
Darling Deceiver - Darlene Bollon

“Zarina Pascual, hell-ow?” untag ng kaibigan niyang 
si Eli. 

Nasa isang coffee shop sila nang hapong iyon 
at nagkukuwentuhan. Ganito sila tuwing Biyernes, 
pagkagaling ni Eli sa office. Tulad niya, isa itong 
accountant.

Napakurap-kurap ang twenty-five years old na 
dalaga sa lalaking pumasok sa coffee shop. Nag-order 
lang ito at umalis din kaagad.

Matangkad, moreno, makisig at kahit hindi 
masyadong kaguwapuhan ay malakas ang hatak nito 
dahil sa bumabahang sex appeal. Sinundan ni Eli ang 
direksyon ng kanyang tingin. 

Tumikhim ang kaibigang bading kaya napunit na 
ang kanyang paningin mula sa lalaking kaaalis lang, 
dala ang kapeng binili nito.

“No wonder you got your eyes fixed on him,” 
Eli remarked sarcastically. Hindi ito cross dresser at 
mapagkakamalan itong straight. 

Ilang beses na ring nagkamali ang marami niyang 
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kakilala na boyfriend niya ito. Pero bukod sa iba ang 
preference nito, best friend niya lang talaga si Eli 
mula pa noong college, at ‘best fiend’ ang tawagan 
nila sa isa’t isa.

“Hmm? Where were we?” tanong niya sa 
kaibigan.

“Oh, well. Kilala ko ’yong pinagkakainteresan 
mo, but my lips are sealed.” Ngumisi pa ito sa kanya.

“Bakit ka ganyan sa ’kin ngayon, ha? Nakikinig 
naman ako sa kuwento mo, ah.”

Umirap ito. “Sige na nga. Sasabihin ko kung sino 
’yon kung kaya mong ulitin ’yong mga sinabi ko sa ’yo 
kanina. Ano?” Marahan itong humigop ng espresso.

Pina-balloon niya ang mga pisngi at bumuga 
ng hangin bago nagsalita. “Sabi mo you have a new 
officemate. You’re so into him, but he doesn’t seem 
to be interested in you.” Bumuntong-hininga si Eli. 
Ininom na ni Zarina ang paboritong latte macchiato.

“Fine.”

“Paano na ang isa mo pang office crush kung 
nababaling na sa bago mong officemate ang pagtingin 
mo? Grabe ka, ha? Dami mong crush. Samantalang 
ako...” Hindi na niya tinapos iyon.
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“Sino’ng may sabing bawal ang magkaroon 

ng maraming crush? Walang batas na nagsasabing 
hindi puwede!” Tumaas pa ang kilay nito. “At ’yang 
kawalan mo ng boyfriend, kasalanan mo ’yan. Busy 
ka masyado sa pagiging sex guru mo at pagiging sex 
blogger mo at… sa pagiging phone sex operator mo! 
Bakit ba kasi ’yan ang pinapasukan mong trabaho? 
Pareho naman tayong CPA,” litanya pa ni Eli.

Hindi na siya sumagot. Nalungkot siya 
nang maalala ang inang may sakit sa kidney at 
nangangailangan ng hemodialysis tatlong beses sa 
isang linggo.

“O, siya. Sorry na. Naalala ko na,” nalungkot ding 
sabi nito nang hindi na siya kumibo.

“Nagpa-part time pa rin naman ako sa dati nating 
university bilang Accounting instructor, kaya hindi 
naman nasasayang ang pinag-aralan ko. Wala pa 
silang item na mapapasukan ko para maging regular 
at full time. Kahit sa mga state universities, mahirap 
pa rin makapasok. Suwerte ka diyan sa kompanyang 
napasukan mo, eh.”

Napatingin sa kanya ng may pag-aalala ang 
kaibigan. Ginagap pa nito ang kanyang kamay. 

Napangiti si Zarina kahit paano.
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“Kung hindi ako naging PSO,” tukoy niya sa pagpo-

phone sex operator. “Baka hindi ko maipagamot ang 
nanay ko. Alam mo namang kami na lang dalawa 
sa pamilya namin mula n’ung mamatay si Itay sa 
aksidente.” College pa siya nang masawi sa disgrasya 
ang ama na isang jeepney driver.

“Oo na. Hindi na kita kukuwestiyunin diyan sa 
trabaho mo.”

Hindi naman lingid dito na ang average na kita 
niya ay nasa 1K to 2K dollars per month. “Iniisip ko 
na lang na five hours lang ang demand ng trabahong 
ito sa akin araw-araw. Mas may oras ako kay Nanay.” 
Ayaw na lang niyang isipin ang iba pang bagay. 
Malungkot siyang tumingin sa labas. 

Napakunot-noo si Zarina nang matanawan ang 
lalaking hinabol niya ng tingin kanina. Umiinom ito 
ng kape habang nakikinig sa sinasabi ng kausap sa 
cell phone nito. Nakatayo ito sa parking lot.

“Isang taon mo na rin palang ipinapa-hemodialysis 
ang nanay mo. Kaya kailangan mo talaga ng malaking 
pera para doon pati na maintenance na gamot niya.” 
Napatingin ito sa tiningnan niya sa labas. “Hmm… 
His name’s Enrique Roa, by the way. Henry for 
short, thirty-five years old and a successful business 
magnate,” narinig niyang sabi ni Eli.
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Napaharap siya rito. “Bakit mo siya kilala?” 

“Well, gusto siyang maging partner ni Mr. Sy, 
’yong amo ko. Medyo madulas lang siya.”

“Wow. Type ko siya,” sabi niya at pinisil ang 
pisngi ng kaibigan. 

“Aray! Ang sakit n’on, ha?” Hinawakan nito ang 
kanyang kamay at iwinaklit iyon para matigil siya. 
Ngumisi ito. “Pero I’m happy for you. At last, may love 
interest ka na! Ni crush ay wala akong naririnig sa 
’yo. Tungkol lang lagi sa nanay mo at sa sex business 
mo.” 

Umiling si Zarina rito. “Sex business talaga?” 
Uminom siya uli sa kanyang latte macchiato. 
“Iniisip ko na lang na kailangan kong gawin ito para 
madugtungan ang buhay ng nanay ko.” 

Tumango lang si Eli at inubos na ang espresso 
nito. 

—————

Pumasok sa coffee shop si Henry at nag-order 
ng kanyang paboritong latte macchiato. Habang 
hinihintay ang order ay napatingin siya sa paligid 
bago napasulyap sa kanyang relo. Malapit nang mag-
alas seis. May kausap siyang tao, pero naisipan niyang 
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huwag na lang sa coffee shop makipagkita dahil sa 
dami ng tao roon.

Napadako ang mga mata niya sa isang sulok kung 
saan may isang babaeng tila nakatingin sa kanya. 
May kaharap itong lalaki kaya kahit nagagandahan 
siya rito ay nagbawi siya ng tingin. Pero nakuha niya 
ang pisikal na detalye ng babae.

Balingkinitan ito, mahaba ang nakatirintas 
na buhok, manipis ang makeup—pink na lipstick. 
Aminado siyang maganda talaga ito at maalindog sa 
suot na maong shorts at spaghetti tank top. Maputi 
ito at makinis at maumbok ang dibdib. Tila nanuyo 
ang lalamunan niya nang mapadako sa mga hita nito 
ang kanyang mga mata.

Nang muli siyang sumulyap dito ay hindi na 
ito nakatingin sa kanya. Nakikipag-usap na ito sa 
kasama. Pagkakuha ng order na kape ay lumabas na 
siya at nagtungo sa parking lot kung saan nakaparada 
ang kotse niya.

Tumawag sa kanya si Freddie nang papasok na 
siya sa kotse, at medyo nagtagal ang kanilang pag-
uusap. Site director ito ng kompanyang pagmamay-
ari ni Mr. Sy. Gusto raw nitong makipag-usap sa kanya 
nang personal. Kahit magkaibigan silang dalawa ay 
ngayon lang ito nakiusap sa kanya tungkol sa trabaho 
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nito.

“Let’s just meet somewhere else. The coffee 
shop you said is jampacked. Saan tayo puwedeng 
magkita?”

Napalinga-linga pa si Henry habang nakikinig sa 
kausap at parang hinahatak ang kanyang paningin na 
napalingon siya. Nakita niya ang babaeng kumuha ng 
kanyang atensyon kanina. Pinisil nito ang pisngi ng 
lalaking kausap at nagkatinginan ang dalawa nang 
may ngiti sa labi.

“She’s taken,” nasabi pa niyang tila wala sa sarili.

“Ha? Ano’ng sabi mo?” tanong tuloy ni Freddie 
sa kanya.

“Um… let’s just meet at Manuel’s bar. I think 
I need a stronger drink.” Napabuntong-hiningang 
iniiwas ni Henry ang tingin sa magandang babae.

“Sa bar? But I need you to be focused while we 
discuss business.”

Napatawa siya. “Well, it’s to your advantage, 
don’t you think? Mas makukumbinsi mo ako kung 
hindi ako focused, tingin ko,” biro niya sa kaibigan.

Tumawa ito. “Let’s meet there in half an hour.”
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Ubos na ang kanyang inumin saktong nagpaalam 

ito. Itanapon niya muna sa basurahan ang lalagyan 
niyon na wala nang laman bago pumasok sa kotse 
niyang kulay asul.

—————

Sinabayan ni Zarina sa pagkain ng hapunan ang 
inang nasa loob ng kuwarto nito.

“Kumusta na si Eli?” naitanong nito.

“Okay lang naman, Nay. May bago raw siyang 
crush.”

Napahagikhik ang ina niya sa narinig. “At ikaw? 
Sino ang crush mo? ’Yong kapitbahay nating si 
Benjamin, gusto ka n’on,” sabi nito.

Napatawa siya nang marahan. “Si Benjamin? 
Eh, may nobya na ’yon, Nay. Naka-get over na sa ’kin 
’yong tao.”

“Ah, gano’n ba? So, wala na palang nanliligaw 
sa maganda’t sexy kong anak?” biro nito.

Napatingin siya sa payat na katawan ng ina. 
Dahil may mga oras na wala siya at abala sa trabaho, 
kumuha na rin siya ng katulong sa bahay para laging 
may makasama nanay niya at mas maalagaan. 
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Mas mataas sa karaniwang sahod ang kanyang 

bigay dahil sa mga extrang gawain tulad ng 
pagbabantay sa ospital kapag hindi siya nakakasama.

Naaawa talaga siya sa kalagayan ng ina, pero wala 
na siyang magagawa pa. Kaya gusto niyang maging 
komportable ito sa abot ng kanyang makakaya.

“Maganda nga at sexy, pero isa pa lang ang 
naging boyfriend. ’Tapos, epic fail pa.” Umismid pa 
siya at umiling.

Ngumiti sa kanya nang matamlay ang ina.

“Ang pag-ibig, anak, hindi dahil sa natagpuan mo 
na ay hindi na ito mawawala. Sa katunayan nga, kung 
kailan natagpuan mo na ’yon, parati mong maiisip 
na may oras na mawawala ’yon. Pero ang totoong 
pag-ibig, hindi nawawala. Nakuha mo ba ang ibig 
kong sabihin?”

Nakakunot-noo siyang napailing-iling sa ina.

“Hindi ko alam, Nay. Pero… may nakita akong 
lalaki kanina. Enrique Roa daw ang pangalan niya, 
sabi ni Eli.” At ikinuwento na ni Zarina ang tungkol 
dito habang matamang nakikinig ang ina. “Pero hindi 
na ako aasa dahil wala namang puwedeng makapag-
connect sa aming dalawa. Kaya siguro, kahit naa-
attract pa ako sa kanya, malabong siya na nga ang 
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para sa ’kin. Kayo ni Itay, kuwento mo nga kung paano 
kayo nagkakilala,” pag-iiba na lang niya ng paksa.

Nagpaunlak naman ang ina. Kahit alam na 
niya ang kuwento ng unang pagtatagpo ng mga ito 
ay gusto niya pa rin iyong marinig. Para sa kanya, 
romantic ang love story ng mga ito. Parang iyong 
napapanood lang sa pelikula.

Muntik nang masagasaan ang kanyang ina ng 
isang paparating na sasakyan nang hatakin ito at 
iligtas ng tatay niya. Nagkatitigan umano ang dalawa. 
Iyon ang umpisa ng kuwento ng pag-ibig ng mga ito.

Parang Knight in Shining Armor daw ng nanay 
niya ang tatay niya. Habang nagkukuwento ito ay 
ang version ng sarili niya at ni Enrique ang nasa 
imahinasyon ni Zarina.

Napapangiti siya habang naiisip ang guwapong 
lalaki kanina.

Pagkatapos nilang kumain ay pinagpahinga na 
niya ang ina. Pumasok ang katulong na si Maring 
para linisin ang bedside table at tulungan siya sa 
pag-eestima sa nanay niya.

Nang makatapos ay nag-toothbrush siya at 
naghilamos. Nang makaupo sa kanyang kama ay 
binuksan niya ang laptop. 
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May natanggap siyang mensahe na may tatawag 

sa kanya, MALE, 5 to 40. Ibig sabihin niyon ay gusto 
nitong makipag-usap sa kanya ng limang minuto 
hanggang apatnapu.

Tinanggap niya iyon. Ilang saglit pa ay nag-ring 
na ang kanyang landline na sadyang ipinakonekta 
para sa trabahong iyon. Walang ibang gumagamit 
sa teleponong iyon kundi siya lang. Nasa kuwarto 
niya iyon.

“Hello.” Pina-sexy pa niya ang boses. Sumandal 
siya sa headboard. Ganito siya kapag nagtatrabaho 
bilang PSO (phone sex operator). Nakaupo sa kama 
at nakasandal sa headboard habang nakaharap sa 
kanya ang TV na naka-mute.

“Hi there,” tugon ng lalaking mula sa Amerika.

In fairness, maganda ang boses. Napag-usapan 
nila ang tungkol sa sex at ilan pang mga bagay. 
Hindi talaga ito nakipag-phone sex sa kanya. Parang 
inilabas lang nito ang saloobin nito tungkol sa sex at 
tungkol sa babaeng gusto nito.

Hindi kasi parating phone sex lang ang gusto ng 
tumatawag sa mga PSO. Mayroon ding naglalabas 
lang ng mga hinaing o kaya ay gusto lang ng may 
makakausap dahil sa mag-isa ito o kaya ay malungkot 
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dahil mag-isa ito.

Madalas, nasa tatlong kategorya ang mga 
tumatawag. Una, iyong pervert. Iyong iba gustong 
pag-usapan ang BDSM, may abnormal na obsesyon, 
may fetish sa incest, underage sex at taboos. 
Pangalawa, iyong pornographer. Iyong tipong gusto 
ang usapang komplikadong sexual positions, dirty 
talk o kaya rough sex. At pangatlo, isang professional 
katulad ng doktor, abogado, mga executives at mga 
may karanasan kasama ang mga nobya. 

Hindi niya maitatanggi na karamihan sa 
mga kliyente niya ay nasa una at pangalawang 
kategorya. Bibihira ang nasa pangatlo. At pinaka-
okay pa namang kausap ay iyong nasa pangatlong 
kategorya. Ito ay dahil sa hindi masyadong nauubos 
ang sexual imaginations niya dahil sa current events 
ang kalimitang paksang pag-uusapan nila katulad 
ng ekonomiya, politika, tungkol sa Russia, China at 
European Union. Kaya nagbabasa rin siya para update 
siya sa current events sa buong mundo. 

Isa pa, mas magandang kausap niya rin ang mga 
professional dahil umaabot ng halos isang oras ang 
tawag ng mga ito. Samantalang nasa apat na minuto 
hanggang dalawampu ang sa unang dalawang 
kategorya. 
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Mas kumikita siya nang malaki kapag ang kliyente 

niya ay nasa pangatlong kategorya. At ngayon, nasa 
pangatlong kategorya ang kausap niya.

At dahil na rin sa mga karanasan niya bilang PSO 
ay “sex guru” na nga ang bansag sa kanya sa mga 
sex blogs niya gamit ang pen name na Sexy Goddess. 
Lingguhan siyang mag-update ng kanyang blog site.

Marami siyang e-mails na natatanggap araw-
araw. At ilan sa mga iyon ay nanghihingi ng mga 
payo tungkol sa sex life nila. At pinagkakikitaan rin 
ni Zarina ang mga ito bilang sideline.

Ang ironic dahil wala siyang sex life na matatawag. 
Puro research lang ang alam niya. Kumbaga sa 
science, theory lang. Kaya nanonood siya ng porn at 
erotic movies. Para na yata siyang pervert sa lagay 
na ito. 

Gusto niyang isipin na may mabuti ring 
nagagawa ang trabaho niya. Kahit papaano, siguro 
nakakatulong siya sa mga taong malungkot at nag-
iisa lang sa buhay. Iyon na lang ang pinipili niyang 
paniwalaan. Isinasantabi na lang niya ang guilt kapag 
nararamdaman iyon.
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“So, your boss wants a merger?” Natawa nang 
mahina si Henry. “At paano niya nalaman ang tungkol 
sa pagkakaibigan natin, Freddie? Ikaw talaga ang 
ipinadala para makipag-usap sa ’kin?” Uminom siya 
ng bourbon habang iginagala ang tingin sa loob ng 
bar.

Hindi pa karamihan ang tao dahil hindi pa 
masyadong malalim ang gabi. Dinner time pa ngayon.

“Wala siyang alam. Nagprisinta na ako, Henry. 
Hindi mo kasi hinaharap ang sinumang ipinapadala 
niya para makausap ka,” pag-amin nito.

“Gusto niyang sumali ako sa kompanya n’yo. 
I’m just not interested in that. I’m doing good on my 
own. I’m sure hindi rin niya ako kailangan. Okay 
naman ang mga negosyo niya. Ayoko ng sakit ng 
ulo, Freddie.”

Hindi nakaimik ang kaibigan.

“Look, Freddie. I’m sorry. Just tell him not to 
send anyone anymore. Kahit na ikaw pa. I’m simply 
not interested.” Umiling pa siya.
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“I understand, man.” Tumango ang kausap. 

“Maiba ako. How’s it going with you and Alaine 
now?”

Hindi siya agad nakasagot. Ngumisi si Henry sa 
kaibigan. “Seriously, man? Hindi mo ba alam na wala 
na kami for over a year now?”

“What? Akala ko ba−”

Umiling siya. “Yes, I know. Hindi ko rin naman 
ikinukuwento sa tuwing nagkikita tayo. Ngayon ka 
lang nagtanong.”

“So, okay sa ’yong pag-usapan natin ’yon? Ang 
tungkol sa inyo? I mean, dati.”

Bumuntong-hininga ang binata. Inilapag niya ang 
baso sa ibabaw ng mesa at napasandal sa kanyang 
kinauupuan.

“I don’t see why not. But it’s not really important. 
I appreciate your concern. Ikaw, kumusta?” 

Uminom ito ng cocktail na in-order nito. “Well… 
I don’t really have a girlfriend right now. Busy rin ako 
sa trabaho kaya… ’yon.”

“Parang may hindi ka sinasabi sa ’kin, Freddie,” 
kulit pa niya.
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Umiling itong tila napapahiya. “Really, man. I 

can’t tell you.”

Natawa siya at kinuhang muli ang baso ng 
bourbon at uminom. Inubos niya iyon.

“Hindi ko naman ipagkakalat ang anuma’ng 
sasabihin mo, eh. You know me, man.” Hindi niya 
pa rin ito tinigilan.

“Well… about two weeks ago, I met someone… on 
the phone, I mean.” Paudlot-udlot ang pagkukuwento 
nito.

“You mean a phone pal?” tanong niya. Uso pa ba 
iyon? Hindi siya makapaniwalang papatol sa ganoon 
itong kaibigan niya. 

Oo nga at medyo natatameme ang simpatikong 
si Freddie pagdating sa mga babae. Pero phone pal? 
May malalim ba itong pinagdaanan? Apat na buwan 
din silang hindi nagkita.

Nagkibit-balikat ito. “Sinubukan ko lang makipag-
usap sa kanya. Ibinigay sa ’kin ng isang officemate 
iyong site, it’s called psotonight.com. ’Ayun.”

“Wait, psotonight.com? Anong klaseng site iyon?”

“Uh, well… a kind of site where you can talk 
about anything you want. Kahit anong problema mo, 
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the operator would listen. Kahit na ano’ng sasabihin 
mo, game din siya. ’Yong gano’n.”

Napaisip si Henry. Hindi niya agad nakuha.

“Okay. So what happened next? You met 
someone?”

“Not personally. But I talked to her a lot,” pag-
amin nito.

Natawa siya nang marahan. “Wait, are you 
saying…?”

“Yes, I’ve been speaking with phone sex operators, 
man,” paglalahad nito. May sasabihin sana siya pero 
naunahan siya ni Freddie. “You might think me crazy 
for doing this, pero I feel connected to her. I—”

“Freddie, are you out of your mind? I’m here! 
You can talk to me kung may problema ka.”

“Hindi mo ako naiintindihan, Henry. Whenever 
I hear her voice, I feel good inside! Nasasabi ko sa 
kanya ang lahat ng nararamdaman ko, lahat ng 
hinaing ko sa buhay. At parang lahat ng problema ko 
nawawala dahil kapag kausap ko siya, I feel like… I 
feel like I’m larger than life.”

Medyo napamaang siya sa sinabi nito. Hindi niya 
ito inasahan mula kay Freddie. Sigurado siyang sa 



Darling Deceiver - Darlene Bollon
fantasy land ito nakatira sa ngayon. Gusto niya itong 
tulungan na makaahon mula roon.

“Okay. I‘ll forget having this conversation, 
Freddie.”

“Henry…”

Umiling siya. “Forget that I asked about your love 
life. Pareho lang tayong wala n’on,” mariing sabi pa 
niya. “So why don’t we… get together more often? 
Kada weekend?”

“Henry, I talk to her during the weekends.”

Napailing siya sa narinig. “Can you at least tell 
me her name?”

—————

Napasimangot si Henry sa harap ng kanyang 
laptop. Tiningnan niya ang PSO website, ang 
psotonight.com, na ibinigay sa kanya ng nahuhumaling 
na si Freddie. Kinontak niya ang administrator at 
tinanong siya kung ilang minuto. Five minutes ang 
naging sagot niya. Ipinasa na siya sa isang operator.

Hawak ang telepono ay tila huminto nang 
saglit ang puso niya. Iyon ay dahil sa napakaganda 
at nakakahalinang boses na sumagot sa kanya sa 
kabilang linya.
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“Hello there, handsome,” sabi pa ng seksing 

boses ng babae. 

Parang nakikinita niyang ang may-ari niyon ay 
ang babaeng nakita kahapon sa coffee shop. Napangiti 
siya sa pagtawag nito sa kanya ng handsome kahit 
hindi naman siya nito nakikita.

“Hi… there!” nauutal na sabi pa niya.

“So… how are you doing tonight?” tanong pa 
nito.

Napalunok siya at sumandal sa kanyang swivel 
chair. Siguro ay na-in love sa boses nito ang loko 
niyang kaibigan at nahuhumaling sa PSO na ito na 
hindi naman nito nakikita.

“Uh… well, I just got off work,” pagsisinungaling 
niya. “How are you, gorgeous? What’s your name?” 
Nakipaglaro na rin lang siya.

“You can call me Sexy Goddess. And you? Do you 
have a name, handsome?”

“Um… I’m John.”

“So, John. What can I do for you? Do you wish 
to have a hot night or—”

Tumikhim muna siya bago nagsalita. “Well, to 
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be honest, I’m calling to talk about a friend.” At 
nagkuwento na siya tungkol kay Freddie at sa invisible 
girlfriend nito na isang phone pal. Oo, hindi niya 
sinabing PSO.

Nakinig siya sa sinasabi ng kausap sa telepono. 
Sa bedroom voice na taglay nito, hindi niya alam 
kung bakit ang ibinigay niyang mukha rito ay iyong 
doon sa babaeng natipuhan niya sa coffee shop. 

May sense naman ang sinasabi nito. Seryoso ito 
kapag seryoso siya at palabiro kapag nagbibiro rin 
siya. At hindi niya namalayang mahigit isang oras na 
silang magkausap. Pero hindi bale, dahil nag-enjoy 
rin siya sa tawag na iyon kahit uminit na ang tainga 
niya sa kakatelebabad.

—————

Natawa si Zarina sa sinabi ng kanyang kliyente.

“No! I can’t let you give me your number and 
you can’t have mine. I’m sorry. That’s the rule,” 
malumanay na tugon niya kay John.

Hindi ito namilit pa, pero sinabi nitong tatawag 
ito ulit sa kanya sa mga susunod na araw. Napailing 
siya habang ibinababa ang receiver sa cradle nito.

Napakagat-labi siya. Isang lalaking nasa 
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pangatlong kategorya ang kanyang nakausap. At 
hindi niya alam kung bakit ganito na lang ang 
nararamdaman niya. Naiisip niya si Henry na 
kahapon niya lang nakita. 

Isa’t kalahating oras din silang nag-usap ni John. 
Sa halip na mabagot ay magaan iyon sa pakiramdam 
niya at parang inspired pa siya. Ilang sandali pa ay 
kinontak na uli siya ng admin at ipinasa ang isa pang 
tawag. Pervert naman ang isang iyon, at natapos sa 
loob ng limang minuto.

Tumunog ang kanyang cell phone at nakita 
niyang si Eli iyon. Sinagot niya ang tawag.

“Hmm… bakit parang ang haliparot ng tono ng 
boses mo ngayon?”

“Gaga! Ganito na talaga ang boses ko, ano? Pero 
maiba tayo, best fiend. Kuwentuhan mo nga ako 
tungkol kay Henry.”

“Hay naku! Saka na ’yan. May iba akong kuwento 
sa ’yo. May makikilala kang isang simpatiko’t 
guwapong lalaki ngayong weekend!”

“Ha? Bakit mo nasabi?” taas-kilay na tanong niya 
at saka humiga nang maayos sa kanyang kama.

“Hindi ko na-mention sa ’yo yesterday. May 
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convention ang textile company namin at ipapakilala 
kita sa site director naming si Freddie Bartolome. O, 
ano? Game ka?”

“May convention? Ano nama’ng gagawin ko 
doon?” Umirap pa siya sa kisame.

“Siyempre, bibisita ka sa venue para mangyari 
’yong pagpapakilala ko sa inyong dalawa. He’s 
wholesome… and most importantly, he’s single,” sabi 
pa nito.

“Best fiend, nakinig ka naman siguro sa ’kin 
kahapon, ano? Type ko nga si Henry!” giit pa niya rito.

“Kairita ka much! Malay mo, makita at makilala 
mo rin si Henry? May convention nga ang company 
namin at binigyan siya ng invitation dahil hindi pa 
sumusuko sa kanya si Mr. Sy para makipagsanib-
puwersa ba.”

Sumatsat siya. “Sige na nga! Para sa ’yo hindi 
ako tatanggap ng tawag sa araw na iyon.”

Tumawa si Eli. “Bongga! Sa Sabado, ha? It’s a 
date.”

—————

Miyerkules pa lang ay nagpaalam na si Zarina sa 
kanyang ina na hindi siya sigurado kung anong oras 
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makakauwi sa Sabado para um-attend ng convention 
ng kompanyang pinagtatrabahuhan ng kaibigan. 
Naghabilin na lang siya kay Maring para alam na 
nito ang gagawin kung kailangan siyang ma-contact.

Tapos na ang kanyang klase nang hapong iyon. 
Lumabas na siya ng campus sakay sa kanyang kotse. 
Binabaybay na niya ang daan pauwi nang tumirik 
ang kanyang sasakyan.

Narinig pa niya ang preno ng kasunod na kotse 
at napatingin siya sa rearview mirror niya. Isang asul 
na kotse ang nasa likuran niya. At napakagat-labi 
siya dahil kapag nagkaaksidente ay kasalanan niya 
dahil biglang huminto ang kotse niya. Mamahalin pa 
naman ang kotseng kasunod niya.

Sumenyas na lang si Zarina ng hazard at pinilit 
na paandarin muli ang kanyang kotse. Napansin niya 
sa side mirror na lumabas ang lalaking nagmamaneho 
ng asul na kotse at namilog ang mga mata niya nang 
mamukhaan ito.

Abot-abot ang kaba niya at nanginig ang mga 
kamay niya. Nanuyo ang lalamunan niya habang 
sinusubukan ulit paandarin ang sariling sasakyan. 

At walang nangyari.

“Miss? Is there a problem?” tanong ng lalaking 
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kumakatok sa salamin ng kanyang bintana.

Bumuntong-hiningang siya bago ibinaba ang 
salamin. Tumingin siya rito, tinging humihingi ng 
dispensa.

“I’m sorry. Bigla lang kasing tumirik ang kotse 
ko.”

Parang medyo nagulat ito nang mapagmasdan 
siya. Pero agad itong nakabawi. Baka nagmalik-mata 
lang siya.

“Okay. I’ll try to check it out. Your car’s not 
automatic, so we can push it on the side without 
hassle,” sabi pa nito na sinilip ang gear lever.

May tumulong naman sa lalaki na itulak ang 
kotse niya dahil nga nagkaroon ng slight traffic dahil 
sa kanya. Naiparada na nito sa likuran ng kotse niya 
ang dala nitong sasakyan. Parang ang saya niya kahit 
tumirik ang sasakyan niya. Bakit hindi? May chance 
na siyang makilala ang love interest niya.

Tsinek nga nito ang kotse niya pagkataas nito ng 
hood. Nakatayo si Zarina sa tabi nito at tinitingnan 
sa kung saan nagkakalikot ang mga kamay ng lalaki.

Amoy na amoy niya ang panlalaking pabango 
nito. Maganda ang mga kamay ni Henry at makinis 
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ang balat. Nakita niya dahil sa itinaas nito ang 
long sleeve ng suot na puting polo. Matikas talaga 
ang tindig nito at parang lalo itong gumuwapo sa 
malapitan. At maganda ring tingnan ang puwitan 
nito sa suot na slacks. 

Napakagat-labi siya nang lumingon ito sa kanya 
at muntik na siyang mahuli kung saan siya nakatingin.

“It’s the spark plug. Kailangan lang linisan,” sabi 
nito. “May basahan ka ba d’yan?”

“Ah, oo. Sandali lang.” Kumuha si Zarina ng 
maliit na tela sa glove compartment. Sumayad ang 
kanyang kamay sa palad nito nang iabot niya iyon 
dito. Parang naghatid iyon ng kakaibang kuryente sa 
katawang-lupa niya. Nagpatay-malisya na lang siya at 
itinuloy naman nito ang pagkukumpuni sa kotse niya.

Nakamasid lang siya nang lumingon itong muli 
sa kanya.

“Subukan mong paandarin,” suhestiyon nito. 

Nakita niyang medyo pinagpawisan ang noo nito.

Gusto niyang punasan ang pawis ng lalaki pero 
nasa shoulder bag niya ang dalang panyo. Naka-
uniform kasi siya at walang bulsa ang blusa at 
paldang suot niya.
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Umupo na siya sa driver’s seat at saka sinubukang 

paandarin ang sasakyan. Napangiti siya nang 
umandar na iyon at nang marinig iyon ng lalaki ay 
ibinaba na nito ang hood habang nagpapahid ng 
narumihang kamay sa telang bigay niya.

“You’re good to go,” sabi pa nitong nakangiti sa 
kanya.

Parang natunaw ang puso niya dahil sa ngiting 
iyon. Pinasalamatan niya ito at paalis na si Henry 
nang tawagin niya.

“Sandali!” Nagmamadali niyang kinuha ang wet 
wipes at pati ang panyo niya sa shoulder bag. Umibis 
siyang muli sa kanyang sasakyan. “G-gamitin mo na 
’to.”

Pinahiran pa niya ang noo nitong pinagpapawisan 
at napansing titig na titig ito sa kanya. Pakiramdam 
ni Zarina ay pinamulahan siya ng mukha. Iniwas 
na lang niya ang kanyang tingin at saka kumuha ng 
isang pirasong wet tissue at ibinigay iyon sa lalaki.

“I’m Enrique Roa but you can call me Henry for 
short,” sabi nito.

Gusto niya sanang sabihing, I know. Pero pinigilan 
niya ang sarili dahil baka ma-weird-uhan ito sa kanya.
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“I’m Zarina Pascual.” Inilahad niya ang kamay 

at tinanggap naman nito. “At salamat nang marami 
sa tulong mo.” Ngumiti pa siya rito. Parang ayaw pa 
niya itong bitawan. O siya ba ang ayaw pang bitawan 
ng lalaki?

Bahagya niyang hinila ang kamay at pinakawalan 
na nito iyon. “I… think I saw you before.”

Tumango siya. “Sa… coffee shop?” 

Tumango rin ang nakangiting lalaki. “Right.” 
Saka napalis ang ngiti nito at nagpaalam na.

“S-salamat ulit sa tulong mo,” sabi niya, at nauna 
nang sumakay sa kotse niya.

Hindi niya namalayang nalaglag na pala ang 
panyong hawak niya kanina.
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Kumaway ang babae sa kanya bago ito umalis. 
Sadyang pinauna niya ito. Maglalakad na siya 
papunta sa sariling kotse nang makita ang panyong 
nasa kalsada. Tinangay pa ito ng hangin at nakailang 
hakbang siya bago niya iyon nakuha.

Napangiti si Henry habang nakatingin sa panyo. 
Pumasok na siya sa kanyang kotse at napabuntong-
hininga. Hindi niya inasahan na si Zarina pala ang 
may dala ng kulay-abong sasakyan. 

Simple pero talagang nakakaakit ang ganda nito 
sa suot na uniporme. Base sa suot nito, madali na 
niyang malalaman kung saan ito nagtatrabaho.

Napangiti siya nang maalala ang pagpupunas 
nito sa kanyang pawisang noo bago ito umalis. 
Napahigit siya ng hangin.

Katulad ng nakasanayan, sinalubong siya ng 
alagang asong si Max. Niyakap niya ang Cocker 
Spaniel na may kulay orange at puting balahibo. 
Anim na taong gulang na ito at mahal na mahal niya.

“Hey, Max girl. Good to see you, too!” nakangiting 
sabi niya at saka hinimas ang ulo nito. Parang 
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nakangiti sa kanya ang alagang aso at tumayo ito sa 
dalawang paa habang ang dalawang nasa unahan 
ay nakahawak sa kanyang mga kamay. “Yeah, I 
had a great day! Nakita at nakilala ko ang isang 
napakagandang babae,” kuwento pa niya sa aso.

Napakasaya niya na nakilala niya si Zarina. 
Hindi niya inaasahang makikita pa itong muli. At 
gusto niyang kausapin si Sexy Goddess para may 
mapagkuwentuhan siya. Kung hindi, baka sumabog 
ang dibdib niya sa tuwa.

Pagkatapos niyang mag-dinner ay tinawagan 
niya ang admin ng psotonight.com at pinili talagang 
makausap si Sexy Goddess. Buti na lang at bakante 
raw ito sa mga oras na iyon. Kung hindi, mapupunta 
ang tawag niya sa ibang PSO.

Masaya siyang nakipag-usap kay Sexy Goddess. 
Ikinuwento niya ang tungkol kay Zarina, ang tungkol 
sa nararamdaman niya para rito kahit noong unang 
nakita pa lang niya ito.

“But she already has a boyfriend. That’s… the 
problem… my problem.” Pinakawalan niya ang isang 
malalim na hininga.

“Oh. That’s too bad, John.” May simpatya sa 
boses ng babae.
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—————

Napabuntong-hininga si Zarina pagkatapos ng 
usapan nila ni John. Ewan ba niya pero naaawa siya 
sa kanyang kliyente. Pero ganoon talaga ang buhay. 
Full of surprises, twists and turns. At disappointments 
minsan.

Naalala niya si Henry. Biglang nagkaroon ng 
makulay na background ang kanyang kuwartong 
kulay puti lang naman habang nasa isipan ang 
lalaking nakangiti sa kanya.

Nasapo niya ang dibdib sa kilig nang maalala ang 
pagtulong nito sa kanya, hindi na baleng marumihan 
ang mga kamay nito.

Tinawagan niya si Eli para ikuwento ang 
nangyari.

“Pero hiningi ba ang digits mo, best fiend?” usisa 
nito.

Napaismid siya. “Hindi,” matamlay na tugon 
niya.

“Pero binigyan mo ba siya ng number mo?”

“Bakit ko ibibigay sa kanya? Hindi naman niya 
hinihingi.” 
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“Ay, kawawa you, best fiend. Pero huwag kang 

mag-aalala. Irereto kita kay Freddie.”

“Tantanan mo na nga ako, Eliseo Abacan! 
Isinisingit mo pa ang taong ’yan. Sabi ko na nga sa 
’yong si Henry ang type ko!”

“Wow! Galit? Ikaw na nga ’tong tinutulungan 
para magkaroon ng love life, choosy ka pa. Hoy, basta 
huwag ka nang aatras. Ipakikilala ko siya sa ’yo sa 
Sabado.”

Napabuntong-hininga siya at hindi na sumagot. 

“Siya, may kumatok sa pinto. ’Bye na!” sabi nito.

Inismiran at inirapan niya ang cell phone at 
tinapos na ang usapan nila. Napaisip siya kung sino 
ang bibisita sa kaibigan niya nang dis-oras ng gabi.

Napasulyap siya sa TV at nanood ng romantic 
comedy na palabas sa HBO channel. Nakatanggap 
siya ng ilan pang tawag nang gabing iyon bago siya 
nagpasyang matulog na. Mga alas tres na iyon ng 
umaga.

Alas nueve na siya nagising. Iyon ang kalimitang 
oras ng gising niya. Sanay na ang nanay niya at si 
Maring, at hinahayaan na lang siya ng mga ito. 

Walang ideya ang ina tungkol sa sideline niya. 
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Akala nito ay isang regular na empleyado lang 
siya katulad ng isang call center. Ayaw niya kasing 
madismaya o biguin ito. At ayaw niyang mag-
aalala pa ito sa ginagawa niya. Kaya si Eli lang ang 
napagsasabihan niya.

Nagbihis na siya para magtungo sa unibersidad. 
Pagkatapos niyon ay nagpaalam na siya sa ina. 
Hinalikan niya ito sa pisngi bago umalis. Sumakay na 
siya ng kanyang kotse at isinara ni Maring ang gate 
para hindi na siya bababa.

Pagkatapos ng dalawa niyang klase ay um-attend 
siya ng faculty meeting. Pinag-usapan ang nalalapit 
na Intramurals at Founder’s Day. Siguradong busy 
sila sa susunod na linggo.

Inatasan siyang maging coach ng chess team 
ng Accounting Department. Si Zarina rin ang coach 
noong nakaraang taon kaya hindi na siya tumanggi. 
Isa pa, gusto niya ang board game na chess at chess 
player din siya noong nasa college pa siya.

“We hope to get the gold this year,” sabi ng 
professor na nasa parehong department niya.

Nasa pangalawang spot lang kasi sila last year. 
Nanalo ang Engineering Department. 

Nginitian niya ang babaeng professor. May ilan 
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pang tinalakay bago natapos ang meeting. 

Napasulyap siya sa kanyang relong pambisig 
habang papunta sa parking lot. Binaybay na niya ang 
patungo sa coffee shop na paborito nila ni Eli. 

May bago siyang ilalagay sa kanyang blog—
tungkol sa pag-ibig bilang repleksyon ng sex. At 
habang sinusulat niya iyon ay si Henry ang nasa 
isipan niya. Nang mai-post na niya iyon ay saka niya 
ininom ang latte macchiato.

“Hi!”

Bahagya pa siyang nagulat nang makita ang 
object of her imagination. Si Henry. Agad niyang 
tiniklop ang laptop at alanganing napangiti rito.

“H-hi yourself!” bati rin niya rito.

Nakita niyang may bitbit itong tasa ng kape. 
Mukhang pareho sila ng paborito.

“Fancy seeing you here,” sabi ng lalaki.

“Are you a regular here?”

“No. Naisipan ko lang na dumaan,” nakangiting 
sabi nito. “May I?” tanong nito, tinutukoy ang upuang 
nasa harapan niya.

“Oh, sure! Wala naman akong kasama.”
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“Thanks. So, madalas ka dito?” Inilapag nito ang 

dalang tasa ng kape sa ibabaw ng mesa.

“You can say that.” Kinuha niya ang laptop bag 
at ipinasok doon ang gadget.

Napatitig sa kanya ang lalaki. Napangiti siya 
rito nang matamis at inubos na ang kanyang latte 
macchiato.

“What’s your favorite coffee?” Napatingin ito sa 
tasa niyang wala nang laman.

Napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa 
sarili nitong tasa ng kape. 

“Same as what you have now,” she told him. 
Hindi niya napigilan ang sariling mag-imagine kung 
ano pa ang magagawa ng magagandang kamay nito. 
Nakita niyang malinis ang mga kuko nito at maganda 
ang porma ng mga daliri.

Nanuyo ang kanyang lalamunan. Pinilit niyang 
lumunok at pinamulahan na lang siya ng mukha 
nang masulyapan niyang nakatitig pala si Henry sa 
kanyang mukha.

Tumingin na lang siya sa kanyang relo. “I-I think 
I have to go now. Sorry. Mauuna na ako sa ’yo.”

“O-Okay. Take care. See you around!” pahabol 
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nito.

Nagmadali na siya dahil sa hiyang naramdaman. 
Baka kung ano ang iniisip ng lalaki sa pagtitig niya 
nang husto sa mga kamay nito.

Pumasok na siya sa kanyang kotse at napasandal 
sa upuan. Bumuga siya ng hangin at pinaypayan ang 
sarili gamit ang palad.

“Hindi ko na naman nakuha ang number niya.” 
Paimpit pa siyang sumigaw at isinubsob ang mukha 
sa manibela.

—————

Hindi inasahan ni Henry na makikita nga si 
Zarina sa coffee shop. Pero totoong nagpunta siya 
roon dahil nagbaka-sakali siyang makatagpo ito. 
Plano niyang hingin ang number nito, pero bigla na 
lang itong umalis.

Noong una ay nag-atubili siyang lumapit sa 
babaeng naka-concentrate sa ginagawa nito sa 
harap ng laptop. Nag-decide na rin siyang lumapit 
pero naisip niyang baka naghihintay ito sa nobyo at 
nagpalipas lang ng oras.

Pero nilapitan niya pa rin ito at piniling makipag-
usap dito kahit sandali. 
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Napabuntong-hininga na lang siya nang agad 

umalis ang babae. Sinundan niya ito ng tingin 
hanggang sa parking lot na tanaw sa glass wall ng 
coffee shop. Sandali pa ay umalis na ang kotse nito.

“Great job, Henry,” sarkastikong bulong pa niya 
sa sarili at inubos na ang kanyang kape.

Tumunog ang kanyang cell phone. Si Freddie ang 
tumatawag. Sinagot niya iyon.

“Tell me you’re free on Saturday,” bungad pa nito.

“Yup! No love life, remember?”

Natawa ang kausap niya. “All right. Naidiin ko 
ba?”

Napangisi siya. “Saan nga ang venue?” 

Ibinigay sa kanya ni Freddie ang address. Alam 
niyang may plano pa rin si Mr. Sy tungkol sa merger. 
Pero hindi bale. Baka kung makakausap niya ito 
nang personal ay maintindihan nito ang kanyang 
pagtanggi.


