 
gagawin niyang pag-handle sa kaso mo.”

“Itinago ko muna ang mga ’yon sa ligtas na lugar 
bago ako nagpunta rito, Ralf. Pero hindi ko puwedeng 
sabihin sa iyo dito. Mahirap na, baka may makarinig. 
Kukunin ko na lang.”

Bago siya nakipagkita rito, dumaan muna siya 
ng bangko at nag-rent ng isang safety deposit box. 
Doon niya itinago ang mga ebidensya.

“Kung ganoon, halika na’t kunin na natin.” 
Tumayo si Ralf.

“No!” mariing tanggi niya pero tumayo na rin 
siya. “Ako na lang ang kukuha. Ipahiram mo na lang 
sa akin ang kotse mo.”

“Pero nanganganib na ang buhay mo. Ngayon 
mo higit na kailangan ng kasama.”

“Please, Ralf, huwag ka nang mangulit.” 
Sinabi niya iyon dahil nagsususpetsa siyang may 
nagmamasid at nakikinig sa usapan nila. At kasalanan 
niya kung may masamang nangyari sa kaibigan kapag 
nagpumilit itong sumama.

“Okay.” Itinaas nito ang mga kamay bilang 
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pagsuko. Ibinigay nito sa kanya ang susi ng kotse. 
“Pupunta na ako sa bahay ni Tito Renz para sabihin 
sa kanya ang tungkol sa iyo. Tatanungin ko na rin 
si Tita Valerie kung may nalalaman siyang lugar na 
maaari mong pagtaguan habang ongoing ang kaso.”

Napatango siya. “Ikaw ang bahala. Susunod na 
lang ako sa iyo.” Nagpatiuna na siyang lumabas, 
kasunod ito.

—————

Lingid sa kaalaman ni Beverly, matagal nang 
nakasunod ang isang lalaki sa kanya simula pa nang 
pumasok siya sa restaurant. Hindi lang ito makakilos 
nang masama laban sa kanya dahil maraming tao sa 
paligid. 

Nagkasya na lang itong naupo sa mesang malapit 
sa inookupahan niya at nakinig sa usapan nila ni Ralf. 
Tinakpan nito ng diyaryo ang mukha para hindi niya 
ito mapansin at makilala.

Pagtayo at paglabas ng magkaibigan sa kainan, 
mabilis itong sumunod. Nakita nito ang paghihiwalay 
nila pero nanatili itong nakasunod sa dalaga.

Wala itong pakialam kay Ralf kahit na may 
nalalaman na ito tungkol kay Cartaz. Ang tanging 
nasa isip nito ay ang patayin si Beverly. Dahil kapag 
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patay na siya, wala na rin ang mga ebidensyang 
tanging siya lamang ang nakakaalam kung nasaan. 
Wala na rin ang mga katibayang magpapatunay sa 
kasamaan ng amo nito. At wala na ring magagawa 
ang sinuman kahit na si Ralf, maging sino pa ito.

Tiwalang napangisi ang lalaki. Mabilis nitong 
sinundan ang kotseng kinalululanan ng dalaga.

—————

Malayo na ang tinatakbo ng sasakyan ni Beverly 
nang kutuban siyang may nakaambang panganib 
sa kanya. Nasilip kasi niya sa side mirror ang isang 
kotseng itim na napansin niyang matagal nang 
nakasunod sa kanya.

Mapabagal o mapabilis ang pagpapatakbo niya 
ng kotse ay ganoon din ito. Kahit saan siya lumiko 
ay hindi ito humihiwalay.

Para makasiguro ulit, lumiko siya sa isang 
intersection. Nang manatili pa rin itong nakasunod  
sa kanya, nabahala na siya. Hindi siya maaaring 
magkamali; isa sa mga tauhan ni Cartaz ang sakay 
ng kotseng itim. Nanganganib ang buhay niya!

Binago niya ang direksyong tinatahak.  Hindi na 
niya maaaring kunin ang mga ebidensya. Kailangang 
iligaw muna niya ang kalaban.
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Tinapakan niya ang gas at pinatulin ang takbo ng 

kotse sa kahabaan ng South Superhighway. Waring 
nakahalata ang humahabol sa kanya na alam na niya 
ang presence nito, pinatulin din nito ang sasakyan.

Napasigaw si Beverly nang biglang banggain 
ng kotseng itim ang hulihan ng kotse niya. Lalo 
niyang tinulinan ang pagpapatakbo. Ni hindi na niya 
pansin ang daang tinatahak niya. Ang importante ay 
makalayo siya.

Saka lang niya napansin ang dinadaanan nang 
makita ang bangin sa gilid ng kalsada. Patungo siya 
ng Tagaytay. At hindi iyon maganda sa sitwasyong 
kinalalagyan niya lalo na at madilim na ang 
kapaligiran. Hindi sapat ang sinag ng buwan para 
bigyan siya ng liwanag. Kahit na ang kadiliman ng 
gabi ay hindi nakakatulong sa kanya para matakasan 
ang tauhan ni Cartaz. Lagi pa rin itong nakakasunod 
sa kanya.

Muntik na siyang sumubsob sa manibela nang 
muli na namang banggain ng kalaban ang hulihan ng 
kotse niya. Sa muling pagsilip sa side mirror, nakita 
niyang binilisan nito ang takbo ng kotse. Tumapat 
ito sa kanya.

Namutla siya nang makitang si Bogart ang nasa 
harapan ng manibela ng kotseng itim. Sa lahat ng 
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tauhan ni Cartaz, ito ang pinakamalupit at walang 
pakundangang pumatay.

Halos manlaki ang ulo niya nang ilabas ni 
Bogart ang baril nito at itinutok sa kanya. Kasabay 
ng pagpapaputok ng baril, kinabig niya ang kotse 
pakanan para makaiwas sa bala. Huli na nang maisip 
niyang isa iyong malaking pagkakamali.

Bumulusok sa malalim na bangin ang kotseng 
sinasakyan niya. Sumabog! Nagliliyab na nagpagulung-
gulong iyon sa mabatong bangin bago tuluy-tuloy 
na nahulog sa malalim na bahagi ng karagatan, na 
siyang hangganan ng bangin.

Mabilis na nakatalon si Beverly bago sumabog 
ang kotse. Subalit hindi niya naiwasang tumama ang 
kanyang ulo sa nakausling matulis na bato.
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Simula nang iwan ni Keith ang Hacienda Ordoñez 
limang taon na ang nakakaraan, ngayon lang niya 
muling tinatahak ang daan pabalik doon.

Pagkapasok sa bukana ng hacienda, hindi 
niya naiwasan ang muling maalala ang mapait na 
nakaraan na naging dahilan ng kanyang pag-alis 
doon. Bumalik sa isip niya ang pait na likha ng isang 
babaeng nagbigay sa kanya ng malaking kahihiyan 
at nagpabangon sa kanya ng galit sa mga kalahi nito.

Kasabay ng pagdaloy ng alaala ay ang pangako 
sa sariling hindi na niya muling hahayaan ang kahit 
na sinong babae na sirain ang kanyang buhay. At 
babawiin niya ang mga taon na sinayang niya.

Hindi niya namalayang napadiin ang kanyang 
kapit sa manibela at dumiin ang tapak niya sa gas. 
Wala sa isip na humahagibis na siya sa daan na 
patungong villa.

Ganoon na lang ang gulat niya nang biglang 
may sumulpot na tumatakbong kabayo sa kanyang 
harapan. Nagulat ang kabayo. Napatigil ito at 
nagwala. Nahulog ang babaeng nakasakay roon at 
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muntik nang masagasaan ng kotse niya!

Mabilis na tinapakan ni Keith ang preno at 
kinabig ang kotse paiwas sa babae. Sa ginawang 
iyon, isang himala na hindi bumaligtad ang kotse. 
Pero hindi niya naiwasang sumubsob at mauntog sa 
manibela.

Dagli siyang umibis ng sasakyan. Nilapitan niya 
ang babaeng noon ay nakatayo na at kasalukuyang 
pinapagpag ang damit.

“Are you all right?” tanong niya rito. Hindi niya 
makita ang mukha nito dahil tumatabing doon ang 
nagulong buhok nito.

“Nasisiraan ka na ba ng bait? Muntik mo na 
akong patayin, ah!” anito, sabay hawi  sa buhok. 
Tumambad sa kanya ang galit nitong mukha.

“Ikaw!” bulalas niya, kasabay ang pagdidilim 
ng mukha. Hindi niya makakalimutan ang babaeng 
kumagat sa kanyang kamay.

“Anong ikaw? Bakit, nagkita na ba tayo?” kunot-
noong tanong nito.

“Hah, nagmamaang-maangan ka pa!” panunuya  
niya.

Bumakas ang kalituhan sa mukha nito na kaagad 
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ding nawala. Buong katarayan siyang hinarap nito. 
“Look, Mister—o kung sino ka man—wala akong 
alam sa mga pinagsasasabi  mo. Kung nagsasalita ka 
lang ng ganyan para makalimutan ko ang kasalanan 
mo, nagkakamali ka! Hindi ganoon kadaling bilugin 
ang ulo ko!”

“Wait! Parang pinalalabas mong may kasalanan 
ako sa iyo?”

“Bakit, hindi ba? Eh, halos sagasaan mo na kami 
ng kabayo ko. At muntik pa akong mapilayan.”

“Bakit ako ang sinisisi mo? Kayo itong biglang 
humarang sa dinaraanan ko.”

“How dare you!” Naningkit ang mga mata nito. 
“Ako pa ngayon ang pinalalabas mong may kasalanan. 
Eh, ikaw itong akala mo’y kung sinong hari ng 
kalsada!  Bakit, sino ka ba at ano’ng ginagawa mo 
sa lugar na ito?”

“Wala kang karapatang magtanong sa akin ng 
ganyan,” matigas niyang sabi. “Matagal na ako rito. 
Hindi katulad mo na ewan ko kung saan nagmula at 
paano napunta rito!”

Natigilan ang babae. Hindi niya tiyak kung 
imahinasyon lang niya ang nakitang lungkot sa mga 
mata nito na kaagad ding napalitan ng galit.
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“Damn you!” nagtatagis ang mga bagang nitong 

bulyaw.

Nahugot ni Keith ang paghinga sa pagpipigil ng 
matinding galit. Walang karapatan ang sinuman na 
pagsalitaan siya nang ganoon, lalo na ng isang babae. 
“Watch your mouth! Hindi mo kilala kung sino ang 
kaharap mo!”

“Wala akong pakialam kung sino ka pa! At lalong 
wala akong balak na kilalanin ang isang katulad 
mo!” Tumalikod ito at mabilis na sumakay sa kabayo. 
Lumapit ito sa kinatatayuan niya at parang prinsesa 
na pababang tumingin sa kanya. “Nakalimutan ko 
nga palang ipaalala sa iyo, Hacienda Ordoñez ang 
lugar na ito at hindi racetrack!” sabi nito, sabay haplit 
sa kabayo.

Sinundan na lamang niya ito ng tanaw. Hindi 
siya nakapiyok sa pang-iinsulto sa kanya ng babae.

Ikinuyom niya ang mga kamay para pakalmahin 
ang sarili. Tinungo niya ang kotse na ang balak 
ay muling patakbuhin iyon nang matulin. Ngunit 
nadismaya siya nang matuklasang nabaluho sa 
malalim na lubak ang hulihang gulong niyon. At 
nahihirapan siyang iahon iyon para muling makausad 
ang sasakyan.
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Napabuntunghiningang napatingala siya sa 

magka-halong inis at frustration.

—————

Ang babaeng nakaaway ni Keith ay nakarating 
na ng villa. Ibinalik na muna niya ang ginamit na 
kabayo sa kuwadro at ipinagbilin iyon sa katiwala 
ng mga kabayong naroroon.

“Pakainin mong mabuti at painumin mo ng 
maraming tubig ang kabayo, Chito. Masyado ’yang 
napagod sa maghapon naming paglilibot sa hacienda.”

“Ito pa rin ba ang gagamitin mong kabayo 
bukas?”

“Hindi. Si Ramas ang gagamitin ko.”

Nagulat si Chito sa sinabi ng dalaga. Bagaman 
pinakamatulin ang kabayong gagamitin niya 
kinabukasan, iyon din ang pinakasumpungin sa lahat. 
Ang tanging nakakasundo lamang ng kabayong iyon 
ay ang tunay na nagmamay-ari rito, na umalis limang 
taon na ang nakakaraan.

Umalis na siya sa kuwadra at nagtungo na sa 
mala-palasyong bahay ng mga Ordoñez.

“Nasaan si Don Faustino, Lupe?” malumanay 
niyang tanong sa katulong na naratnan niyang 
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naglilinis ng mansyon kasama ng iba pa.

“Nasa library. Gusto mong tawagin ko?”

“Huwag na. Ako na lang ang pupunta roon.”

Humugot muna siya ng malalim na hininga para 
payapain ang sarili. Pilit niyang iwinawaksi sa isipan 
ang pinakaantipatikong lalaking nakaengkuwentro 
niya. Inihanda niya ang isang ngiti bago pumasok 
sa silid-aklatan.

“Nandito na ako, Papa!” masaya niyang bati sa 
matandang lalaking abala sa pagbabasa ng libro. 
Kagustuhan nito na tawagin niya ito nang ganoon.

“Beverly, Hija!” Ibinaba ni Don Faustino ang 
binabasa. Sinalubong siya nito para yakapin.

“Huwag kayong lalapit sa akin. Baka kayo 
madumihan.” Natatawang umiwas siya rito.

Natigilan ang matanda. Sinipat nito ang hitsura 
niya. Napansin nitong nanlilimahid sa alikabok ang 
suot niyang puting polo, partikular na ang kanyang 
harapan.

“Ano’ng nangyari? Hindi ka madudumihan nang 
ganyan sa maghapon mong pangangabayo.”

Napabuntunghininga siya. “Nahulog ako sa 
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kabayo dahil sa kagagawan ng isang mayabang na 
lalaki na hindi ko kilala. Wala namang masamang 
nangyari sa akin at inaway ko pa ang lalaking ’yon.”

“That’s strange. Lahat ng tao dito sa hacienda ay 
kasundo mo at lahat ay kinagigiliwan ka. Sino ang 
lalaking ito?”

“Bale-wala ’yon at huwag ninyo nang intindihin.” 
Nagkibit-balikat siya. “Siyang  pala, Papa, binisita ko 
ang palayan kanina at maaari nang anihin. Sinabihan 
ko na si Rando na kami ang magsu-supervise ng mga 
mag-aani bukas.”

Napapangiting inakbayan siya ng matanda 
palabas ng library. “Pagdating sa bagay na ’yan ay 
ipinauubaya at ipinagkakatiwala ko sa iyo, Beverly.”

“Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Malaki 
na talaga ang utang na loob ko sa inyo,” aniyang 
parang may bikig sa lalamunan.

“Huwag mong intindihin iyon,” natatawang sabi 
nito. “Hindi ka naman naging pabigat sa akin.”

Napangiti siya. “Aakyat na muna ako sa aking 
silid, Papa, para maligo. Nanlalagkit na ako sa 
magkahalong pawis at alikabok.”

“Ipapatawag kita kay Lupe kapag maghahapunan 
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na.”

“Huwag na ho. Pinakain ako ng asawa ni Rando 
kanina’t busog pa ako. Mas gusto ko hong magpahinga 
nang maaga.” Hinalikan niya ito sa pisngi bago 
umakyat ng hagdan patungo sa kanyang silid.

Akma na sanang magtutungo sa library si Don 
Faustino nang matigilan ito sa pagsigaw ni Lupe.

“Ay, ang Señorito!” sigaw ng katulong na nasa 
pintuan at nagtatatalon.

Si Keith! piping sigaw ng don at sabik na lumabas 
para sumalubong. Nakita nitong bumababa ang lalaki 
mula sa pick-up na minamaneho ng katiwalang si 
Mang Kanor.

“I’m home, Papa!” nakangiting bati ni Keith sa 
ama.

—————

Isang kotse ang bumubulusok sa bangin. Siya 
ang nakasakay. Pakiwari niya ay nakatali siya sa 
loob niyon. Gustuhin man niyang tumakas ay hindi 
niya magawa. Parang may nakapasak sa kanyang 
lalamunan at hindi siya makasigaw. Hanggang sa 
sumabog ang kotse at tuluyang nahulog sa malalim 
na bahagi ng dagat—ang dagat ng kamatayan....
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Pawisang napabalikwas si Beverly. Humihingal na 

nasapo niya ng dalawang palad ang kanyang mukha. 
Dinalaw na naman siya ng masamang panaginip.

Madalas siyang bangungutin ng paulit-ulit na 
eksenang iyon. Hindi niya maintindihan kung ano 
ang kaugnayan niyon sa kanyang buhay. Ayaw siyang 
patahimikin niyon.

Tumayo siya at hinagilap ang roba para ipatong 
sa manipis na nightie. Tinungo niya ang balkonaheng 
sakop ng kanyang silid at ng silid ng anak ni Don 
Faustino na hindi pa niya nakikita.

Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Gusto niyang 
kalmahin ang sarili. Tinitigan niya ang kalangitan na 
wala kahit na isang bituin.... Parang buhay niya na 
walang kaliwa-liwanag.

Ipinikit niya ang mga mata para iwaksi ang 
kalungkutang gustong mamahay sa kanyang dibdib. 
Hindi man sinasadya, rumehistro sa isipan niya ang 
lalaking muntik nang makaaksidente sa kanya at 
nakaaway niya.

Napadilat siya. Hindi niya maintindihan kung 
bakit biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso. 
Nagwawala iyon gayong hindi niya kilala ang lalaki 
at maaaring naligaw lang sa hacienda.
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Ganoon din ang nadama niya, at halos panginigan 

siya ng kalamnan, nang saglit siyang mapatitig 
sa taglay na kaguwapuhan at kakisigan ng lalaki. 
Naunahan lang siya ng galit at pagtataray dahil sa 
muntik na siyang maaksidente sa kagagawan nito.

Ngunit tumimo sa isipan niya ang sinabi nitong 
nagkita na sila.

Kahit na ano ang gawin niya para maalala ang 
sinasabi nito ay wala pa rin siyang matandaan. 
Tama na rin siguro ang naisip niya na maaaring 
binibilog lang nito ang kanyang ulo. Hindi niya dapat 
pagsisihan ang mga binitawang salita rito bago ito 
iniwan.

Subalit sa aminin man niya o sa hindi, may hatid 
na lungkot sa kanya ang isiping marahil ay una at 
huling pagkakataon niya iyong makita ang lalaki.

Parang bigla siyang nagising sa tinatakbo ng 
isip niya. Heto siya, may malaking problema na 
pilit na hinahanapan ng solusyon pero nakukuha 
pa rin niyang bigyan ng puwang sa isipan ang hindi 
nakikilalang lalaking pumukaw sa kanyang interes.

Napalingon siya nang makarinig ng kaluskos sa 
kabilang silid na kasakop din ng balkonahe. Noon 
lang niya napansin na nakasindi ang ilaw roon; dati 
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ay laging madilim ang silid. Nakabukas pati ang 
sliding door.

Matagal nang walang umookupa sa silid simula 
nang umalis ang anak ni Don Faustino. Bumalik na 
kaya ito?

Pero ayon sa mga naririnig niya, wala nang balak 
ang nag-iisang anak na lalaki ng don na bumalik pa 
sa hacienda. Naisip niyang marahil ay isa sa mga 
katulong ang nasa loob at may inaasikaso sa silid.

Dala ng curiosity, pumasok siya roon.

Kahit na walang gumagamit ng kuwarto, mahigpit 
ang bilin ng don na panatilihin ang kalinisan niyon. 
Kasing-laki lang niyon ang silid niya pero halatang 
panlalaki. Isang malapad na brass bed ang nasa gitna 
na binagayan ng blue wall paper at makapal na carpet 
na halos ikalubog ng kanyang mga paa.

Ngunit wala siyang makitang tao sa paligid.

Noon bumukas ang pinto ng banyo. Iniluwa niyon 
ang lalaking ilang sandali pa lang ang nakakalipas 
ay nasa kanyang isipan pero ngayon ay nakatayo na 
sa harapan niya! Nakasuot ito ng roba na bagaman 
nakatali sa baywang ay bukas naman sa dibdib. Bigla 
itong napatigil sa paghakbang pagkakita sa kanya.
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“Ikaw na naman!” gulilat nitong bulalas, madilim 

ang mukha. “Ito ang ikatlong beses na nakita kita sa 
mga hindi ko inaasahang pagkakataon.”

Tila namatanda si Beverly sa kinatatayuan. 
Maging siya ay nabigla. Hindi rin niya inaasahan 
na magkikita sila ng lalaki roon. At hindi rin niya 
maiwasang mapalunok habang nakatingin sa 
maninipis na balahibo sa dibdib nitong parang kay 
sarap sandalan. Tila gustong bumigay ng nanginginig 
niyang tuhod. “A-ano’ng ginagawa mo rito?” naapuhap 
niyang itanong.

Naningkit ang mga mata nito. “You have no right 
to ask me that! Limang taon lamang akong nawala 
sa hacienda pero halos dito ako lumaki. At itong silid 
na pinasok mo’y pag-aari ko sampu nitong villa at 
hacienda na sinasabi mong hindi racetrack.”

“I-ikaw ang anak ni Don Faustino? I-ikaw si Keith 
Ordoñez?” nanlalaki ang mga mata niyang tanong. 
Bahagya pa siyang napaurong.

“The one and only!” maanghang nitong sagot at 
saka ngumisi. “At sa palagay ko’y panahon na para 
malaman ko kung sino at paano ka napunta rito.” 
Nagsimula itong humakbang palapit sa kanya.

Hiyang-hiya siya sa natuklasan at sa mga 
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insultong binitawan niya rito. Tumalikod siya para 
tumakbo. Pero mabilis ang lalaki. Maagap nitong 
nahawakan ang braso niya at hinapit siya. Nakulong 
siya sa matitipuno nitong bisig!

“Let me go!” pagpupumiglas niya. Hindi niya 
gusto ang tila kuryenteng dumaloy sa kanyang 
katauhan sa pagkakadaiti ng mga katawan nila.

“Nakatakas ka na sa akin noong unang 
pagkakataong nagkita tayo,” hindi nito inalis ang 
pagkakatitig sa kanyang mukha, “pero hindi na 
ngayon hangga’t hindi mo nababayaran ang mga 
katusuan at pang-iinsultong ginawa mo!”

Bago pa niya malinawan kung ano ang ibig 
nitong sabihin, naramdaman na lang niya ang bibig 
nitong biglang sumakop sa kanyang mga labi. 

Ang balak ni Keith ay bigyan siya ng parusa. Pero 
ang marahas nitong paghalik ay naging banayad lalo 
na nang wala na itong maramdamang pagtutol at 
panlalaban mula sa kanya.

Tuluyan na siyang nawala sa sarili nang magbago 
ang paraan ng paghalik nito. Natatangay siya at 
nawawalan ng lakas para pigilin ang traydor niyang 
katawan sa pagtugon. Naiyakap pa niya ang dalawang 
kamay sa batok ng lalaki.
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Natigilan siya nang maramdaman ang mga 

kamay nitong naglalandas sa kanyang katawan. 
Dahilan iyon para magising ang nalalabing katinuan 
sa kanyang isipan. Dinaig pa niya ang nabuhusan ng 
napakalamig na tubig. Ubod-lakas niyang itinulak si 
Keith.

Napatulala ito sa pagkabigla. Hindi nito inaasahan 
ang ginawa niya. At sinamantala niya iyon para 
takbuhin palabas ang silid nito.

Naguguluhan siya kung bakit tinugon niya ang 
halik ng isang estranghero.


