
A Gambler’s Love - Joelle Madison

“Yes!” sigaw ni Roma. Ikapitong beses na niyang 
panalo iyon sa larong color game. 

“Galing mo, bata, baka naman puwede mo 
kaming bigyan ng balato,” anang isang matandang 
lalaki sa kanyang likuran.

“Sige po,” sagot niya habang kinukuha ang mga 
baryang napanalunan. 

Kung susumahin, nasa limandaan na siguro ang 
panalo niya. Nagbibigay naman talaga siya ng balato, 
kahit na ba pangyosi lang. Naniniwala kasi siya na 
kailangan iyon upang hindi mawala ang suwerte.

Si Roma lang ang menor de edad na makikita 
sa sugalang iyon. May naglalaro ng sakla, tong-its, 
mahjong at bingo sa paligid.

Abala pa rin siya nang may kumalabit sa 
kanyang likod. Hindi niya iyon pinansin. Hanggang 
sa makulitan na siya sa patuloy na pang-aabala nito. 
Inisip niya na manghihingi rin iyon ng balato. 

Napilitan siyang humarap. “S’abi nang...” 

Hindi na niya naituloy ang sasabihin. Si Errol pala 
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iyon, kababata niya at anak ng kanyang itinuturing 
na ama na si Don Manuel.

Makikita sa mukha ng binatilyo ang pagkainis sa 
kanya ngunit sa kabila niyon ay hindi nawawala ang 
kaguwapuhan nito. Nakasuot ito ng itim na t-shirt 
at maong shorts. Suot din nito ang paborito nitong 
sombrero.

“Sabi na nga ba, dito lang kita makikita. Alam 
mo bang kanina ka pa hinahanap ni Papa? Sinabi ko 
lang sa kanya na susunduin kita sa bahay ng kaibigan 
mo para hindi siya magsuspetya na nasa sugalan ka.”

“Bakit ako hinahanap ni Tito?”

“Alam mo ba kung anong oras na?” naiinis na 
tanong nito.

Tumingin siya sa kanyang relo. “Alas diez pa 
lang, ah.”

“Oo, alas diez na ng gabi at dapat nasa bahay ka 
na ngayon. Kababae mong tao…”

“Mamaya na ’ko uuwi.” Ipinakita niya rito ang 
supot na may lamang pera. “Gusto ko pang padamihin 
ito.”

Hindi na ito nakasagot nang bumukas ang pinto 
at bumungad ang isang payatot na lalaki. 
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“May mga parak sa labas!” sigaw nito.

Agad na nagkagulo ang mga tao. Lahat ay gustong 
makaalis sa lugar na iyon. Hindi magkaumayaw sa 
pagkuha ng mga gamit pansugal at pera ang mga 
bangka. Agad niyang hinawakan si Errol at hinatak. 

Kailangan nilang makalabas kung di ay mahuhuli 
sila ng mga pulis. Siguradong hindi sila makukulong 
ngunit lagot siya sa ama-amahan. Baka hindi na siya 
palabasin ng bahay. Iyon ang ayaw niyang mangyari. 
Wala siyang balak na makulong sa mansion habang 
bakasyon.

Mabilis si lang tumakbo para tumakas. 
Ngunit nahuli pa rin sila. Nagpupumiglas siya sa 
pagkakahawak ng pulis pero tahimik lang si Errol at 
walang kibo.

Dinala sila sa presinto. Gaya ng kanyang 
inaasahan ay hindi sila kinulong ng mga ito. 

“Hoy,” sabi ng pulis, “ano’ng ginagawa ninyo 
doon?”

“Wala po, napadaan lang po kami. Susunduin 
lang po sana namin ’yung kuya namin,” aniya.

“Huwag ka nang magsinungaling, Roma,” ani 
Errol. Tumingin ito sa pulis. “Nandoon po siya para 
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magsugal. Pinapauwi ko na po siya dahil hinahanap 
na siya ng papa ko. Kahit tawagan n’yo pa po si Don 
Manuel Florentino.”

Hindi siya makapaniwala rito. Asar ang mukha 
na binalingan niya ito. Kung wala sigurong mga pulis, 
nasakal na niya ito. Hindi lang iyon ang gagawin niya, 
ibabaon pa niya ito nang buhay.

“Mga anak kayo ni  Don Manuel?” di-
makapaniwalang tanong ng pulis. Sabagay, isang 
masunuring mamamayan ang taong binanggit 
nito. Tumingin ito sa kanya. “Hindi ka ba nahihiya? 
Kababae mong tao ay nagsusugal ka at nakuha mo 
pang magsinungaling.”

Noon bumungad sa entrada ang ama ni Errol. 

“Errol, Roma,” tawag nito, agad na lumapit sa 
kanila. 

Mukhang may nakapagbalita kaagad ng 
kinaroroonan nila. 

Kinausap muna nito ang pulis at iginiya na sila 
palabas.

Sinalubong sila ng hepe. Tinanguan ito ng ama 
ni Errol.

“Sige, Chief, salamat sa lahat,” paalam ng don. 
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“Mamaya kayo magpaliwanag sa ’kin sa bahay. Halina 
kayo.”

Sumunod silang dalawa rito at sumakay sa 
kotse. Habang daan, nag-aalala si Roma. Paano kung 
magbago ang isip ni Don Manuel at hindi na siya 
pag-aralin? 

Kasalanan niya ang lahat.

Habang papasok sa mansion ay wala pa rin 
silang imikan. Nakikiramdam pa rin siya. Umupo 
ang matanda sa sofa at isinandal doon ang likod. 
Sinenyasan sila nito na umupo sa dalawang upuan 
sa harap nito. 

Nagkatitigan silang dalawa ni Errol nang walang 
anu-ano ay tumawa ang don. Ang iniisip niya ay 
magagalit ito sa kanila, lalung-lalo na sa kanya. 

“Hay, alam n’yo bang naaalala ko ang kabataan 
namin ni Crisostomo sa inyong dalawa?” Ang 
tinutukoy nito ay ang ama niya.

“Bakit po?” tanong niya.

“Ganito rin kasi ang nangyari sa ’min. Mahilig 
din kasing pumunta sa sugalan at peryahan ang 
iyong ama. Lagi niya akong sinasama. Kamukhang-
kamukha mo siya.”
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“Talaga po?” aniya, napangiti rito.

Magsasalita pa sana ito nang sumabat si Errol. 
“Hindi n’yo ba pagagalitan o pagsasabihan man lang 
si Roma?”

Hindi nakaimik ang don, siya ay nakatingin lang 
sa binatilyo. Kitang-kita sa mukha nito ang galit na 
kanina pa pinipilit na itago. 

“Kaya hindi natututo iyang si Roma kasi lagi n’yo 
siyang pinamimihasa. Baka sa susunod, hindi lang 
sugal ang gawin niyan.”

“Errol!” saway ng matanda. “Matuto kang 
gumalang!”

Tumayo lang si Errol sa kinauupuan at naglakad 
palayo sa kanila. Hindi niya alam ang gagawin. Dahil 
sa kanya, nagkagalit ang mag-ama. 

Kasalanan niya talaga ito. 

“Sorry po, Tito.” Iyon lang ang tanging lumabas 
sa kanyang bibig. 

Ngayon siya nakaramdam ng hiya. Kinupkop siya 
ni Don Manuel dahil matalik nitong kaibigan ang 
kanyang ama noong nabubuhay pa ang huli. Pero sa 
halip na magpakatino at tumanaw ng utang na loob 
ay puro problema ang dala niya.
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“Okay lang, Roma. Huwag mong isipin iyon. 

Gusto kong matuto ka sa pagkakamali mo. Alam 
mong hindi ka dapat nagsinungaling.”

“Opo, Tito, hindi ko na po ’yon gagawin.”

“Sige, magpahinga ka na,” sabi nito. 

Tumayo na ito at dumerecho sa study room. 
Naiwan siyang nag-iisip sa sala. Ano ba ang dapat 
niyang gawin para maayos ang gulong kanyang 
ginawa?

Kinabukasan, habang nag-aalmusal, hindi pa rin 
sila nag-iimikan ni Errol. Gusto niya sanang biruin ito, 
pero nag-aalala siyang galit pa rin ito sa kanya. Ang 
Tito Manuel niya ay busy sa pagbabasa ng diyaryo.

Sinundan niya si Errol sa swimming pool 
pagkatapos ng almusal. Nakaupo ito sa tabi at tila 
may malalim na iniisip.

“Hoy, Errol,” bati niya.

“Bakit ka nandito?” sikmat nito.

“Wala lang, gusto ko lang pumunta dito. Bakit 
masama ba?”

Hindi ito umimik. Nakatingin pa rin ito sa pool. 
Tumalon kaya siya roon at magkunwaring nalulunod? 
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Ano kaya ang gagawin ng binatilyo? Hindi nito alam 
na marunong siyang lumangoy. Tama! Iyon ang 
gagawin niya.

Kunwari’y nadulas siya at nahulog sa pool. 
Kumakawag-kawag siya at nagsisisigaw ng saklolo 
kahit hindi totoo na nalulunod siya. Nakikita niya na 
parang hindi mapakali si Errol. Agad itong tumalon 
sa tubig upang sagipin siya… pero hindi ganoon ang 
nangyari. 

Agad niyang nahalatang hindi ito marunong 
lumangoy. Kaya imbis na siya ang mailigtas, ito ang 
sinagip niya. Agad siyang lumangoy papalapit dito. 
Hinawakan niya ito at pilit na inilangoy palapit sa 
gilid ng pool. Matagumpay niyang nagawa iyon.

Parehas silang humihingal habang nasa gilid. 
Umahon sila. Ngumiti siya rito, subalit hindi nito 
tinugon iyon. Galit ang rumehistro sa mga mata ng 
lalaki. 

“Ano ba’ng akala mo sa lahat ng ito? Biro?”

Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. “Hindi 
ko—”

“Hindi mo ba alam na hindi ako marunong 
lumangoy?”
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“I’m sorry, akala ko kasi—”

“Puro ka biro! Sumosobra ka na. Akala ko 
kung ano na ang nangyayari sa ’yo. Kahit hindi ako 
marunong lumangoy, tumalon ako para mailigtas ka. 
Ang sama mo. Sarili mo lang lagi ang iniisip mo!” 
sumbat nito.

Para siyang binagsakan ng pader. Ang mga salita 
nito ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Ang 
tanging nagawa niya ay iyuko ang ulo at lumayo 
rito. Iyon na siguro ang pinakamabuting gawin. Ang 
lumayo rito pati na sa kanyang Tito Manuel. 

Tama nga ito. Sarili lang niya ang kanyang 
iniisip. Dahil doon, muntik na itong mapahamak. 
Baka sa susunod, mas malala pa roon ang kanyang 
magawa. 

—————

“Hindi ako makakapayag sa gusto mo, Roma. 
Ipinangako ko sa iyong ama na aalagaan kita at 
ituturing na tunay kong anak.” Hindi sang-ayon ang 
don sa kanyang hiling. 

Sinabi kasi niya na gusto niyang mag-aral sa 
Maynila. Sa darating na pasukan ay first year college 
na siya. Nakapasa siya sa isang kilalang unibersidad 
sa lungsod.
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“Tito, gusto ko pong maranasang maging 

independent. Kung nabubuhay po ang mga magulang 
ko ay papayagan nila ako. Magtiwala po kayo sa 
akin.”

“Pero ang gusto ko ay mag-aral ka sa Amerika, 
kasama ni Errol. Alam mong iyon ang plano ko. Aalis 
tayong lahat. Gusto kong magkakasama tayo.”

Napangiti na lang siya, alam niyang mahal siya 
nito bilang tunay na anak at masaya siya dahil doon. 
Pero buo na ang kanyang desisyon. 

“Tito, gusto ko pong matutong tumayo sa sarili 
kong mga paa at makamit ang gusto ko sa sarili kong 
sikap. Pangako, hindi po ako mag-aatubiling lumapit 
sa inyo kung talagang kailangan. Sana maintindihan 
n’yo ako.”

Ngumiti lang ang matanda ngunit makikita sa 
mga mata nito ang kalungkutan. “Anak ka nga talaga 
ni Crisostomo, magkaugaling-magkaugali kayo.” 

Napayakap na lang siya rito. “Huwag po kayong 
mag-alala. Madalas po akong tatawag sa inyo, 
susulat.”

“Dapat lang, dahil kung hindi, agad kitang 
pupuntahan sa eskuwelahan mo at hahatakin 
papuntang Amerika.”
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Nagkatawanan sila. Simula nang mamatay ang 

kanyang mga magulang ay ito na ang kumalinga sa 
kanya. Wala na itong asawa; namatay sa malubhang 
sakit ang mama ni Errol kaya ibinuhos ng matanda 
sa kanila ng anak nito ang oras at pagmamahal. Wala 
siyang masasabi sa kabaitan na ipinakita ng don sa 
kanya.

Mami-miss niya ang kanyang Tito Manuel, pati 
na rin si Errol. Pero tama lang siguro ang kanyang 
desisyon na lumayo sa mga ito upang maiwasan ang 
gulo. 

Isa pa, nahihirapan na siya sa sitwasyon nila ni 
Errol. Nitong huli ay parang laging mainit ang dugo 
ng lalaki sa kanya.

Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. 
Niyakap siya nang mahigpit ni Don Manuel. Sinabi 
nito sa kanya na mag-iingat siya at laging tatawag. 
Hinahanap ng mga mata niya si Errol ngunit hindi 
niya ito makita. 

Siguro masayang-masaya ito ngayon dahil aalis 
na siya at malabo na silang magkita. Ngumiti na lang 
siya kahit mabigat ang kanyang dibdib. Pumasok na 
siya sa sasakyan. Pinaandar na iyon ng driver.

Habang papalayo sa mansion, hindi niya 
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mapigilan ang luha na kanina pa nangingilid sa 
kanyang mga mata. Luha ng kalungkutan. Dahil 
mawawalay siya sa mga minamahal sa buhay. Pinahid 
niya iyon at pinakalma ang sarili. Isang bagay ang 
alam niyang ikatutuwa ng don. 

Pangako, Tito, hindi na ako magsusugal.
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“Hoy, Miss Roma Jade Bernardo! Gising na, tanghali 
na!” sigaw ni Helice, kinakatok nang malakas ang 
pinto ng silid niya. 

Pupungas-pungas siyang bumangon at lumakad 
patungo sa pinto. Gulu-gulo pa ang kanyang buhok 
na hinarap ang kaibigan.

“Bakit mo ba ako ginising kaagad? Walang pasok 
ngayon. Sabado nga, di ba?” maktol niya. 

College pa lang ay kaibigan na niya ito at 
ngayon ay magkasama sila sa iisang apartment. Kahit 
magkaibang-magkaiba sila ng pananaw sa buhay ay 
close sila.

Kahit sa pisikal na kaanyuan ay malayung-
malayo sila sa isa’t isa. Siya ay hindi masasabing 
maganda—mukha siyang lalaki sa iksi ng kanyang 
buhok—at maraming nagsasabing para raw siyang 
walang muwang sa mundo. Inosente ang mukha, 
paglilinaw ng iba. Pang-aasar ni Helice, may sariling 
mundo raw siya. 

Si Helice—extrovert—mahaba ang buhok, 
maganda at parang halos lahat ng kalalakihan ay 
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nagkakagusto rito. Nga lang, man-hater ito. Marami 
ang nagtatanong kung paano sila naging magkaibigan.

“Kung laging ganyan ang dahilan mo, hindi ka 
aasenso.” Ginulo nito ang kanyang buhok.

“Opo, Mother Helice!” Para kasi itong masungit 
na madre superyora. Sinundan na lang niya ito 
papunta sa kusina.

“Anong oras ka na ba nakauwi kanina?” tanong 
nito habang naghahain sa lamesa.

“Mga bandang alas cinco na siguro ng madaling 
araw. Masyado kasi akong nag-enjoy maglaro.” 
Galing siya sa casino. Ang laro na kanyang tinutukoy 
ay poker. 

Kahit kailan yata, hindi na niya magagawang 
tanggalin ang pagiging sugarol niya. Naalala niya 
ang pangako noong bago pa lamang siyang papasok 
sa kolehiyo.

“Siguro mas lalago pa ang pera na ipapasugal ko 
sa ’yo kesa i-invest ko sa negosyo.” 

“Ha? Bakit mo nasabi ’yan?” nagtatakang tanong 
niya.

“Sa sampung laro mo, siyam doon lagi ang 
panalo. Minsan iniisip ko na mina-magic mo ang mga 
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baraha kaya ka nananalo.”

Napangiti lang siya sa sinabi nito. Iyon din ang 
sinasabi ng kanyang mga nakakalaro sa casino. May 
magic nga raw siya. Noong lumaban siya at maging 
champion sa Poker Tournament, tinagurian siyang 
The Magician of Gamblers. 

“Hindi magic iyon, talagang suwerte lang ako.”

“Suwerte ba ang tawag doon? Ipapaputol ko ang 
kamay ko kung talagang suwerte lang iyon.”

Natawa siya, napakaseryoso kasi ni Helice. 
“Kumain na nga lang tayo.” Kare-kare ang ulam nila 
kaya siguradong mapapakain siya nang madami. 
Nakakatatlong tasa na siya ng kanin nang magsalita 
ulit si Helice.

“Pupunta ka ba ulit sa casino mamayang gabi?” 

“Oo, gusto ko kasing sulitin ang weekend habang 
wala pang pasok ang mga estudyante. Para wala 
akong iniisip na ibang bagay at makapag-concentrate 
ako sa paglalaro.”

“Sabagay, tama ka.” Binago nito ang usapan. 
“’Nga pala, kumusta na ang tito mo?”

Napatigil siya sa pagkain. 
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Kumusta na nga kaya ang kanyang Tito Manuel? 

Anim na buwan na niya itong hindi nakakausap. 
Answering machine lang ang sumasagot kapag 
tinatawagan niya ito. Iniisip niya, kung may 
masamang nangyari, na ilayo sana nang malayo, 
babalitaan naman siguro siya ni Errol.

Masyado siyang busy sa kanyang trabaho at 
sa pagiging professional poker player. Siguradong 
nagtatampo na ang matanda sa kanya. 

Napahawak siya sa ulo. “Ewan ko, pero parang 
ayaw niyang sagutin ang mga tawag ko. Kaya hindi na 
rin ako nag-aabalang mag-email. Parang galit siya.”

“Bakit naman siya magagalit?”

“Kasi hindi ako nag-e-effort na ma-contact siya.”

“Siguradong nagtatampo na nga ’yon sa ’yo.”

Malungkot siyang tumango. “Oo nga. Mamaya 
siguro ay ie-email ko siya. Para makumusta siya at 
mabalitaan na rin kung anu-ano ang nangyayari sa 
akin.”

Itinuloy nila ang pagkain pero hindi na naalis 
ang isip niya sa ama-amahan. At tuksong sumasagi sa 
utak niya ang hitsura ni Errol. Ilang taon na niya itong 
hindi nakikita. Makilala pa kaya niya ito sakaling 
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magkaharap sila?

Kinagabihan, dumerecho siya sa isang sikat 
na casino sa Pasay, ang Red Dragon. Pagpasok na 
pagpasok pa lang ay tanaw na niya ang matitingkad 
na kulay ng mga dekorasyon, ang nakasisilaw na 
ilaw. Sanay na siya sa ingay na nagmumula sa slot 
machines at sa sigaw ng mga tao. Nasa entrada pa 
lang ay binati na siya ng receptionist. Kilala na yata 
siya sa lahat ng casino sa Pilipinas.

Habang naglalakad, may napapatingin sa kanya, 
may feeling close na nakipagbeso-beso pa. 

May mga sopistikadang babae na parang tahimik 
na sinasabing wala siyang fashion sense. Kunsabagay, 
tama siguro ang mga ito. Ang suot niya kasi ay isang 
jacket na itim na may hood, straight cut faded jeans 
at isang pares ng asul na sneakers na maduming-
madumi at halatang hindi nalilinis nang ilang buwan. 
Hindi na lang niya pinansin ang mga ito, bagkus ay 
nagpatuloy sa paglalakad. 

Tumuloy siya sa mesa kung saan may mga 
naglalaro ng poker. Umupo siya sa isang bakanteng 
upuan at agad siyang inasikaso ng dealer.

“Good evening. Matagal-tagal din po kayong 
hindi napapasyal dito sa aming casino.” Nginitian 
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siya ng dealer. Parang kabado ito.

Kung dahil sa kanyang presensya ay hindi niya 
alam.

“Oo nga matagal-tagal din akong hindi nakapunta 
dito,” sabi niya. Naglabas siya ng pera galing sa 
dalang bag. Twenty thousand pesos. “Pakipalitan ’to 
ng chips.”

“Yes, Ma’am.” Tumalima ang dealer. Binigyan 
siya nito ng chips. Isa-isa silang nagbaba ng taya at 
sinimulan na ang pagbibigay ng baraha. Tatlo silang 
naglalaro.

Unang nagbaba ang matabang lalaki na nasa 
kanan niya. Apat na Queen at isang Jack. “Paano ba 
’yan, may tatalo pa ba diyan?” 

“Meron!” sagot ng nasa kaliwa niya. Naghiyawan 
ang lahat dahil nagbaba ito ng tatlong King at isang 
pares ng Jack. Full house ang tawag sa combination 
na iyon. Kukuhanin na ng matanda ang mga chips 
nang bigla siyang magsalita.

“Sandali lang,” pigil niya. 

Natahimik ang lahat. Parang slow motion na 
ibinaba niya ang kanyang mga baraha. Nabuhay ang 
hiyawan. Royal flush ang kanyang ibinaba. Limang 
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baraha na pare-parehong diamond at magkakasunod. 
Napailing na lang ang kanyang mga kalaban. 

“Galing mo talaga, idol!” sigaw ng nasa likuran 
niya.

Wala pa ring reaksyon ang kanyang mukha. 
Mahalaga iyon sa isang poker player. Dapat 
emotionless ang mukha, expressionless. Poker face. 
Otherwise, posibleng mabasa ng kalaban. Nakikita 
raw sa mukha ng isang tao ang hawak nitong baraha. 

Umalis na ang matabang lalaki na kanyang 
kalaro. Ngunit agad may pumalit dito. Guwapo, 
nakasuot ng amerikanang itim, very professional 
tingnan. Nagsimula na ulit magbalasa ang dealer. 
Binigyan sila nito ng mga baraha. Ilang minutong 
katahimikan ang nanaig. 

Sabay-sabay silang nagbaba at doon nagkaalaman. 
Siya ulit ang panalo. Naghiyawan uli ang mga 
manonood. Narinig niya ang pag-congratulate ng 
mga nasa paligid ngunit mas malinaw ang sinabi ng 
katabi.

“Kahit kailan talaga, magaling kang magsugal.”

Tumibok nang mabilis ang kanyang puso. Parang 
pamilyar ang boses nito. Hindi lang niya maalala 
kung saan niya eksaktong nadinig. Napatingin siya 
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rito at nakita niyang nakatitig ang lalaki sa kanya. 

Pinagmasdan din niya ito nang maigi. He 
possessed a beautiful face. She could stare at him 
all night long. With his patrician nose and luscious 
mouth, he looked very tempting. And his eyes were 
so deep, mysterious. 

Habang tinitingnan ang mga mata nito ay hindi 
niya maintindihan ang nararamdaman. Bakit siya 
kinakabahan?

Nang tumungo siya, nakita niyang nanginginig 
ang kanyang mga kamay. Siguradong matatalo siya 
kapag ganito. Umayaw na lang siya. Tumayo siya at 
nagpasyang pumunta muna sa comfort room. 

Habang nasa CR, naghilamos siya upang 
pakalmahin ang sarili. Bakit ganito ang kanyang 
nararamdaman? Hindi pa nangyayari sa kanya ang 
ganito. Dahil lang sa isang tingin ay nagulo ang 
kanyang sistema. 

At ngayong mas nakapag-isip siya, parang may 
kakaiba sa lalaking iyon. Parang may pagkamuhi sa 
mga mata nito. Bakit? Sa pagkakaalam niya, wala 
siyang kasalanan dito. Napabuntong-hininga na lang 
siya. 

Inggit lang siguro iyon. Nagpasya na siyang 
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lumabas ng comfort room at umuwi na.

Natuyo ang lalamunan niya nang makitang 
nakasandal ang lalaki sa may ng corridor na kanyang 
dadaanan palabas. Parang may hinihintay ito. 

Siya kaya?

Silly! Paano mangyayari iyon, eh, hindi kami 
magkakilala?

Ipinilig niya ang ulo at itinuloy ang paglalakad. 
Tuluy-tuloy lang siya hanggang sa humarang ito sa 
pasilyo. Napilitan siyang tumigil. Tiningnan siya nito 
mula ulo hanggang paa. Walang mababakas na ngiti 
sa mukha nito.

“You haven’t changed a bit,” sabi nito.

“Ano’ng ibig mong sabihin?” nagtatakang tanong 
niya dito. 

His voice did sound familiar. Pero sigurado siyang 
hindi pa sila nag-meet ng lalaking ito.

Tinanggal ng estranghero ang hood na 
nakatalukbong sa ulo niya. 

Kitang-kita na ngayon ang kanyang mukha at 
maikling buhok. 

“Is it really necessary to hide your face?” 



A Gambler’s Love - Joelle Madison
Hinawakan nito ang kanyang baba. 

Napakalapit ng mukha nito sa kanya. Roma could 
touch his handsome face if she wanted. Parang hindi 
na niya magawang sawayin ang sarili ilang saglit 
pa. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang 
makalayo rito. 

Tinabig niya ang kamay nito at mabilis na 
naglakad palayo.

“Sana lang, alam ni Papa ang ginagawa mo.”

Sukat doon ay para siyang itinulos sa kinatatayuan. 
Natigil siya sa paghakbang. Napaharap siya rito. 
Akala niya ay nakalayo na siya subalit wala pang 
isang dipa ang pagitan nila.

Sinong ‘papa’ ang tinutukoy nito? 

Natagpuan niya ang tinig. “Errol? Errol 
Florentino?” 

He gave her a sarcastic smile. “Akala ko hindi mo 
na ako makikilala.”

Parang sinakluban na siya ng langit at lupa. Sa 
lahat ng taong makikita sa sugalang iyon, bakit ito 
pa?

“Ito ba ang pangakong ipinagmamalaki mo 
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kay Papa? Ito ba ang pagbabago na masaya niyang 
ibinabalita sa ’kin sa tuwing makakatanggap ng tawag 
galing sa ’yo? Na hindi ka na sugapa sa sugal?” Parang 
nag-e-enjoy ito sa nakikitang pagkabalisa niya.

Magsinungaling kaya siya? 

Naalala niya ang nangyari noong huli silang 
magkasama ni Errol sa isang sugalan. Noong 
magkaroon ng raid, mnhuli sila ng mga pulis at 
nagsinungaling siya.

Lying will only make matters worse. 

Dapat niyang harapin ito. Kung may dapat 
kumastigo sa kanya, si Don Manuel iyon. Hindi si 
Errol. 

Wala itong karapatan.

Nawalan ito ng karapatan nang hayaan siya 
nitong makaalis nang di man lang kinakausap. At 
nang kalimutan siya nito sa loob ng napakaraming 
taon.
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“Kumusta ka na?” tanong ni Errol. 

Inimbita siya nitong magkape upang makapag-
usap.

Hindi niya magawang tumingin dito. Nahihiya 
siya dahil sa dinami-dami ng lugar kung kailan muli 
silang magkikita, sa casino pa. Pero dapat niyang 
labanan ang hiya. Unti-unti niyang iniangat ang 
mukha upang makipag-usap nang harapan. Dapat 
siyang maging matapang.

“Okay lang ako. Ikaw, kumusta ka na? Si Tito?” 
Ngumiti siya.

Ibinaba ng binata ang hawak na tasa. “Okay 
lang kami. Pero hindi pa rin komportable si Papa na 
malayo ka. Lagi siyang nag-aalala sa ’yo. Kaya ako 
nandito.”

“Ano’ng ibig mong sabihin?” naguguluhang 
tanong niya. “Tinatawagan ko siya madalas. Nagtataka 
nga ako kasi nitong huli, answering machine lang ang 
sumasagot.”

Hindi ito nagkomento ukol doon. “Balita ko, 

3
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professor ka na. Ano naman ang itinuturo mo? Let 
me guess.” Tumigil ito saglit. “You teach your students 
how to be a gambler.”

“Gusto mo bang masaktan? Kanina mo pa ’ko 
iniinis, ha?” Naikuyom niya ang kamay. Kanina pa 
talaga siya nagtitimpi. “Kung ganito rin lang ang 
magiging trato mo sa ’kin, mabuti pa huwag na tayo 
ulit magkita.”

Nakita niyang napangiti ito. Errol was smiling 
like he was really happy about something, but the 
next second it was gone. 

“Magkikita pa tayo ulit, Roma. Sinisigurado ko 
’yan. At sa susunod, magbabayad ka.” Tumayo na ito 
at iniwan siyang nag-iisip.

What did he mean? Wala siyang maalalang utang 
dito.

—————

Kakatapos lang ng klase at papunta si Roma sa 
faculty building. Sa edad na twenty-three ay professor 
na siya. At dahil hindi nalalayo ang edad niya sa mga 
nagiging estudyante, nakakatulong iyon upang mas 
maunawaan niya ang mga ito. Pakiramdam niya ay 
komportable rin ang mga ito sa kanya. 
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Kapag nagtuturo ay sinasamahan niya iyon ng 

kaunting komedya para hindi boring ang kanilang 
discussion. Boring kasi talaga ang Math para sa mga 
hindi interesado sa subject na iyon.

Nasa harapan siya ng pinto ng kanyang faculty 
room nang bumukas ito. Si Gerry ang bumungad sa 
kanya, bagong math instructor. Tatlo silang nagsi-
share sa faculty room na iyon. 

“Pupuntahan na sana kita sa klase mo. Hinahanap 
ka ni Dean Mercedes.”

“Nasabi ba niya kung bakit? May meeting daw 
ba?”

“Walang sinabing ganoon. Hindi ka yata ma-
contact sa cellphone mo.”

Hindi na siya nagpaliwanag na talagang naka-
silent mode ang phone niya kapag may klase siya. 
Hindi na siya pumasok sa loob ng faculty room, 
bumalik na lang siya sa Math building patungo sa 
Dean’s Office. 

Kumatok muna siya bago binuksan ang pinto. 
Naroon ang secretary ng dean sa reception. Pinatuloy 
siya ng babae sa main office.

“Good day po, Dean…” Hindi na niya naituloy 



A Gambler’s Love - Joelle Madison
ang sasabihin nang makita rin doon si Errol. 

Nakaupo ang lalaki sa harap ng desk ni Dean 
Mercedes.

Bakit ito nandito? Kinakabahan siya. Inalam ba 
ni Errol sa papa nito kung saan siya nagtatrabaho?

“Maupo ka, Miss Bernardo. Mayroon tayong 
dapat pag-usapan,” seryosong saad ng matandang 
babae.

Umupo siya sa bakanteng upuan, kaharap ni 
Errol. Nararamdaman niya na may mangyayaring 
hindi maganda. “Bakit n’yo po ako pinatawag?”

Inilabas ng dean ang isang folder, binuklat at 
ipinakita sa kanya ang laman. Parang binuhusan ng 
nagyeyelong tubig ang katawan niya. Mga litrato niya 
na naglalaro sa casino ang naroon. 

Lumipad ang tingin niya kay Errol. Kilala na niya 
kung sino ang nagpamanman sa kanya.

“These are your photos while playing in a 
casino—actually, in several casinos. Hindi mo ba alam 
na bawal sa nagtuturo ang maging sugalera? At least, 
bawal iyon sa unibersidad na ito.”

“Alam ko po, Ma’am. Kasama po iyon sa Code 
of Ethics.”
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“As an instructor you must be a role model to the 

students. Nasa kamay mo ang pangalan ng university. 
To think that you’re one of the best in your field, I’m 
really disappointed.”

Wala siyang magawang sabihin. Guilty siya. 
Totoo na siya ang nasa mga litrato. Hindi niya 
maipagkakaila iyon kahit magsinungaling pa siya 
ngayon. Tiningnan niya nang masama ang binata. 
Parang walang anuman dito ang mga nangyayari.

“Don’t worry,” putol ng dean, “I won’t use this 
against you. Gagawin ko ang lahat para di ka mawalan 
ng trabaho dito. But you’re up for a suspension.”

“G-gaano po katagal?” tanong niya.

“It depends on Mr. Florentino here,” sagot ng 
dean.

“Pero bakit po?” Parang nabuhay ang inis niya. 

Bakit naka-depende kay Errol ang tsansa niyang 
makabalik sa unibersidad?

“We agreed that he will observe your actions. Pag 
napatunayan niyang nagbago ka na, saka lang namin 
ire-reconsider na makapagturo ka ulit.”

Malapit na ang sem break. Bukas ay deadline 
na ng submission ng grades. “You mean, malabo po 
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akong makapagturo this summer?”

“I’m being very lenient as it is. Binibigyan pa kita 
ng pagkakataon na ayusin ang lahat para sa sem na 
ito, bago ka i-suspend.”

Wala na siyang nagawa kung di tahimik na 
tumango. Magalang siyang nagpaalam dito at tumayo 
na para lumabas ng opisina ng dean. 

Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Errol. 
Ano ba ang kasalanan niya rito para idamay nito pati 
trabaho niya?

Palabas na siya ng campus nang may humawak 
sa kanyang kamay. Napatigil siya sa paglalakad. 
Napatingin siya sa taong may hawak sa kanya. Si 
Errol.

Lalong nagsiklab ang galit niya, parang gusto 
niyang sakalin ang binata kahit madaming tao sa 
paligid. Gusto na niyang suntukin at paduguin ang 
guwapo nitong mukha hanggang sa pumangit iyon.

“Let go of my hand,” she ordered. 

Pero hindi nito ginawa iyon. Imbis na bitawan 
siya ay lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak 
sa kanyang kamay. Hinila siya nito papunta sa malapit 
na parking space. Hindi niya magawang sumigaw 
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dahil ayaw niyang mag-eskandalo at gawing katawa-
tawa ang sarili.

Isinakay siya nito sa kotse at sinimulang 
imaniobra iyon paalis sa lugar. 

Nakayuko pa siyang nagsalita. “Bakit mo ginawa 
’yon?”

Kampante itong nagmaneho. “Nagsabi lang ako 
ng totoo.”

“Galit ka ba sa akin, ha? Dahil ba ’to sa joke noon 
sa pool?”

“Bakit naman ako magagalit sa ’yo. I just want 
to have you with me.”

“Manyak! Ano’ng gagawin mo sa akin?” Nayakap 
niya ang sarili.

Natawa ito. “Excuse me, hindi iyon katulad ng 
iniisip mo.”

Inirapan niya ito. “Ano ba talaga ang gusto mo? 
Bakit kailangang ikaw pa ang mag-evaluate kung 
nagbago na ako?”

“Narinig mo ang sabi ng dean. I’ll be the one to 
observe you.”

“At paano mo gagawin iyon? Pamamanmanan 
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mo ako ulit? Gaya ng pagpapasunud-sunod mo sa 
’kin sa casino?”

“I have a better idea. Gusto kong maglingkod ka 
sa akin bilang maid.”

Napamaang siya rito. Siya? Maid? Nagpapatawa 
ba ito? Ang tinaguriang Magician of Gamblers ay 
magpapakatulong sa isang blackmailer na tulad nito? 

Napaismid siya. “Baka malaki pa ang kitain ko 
sa pagsusugal kaysa sa ipapasuweldo mo sa ’kin.” 

“Sino’ng nagsabi na pasusuwelduhin kita? Para 
sa kaalaman mo, gagawin mo ito o hindi ka na 
makakabalik sa pagtuturo. I’ll personally make sure 
na malaman ng lahat ng unibersidad at kompanya na 
paplanuhin mong pasukin that you’re a consummate 
gambler. I doubt kung i-hire ka nila,” naiiling na tuya 
nito, nasa daan ang tingin.

“You’re not serious!” sigaw niya.

“Try me, Roma. Kung gusto mo pang bumalik sa 
trabaho mo at kung ayaw mo na malaman ni Papa 
ang sikreto mo, papayag ka sa kagustuhan ko.”

“Pati kay Tito, sasabihin mo?”

“Oo, kung hindi ka papayag sa kasunduan. My 
father will be very disappointed in you. Imagine, all 
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these years, nagsisinungaling ka lang pala sa kanya.”

“Hahayaan mong masaktan siya—”

“Don’t turn this on me, girl! Malalaman at 
malalaman ito ni Papa. At talagang masasaktan siya. 
Ipinagpalit mo siya sa pagsusugal, ha, Roma? Kaya ba 
ayaw mong sumama sa amin noon? Dahil hindi mo 
magagawa itong bisyo mo kung nasa malapit lang si 
Papa at laging pinababantayan ka? You disgust me.”

Natahimik siya. Hindi totoo ang sinasabi nito. 
She gambled dahil malungkot siya. Dahil malayo 
siya sa mga ito. Iyon ang dahilan. Hindi siya sumama 
dahil ayaw niyang kaawaan lang siya habambuhay 
ni Errol. Pagtiyagaan… 

She wanted to prove that she could make it on 
her own.

“I’m sorry,” tanging nasambit niya.

“Hindi mo dapat sa ’kin sinasabi iyan. You should 
say that to yourself.”

“Payag na akong maging katulong mo. Just don’t 
tell Tito Manuel.” Naiiyak na ibinaling niya ang tingin 
sa labas ng sasakyan.

“Roma…”
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Galit ang mga mata na hinarap niya ito. “What 

more do you want?”

Imbis na magpahalata ng kahit anong kahinaan 
ay ipapakita niya sa lalaking ito kung paano siya 
maglaro. Ituturing niyang sugal ang pagsisilbi rito at 
sisiguraduhin niyang siya ang mananalo.

“Pumapayag ka na agad?”

“Oo. Wala naman akong magagawa kundi di 
gawin ang gusto mo. Mawawala sa akin ang trabaho 
ko, at masasaktan ang papa mo pag hindi ako 
pumayag.”

Nakita niyang ngumiti ang binata.

Akala mo ba panalo ka na? Just wait till you’re 
my slave…

—————

“Ano’ng sinabi mo?” Hindi makapaniwala si 
Helice.

“Ang sabi ko, suspended ako at ang masaklap 
pa, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik sa 
university. Ang gusto ng dean ay i-submit ko ang 
grades ng mga estudyante for this sem, no delays, 
para madali ang suspension ko.” Nag-aayos siya ng 
mga damit na dadalhin bukas. 
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“Nagawa mo na?”

“Alangang hayaan ko na ang mga estudyante 
ko ang mag-suffer, eh, kasalanan ko naman talaga. 
Pakialamerong Errol kasi ’yon.”

Bukas na siya magsisimula bilang maid nito. 
Stay in umano siya sa bahay ng binata—kung saan 
man iyon.

“So, nalaman nila ang pagka-casino mo dahil kay 
Errol? ’Yung anak ng Tito Manuel mo?”

“Oo, at sasabihin daw niya kay Tito Manuel ang 
pagiging sugalera ko kung di ako papayag sa gusto 
niyang mangyari.” Napalunok si Helice, at parang 
nahulaan niya ang iniisip nito. “Hindi iyon ang gusto 
niyang mangyari.”

“Eh, kung hindi ang katawan mo, ano pala ang 
gusto niya?”

“Gusto niyang pagsilbihan ko siya. Gusto niya 
akong maging maid niya hanggang sa masigurado 
niya na hindi na ako babalik sa pagiging gambling 
queen,” nakasimangot niyang sabi.

“At pumayag ka? Pumayag ka na magpa-
blackmail sa lalaking iyon?”

Napangisi siya. “Iyon ang akala niya. Gambler 
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yata ito, at kahit kailan, hindi pa ako natalo nang 
husto. Gusto niya ng laro, puwes humanda siya.”

“Tama ’yan. Don’t let him destroy you.” Nag-high 
five sila. 

Ipapakita niya sa binata na mali ang iniisip nito 
sa kanya.


