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Nataranta siya nang makita ang dumating na mga 
bisita kasama ang lalaking ayaw niyang maalala kahit 
kailan. Pero hindi ito nahalata ng mga bata. Tumawa 
pa ang mga ito nang nakitang umaanga-anga siya sa 
entablado. Nag-mental block siya. Akala siguro ng 
mga ito, parte iyon ng kanyang pantomime.

Huwag sana akong makilala. Makapal naman 
itong makeup ko, sabi ni Tiffany sa sarili. Gayunpaman, 
patuloy siya sa pagganap bilang Simple Hans sa 
kanyang one-woman show sa orphanage kung saan 
siya nag-vo-volunteer. Lumulutang siya sa tuwa 
kapag naririnig niyang tumatawa ang mga bata. 
Naeengganyo siya sa kanyang performance.

Humihingal siyang nag-bow nang matapos 
ang maikling pantomime show niya. Palakpakan at 
tawanan ng mga bata ang sumalubong sa kanya. 
Inabutan pa siya ng isang pumpon ng gumamela at 
sampaguita ng isang batang may Down Syndrome. 
Niyakap niya ito. Hindi lang palakpak ng maliliit na 
kamay at palakpak ng caregivers ang narinig niya. 
Ilang ulit ding sumagi sa tainga niya ang wolf whistle 
ng panauhin. Sipol ng lalaking ayaw na niyang 
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makita.

“Mrs. Casaroja, hindi po ako magtatagal 
ngayon,” sabi niya sa mayordoma ng bahay-ampunan 
habang nagmamadaling inihihilera ang makeup 
remover, skin toner, at moisturizer sa counter ng 
rest room.

“Teka, teka. Magmerienda ka man lamang 
muna,” pagpupumilit nito. “Gusto ko pa mandin 
ipakilala sa iyo ang bagong group of volunteers namin 
dito, ang Nidobake Corporation.”

Bahagya siyang natinag nang marinig ang 
pangalang iyon.

“Next time po,” aniya habang maingat na 
tinatanggal ang grease paint sa kanyang mukha. 
“Promise. May importanteng appointment po kasi 
ako ngayon.” Such as cooking in my own kitchen. 
Naisip niya tuloy tawagan si Lauren; balak niyang 
kumbidahing subukan nito ang kanyang coconut-
almond-coffee jelly parfait. Para hindi siya lalabas na 
nagsisinungaling. Basta kailangan niyang makaalis 
kaagad doon. Dadaan na lang siya sa pinto sa likod 
ng bahay-ampunan.

“Sige, kung hindi ka talaga mapipigil,” pagsang-
ayon ni Mrs. Casaroja. 
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“Salamat po, next month na po ulit ang 

appointment ko dito,” pangongonsola niya. “Hayaan 
n’yo, buong araw namang cook-out iyon kasama ang 
mga teenagers.”

“Ay, oo! Hindi na nga makapaghintay—”

Biglang bumukas ang pinto ng rest room kung 
saan siya nagbibihis at nag-aalis ng makeup. 

“Miss Tiffany, Miss Tiffany,” sabi ng batang 
pumasok doon. Si Chey iyon, isa sa maliliit at 
malilikot na kiti-kiti sa orphanage. May dala-dala 
itong pumpon ng rosas na pula, iyong tipong galing 
sa isang professional florist. “Pinabibigay po ng lalaki 
sa labas ’tapos sabi, congralations daw.”

“Congratulations,” nakangiting pagtatama ni 
Mrs. Casaroja sa bata.

Hindi makapagsalita ang dalaga, napalunok siya 
nang tanggapin mula sa paslit ang rose bouquet. May 
kalakip na note iyon. 

Undying admiration...

                         Grau 
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Iyon ang nakasulat. The man must be mocking 

her.      

Nakumbinsi niya si Mrs. Casaroja na ayusin 
nila ang mga bulaklak sa vase na nasa counter ng 
rest room. Kunsabagay, nagyuyukuan na ang mga 
chrysanthemums na nakalagay roon. Kailangan nang 
palitan ang mga iyon, at jackpot, rosas pa.

Roses your face, sabi ni Tiffany habang inihahagis 
ang mga dala-dalang bag sa likod ng kanyang 
sasakyan. Nagmadali siyang pumasok sa driver seat 
at binuhay ang makina.

Dumaan siya sa isang delicatessen shop at bumili 
ng whipped cream, instant gelatin, shaved almonds, 
dessicated coconut, at vanilla.

“Hey, Soledad,” aniya nang tinawagan si Lauren, 
“iwan mo muna project mo and come over to my 
kitchen. Tikman mo ang bago kong parfait.” Sa 
kanilang magkakaibigan, siya lang ang gumagamit 
ng pangalawang pangalan nito. And it worked like 
magic everytime. Pinauunlakan nito ang mga favors 
na hinihingi niya rito. Tulad ngayon.

—————

“May problema ka?” tanong ni Lauren sa kanya 
bago ilagay ang dessert spoon sa matangkad na 
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parfait glass na inihanda ni Tiffany para rito.

“Wala, ano!” Kaswal siyang dumakot ng 
kakaunting toasted almonds at sumubo. “Ba’t mo 
naman nasabi ’yan? Mind reader ka na ba?”

“Namumula ang noo mo. Parang may rashes,” sabi 
nito habang tumitikim ng parfait. 

“Grease paint irritation,” paglilinaw niya. “Nag-
pantomime ako kanina sa bahay-ampunan.”

“Kapag stressed ka, nagkakaroon ka ng rashes 
sa noo,” diin nito.

“Baka dahil sa mga business proposals at business 
plans para sa café  ko.”

“Okay.” Hindi naman ito naghalungkat pa sa 
kanyang buhay. At iyon ang gusto niya sa mga 
kaibigan niya—hindi nanghahalughog ng buhay 
ng may buhay. Nakikipagdamayan lang. “I like this 
concoction, by the way.”

“Thank you,” paawit niyang sagot. “Ano’ng 
puwedeng crackers or biscuit ang partner 
nito?” Binuksan niya ang kitchen pantry habang 
nakikinig sa kaibigan.

“Let’s see… subukan mo kaya iyong simpleng 
barquillos.” 
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“Kuha ka.” At inalok niya rito ang nabanggit na 

finger food. “Subukan mo itong lemon wafer. Tingin 
ko, p’wede rin.”      

“Matatapos na ang pinagagawa mong flyers 
ng Quartessence Café.” Nang marinig ni Tiffany ang 
tinuran nito, napatayo siya sa kinauupuan. 

“Do you think this will work out?” tanong niya.

“Oo naman,” walang pag-aalangang sagot ni 
Lauren. “Ikaw pa. Hinihintay mo na nga lang ang 
approval ng East Tower Mall.”

“Paano kung hindi pala mag-work out ang 
visualizations natin tungkol sa project?”  

“Then something better is surely on the way,”  
pagrarason ni Lauren. “Pero alam ko, it’s meant to 
be.”

—————

Muntik na siyang madulas sa makintab na sahig 
ng condominium lobby nang makuha niya ang dilaw 
na manila envelope sa kanyang mailbox; lalo na nang 
mabasa ang pangalan ng sender, Administrations 
Department, East Tower Mall.

Mabilis niyang binuksan iyon habang papasakay 
ng elevator. 
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We are sorry to inform you that Springs Bistro 

won the bid over Quartessence Café…

Halos himatayin si Tiffany habang naglalakad sa 
corridor papunta sa kanyang unit. Nang mabuksan 
ang pinto, kaagad siyang naupo sa sofa, niyakap 
ang isang malambot na cushion, at tahimik na 
pinakinggan ang kanyang paghinga.

Bakit natalo siya sa bidding? Halos perpekto 
naman ang food presentation niya at nag-enjoy ang 
mga managers na nag-sample ng mga iyon. Walang 
kapalpakan ang kanyang business presentation, lalo’t 
nandoon ang tatlo niyang kaibigan at nakasuporta 
sa kanya. Ni hindi siya kinabahan habang nagpi-
present gamit ang Powerpoint na kamakailan lang 
niya natutunang gamitin.

Marahil, paborito ng East Tower Mall ang 
Springs Bistro. Marahil dahil akala nila, boba siya. 
Marahil dahil nakita niya si Grau nang nagdaang 
araw. Napatayo siya mula sa kanyang kinauupuan at 
tumuloy sa kusina para kumuha ng tubig. Kamalasan 
ang kakambal ng lalaking iyon. 

—————

“Ano’ng gagawin ko?” sabi niya kay Lauren 
habang nagkakaskas ng Parmesan cheese.
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“Maghintay ng grasya,” sagot nito at patuloy na 

nilantakan ang hinanda niyang artichoke salad, ang 
pang-magnet niya rito para mapapunta sa unit niya.

“Soledad, ano ka ba? I need a good answer,” angal 
niya at napabilis ang pagkayod ng queso.

“Ilagay mo na lang kaya sa food processor 
’yan bago madale ang mga daliri mo, ha?” anito. 
“Seriously, East Tower Mall is not as classy as your 
café, so hindi talaga sila compatible. Feeling ko, may 
mas magandang mangyayari.”

“So, Madam Soledad, ano’ng magandang 
mangyayari?” tanong niya. “Alam mo, turban na lang 
ang kulang sa iyo para magmukha kang manghuhula.”

“I have a good idea.” Bigla itong bumangon sa 
kinauupuan. “Let’s go ask Clara.”

Napakunot-noo siya nang marinig ang pangalang 
iyon. “Sino ’yan?”

“Clara has been here for a month and you haven’t 
seen her?” nagtatakang mungkahi nito. “Iyong 
bagong-lipat sa twenty-second floor.”

“Ah... What about her?”

“Geez, Theophania, lumabas-labas ka naman sa 
lungga mo.”
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“Like you do?” Sa kanilang apat na magkakaibigan, 

si Lauren kasi ang kilalang parating nakakulong sa 
unit nito at sige ang gawa ng graphic art projects para 
sa mga kliyente nito.

“Let’s go meet her,” aya nito at inilagay sa lababo 
ang pinagkainan. “She’s clairvoyant. Ikaw na lang 
ang hindi pa niya nahuhulaan sa lahat ng mga taga-
Heloïse’s Place.” Iyon ang pangalan ng condominium 
building na kanilang tinutuluyan. 

Wala siyang nagawa kundi ang pumayag.

—————

“Pleased to meet you, Tiffany,” bati ng 
manghuhula sa kanya.

Nagulat siya nang makipagkamay rito dahil 
mahigpit subalit komportable ang kamay ni Clara. 

At mas lalo siyang nagulat dahil hindi niya 
inaasahan ang hitsura nito. Akala niya kasi, lahat 
ng manghuhula ay nakaturban at sobrang dami ng 
makeup at burloloy na kristal at kadena sa katawan. 
Si Clara, naka-shirt dress ito na floral ang design, 
lampas-tuhod, at may disenteng leather and turquoise 
belt lamang iyon. Halos wala rin itong makeup.

“Sorry, kagagaling ko lang sa trabaho,” sabi nito.
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“So, where do you work again?” kaswal na 

tanong ni Tiffany. 

“ I  have  my  own  consu l t ancy  o f f i c e 
downtown,” sagot nito at inabutan siya nito ng 
business card. Allessonne Business Coach, basa niya sa 
card. Nakita na niya ang karatula nito sa Global City.

“Clara, di na ako magpapaligoy-ligoy pa,” singit 
ni Lauren. “Gustong magpahula ni Tiffany, kung 
puwede?”

Tumawa ang babae nang marinig iyon. “Sure.”  
Iginiya nito ang magkaibigan papunta sa loob ng unit. 
“Why don’t we have dinner first?” At tumuloy ito sa 
kusina bilang imbitasyon.

“Would you like me to help?” boluntaryo ni 
Tiffany.

“Yeah… I can already see that you cook, 
or somehow, you are a chef,” sabi nito habang 
nagbubukas ng mga kitchen shelves. 

Saglit na nagkatinginan ang magkaibigan. 
Tiffany was beginning to like this new Heloïse’s Place 
resident.

“Bakit may impression ako na… you lost in a 
business deal?” tanong nito habang naghihiwa sila 



Heart Of Persistence - Mika Edelstann
ng mga gulay na gagawing tempura.

Tumawa siya nang malakas. “Iyon na nga. Kaya 
ako nandito ay dahil sa nalampasan ako ng bidding.”

Saglit siyang sinulyapan ng babae, pero 
pakiramdam niya ay tagos hanggang kaluluwa niya 
ang tingin na iyon.

“Kailan ang birthday mo?” tanong nito sa kanya.

“May 17,” tugon niya.

Tahimik na naglagay ng tempura veggie si Clara 
sa mainit na kawali.

“You will put up your café two months from 
today.”

“Talaga?” di-makapaniwalang tanong ni Tiffany. 
Bahagya siyang napatalon sa tuwa at niyakap si 
Lauren na iilag sana bago mamantsahan ng harina 
ang suot na halter top, forest green pa mandin ang 
kulay niyon.

“It will be a café with a garden-like surroundings. 
I see trees.” 

“Wala namang puno sa East Tower Mall, ah. At 
saka, fifth floor ang ibibigay sana sa akin.”

“Hindi nga kasi East Tower Mall iyon, Manang,” ani 
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Lauren na hinahango ang tempura mula sa kawali.

Hindi na nag-usisa pa si Tiffany. Para sa kanya, 
tama na ang sinabi nito. Nabigyan siya ng lakas ng 
loob. Café na may garden! 

“Gusto n’yo ba ng super moist chocolate 
cake?” alok niya. “My treat.” At nagmadali siyang 
pumunta sa sariling unit para kunin iyon.

—————

“So, sino ang lalaking ito na tutulong sa iyo 
mag-establish ng business mo?” tanong ni Clara na 
tila nakatingin sa malayo. “Matangkad, baritono ang 
boses, at naka-chef’s uniform.”

“Ano?” Ibinaba ni Tiffany ang tinidor na hawak. 
Tiningnan din siya ni Lauren, nagtatanong. Hindi 
siya clairvoyant, pero nakini-kinita niya si Grau sa 
kanyang isipan. Binura niya ang larawang iyon. “Baka 
magha-hire ako ng pastry chef,” sabi niya, kahit na 
alam niyang siya ang gaganap sa papel na iyon.

Umiling ang clairvoyant. “Hindi mo siya 
katrabaho.”

“Baka advisor. I might need a business coach,” sabi 
na lang niya.

“Posible.” At tumangu-tango ito. “By the way, 
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ang sarap ng chocolate cake. I can get addicted to 
this stuff.”

“Magbe-bake ako mamaya. Gusto mo, paglalaanan 
kita,” alok niya.

“Really?” nakangiting tanong ni Clara. “How 
much?”

“Free of charge.” 

“You don’t have to,” untag ng kausap.

“It’s my way of showing my gratitude, Clara.” 

“Ganyan ang kaibigan kong ’yan pag overexcited,” 
paliwanag ni Lauren. “Namimigay ng pagkain.”

Nagtawanan sila at sabay-sabay na nagpingkian 
ng wine glasses.

Nang gabing iyon ay gising na gising pa rin si 
Tiffany.

Matangkad na lalaki, baritono ang boses, chef. 

Maghahatinggabi na ay hindi pa rin siya 
makatulog dahil sa kaiisip kung sino ang lalaking 
iyon. Maya’t maya ay napapakislot siya kapag 
dumadaan sa isip niya ang mukha ni Grau.

Dumapa siya at ibinaon ang mukha sa unan 
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upang huwag na siyang dalawin ng guni-guning 
iyon. If ever the word betrayal incarnated, it’s got to 
be Grau.

Tumagilid siya ng higa at niyakap ang mga 
tuhod. Ilang ulit na niyang hinikayat ang sarili na 
kalimutan na ang namagitan sa kanya at sa lalaki, 
pero ang hirap gawin niyon. At nakita pa niya ito 
kamakalawa sa bahay-ampunan.

Nagbalik ang isip niya sa isang pangyayari sa 
nakaraan. Noong nasa Manhattan, New York siya at 
pitong buwan na ang nakalilipas...

Narinig niya muli ang halakhakan ng mga lalaking 
chef sa kusina. Akala yata ng mga ito ay nagsiuwian 
na ang lahat ng trainees. Iyon nga lang, nakalimutan 
niya ang kanyang uniform sa locker, kaya naulinigan 
niya ang pag-uusap ng mga ito nang bumalik siya.

“Okay, man! You won the bet. You’re simply born 
a winner.” At naghalakhakan pa ang mga iyon.

“It’s her first time, huh? How did that go?” sabi 
ng isa.

“A bit hard. It took all night, but I got the jumping 
Jove in.” Tinig ni Grau iyon. At narinig muli ni Tiffany 
ang halakhakan.
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Napakapit siya sa pinto ng locker. Siya ang pinag-

uusapan ng mga ito! At pinagpustahan pala siya ng 
hudas sa kapwa chefs. Naluha siya. Akala niya, pag-
ibig ang ipinapagkaloob nito sa kanya nang inilabas 
siya nito linggu-linggo sa dates at sight-seeing sa 
New York City. At nang makuha na ang gusto nito…
pustahan pala iyon.  

Iyon na ang pinakabulgar na pag-uusap na 
narinig niya; at siya pa ang topic. In a very personal 
way.

Bumuntong-hininga si Tiffany, pinahid ang 
nangilid na luha. Bumangon siya at tinungo ang 
kusina para igawa ang sarili ng mainit na chamomile 
tea. 

—————

“Andami mong junk mail,” reklamo ni Lauren 
habang nakaupo sa sofa ni Tiffany at binubulatlat 
nito ang salansan ng mga sobre at parcels ng 
kaibigan. “Bank, magazine, scam, bank, magazine, 
catalogue…” Mayamaya ay natigilan ito. “O, scam 
letter mo, galing pa sa France. Aba…” At ibinigay 
nito sa kanya ang malaking puting envelope na may 
stamp na Française.

Inabot niya iyon habang kumakagat sa raspberry 
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scones at binuksan. 

Dear Mademoiselle Tiffany Ferran:

We are pleased to inform you that Madame 
Hildemar, founder of Ecole Celestiale, a baking 
school, has chosen you as the recipient of this 
year’s Baker’s Award for Entrepreneurship and as 
such, would like to finance any business endeavor 
of yours in the field of food retail and services.  
 

Hindi makapaniwala sa nabasa na tiningnan niya 
si Lauren.

“Ano daw? May ibibigay sa iyong one million 
euros?” pabirong sabi nito. 

Binasa niya ang sulat dito nang malakas at 
napanganga ang kaibigan sa narinig.

 “O, ano pa’ng hinihintay? Bilis! Magbihis ka na’t 
pumunta sa bangko. I told you, Quartessence Café is 
meant to happen!” Mas excited pa ito kaysa sa kanya.    

 “You have to report every centavo spent in putting 
up your business. Second important condition: start 
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contributing or volunteering for a charity of your own 
choice. A place for the café has been chosen for you...”  

Tumigil siya sa pagbabasa at tiningnan ang 
katabi. “Oh my God, it’s Greenbelt!”

Pareho silang nagtatatalon sa tuwa, niyakap pa 
niya si Lauren na umilag bago malagyan ng pulang-
pulang raspberry jam ang suot nitong halter top na 
puti.

“This is the glitch in Clara’s prediction,” sabi 
niya. “Hindi lalaki kundi babaeng ‘grand dame’ ang 
tutulong sa akin sa negosyo.”

Nagpasama siya sa mga kaibigan upang i-verify 
ang bank account na may lamang thirty thousand 
euros kung totoo ito. Katakot-takot namang 
dokumentos at mga original mail galing France na 
may dry seal at pirma ni Madame Hildemar ang 
hiningi ng bangko sa kanya. Nang masigurong siya 
si Theophania Ferran, saka lamang ipinagkaloob sa 
kanya ang passbook ng kanyang account.

“My treat,” sabi ni Bonnie habang ipina-park 
ang Pajero ng asawa nito sa parking space ng Max’s. 
“We’re supposed to be celebrating Tiffany’s windfall, 
but sorry, I can’t help it, guys, I gotta eat chicken 
here. I’m craving.”
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“Yeah, we know,” pakaswal na sang-ayon nina 

Tiffany at Lauren. 

“So hindi ka na vegetarian?” ani Geri. “Ano kaya 
ang hahanap-hanapin ko kapag ako na ang naglilihi? 
Balut? Century egg? Itlog maalat?”

“It will come. Huwag kang mag-alala. You’ll 
be surprised,” sabi ni Bonnie rito. “At saka, I’m just 
craving for the moment. Pag lumipas na ito, balik 
gulay na naman ako.”
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Sa venue ng bubuksang café ni Tiffany, naroon ang 
apat na babae.

“Okay, I like this gray stone pathway,” sabi ni 
Lauren sa kaibigan.

“At saka, presko sa pakiramdam ang dark green 
canvas umbrellas,” dagdag ni Bonnie.

“Hindi kaya mapagkamalang Starbucks?” nag-
aalalang tanong ni Tiffany.

“Nah. At saka, four-leaf clover naman ang logo 
ng café mo, so ’wag kang mag-alala,” ani Geri. “Sino 
nga ba’ng nag-design niyan?”

Walang imik na itinaas ni Tiffany ang kamay ni 
Lauren sa ere. 

“I like it. Kung may feng shui ang logo-making, 
maganda ang energy ng logo mo,” puri rito ni Bonnie.

“Thanks,” nakangiting saad ng graphic artist 
nilang kaibigan. “Actually, tayong apat ’yan, di n’yo ba 
nahalata? The luckiest four-leaf clover.” Mayamaya, 
kunwaring umilag ito sa bear hug na igagawad sana 
rito nina Bonnie at Tiffany. “Let go! My dress! Ano 

2
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ba kayo?”

“ I p a a y o s  m o  p a  n a n g  k a u n t i  a n g 
lighting,” suhestyon ni Geri. “Customers come here 
to relax, kaya dapat ang mga mata nila’y nare-relax 
din. I mean, maghapong nakaharap sa computer ang 
mga iyan, di ba?

“Pero gusto ko na itong brown wood panels. It’s 
kinda warm and Frenchy.” Naupo si Bonnie sa tapat 
ng bintana.

“Okay lang ba itong collection ng mga blue jugs 
at vases sa mga shelves?” tanong ni Tiffany sa mga 
kaibigan.

“Oo,” sabay-sabay na sabi ng tatlo. 

“Yup, ikaw na ikaw.”

“Thanks guys, let’s go sit somewhere. Magsisimula 
nang magpintura sa mezzanine ang designer.”

—————

“Shit!” bulong niya nang may mabasa.

“Theophania, ang bibig mo,” saway ni Lauren 
na nagpupunas ng mga mainit-init pang porselanang 
pinggan na kakaahon lang mula sa dishwasher.    

“Tingan mo ’to.” Ipinakita niya ang hawak sa 
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kaibigan.

“Piece of paper. Official receipt ng artisan bread 
shop na katapat mo,” pamimilosopo nito. “Masarap 
ang beer-and-herb bread nila, di ba?”

Mariin siyang pumikit at nagpapapadyak. 
Taimtim siyang pinagmasdan ng kaibigan. Alam niya 
na okay lang dito, kaya nanggigil na sinuntok-suntok 
niya ang kamay sa kitchen counter.

“Okay, I’m not your psychotherapist, but tell me 
about it. Kasi, sa tingin ko, mukha namang hindi mo 
kakompetensya sa negosyo ang bakery. So, what’s 
the stomping and pagmamaktol for?”     

“It happened in New York,” mahina niyang 
paliwanag.

“What happened in New York?”  

“It happened in New York.” 

“What it are you talking about?” naguguluhang 
tanong ulit nito. At bigla itong tumahimik. “Holy 
sweet Mary… you did not!” 

Tumango lamang siya sa mapagtanong nitong 
ekspresyon sa mukha. “Mukha ba akong nagbibiro?”

“And you never told us?”
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“Tapos na, nangyari na.” Pinunasan niya ang 

imaginary alikabok sa malinis na counter ng inaayos 
pang café.

“Ano’ng kinalaman ng bakery sa tapat?”

Di siya umimik sa tanong ng kaibigan.

“The man works for them?” hula nito.

“He owns the freakin’ place, Lauren!” Nanggigigil 
na kinuyom niya ang mga palad.

“Relax,” sabi nito at tinapik siya sa likod. “Puwede 
ka namang lumipat ng puwesto, kung gusto mo.”

“But that’s asking Madame Hildemar far too 
much. Nakakahiya. I can’t just let my whim take 
over.”

“’Yun naman pala, eh. So, ano’ng gagawin mo?”

“I guess I just have to endure this. Sana hindi 
niya dinadalaw ang bakery niyang iyan.”

So far so good. Hindi pa niya nakikita ang 
kaluluwa ng lalaki sa radius ng bakery nito at ng 
café niya...

—————

Linggo ng umaga, matapos mag-jogging, 
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nagsadya si Tiffany sa establishment para kausapin 
ang kitchen engineer. Tatlong araw na lang, grand 
opening na ng Quartessence Café at may nakita siyang 
mali sa pagkaka-install ng kagamitan sa kusina.

Inayus-ayos niya ang mga mesa habang 
naghihintay ng ikasampu ng umaga, kung kailan ito 
darating, sabi nito. Kumuha siya ng kiwi at strawberry 
slices sa freezer at inilagay iyon sa blender kasama 
ang apple juice. Sapat na iyong agahan niya. Dinilaan 
niya ang mga labi at pinigil ang sarili na bumili ng 
paborito niyang honey doughnuts sa katapat na 
artisan bakery, ngayong alam na niya kung sino ang 
may-ari. 

Alas onse ng umaga nang dumating ang engineer 
at kung di pa niya ito tinawagang muli, marahil ay 
nakalimutan na nito ang appointment nila ngayong 
araw na ito.

Amoy-chico ang pumasok sa ilong niya nang 
binuksan nito ang pinto ng café. 

 “Magandang umaga ho,” bati niya sa lalaki. “At 
salamat sa pagpunta. Sorry, naabala ko kayo.” Kung 
sinunod ba naman nito nang tama ang floor plan 
ng kusina, hindi niya ito gagambalain sa araw ng 
Linggo. “Gusto ko sanang ilipat ninyo ang frying vat 
sa sulok,” sabi niya habang ipinapakita iyon. “Di po 
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ba iyan naman po ang nasa floor plan ko?”

“Kasi, Miss, nagmamadali na kayo para sa 
opening, kaya dito ko na lang nilagay sa may pintuan. 
Pareho lang naman iyan.”

Kumunot ang noo niya sa paliwanag nitong di 
niya maunawaan. Maling dahilan iyon, pero di na 
niya inusisa.

“Delikado ho diyan,” pagrarason niya. “Cooking 
oil ho ang laman ng frying vat. Kapag nasa may 
daanan ng tao iyan, delikado, hindi po ba?”

“Ang talino n’yo naman, Miss.” Lumayo siya 
nang kaunti nang humakbang ito papunta sa kanya. 
“Beauty na, brains pa…”

Kinabahan siya sa sinasabi nito, kaya lumayo pa 
siya. Kaya lang ay sulok ang napuntahan niya.

“Kiss lang ang katapat nito,” sabi ng lalaking 
namumungay pa ang mga mata. “Aayusin ko ito, 
kahit magdamag pa.”

“Mister...” Itinulak niya ang mataba nitong 
mukha na lumapit sa kanya. Nagulat siya nang 
mahigpit siya nitong niyakap sa kanyang baywang. 
Itinulak niya ang ulo nito papalayo sa dibdib niya. 
Habang inililiyad niya ang katawan para ilayo ang 
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mukha rito ay siya namang lapit nito sa kanya. 
Sumigaw siya. Sana may makarinig sa labas, kahit 
na maingay roon. 

“Tarantado!”

Pinagsasanggalang ni Tiffany ang kanyang mga 
braso nang biglang may sumuntok sa mukha ng 
lalaking lasing.

“Get out of here.” Pinagsusuntok ito ng bagong 
dating at hinablot ang kuwelyo ng una. “Out!” malakas 
na sabi ng kanyang tagapagligtas. “Idedemanda kita. 
Ire-report kita sa opisina ninyo, de la Cerna.” 

Narinig niya ang pamilyar na tinig na iyon at 
napaawang ang kanyang bibig. Si Grau Belenido ang 
tumulong sa kanya!

Minasdan niya ito. Itinulak nito ang lalaki palabas 
ng pinto. Narinig niya itong tumawag ng guard.

“Tiffany… nasaktan ka ba?” marahang tanong 
nito nang bumalik ito sa kusina. Nang lumapit ito sa 
kanya, awtomatiko siyang umatras at sa nanginginig 
na kamay ay pinunasan niya ang luhang bumasa sa 
kanyang pisngi. 

“H-hindi. Salamat.” Nahirapan siyang magsalita 
dahil sa bikig sa kanyang lalamunan. Tinungo niya 
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ang lababo para itago ang luhang dumadaloy habang 
naghuhugas ng kamay at mukha.

“Kanina ko pa nakita ang lalaki nang pumasok 
iyon dito. Sumusuray-suray, kaya’t may suspetsa 
kaagad ako, di pa man siya nakakapasok. ”

Hindi makatingin ang dalaga sa nagligtas sa 
kanya.

“And I know that you are here.”

“Why? Are you spying on me?” tanong niya.

“No, I’m not,” seryosong tugon nito.

“Intrusion is not flattering, you know.” Doble ang 
pakahulugan niya sa sinabi, kahit na ayaw na niyang 
ipaalala rito ang namagitan sa kanila sa New York.

“By the way,” iniba nito ang usapan, “I’ll send my 
own kitchen engineer and electricians to oversee the 
matter here,” sabi nito habang iginagala ang tingin 
sa buong lugar.

“You don’t have to,” tanggi niya. “Kaya ko naman 
ipagawa ito.” Na ibig niyang sabihin, Don’t play boss; 
and mind your own business.

“I like it when you act tough, Tiffany,” sabi ng 
lalaki. Kung ibang araw iyon, kung ibang sitwasyon 
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iyon, di siya magdadalawang-isip na pahalagahan 
iyon. Pero si Grau ito. At di pa humihilom ang sugat 
niya sa puso na ito ang may kagagawan.

“I’ll see you later,” sabi nito nang hindi siya 
tuminag. Narinig niya ang marahang pagsara nito 
ng pinto. 

Nang makaalis ito, hindi niya nakayanan ang 
katahimikan sa loob ng café  kaya nagpasya siyang 
umuwi na lang.

—————

“And Grau was there,” kuwento ni Tiffany sa mga 
kaibigan na walang kaimik-imik habang inilalahad 
niya ang nangyari sa café kaninang umaga. Nasa 
mansion sila ni Gerianna para sa Sunday dinner 
nilang magkakaibigan. 

“The most likely hero,” basag ni Geri sa 
katahimikan at sumandal kay Zach.

Natutuwa siya sa dalawang kaibigang nagsipag-
asawa na. Ang susuwerte ng mga ito. Mahal na mahal 
sila ng kani-kanilang napangasawa. Bumuntong-
hininga siya. Kung sana totoong effective ang 
wishing bone, magluluto siya ng sandosenang fried 
chicken para kunin lahat ng wishing bones ng mga 
ito at humiling na makita na niya ang lalaking 
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minamahal. Iyon bang mahilig din sa mga hilig niya 
at susuportahan siya sa kanyang food adventures.   

“So magkikita kayo bukas?” tanong ni Lauren.

Hindi siya umimik.

“Ladies, dinner’s served.” Mabuti na lang at 
pinutol ni Zach ang kawalan niya ng sagot dahil sa 
anunsyo nito. 

Hinding-hindi siya hihingi ng tulong kay Grau 
kahit ano ang mangyari. Period. At iyong kaninang 
umaga… ni hindi niya alam na pumasok pala ito 
sa café habang kausap niya ang lasing na engineer. 
Kaya rin naman niyang ilayo ang sarili niya sa 
kapahamakan. At alam niya kung gaano kahalaga 
ang ginawa nitong pagligtas sa kanya. Pero marahil 
ay may motibo rin ito. Malay ba niya kung anong 
kagaguhan uli ang nasa isip nito. Kung hindi pa siya 
natuto sa kanyang unang pagkakamali, hindi na niya 
alam kung saan siya pupulutin.

Kumagat siya sa lumpiang inihandang hapunan 
habang sila ay nag-uusap-usap.

“Ibaba mo nga muna iyan at kumain ka nang 
maayos,” saway sa kanya ni Bonnie.

“Teka, last na ito,” sabi niya at pinasadahan 
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niya lahat ng ads ng commercial kitchen installation 
services sa Yellow Pages. 

“Hmm... I like this,” aniya nang makita ang 
isang advertisement. “We install your restaurant 
kitchen within twelve hours or it’s for free,” basa niya 
roon. Binilugan niya ng luntiang tinta ng ballpen 
ang napili niya. Tatawagan niya ang Himalayas 
Commercial Services bukas na bukas din. 

“Theophania, kumakain tayo,” pangungulit ni 
Bonnie na katabi niya.

“Sana maganda ang serbisyo nila,” mungkahi 
niya habang tinitiklop ang makapal na directory.

Kunwaring nagmamaktol na inalis ito ng kaibigan 
sa kanyang kandungan at ipinatong sa kanyang bag.

“There. Iuwi mo iyan para may homework ka,” 
saad nito at bumalik sa hapag.  

Mayamaya pa’y tapos na ang hapunan. Oras na 
para umuwi sila.

“You’re getting there, Tiffany,” ani Bonnie 
habang papunta sila sa kani-kanyang sasakyan. 
Inihahatid sila ni Gerianna sa garahe. Kasabay rin 
nilang naglalakad si Lauren.

“Basta, nandito lang kami.” At niyakap siya ng 
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mga ito. “And try to make peace with the man.”

Nagkatinginan sila ni Lauren. Batid nitong may 
hindi pa siya nasasabi kina Bonnie at Gerianna.

—————

Ikawalo pa lang ng umaga ay nasa café na siya 
at nagsusukat ng mga sangkap na kakailanganin 
niya sa paggawa ng cakes at pastries. Nine thirty 
naman darating ang service crew at cashier niya, 
kaya ini-lock niya ang pinto bago maging abala sa 
mga gagawin sa kusina. Kapag sumasagi sa isip niya 
ang grand opening ng Quartessence Café kinabukasan, 
tumatahip ang dibdib niya. 

Halos lahat ng residents ng Heloïse’s Place na 
pinadalhan niya ng invitation ay dadalo, pati na 
rin ang managers, caregivers, at mga teenagers na 
ampon sa orphanage kung saan isa siyang volunteer. 
Mayroon siyang humigit-kumulang limandaang bisita 
bukas at marahil ay darating ang mga ito sa iba’t 
ibang oras. The mere thought of finally opening her 
own café just thrilled her.

Narinig niyang kumiriring ang telepono sa maliit 
na opisina kaya iniwan muna niya ang ginagawa.

“Quartessence Café, good morning,” bati ni 
Tiffany sa magaang na tinig.
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“Good morning, Ma’am, ito po ang Himalayas 

Commercial Services. Saan po ba located ang shop 
ninyo?”

Nasorpresa siya, pero kaagad niyang binigyan ito 
ng direksyon. Natawagan niya na ba ang mga ito? 
Hindi niya matandaan. Balak sana niyang tumawag 
dito mamayang ikasampu ng umaga, kung kailan 
tiyak niyang bukas na ang opisina nito.

Wow, that was a good sign! sabi niya sa sarili. 
Everything’s on the way to success! Thank you, God! 
She sighed with gratefulness.

Mag-a-alas dos ng hapon nang matapos ng mga 
tauhan ng HCS ang pag-aayos sa kanyang kusina at 
tuwang-tuwa siya habang pinipirmahan ang cheque 
para rito. Nagustuhan niya ang gawa ng mga ito. 

“Merienda muna kayo,” alok niya sa tatlong 
unipormadong engineer at technicians na nag-asikaso 
ng kusina. Sinenyasan niya ang kanyang crew na 
ihanda ang mga inumin, pasta, salad, at dessert para 
sa mga ito.

 “Paano n’yo nalaman na kailangan ko ang 
serbisyo ninyo?” nakangiting tanong niya sa mga ito.

 “May tumawag ho sa amin kahapon, pinapupunta 
kami ngayong umaga dito,” sagot ng isang engineer.
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“Sino naman daw iyon?” usisa niya.

Nagkibit-balikat ito. “Ewan po, Ma’am. Basta 
nakalagay na lang sa logbook ng appointments 
namin, para daw sa Quartessence Café.”

“Ah, okay.” Ayaw niyang ipahalata sa mga kausap 
ang labis niyang pagtataka. Naisip niya, marahil isa sa 
mga kaibigan niya ang may pakana niyon. Probably 
Lauren or Gerianna na maraming connection kahit 
saan.

Natapos sa pagmerienda ang crew ng HCS.     

“Sige, Ma’am, tawag na lang po kayo kapag may 
kailangang ikumpuni,” sabi ng engineer at inangat 
pa nito ang suot na cap bilang pagpapaalam.  

—————

Grand opening day. Alas seis pa lamang ng 
umaga ay nasa kusina na ng Quartessence Café si 
Tiffany at nagmi-mise en place, naghahanda ng mga 
kakailanganin niyang mga sangkap sa pagluluto, 
sa baking, at ng mga inumin para sa mahalagang 
okasyon.

“Salamat sa pagpunta nang maaga, Stephanie,” 
sabi niya sa kanyang kitchen assistant, ang alaga ni 
Bonnie na ngayon ay nasa college na.
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“Enjoy nga ako nang ganito, Miss Tiffany,” sagot 

nito habang inaamoy ang celery. “At saka, training 
na rin ito sa atin kasi alas siete tayo regular na 
magbubukas, hindi po ba?”

“Oo. Ang café kasi, hindi tulad ng mga fine 
dining restaurants na maaga nagbubukas at late na 
rin nagsasara.” 

Tumangu-tango ang kausap na gustong 
mabahaginan ng expertise niya sa kusina.

Bandang alas siete ng umaga, isinabit niya 
ang We’re Open sign sa main entrance ng café at 
pinabuksan sa crew ang malalaking payong ng 
tatlong mesa sa labas. Alas diez ang sinabi niyang 
grand opening ng kanyang café, pero mas mabuti 
nang masanay sila na ikapito ng umaga magbukas. 
It was a good start.

Ngumiti siya, inayus-ayos ang fresh daisies sa 
bawat mesang nadaanan habang papunta siya sa 
kusina. Tiniyak niyang may table napkins ang mga 
dispensers sa service areas.

Mayamaya ay lumapit sa kanya si Martin, isa sa 
mga servers niya.

“Ma’am, may customer na po tayo,” sabi nito.
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“Sige, asikasuhin mo’ng order niya,” pigil ang 

excitement na bulong niya rito. Nang akmang 
tatalikod ito ay pinigil niya. 

“Wait,” tinapik niya ito sa balikat. “Ako na lang 
ang lalabas, tulungan mo si Stephanie dito.” 

Naisip niya, buena mano niya ang customer na ito 
kaya gusto niyang makilala iyon. Who knows? Baka 
nag-iba ang schedule ni Madame Hildemar at puwede 
naman pala itong dumalo sa grand opening? Ang sabi 
kasi ng sekretarya nito, nasa Geneva raw ang boss 
niya. Ipinarating nito sa kanya ang congratulations at 
warm regards para sa opening ng Quartessence Café.

“Good morning...” Napalunok siya nang makita 
si Grau na nakaupo sa maliit na mesa sa isang sulok. 
Pero dahil opening day, pinilit pa rin niyang ngumiti 
para maging maganda ang energy vibration ng café. 
Suhestyon iyon ni Clara, ang manghuhula. It works 
everytime, sabi nito. 

“Good morning,” bati rin nito. “I would like 
to have bagel with cream cheese, please. And add 
espresso to that.” Kaswal itong nag-order. 

Bagel at coffee espresso. Sa New York, ito ang 
parati nitong ino-order tuwing tinatawagan siya nito 
sa apartment niya at mag-aalmusal daw sila bago 
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pumasok sa culinary school.

“Bagel and coffee espresso, coming up.” Ginantihan 
din niya ito ng kaswal na pagtanggap ng orders.

Buena mano your face. Natawa siya nang mapakla 
nang sinabi iyon sa sarili.

—————

Parang chocolate bar na nilanggam ang 
Quartessence Café bandang ikapito ng gabi, oras ng 
pag-unwind ng mga inimbita niya. Pakiramdam ni 
Tiffany, para silang mga ipo-ipo—mula kay Miggy, 
ang kanyang assistant baker, hanggang kina Martin, 
Stephanie, at tatlo pang kasamahan sa service crew. 
Kung nakaranas na siya ng matinding grace under 
pressure, ito na iyon.

“Ma’am Tiffany, nahihilo raw po si Kuya Miggy,”  
bulong ni Martin na alalang-alala.

“Samahan mo sa clinic, Martin, sige na,” kalmadong 
tugon niya habang inaasikaso ang mag-asawang 
Swiss na nag-order ng tiramisu. 

Pakiramdam niya, naputol ang kaliwang kamay 
nang marinig ang sinabi ni Martin. Sa lahat ng staff, 
ang baker at assistant cook ang pinakaalaga niya 
dahil ito ang puso ng kanyang negosyo. Pinunasan 
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niya ang namumuong mga butil ng pawis sa kanyang 
noo at lumapit sa mga bisitang kadarating lamang—
sina Bonnie, Gerianna, at Lauren.

“Have a seat, ladies,” magaan niyang sabi 
at iginiya ang mga ito sa natatanging bakanteng 
espasyo. Sinenyasan niya ang isang service crew na 
asikasuhin ang mga kaibigan dahil tinungo naman 
niya ang isang grupo ng kababaihang papaalis na. Si 
Clara iyon, kasama ang iba pang kapitbahay nila sa 
Heloïse’s Place.

“Thank you for coming,” nakangiting saad niya 
sa mga babae. Nasorpresa siya nang inabutan siya 
ng isang pumpon ng tulips ng mga ito.

“Nice place,” sabi ng isa.

“This is it, Tiffany!” mungkahi ni Clara. “Keep it 
up.” Nagbeso ang mga ito sa kanya bago lumabas. 
“At katok ka lang sa unit ko kung kailangan mo ng 
consultant. It’s for free.” 

She instantly felt a bond with this woman. Parang 
kapatid. Parang katulad nina Bonnie, Geri at Lauren.

“You got a good party going on here,” sabi 
ng bagong dating na nabosesan na niya kaagad. 
Nakasuot ng chef uniform si Grau at nakalilis pa ang 
mga manggas nito.
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“Come in.” Pinigil niyang haluan ng drama ang 

pakikitungo niya rito, kahit pagod na siya at gusto 
niyang itulak ito palabas.

“Thank you,” anito. Napanganga si Tiffany nang 
tumuluy-tuloy ang lalaki sa kusina bago pa man niya 
ito masiyasat sa ginagawa nito. 

“Hindi ko naman kailangan ang tulong mo, 
Grau.” Nakahalukipkip ang mga kamay na sinundan 
niya ito roon.

“I know…” saad nito habang tinitingnan ang 
mga naka-clip na orders. “Nakita ko ang assistant 
pastry chef mo, inaalalayan ng isang crew papunta 
sa clinic.” Iginala nito ang paningin sa buong kusina. 
“You designed this kitchen so well. Nice place.” At 
nagsimula itong mambati sa staff niya. Nairita 
siya sa inasal nito, gusto niya itong itulak paalis. 
Pakiramdam niya ay dayuhang mangangamkam ito 
sa sarili niyang republika.

“I don’t need a knight shining armor, Grau,” 
pagmamatigas niya. “Huwag ka magpakadakila.”

“Nobody needs a knight around here, but you 
need a kitchen assistant,” katuwiran nito habang 
nakayuko at inaayos ang eleganteng pinggan ng 
tiramisu. 
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Paroo’t parito ang binata sa ginagawang plating, 

tila may sariling buhay ang mga kamay nito na 
mabibilis na nagsalang ng pastries sa oven o humango 
roon. Tumahimik na lang si Tiffany at nagpadala sa 
anod ng orders at pagbati ng mga bisitang dumarating.

Di kalaunan, nang nilunok niya ang sariling 
pride, pasimple niyang pinagmasdan ang lalaking 
nagtatrabaho sa sarili niyang kusina. Nagustuhan 
niya ang tinig nito kapag nag-uutos sa mga crew. 
Pinagpantasyahan niyang punasan ang noo nitong 
pawisan.

Hindi niya maikakaila ang paghanga sa ginagawa 
ni Grau nang gabing iyon. Kung ibang araw iyon, 
kung ibang pagkakataon iyon, pinahalagahan niya 
sana ang ginagawa nito. Even kiss him. 


