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“Lianne, na-send mo na ba ’yung e-mail kay Mr. 
Santos?” tanong sa kanya ni Miss Deborah, isa sa 
mga superiors niya sa kompanya.

“Yes, ma’am. Kaso wala pa pong reply. Update 
ko po kayo pag may sagot na po siya,” sabi niya rito.

“Okay, thanks. Kapag hindi pa siya nag-reply 
today, sabihin mo sa akin. Kailangan ko na rin kasi 
’yung approval niya para d’un sa budget ng music 
video na gagawin namin. Urgent kasi, eh.”

“Ah, sige po, Ma’am Deb, ako na po ang bahala. 
Huwag po kayong mag-alala.” 

“Salamat. Una na ako sa iyo,” paalam nito sa 
kanya.

Nang makaalis ito ay muli nang itinuon ni Lianne 
ang pansin sa pag-o-organize ng files. Two months pa 
lamang siya sa Philharmony Entertainment and so far, 
masaya naman siya sa kanyang trabaho. Isa siyang 
receptionist slash file manager at laking pasasalamat 
niya na natanggap siya roon. Isa lang naman ang PHE 
sa nangunguna sa music industry sa pagpo-produce at 
pagha-handle ng ilan sa mga kilalang icons at talent 
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groups sa bansa. Hindi sa pagmamayabang, pero ang 
mga talents ng kompanya nila ay iyong mga tipong 
laging nagta-top ang mga kanta sa music charts. 

Marahil ang sikreto sa likod ng tagumpay ng 
PHE ay ang core values na mas kilala sa tawag na 
3Ds—Dedication, Discipline and Drive. 

Ang mga artists nila ay dumadaan sa di birong 
training at kapag handang-handa na ay saka lamang 
magde-debut at ipapakilala sa public. Puspusan ang 
pagsasanay sa talents nila, ang iba ay bumibilang 
ng taon. Hindi lang singing at dancing skills ang 
hinahasa sa mga ito, maging ang chemistry ng mga ito 
sa isa’t isa, pakikiharap sa madla at kung anu-ano pa. 

Pakiramdam ni Lianne ay napakalaking 
achievement para sa isang tao o grupo kapag 
nakapag-debut na ang mga ito.

Dalawa ang branch ng PHE at sa main siya na-
assign. Office work—conferences, contract signing, 
planning—iyon ang trabaho niya. Sa isang mas 
malaking building di kalayuan sa office building ay 
ang training center kung saan ginaganap ang mga 
workshops, practices at sessions ng kanilang mga 
artists. 

Nagmistulang hotel iyon dahil nandoon din 
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ang quarters ng kanilang artists at may mall din 
doon. Hindi pa siya nakakapunta roon, hindi pa siya 
nabibigyan ng pagkakataon. Bihira rin niyang makita 
sa personal ang kanilang mga artists dahil bihirang 
may napapadpad na talent sa kanilang building.

Inayos ni Lianne ang suot na eyeglasses na 
medyo tumabingi na sa sobrang busy niya. Ilang araw 
na siyang nag-aayos ng files dahil iyong pinalitan 
niya pala sa posisyon ay espiya ng matindi nilang 
katunggali, ang Impact Records and Entertainment o 
IRE. 

Nang makatunog na bistado na ito, bigla umanong 
ipinaghahagis at ikinalat ng naturang corporate spy 
ang mga papeles na na-access nito. Siya tuloy ngayon 
ang naglilinis ng kalat nito.

Nakita niya si Miss Mildred, ang executive 
secretary ng kanilang boss, na humahangos papunta 
sa kanya. Nasa mukha nito ang panic at sobrang pag-
aalala.

“Ah, Lianne, pa-order naman ng coffee at pastries 
sa may coffee shop sa baba. Ubos na pala ’yung stock 
natin. May meeting lang ang mga big bosses in thirty 
minutes,” mabilis na sabi nito.

“Ah, sige po.” Pagkatapos itanong dito ang mga 
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o-orderin ay tinawagan na niya ang coffee shop. Nag-
order siya ng sampung Café Americano at sampung 
butter croissants. 

Unfortunately, aabutin daw ng isang oras kung 
ide-deliver ang order niya kaya kailangan niyang 
pick-up-in.

Inilibot niya ang tingin sa lobby kung naroon 
ang messenger nilang si Hansel, pero mukhang naka-
lunch break na ito gaya ng ibang empleyado.

I have no choice.

Nagpalit siya ng flats para mabilis siyang 
makatakbo. Nagpaalam muna siya kay Miss Mildred 
bago tuluyang umalis. Nagmamadaling tinungo niya 
ang elevator pero under maintenance yata iyon. 

Okay. This is not good.

Tinanong ni Lianne ang nag-aayos ng elevator. 
“Kuya, matatagalan pa po ba iyan?”

“Ah, Miss. Pasensya na sa abala. Monthly check-
up kasi ng elevator ngayon. Mga ten minutes pa 
siguro bago matapos.”

Tinungo na niya ang hagdan at nagmamadaling 
tinahak ang daan pababa.
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Hingal na hingal siya nang sa wakas ay marating 

na niya ang ground floor. Lumabas siya ng building 
at tinungo ang coffee shop. Napakaraming tao nga sa 
coffee shop pagpasok niya at busy ang lahat. Lumapit 
siya sa counter.

“Excuse me, gawa na ba ’yung order ko? ’Yung 
sampung Americano at sampung butter croissants?” 
tanong niya sa isang babaeng crew.

“Ah, yes, ma’am.” Tinawag nito ang isang lalaki 
at ipinakuha rito ang mga order niya. Apat na paper 
bag.

“Enjoy your coffee, ma’am,” sabi sa kanya ng 
babae matapos niyang bayaran ang mga iyon. 

Nginitian niya ito bago nagmamadaling lumabas 
ng coffee shop pabalik sa PHE building.

Siguro mayroon pa akong ten minutes.

Binilisan na niya ang lakad at nagmamadaling 
pumasok sa kanilang building. Natuwa siya nang 
makitang okay na ang elevator pero pasara na iyon.

“Wait!” sigaw niya.

Mukhang hindi siya narinig ng mga tao sa 
elevator dahil tuluyan na iyong sumara.



Just for You - Kaylee Policarpio
Ang malas ko naman ngayong araw.

—————

“Johann, may sasakay pa yata. Bakit mo isinara 
’yung elevator?” sita ni Hendrick sa kasama.

“Meron ba? Parang wala naman akong narinig.” 
At binelatan pa siya nito. 

Napailing na lang siya sa pagiging childish nito. 

Nasa main building sila ng PHE para sa contract 
signing dahil in three months ay ilo-launch na sila 
sa public bilang isang grupo at magde-debut bilang 
Metafour.

Metafour dahil apat sila sa group. Minsan, niloloko 
at tinatawag sila ng kanilang co-trainees bilang The 
Great Wall dahil lahat silang apat ay chinito at may 
lahing Chinese. Siya, si Hendrick Go, ang main vocal 
at ang itinuturing na leader ng grupo. Si Marcus 
Han, ang kanilang rapper, ang pinakamatanda. Si 
Xian Chen ang kanilang lead vocal samantalang si 
Johann Sy, ang pinakabata sa grupo, ang sub-vocal 
at main dancer.

Sa wakas, after three years of training, magde-
debut na sila. Akala nga nilang apat ay hindi 
na darating ang araw na ito pero a week ago ay 
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kinausap sila ng kanilang manager at natuwa raw 
ang management sa pinakita nila noong huling 
assessment day. Ginaganap iyon taon-taon. Parang 
judgment day iyon sa kanila dahil nanonood ang big 
bosses sa performance nila at doon ibinabase kung 
handa na ba sila o hindi pa. 

After a few days, na-confirm na nila ang good 
news at sasabak na sila sa paggawa ng kanilang first 
single na ire-release in three months. Napakasaya 
nila dahil ito na ang pinapangarap nila. 

Nang makarating sa fourth floor ng building ay 
bumaba na sila ng elevator. Dahil hindi pa pamilyar 
sa lugar ay nagtungo sila sa reception table para 
magtanong pero walang tao roon.

Oh, great. Nasaan ang receptionist?

Ayaw na ayaw niya ng may nasasayang na oras 
kaya medyo nainis siya. Habang siya ay parang 
bulkan nang sasabog, ang iba niyang kasamahan ay 
cool na cool lang. Halata ang excitement sa mukha 
ng mga ito lalo na si Johann.

“Relax ka lang, Hen. Hindi naman sila magsisimula 
nang wala tayo,” pagpapakalma sa kanya ni Marcus.

“Oo nga. Hindi naman siguro nila babawiin ’yung 
kontrata kung ma-late tayo nang kaunti,” sabi ni 
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Xian na tumingin pa sa relong pambisig nito. “May 
ten minutes pa naman tayo bago magsimula ’yung 
meeting,” nakangiting sabi pa nito sa kanya.

Tumango na lamang siya para i-assure ang mga 
ito na okay na siya pero sa totoo lang ay gusto na 
niyang magtanong sa ibang tao, pero sa malas ay 
wala na yatang empleyado roon. 

Patay ka sa aking receptionist ka.
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Nagmamadaling pumasok si Lianne sa elevator 
pagkabukas na pagkabukas niyon. Hinintay niyang 
makapasok ang iba pang empleyado bago pinindot 
ang close button. Pinindot na niya ang fourth floor 
button.

“Miss, puwedeng pakipindot ng number five?” 
pakiusap ng isang babae

“Makikipindot rin ng seven,” utos ng isang may 
katandaang-lalaki.

Pinindot na niya ang mga nasabing button at 
napabuntong-hininga na lamang.

Malas. Malas. Malas.

Please. Sana po wala nang kamalasang mangyari 
pa. Siguro naman hindi ito titirik—

Tumigil ang elevator at namatay ang mga ilaw 
sa loob. Nasa third floor na sila.

Really? Kakasabi ko lang. Lord naman, eh. Gusto 
N’yo po ba akong mawalan ng trabaho? Akala ko ba, 
kaka-check lang nito?
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Malapit na siyang mapaiyak nang umilaw uli sa 

loob at nag-operate muli ang elevator.

Okay, so testing lang ’yun? Lord, ha? Mahilig Ka 
palang mag-joke. Kanina Mo pa po ako ginu-good-time.

Sa sunud-sunod na kamalasang nangyari sa kanya 
ngayong araw, gusto na lang niyang maglupasay. 

Hindi pa puwede. Kailangan ko pang dalhin itong 
mga dala ko kay Miss Mildred.

Sa wakas, narating uli niya ang fourth floor. 
Nagmamadali siyang nagtungo sa reception desk. 
Mukhang may naghihintay sa kanya roon. 

Dahil nakaharang ang mga ito sa kanyang 
daraanan ay nagpasintabi muna siya. “Excuse me. 
Makikiraan lang.”

Pinaraan naman siya ng mga ito. Umikot na siya 
at tuluyang pumuwesto sa mesa niya. Ibinaba niya 
muna ang mga bitbit at in-entertain ang mga bisita.

“Hi. Pasensya na. Kanina pa ba kayo naghihintay?” 

“Ah, medyo, pero okay lang,” sagot ng sa tingin 
niya ay pinakabata sa mga ito.

Ngumiti lang sa kanya ang dalawa pa, habang 
ang isa ay nakakunot-noo at mukhang hindi maganda 
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ang timpla.

“Sorry talaga, may iniutos kasi sa akin. By the 
way, I’m Lia—” Hindi na niya naituloy ang sasabihin 
dahil siningitan na siya ng lalaking mukhang wala 
sa mood.

“Look, we don’t have time for introductions. 
Kanina pa kami naghihintay rito at male-late na kami 
sa appointment namin,” mahinahon pero may diin 
na sabi nito sa kanya.

Nagulat siya sa inasta nito dahil hindi niya 
inaasahan iyon.

“Ang rude mo naman, Hen,” sabi rito ng 
pinakamatangkad sa grupo.

“I don’t mean to be rude. It’s just that—” 

“Miss, huwag mo na lang siyang pansinin. Mainit 
lang ang ulo niyan. By the way, I’m Xian, and these 
are Marcus, Johann and this hot-headed guy over 
here is Hendrick. Nice to meet you, Miss—?” 

“Lianne, Lianne Umali. Sorry talaga kung 
naghintay kayo nang matagal. My fault,” sinserong 
sabi niya. Binalikan niya ang planner para i-confirm 
ang pangalan ng mga ito.

Hendrick Go (23). Marcus Han (24), Xian Chen 
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(23), Johann Sy (22).

Newbies pala. Pero itong Hendrick na ito, ang 
yabang. Kabago-bago pa lang. Hmp. Ngayon ang 
contract signing ng mga ito.

“May I have your IDs, please?”

Natigilan ang mga ito sa sinabi niya. 

“Miss, kailangan pa ba talaga ng ID? Malapit na 
kasing magsimula ’yung contract signing namin,” 
tanong sa kanya in Marcus. “We actually have a 
pass, nasa guard sa baba. Perhaps you should call 
the lobby.”

“Sorry, gusto ko man kayong papasukin, hindi 
talaga puwede. SOP kasi namin iyon dito sa kom—” 

“Miss, pinaghintay mo na nga kami ’tapos ayaw 
mo pa kaming papasukin. Look, hindi kami na-inform 
na kailangan pa naming magdala ng ID. Dapat nga 
kilala mo kami, hindi lang kami kung hindi pati 
lahat ng trainees ng PHE. Receptionist ka pa naman. 
You should’ve done your research. Alam mo ba ang 
ginagawa mo?” litanya ni Hendrick.

Nakakainis na talaga. Kapag hindi ako 
nakapagpigil. Naku, makikita mong Hendrick ka.

Gusto sana niyang sabihin dito na bago pa 
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lamang siya sa kompanya at mas marami siyang 
importanteng trabaho kaysa sauluhin at tandaan 
ang pagmumukha nitong ipinaglihi sa sama ng loob. 
Pero nagpigil siya. Baka lalo pa nitong baliktarin 
ang sitwasyon at siya pa ang magmukhang masama, 
masisante pa siya.

Duda siya kung nasa job description niya ang 
tandaan at sauluhin ang pagkatao at pagmumukha ng 
daan-daan lang namang trainees ng PHE. Nahihibang 
na ba ito? Baka may sapi? Pinakalma muna niya ang 
sarili at baka kung ano pa ang kanyang masabi.

Breathe in, breathe out.

“Pasensya na talaga pero sumusunod lang ako 
sa company policy.”

“So, ano? Nganga lang kami dito?” naghahamong 
tanong sa kanya ni Hendrick. Pinapakalma ito ng mga 
kasamahan pero palag ito nang palag.

Kaunti na lang na talaga. Last na ’to.

“Eh, kung ipasisante ka kaya namin? You’re not 
doing your job. Isusumbong ka namin kay Big Boss,” 
banta pa nito.

That’s it. I did my best pero ang kulugong ito, 
sinagad ang pasensya ko. “Ikaw, lalaki, sumosobra 
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ka—” 

“Ano’ng kaguluhan ’to? Boys, kanina pa namin 
kayo hinihintay sa loob. Ano pa’ng ginagawa n’yo 
rito sa labas?” sabi ng isang lalaki na sa tingin niya 
ay ang manager ng mga ito. Kasama nitong lumabas 
si Miss Mildred.

“Ayaw po kasi niya kaming papasukin, Kuya 
Eddie,” parang tiyanak na sumbong ni Hendrick sa 
manager nito.

Tumingin sa kanya si Kuya Eddie at si Miss 
Mildred na tila humihingi ng paliwanag sa kanya.

“Ahm, wala po kasi silang mai-present na ID sa 
akin kaya hindi ko sila mapapasok. SOP po kasi, di 
ba po, Miss Mildred, kasi maraming nagpapanggap? 
Iyong mga nakakalusot sa baba?”

Tumango lang ito sa direksyon niya kaya medyo 
nabunutan siya ng tinik.

“Eddie, samahan mo na sila sa conference room,” 
utos ni Miss Mildred.

Tumalima ang mga ito pero bago umalis ay 
binigyan siya ng matalim na tingin ni Hendrick. 
Umiwas siya ng tingin dito.

Baliw lang? Sayang, gwapo pa naman.
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Gwapo? Eww!

Nang silang dalawa na lamang ni Miss Mildred 
ang natira sa reception area, iniabot niya rito ang 
mga dalang paper bag na may kape at croissants.

Nagpasalamat ito bago siya sinabihan. “Hindi 
naman sa mali ’yung ginawa mo pero kasi kapag 
matagal nang trainee, hindi na hinihingan ng ID. 
Karaniwan kasi ’yung ID nila ay nasa manager nila 
para hindi mawala. ’Yun lang mga visitors at walang 
appointments ang hinihingan ng ID,” paliwanag nito 
sa kanya.

Hindi po ako na-orient.

Patay. Ang malas ko talaga. Naging cause of delay 
pa ’yung ginawa ko. 

“Sorry po. Hindi na po mauulit.” Todo hingi siya 
ng paumanhin.

“Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Masasanay 
ka rin. Alam kong walang nakapag-turnover sa iyo 
nang maayos.”
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“Hen, hindi kaya napasobra naman ’yung trato mo 
kay Miss Lianne kanina?” tanong ni Marcus. Nasa 
unit na nila sila.

“Oo nga, ginagawa lang naman niya ’yung 
trabaho niya,” sabat ni Johann.

“Nope, she deserved it. Ginagawa ang trabaho? 
Kapalpakan ang ginagawa niya. She should be fired.”

“Teka, hindi mo kasi naiintindihan,” ani Marcus.

“Ano’ng hindi ko naiintindihan?” tanong niya 
rito.

“Narinig ko kanina. Kinausap kasi ni Miss Mildred 
si Kuya Eddie at nag-apologize. Bago pa lang daw 
kasi si Miss Lianne kaya ganoon. Isa pa, marami raw 
trabaho iyong tao. Mas nag-ingat pa sila sa pagha-
hire kasi corporate spy iyong pinalitan niya. Medyo 
paranoid ang mga tao d’un,” paliwanag ni Marcus.

Okay.

“Still—” Hindi na niya natapos pa ang sasabihin 
dahil nakatingin na nang masama sa kanya ang mga 
kasamahan.
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Sige, konsensyahin n’yo pa ako.

“I really think you owe her an apology,” ani Xian.

“What? No, I think it’s the other way around. She 
owes us an apology. Tayo ang naagrabyado kanina,” 
sabi niya sa mga ito sa naiinis na tono. Mukha kasing 
kinakampihan pa ng mga ito ang Lianne na iyon 
kaysa sa kanya.

“Naagrabyado? Si Miss Lianne ang naagrabyado 
kanina, awayin mo ba naman ’tapos takutin pang 
ipasisisante. Baka kinakabahan na iyon ngayon,” 
sumbat sa kanya ni Johann.

“Okay. Fine,” sabi na lang niya para matapos ang 
diskusyon. “Siguro nga, napasobra ’yung ginawa ko 
kanina. Sige, mag-a-apologize ako sa kanya. Basta 
samahan n’yo ako,” sabi niya.

“Sure, sasamahan ka namin,” sagot ni Marcus.

—————

“Lianne, ipinapatawag ka ni Sir Clark,” bungad 
ni Miss Mildred. 

Bigla siyang kinabahan. Ngayon ba siya sisingilin 
sa eksena niya sa Metafour noong isang araw.

Hindi naman siguro ako masisisante… Kailangan 
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ko itong trabahong ito. “Susunod po ako agad, 
ma’am,” sabi niya. Nag-ayos muna siya ng sarili bago 
nagtungo sa opisina ni Sir Clark o Big Boss. Sa totoo 
lang, araw-araw niya itong nakikita at binabati pa 
siya nito. Lahat naman ng empleyado ay binabati 
nito. Mukha itong approachable at mabait kaya sa 
tingin niya ay hindi siya nito sisibakin.

Contrary sa iniisip ng lahat, hindi hukluban 
sa tanda na napapanot na at malaki ang tiyan ang 
kanilang boss. Sa katunayan, thirty-two years old pa 
lang ito. Naikuwento sa kanya ng ilang empleyado na 
sa edad na twenty-five ay hinasa na ito ng ama and 
five years later ay tuluyan nang ibinigay ang posisyon 
bilang presidente ng kompanya sa anak.

Nakapuwesto si Sir Clark sa likod ng isang 
mahogany table at busy sa pagpirma sa ilang papeles 
nang patuluyin siya sa opisina nito.

“Good morning, sir. Ipinatawag n’yo raw po 
ako?” magalang niyang bungad.

Umangat ang tingin nito mula sa mga papeles. 
“Good morning, Lianne. Maupo ka.” 

Naupo siya sa visitor’s chair sa harap ng table 
nito.

“Sir, sisibakin n’yo na po ba ako?” kinakabahang 
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tanong niya rito.

Natawa ito. “No, I’m not going to fire you. I have 
a proposition to make.” 

Nakahinga siya nang maluwag sa sinabi nito. 
“Ano po iyon, sir?”

“Well, I was thinking na ilipat ka sa Training 
Center,” matipid na sabi nito. 

Napaisip siya sa sinabi nito. Well, medyo stressful 
ang trabaho niya bilang file manager pero medyo 
nakaka-adjust at nasasanay na rin siya.

“Sa kabilang building, sir? Ano naman po ang 
magiging trabaho ko doon?”

“Nabalitaan ko iyong nangyari noong nakaraang 
araw. I must say I was impressed with your dedication 
to your job. You’re strict, you were calm, kaya sa 
tingin ko kayang-kaya mo ang maging dorm manager 
ng mga talent ng company.”

Baka makita ko na naman ’yung Hendrick na iyon. 
Huwag na lang.

“Lately kasi ay nagiging pasaway ang mga 
trainees natin at hindi na sumusunod sa curfew. 
Medyo maluwag tayo sa kanila pagdating sa 
security, so maybe it’s time to discipline them. This 
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job offer comes with free accommodation, at doble 
ng tinatanggap mo dito ang suswelduhin mo,” 
nakangiting sabi nito sa kanya. 

Nanlaki ang kanyang mga mata sa offer nito. 
Doble ang suweldo? Deal na pala ako.

Pagtitiisan na lang ang niya ang kulugong si 
Hendrick kung sakali. 

Napakalaking tulong ng kikitain niya sa pamilya 
niya sa probinsya. Hindi na niya kailangang mag-
rent pa ng apartment. Makakatipid talaga siya dahil 
halos hindi na niya kailangan pang gumastos para 
sa pamasahe.

“Sige, sir, tinatanggap ko na po ang offer ninyo. 
Kailan po ako magsisimula?” tanong niya rito.

“Next week. You can take a few days off para 
makapaglipat ka d’un. Sabihan mo lang si Deborah.” 

“Okay po. Thank you po, sir.”

“Ikaw na ang bahala sa trainees natin ha?” bilin 
nito.

“Makakaasa po kayo.” 

—————

Habang nagliligpit sa kanyang table, naisip ni 
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Lianne na blessing in disguise na rin ang nangyaring 
engkwentro sa kanila ng pugong si Hendrick dahil 
napaganda pa ang trabaho niya. Pero hindi pa rin 
niya nakakalimutan ang pang-aalipusta nito sa kanya. 
Humanda ang lalaki sa kanya pag may ginawa itong 
kalokohan.

Sa totoo lang, ayaw rin naman niyang makipag-
away. Aksaya lang iyon sa oras niya. Isa pa, 
nakakawala iyon ng focus sa trabaho. Baka tuluyan 
pa siyang masisante.

Hindi na lang niya papansinin ang tiyanak na 
iyon. Mas maganda siguro kung iiwasan na lang niya 
ito at kakalimutan na lang ang nangyari. Magso-sorry 
pa siya rito kung kinakailangan.

—————

Isang linggo matapos ang insidente sa pagitan 
nila ni Lianne, natagpuan ni Hendrick ang sarili sa 
main branch ng PHE. Ipinatawag siya ni Sir Clark para 
magbigay ng update sa developments na nagaganap 
sa kanilang debut single na ire-release three months 
from now.

Sa kasalukuyan ay kino-compose na nila ang 
kanilang magiging debut-single na “Just 4 U” ang 
title. Sa kanya nakaatas ang lyrics habang kina 
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Marcus at Xian ang tono. Si Johann, sa choreo. Sa 
totoo lang, wala siyang gaanong progress sa lyrics. 
Hindi pa siguro niya nahahanap ang inspirasyon 
para mahagilap ang makabuluhang titik. Ayaw 
naman niyang basta-basta na lang iyon. May pagka-
perfectionist kasi siya pagdating sa musika.

Pero may iba pa siyang pakay sa pagpunta sa 
main branch at front lang nila ni Johann ang pagre-
report. Gusto na kasi talaga niyang humingi ng 
tawad personally kay Lianne dahil sa di magandang 
pagtrato niya rito noong nakaraan. Alam niya sa 
sarili na napasobra siya, ayaw lang siguro niyang 
tanggapin iyon dahil ma-pride siyang tao. Ayaw 
niyang nagpapatalo at ayaw niyang siya ang unang 
bumibigay pero na-realize na niya na wala naman 
talagang kasalanan si Lianne at siya talaga ang may 
mali. Dala marahil ng stress at pagod kaya niya 
nagawa iyon dito.

Dapat kasama niya ang buong grupo pero dahil 
may photoshoot pa sina Marcus at Xian ay silang 
dalawa lamang ni Johann ang naroon. Sumakay sila 
sa elevator at pinindot ang fourth floor button.

“Kuya Hen, ano? Handa ka na bang makasagupa 
ulit si Miss Lianne?” biro nito, umaakto pa na 
nakikipagsuntukan.
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He smirked. “Hindi ako nagpunta rito para 

makipag-away. Nandito ako para makipagbati sa 
kanya, ikaw talaga.” Pinitik niya ang ilong nito.

“Aray naman, Kuya Hen. Binibiro lang kita, eh. 
Kailangan talaga nananakit pa.” Lumapit ito sa kanya 
at nasa aktong gaganti sa pamamagitan ng pagpingot 
sa kanyang ilong pero hindi na nito iyon naituloy 
dahil nakarating na sila sa fourth floor. 

Dali-dali siyang lumabas ng elevator. Habang 
palapit sa reception desk ay napansin niyang wala na 
namang tao roon. Napangiti siya nang mas lumapit 
at makitang naroon ang receptionist, may inaayos 
lang na files sa lower drawer kaya hindi niya agad 
napansin kanina. 

Tumikhim siya para kunin ang atensyon nito. 
Mukhang narinig naman nito iyon dahil napapiksi 
ito at mukhang nagulat. Nawala ang sasabihin niya 
nang humarap ito sa kanya.

Hindi ito si Lianne?

Bigla siyang kinabahan. Napatingin siya kay 
Johann na mukhang nagulat din. Mukhang pareho 
sila ng hinala tungkol sa sinapit ni Lianne.

Nasisante nga kaya ito?
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“Yes? How may I help you?” tanong ng babae.

“Ah, ikaw ba iyong bagong receptionist?” tanong 
niya.

“Yes, sir. My name’s Cherrie. Five days ago pa 
lang ako dito, dati po kasi akong nasa production 
department. Bakit po?” 

“Ah, wala lang. By the way, may alam ka ba sa 
kung ano’ng nangyari d’un sa dating receptionist 
dito?” 

“Ah si Lianne po ba?” Tumango si Hendrick. 
“Umalis na po kasi siya about a week ago. Nagulat 
nga rin po kami nang malaman namin na aalis na 
siya dito,” malungkot na sabi nito.

Napuno siya ng guilt dahil sa nalaman. Dahil 
kaya sa kanya kaya ito nawala sa kompanya?

“Ahm, may alam ka ba kung bakit siya umalis?” 

“Bakit po? Kaano-ano niya po ba kayo?” parang 
medyo nagdudang tanong nito.

Kaano-ano? Mortal enemy?

“Actually, manliligaw siya ni Miss Lianne,” sabat 
ni Johann.

Mukhang naiskandalo ang receptionist sa 
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narinig pero nakahuma ito kaagad. “Manliligaw ka 
ni Lianne?”

Sinipa niya si Johann sa tuhod kaya napaigik ito 
sa  sakit. “Huwag kang maniniwala dito. May topak 
iyan. Kaibigan namin si Lianne, at actually, nandito 
ako para sana makausap siya pero wala na pala siya 
rito,” paliwanag niya.

“Ah, ganoon ba?” Mukhang naniwala naman ito 
sa sinabi niya. “Sa pagkakaalam ko, ipinatawag siya 
ni Sir Clark ’tapos nagliligpit siya nang maabutan ko 
dito ’tapos nagpaalam siya sa amin na aalis na nga 
siya,” ani Cherrie.

Sumatsat si Johann. “Nasa huli talaga ang 
pagsisisi,” pagpaparinig pa nito.

Tiningnan niya ito nang masama, bago ulit 
binalingan ang receptionist. “Salamat. Nand’yan ba 
si Sir Clark? Magre-report lang kami sa kanya.” 

Hiningan din sila ni Cherrie ng ID at matapos 
suriin iyon ay ngumiti ito sa kanila. “Pakihintay na 
lang si Sir Clark sa conference room.”

“Paano ’yan, Kuya? Wala na pala si Miss Lianne 
dito,” malungkot na sabi ni Johann habang naglalakad 
sila. Parang mas affected pa ito kaysa sa kanya. 
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“Bakit parang super-affected ka naman yata? 

Hindi kaya may gusto ka sa kanya kaya nagpumilit ka 
pang sumama sa akin kasi gusto mo siyang makita?”

Halatang nagulat ito sa sinabi niya at nagsimulang 
maglilikot ang mga mata nito. Huli ka.

“H-hindi, ah. Ikaw kaya ang nagpasama dito 
at saka, gusto ko ring makita kung magso-sorry ka 
ba talaga sa kanya. Isa pa, baka kasi awayin mo na 
naman siya.”

Lame excuse. Huli ka na, Johann.

—————

Tinanong sila ni Sir Clark kung mayroon pa 
silang gustong itanong bago ito bumalik sa opisina 
nito. 

Huminga muna si Hendrick nang malalim saka 
pinakawalan iyon. “Sir, ah… alam n’yo po ba kung 
nasaan si Lianne? ’Yung dati pong receptionist?” nag-
aalangang tanong niya. Napakamot pa siya sa ulo. 
Ganoon siya kapag nahihiya o kinakabahan.

“Si Miss Umali? Bakit mo siya hinahanap?” balik 
nito.

“G-gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa 
kanya. Alam n’yo na po siguro ’yung… Hindi po naging 
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maganda ’yung trato ko sa kanya. Nakokonsyensya 
po ako kaya nagpunta kami rito to apologize and also 
to clear her side, pero wala na pala siya rito.” 

“Ah, ganoon ba? She left about a week ago, but 
I didn’t fire her. It was her own decision to leave 
and it didn’t have anything to do with the incident,” 
paliwanag ng big boss.

Nakahinga siya nang maluwag pero gusto pa rin 
niyang mag-sorry sa dalaga.

“Pero, Sir, puwede ko po kayang malaman 
ang address niya o ’yung bago niya pong 
pinagtatrabahuhan?” eager na tanong niya rito.

“Well, I suggest you wait,” Sir Clark said with a 
playful smile. “She’ll find you.”

Nagkatinginan sila ni Johann. Ano raw?
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Pagod at ngawit na ang buong katawan ni Lianne. 
Naglilipat siya ng mga gamit sa bagong titirhan 
na nasa training center ng PHE. Nasa ground floor 
ng building ang kanyang unit. Huling kahon na 
itong bitbit niya, matatapos na rin siya sa wakas sa 
paghahakot.

Unang tapak pa lamang niya sa building ay 
namangha na siya. May dalawampung palapag 
iyon. Nasa lodging area siya ngayon kung saan 
matatagpuan ang units ng mga trainees at iba pang 
empleyado. 

Iniisip niya kung ilang units kaya ang maa-assign 
sa kanya nang bumukas mula sa ilalim ang dala-dala 
niyang kahon kaya nahulog ang mga laman niyon. 
Mga measuring spoons at cups ang mga iyon na 
ginagamit sa pagbe-bake, na hobby niya. Buti na lang 
lang at pawang yari sa plastic ang mga iyon kaya 
hindi nabasag.

Pinupulot niya ang mga nahulog na mga gamit at 
ibinabalik iyon sa inayos na kahon nang mapansing 
may isa pang pares ng mga kamay na tumutulong sa 
kanya. Sinipat niya ang mukha nitong nakayuko at 

4 
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nagtama ang kanilang mga mata.

OMG. Totoo ba ang nakikita ko?

Na-starstruck siya sa kaharap. Hindi niya akalain 
na sa unang araw pa lang niya sa building ay makikita 
na kaagad niya ito. Ang kanyang ultimate crush. 
Hindi siya puwedeng magkamali, sa antukin pa lang 
nitong mga mata, bagsak na buhok, matangos na 
ilong at mapupulang labi, walang duda, ito nga si 
Chase Carlson Dominguez o mas kilala sa tawag na 
C2 na screen name ng lalaki.

Iniabot sa kanya ni C2 ang huling gamit na 
pinulot nito sa sahig. Tinanggap niya iyon na parang 
itinulos pa rin sa puwesto dahil hindi niya magawang 
ialis ang tingin dito.

Tinapik nito ang balikat niya at tumayo na at 
umalis. Medyo malayo na ito nang matauhan siya.

“Salamat!” sigaw niya sa likuran ng lalaking 
palabas na ng building.

Hindi ito lumingon, pero itinaas nito ang isang 
kamay at nag-okay sign sa kanya nang nakatalikod. 
Nakatitig pa rin siya sa dinaanan nito hanggang sa 
mawala ang binata sa kanyang paningin.

Hindi niya akalain na ang una niyang makikita 
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ay ang crush niyang si C2. Iba pala talaga ang feeling 
kapag nakita mo sa personal ang iniidolo mo. Matagal 
na niyang hinahangaan si C2 at ang grupo nitong 
InTENsity na binubuo ng sampung miyembro. Isang 
taon na rin ang nakalipas nang mag-debut ang grupo 
pero ang layo na kaagad ng narating ng mga ito. Sa 
kasalukuyan, ang InTENsity ang pinakasikat sa lahat 
ng male groups na hina-handle ng PHE.

Ewan ba niya kung bakit si C2 ang naging bias 
niya sa grupo. Marami ang may ayaw rito dahil 
may pagka-snob daw ito sa mga fans kumpara sa 
iba pang members ng grupo, pero iyon marahil ang 
nagustuhan ni Lianne rito, may pagka-mysterious kasi 
ito. Ang lakas din ng appeal nito, kahit nga siguro 
tumayo lang ito sa gitna ng mall na puno ng tao ay 
ito pa rin ang una niyang mapapansin. Minsan na rin 
siyang nakapunta sa isa sa mga gigs ng mga ito at 
masasabi niyang magaling talaga ang grupo. 

Pero nakakahiya. Tulaley ako kanina.

Nainis siya sa sarili. Hindi na dapat uli mangyari 
iyon. Dapat composed na siya at kalmado tuwing 
makakakita ng celebrity dahil baka mapaghalatang 
die hard fan siya ng mga ito. Empleyado siya ng PHE 
at nandoon siya para magtrabaho, hindi para mag-
fan girl.
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Malapit na siya sa kanyang unit nang may 

mapansing pababa ng escalator: sina Marcus at Xian.

Mukhang nakita siya ng mga ito. Naroon ang 
recognition sa mukha ng dalawa at mayamaya ay 
tinawag ng mga ito ang pangalan niya. Kumaway pa 
ang mga ito sa kanya.

Hindi pa ako ready na makita sila at mag-sorry. 
Nahihiya pa ako. Saka na kapag kumpleto na sila.

Nagpa-panic na siya pero naisip niyang malayo 
pa ang mga ito kaya puwede pa niyang takasan. 
Itinaas niya pa ang pagkakabuhat sa dala-dalang 
kahon para matakpan ang kanyang mukha saka 
nagmamadaling tinungo ang unit niya. 

“Miss Lianne!” narinig niyang tawag muli ng 
dalawa, pero hindi na niya pinansin.

Dere-derecho siyang pumasok sa kanyang unit. 
Nakahinga siya nang maluwag dahil mukhang hindi 
siya nasundan ng dalawa.

Sooner or later ay hindi mo rin maiiwasang 
makaharap sila, kontra ng isang bahagi ng kanyang 
isip. Bahala na.

—————

“What? Nandito si Lianne sa building?” hindi 
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makapaniwalang tanong ni Hendrick kina Marcus at 
Xian. “Yup, kaso tinakbuhan niya kami. Ayaw yatang 
magpakita sa atin,” natatawang sabi ni Marcus.

“Si Kuya Hen siguro ang dahilan,” sabi ni Johann.

Tiningnan niya ito nang masama pero hindi man 
lang siya nito pinansin. “Alam n’yo ba kung saan ang 
unit niya?” sa halip ay tanong niya sa dalawa.

“Hindi, eh. Ang bilis nakapagtago,” sabi ni Xian.

“Ganoon ba?” Napabuntong-hininga na lang siya. 
Well, at least alam na niya kung nasaan ito.

Ito siguro ang ibig sabihin ni Sir Clark kanina. 

Pero paano siya makakapag-sorry kung 
pinagtataguan sila nito?

“Huwag kang mag-alala, Hen. Marami ka pang 
chance para makita siya at makapag-sorry. Ngayon 
pang sa iisang building na lang kayo nakatira, hindi 
malayong magkita kayo one of these days,” ani 
Marcus.

Tumango lang siya rito. Ipinagpatuloy na nila 
ang pagkain. Tumunog ang kanilang doorbell.

“Baka ’yan na ’yung checker,” sabi ni Xian.

“May bago na?” tanong ni Marcus.
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Tumango si Xian. “Kararating lang daw kanina 

sabi ni Mommy Liza.” Si Mommy Liza ang Lodging 
Coordinator nila.

“Ako na,” sabi ni Johann na tumayo na para 
magtungo sa pinto upang pagbuksan ang bisita. “Miss 
Lianne?” narinig nilang gulat na tanong nito. 

Narinig nila iyon kahit nasa kusina sila.

Bumilis ang tibok ng puso ni Hendrick dala ng 
kaba. Nagkatinginan silang tatlo na natira sa kusina.

“Here’s your chance. Don’t lose it,” ani Marcus.

Tumayo na silang tatlo at nagtungo na rin sa 
living room.

—————

Pagkatapos niyang maglipat kanina ay dumerecho 
siya sa office ni Miss Liza, ang Lodging Coordinator 
nila at siyang magiging bagong immediate superior 
niya. Mukha naman itong mabait kaya sa tingin niya 
ay makakasundo niya ito.

Bukod sa ibang administrative at clerical duties, 
ang mga units sa ground floor ang naka-assign sa 
kanya. Ibinigay ni Miss Liza sa kanya ang listahan ng 
mga i-che-check niya at nawindang siya. Puro sikat 
na groups ang babantayan niya at kasama doon ang 
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InTENsity. Pero parang gusto na niyang mag-backout 
nang mapansin ang pangalan ng grupong Metafour.

Ito ang suite na ipinanghuli niya. Mababait ang 
iba pang grupong nadaanan niya kanina maliban sa 
isa, ang Fillie Pink, isang all-girl group na may bubble 
gum concept. Kilala niya ang grupo dahil sikat na rin 
ang mga ito pero hindi niya akalain na sa kabila ng 
pagiging sweet sa harap ng camera ay iba pala ang 
ugali ng mga ito. 

Nagalit ang leader na si Natalie sa kanya 
namamahinga raw ang mga ito. Sa susunod daw, 
unahin niya ang unit ng mga ito gaya ng ginagawa 
ng pinalitan niya para hindi siya nakakaistorbo.

Naisip ni Lianne na kanina pa siyang nasa harap 
ng suite ng Metafour. Sa wakas, naglakas-loob siyang 
kumatok. 

Napangiwi siya nang bumukas ang pinto.

—————

“G-good evening. Ako nga pala ’yung bagong 
checker n’yo. Lianne Umali,” nagawa niyang sabihin 
matapos ang may kahabaang katahimikan sa gitna 
nilang lima. Awkward…

Nakaupo na siya sa sofa sa living room. Inalok 
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siya ni Xian ng gusto niyang inumin pero tumanggi 
siya.

“Oo nga pala.” Kinuha niya ang clipboard 
niya kung saan naka-attach ang attendance sheet. 
“Pakipirmahan nito.” Iniabot niya kay Johann ang 
clipboard. “Sabihin n’yo lang kung may problema 
dito sa unit, sa gripo, drainage, kung may pundidong 
ilaw…” 

“So far, wala naman,” ani Hendrick na nakaupo 
sa kabilang tabi niya. Mukhang hindi ito mapakali. 
“Wala naman tayong problema, di ba guys?” sabi nito 
sa mga kasama. 

Ewan niya pero parang may ipinahihiwatig ito.

“Ah, oo, wala kaming problema, Miss Lianne. 
Teka. May gagawin pa pala ako. Maiwan ko muna 
kayo diyan, doon lang ako sa kusina,” paalam ni Xian.

“Kami rin, may gagawin pa rin pala kami ni 
Johann.” Hinila ni Marcus si Johann mula sa kanan 
niya at kinaladkad ito patungo sa isang silid.

Silang dalawa na lang ni Hendrick ang naiwan 
sa living room.

“Sige, aalis na rin ako. ’Bye,” paalam niya 
matapos tumayo. Akala ko ba, magso-sorry ka? This 
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is the perfect time.

Basta ang alam ni Lianne, umurong na ang dila 
niya.

Nakahakbang na siya nang hagipin ni Hendrick 
ang pupulsuhan niya.

“Wait, please stay. May gusto lang akong sabihin 
sa iyo,” sabi nito. 

Parang na-hypnotize siya at natagpuan na ang 
sarili na bumabalik sa upuan. Was it his soothing 
voice? His commanding presence? Or his pleading 
eyes?

Ano’ng pinagsasasabi mo? Nangawit lang ang 
binti ko kaya ako umupo ulit.

“Look, I just want to say sorry for what happened 
before. H-hindi naging maganda ’yung start natin. I’m 
sorry for being rude, it’s just that I’m really so stressed 
out that time. Sorry kung ikaw ang napagbuntunan 
ng galit ko. I’m really sorry, I didn’t mean it when I 
said na ipapatanggal kita sa trabaho. I really went 
overboard. Again, I’m really sorry.” 

Napatulala siya rito. Hindi makapaniwala sa mga 
narinig. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Napansin 
niyang namumula ang mga pisngi nito at napakamot 
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pa sa ulo.

Si Hendrick Go, ang pinakamasungit na nilalang 
na nakilala niya sa buong buhay niya, nag-sorry?

Wow. May himala.

Huminga muna siya nang malalim bago nagsalita.

“Actually, I also want to apologize.” Napabaling 
ito sa kanya. “Hindi ko kasi alam na hindi na pala 
hinihingan ng ID ang mga trainees. Sorry kung na-
delay pa kayo sa appointment n’yo dahil sa akin. 
Sorry ulit, ha,” patuloy niya.

“You didn’t have to apologize. Sumusunod ka 
lang sa policy ng kompanya. It’s entirely my fault,” 
sabi nito.

“Hindi. Kasalanan ko. Hindi sana tayo nagkaaway 
noon,” giit niya.

“Wala ka ngang kasalanan,” naiinis nang saad 
nito.

“Meron nga. Ang kulit mo.” Medyo naiinis na 
rin siya.

“Hindi ba kayo titigil na dalawa? Ang ingay n’yo,” 
sabi ni Xian bago ito pumasok uli sa kusina.

“Let’s just call it quits para matigil na ito,” sabi 
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na lang niya.

“Fine by me. So paano ’yan, okay na tayo?” 
nakangiting tanong nito.

Napatulala yata siya rito. Ibang-iba ang dating 
nito sa kanya ngayong nakangiti ito. Lalong naningkit 
ang mga mata nito, which she found really… adorable.

No way. Erase. Erase. Erase.

Tama. Antok lang ito.

“Okay ka lang?” tanong ni Hendrick.

“Ah, oo. Okay lang ako,” palusot niya.

’Yung smile kasi ang may kasalanan, eh.

Inilahad nito ang kamay sa kanya. “Friends?” 
tanong ni Hendrick.

Umakto muna siyang nag-iisip. “Sige na nga. 
Friends,” sagot niya na kunwari ay napipilitan lang 
sabay tanggap sa nakalahad nitong kamay. Napakainit 
ng palad nito at tila siya napaso kaya siya na ang 
unang bumitaw. “A-ah, paano? Alis na ako,” paalam 
niya at mabilis na nagtungo sa pinto. Napapihit siya 
pabalik nang may maalala.

Nakasunod pala sa kanya si Hendrick at 
nagkagulatan pa sila.
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“May nakalimutan ka?”

Kinuha niya sa sukbit na sling bag at inilabas ang 
dalawang paper bag at iniabot ang mga iyon dito. 
“Cookies ang mga iyan. Ako mismo ang nag-bake 
kaninang umaga. Sana magustuhan n’yo, gift ko sa 
mga occupants sa ground floor. Sa inyo na rin ’yung 
isa pang bag, hindi kasi kinuha ng Fillie Pink ’yung 
para sa kanila, diet raw sila, eh,” sabi niya, naging 
madaldal dahil sa kaba.

“Uy, salamat. Guys, cookies,” tawag nito sa mga 
kasamahan na agad naipon sa sala. 

Pinagkaguluhan ng apat ang pasalubong niya.

“Ang sarap nito, Miss Lianne,” puri ni Johann.

“Lianne na lang, hindi naman nagkakalayo ’yung 
mga edad natin,” sabi niya. “O paano, kita-kits na 
lang bukas.” Hanggang sa makapasok siya sa sariling 
unit ay may nakapaskil na ngiti sa kanyang mga labi.


