
Love Chase - Mika Edelstann

Gone with the Wind. Iyon ang sumagi sa isip ni Lauren 
nang tumuntong siya sa malaking bahay ni Hobson, 
ang kanyang boyfriend. May party daw kasi doon 
dahil, wala lang. Katuwaan lang daw ng ama nito. 
Tila southern style mansion ang dating ng gusali. May 
dalawang Greek columns sa harap at may puno ng 
gumamela sa magkabilang tabi, hitik sa bulaklak na 
pula at puti. Maski ang hangin, amoy-mayaman. She 
smelled a combination of varnished wood, lemon, 
and antique. 

Mas lalo siyang nabighani nang makarating sila 
sa salas. Sinasala ng tila disiplinadong mga tangkay 
ng bougainvillea ang liwanag na pumapasok sa 
French bay windows ng maaliwalas na silid. Ivory ang 
kulay ng dingding. Bumagay sa copper and crystal 
chandelier na nakasabit sa gitnang kisame. 

Hindi niya halos narinig si Hobson nang 
magpaalam ito at iwan siya dahil ipinatawag daw 
saglit ng ama. Tinugon niya ito ng, “Oo,” nang ayain 
siya nitong samahan ito sa pinakaloob ng bahay. 

Napako ang tingin niya sa mural ng masquerade 
ball, circa Renaissance period. Naka-maskara ang 
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mga nasa larawan at tila engrandeng okasyon iyon. 
Halos marinig niya ang musika ng pagtitipon. 

Dumako ang paningin niya sa maliit na entablado 
sa isang tabi ng maluwag na salas slash ballroom. 
Nakahanda na doon ang sound system, mga drums, 
saxophone at keyboard. May arkiladong jazz band 
para sa okasyon, obviously.

Ang suwerte-suwerte niya at siya ang niligawan 
ni Hobson at sineryoso. Dati niyang client ito, 
nagpagawa ng isang advertisement para sa real estate 
business ng pamilya. Nang tumawag ulit, akala niya 
returning client. Iyon pala, gusto siyang i-date. It’s 
not bad to dream of marrying a millionaire. Iyon ay 
kung mahal mo ito. Her dream scrapbooking works! 
Iyong kagugupit niya’t kakokolekta ng mga larawan 
ng eligible, rich bachelors, na suhestiyon ni Madam 
Heloise sa workshops nito, nagkatotoo. 

Iyon naman talaga ang gusto niya: ang makatagpo 
ng lalaking mayaman. Hindi sa materyosa siya. Hindi 
rin dahil sa habol niya ang yaman nito. Maganda ang 
trabaho niya at sobra-sobra pa ang kinikita niya. Pero 
sa tingin ni Lauren, ibang klase ang ugali ng totoong 
mayayaman. 

They are generous, they give; they’re profound in 
their thinking. 
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Gusto niyang makapag-asawa ng milyonaro 

dahil, wala lang. 

Umakyat siya sa baitang ng grand staircase na 
kulay ivory at mas pinagmasdan ang ga-cathedral 
na espasyo. 

Napakanta siya ng pinasikat ni Alicia Keyes na 
narinig niya kanina habang nagmamaneho; di baleng 
kahit pusa ay nagtatago kapag naririnig siya. Isa pa, 
mababa ang boses niya kumpara sa nasabing diva 
kaya hanggang secret desire na lang ang kagustuhan 
niyang kumanta. 

Dahil nakalingon sa dinaanan, hindi niya nakita 
ang bulto ng katawang nagmamadaling bumaba 
habang nakikipag-usap sa cellphone. Napa-oops siya 
pero huli na.

Nawalan siya ng panimbang, hindi niya natantiya 
ang tatapakang baitang. Ipapaubaya na sana niya 
ang katawan sa pagkahulog, nga lang ay hindi ito 
nangyari. Nakalingkis na sa kanya ang bisig ng kung 
sinumang bumangga sa kanya.

“Will you watch where you’re going?” malamig 
nitong singhal sa kanya.

“You watch where you’re going. Ikaw ang 
nakaharap,” sabi ni Lauren. Bahagya pang nanginginig 
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ang kanyang mga kalamanan dahil sa kamuntikan 
nang aksidente. “But then I’m sorry. Hindi ko 
sinasadya.”

May sasabihin pa sana siya pero hindi niya 
naituloy dahil nakatingin siya mismo sa mga mata ng 
sumagip sa kanya. And his eyes hypnotized her. She 
hadn’t had an experience like that before and it felt 
both comfortable and unsettling staring at those orbs.

Naniningkit ang mga matang iyon, tila sinisisid 
ang kailaliman ng kanyang pagkatao. She felt naked 
all of a sudden. Then ashamed. Dahil parang nakangiti 
ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. 

Ngayong nabuksan na ang kanyang kaloob-
looban, tinutuya ba siya nito? Bago pa siya nakakilos, 
isinandal na siya nito sa balustre saka binitawan. Kaya 
ganoon na lamang ang protesta ng buong katawan 
niya. Tila alam ng katawan niya na ligtas ito kapag 
nasasalikop ng estrangherong iyon.

“Sa susunod umakyat ka nang maayos,” sabi nito, 
at mabilis na bumaba sa natitirang mga baitang.

Sinundan niya ng tingin ang lalaking halatang 
malapad ang mga balikat kahit na nakasuot ng itim 
na coat and tie. This must be Crispin, Hobson’s 
obscure brother. The nerd, workaholic one. Pero hindi 
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yata tumutugma ang impression niya sa kuwento 
ni Hobson tungkol dito. Dahil ang nakikita niyang 
papalabas ng malaking pinto ng bahay ay parang 
ang marquis sa nabasa niyang regency romance 
novel. O baka naman dahil nakadamit-pormal ito at 
naglalakad na tila ang tigas ng katawan. 

Parang si Ken the Mannequin ito, iyong sinusuotan 
ng mga tuxedo at barong sa shop ng tiyahin niya. 
Natawa siya sa naisip.  

Truly, Hobson had a unique family. Parang 
symbolic art yata ang pamilya ng kanyang nobyo. Tila 
may mga kuwento pang napapaloob sa bawat kulay, 
bawat bilog, tatsulok, at parisukat. And it would be 
fun to uncover what lies beneath. 

Awtomatiko niyang inayos-ayos ang party dress 
kahit wala naman iyong gusot. Sadyang pinausad niya 
ang kamay sa balustre habang pababa ng hagdanan. 

“There you are.” Si Hobson iyon. Nakabalik na 
pala itong muli sa salas galing sa kung saan. “Come, 
let me show you around the house.”

Pinindot nito ang isang light switch at kumalat 
ang banayad na ginintuang liwanag sa salas. 

“Iyang chandelier na iyan, nakuha ng Kuya ko sa 
isang ginigibang lumang bahay sa France,” panimula 
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ng lalaki.

“Talaga?” Now she’s getting more and more 
curious about Hobson’s brother’s activities. “Hindi 
mo pa naikuwento na pumunta kayo sa France.”

“No. Siya lang. Nag-backpack iyan papuntang 
Europe. Research daw ng industrial screws, nuts and 
bolts ang dahilan. ’Tapos pagbalik dito, may bitbit-
bitbit siyang maalikabok na sako. Iyan ang laman,” 
sabi nito sabay turo sa chandelier na kumikinang ang 
mga crystal beads sa liwanag. 

“Amazing. Nakalusot sa Customs.” Iniisip niya 
na maaaring national treasure ito ng France kung 
totoong antigo iyon.

“Oo, parang ganoon,” sabi nito at nagkibit-
balikat. “At saka, madalas kapag umaalis siya, hindi 
parating eroplano ang sinasakyan. Minsan, iyong yate 
niya. Minsan, nakikisakay sa private planes ng mga 
kaibigan. Island-hopping at cross-country travelling 
ang ginagawa. Hindi ko alam kung paano naipuslit 
ang antique chandelier na iyan.”

At nakita niya sa isang display cabinet ang isang 
tila lumang-lumang fountain pen. Swiss Painter 
Paul Klee’s brush, 1936, sabi sa plaque na nakadikit 
sa stand niyon. Kulang na lang maghukay ng Ming 
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dynasty vase ang lalaki, puwede na itong gumanap 
na Indiana Jones, iyong fictitious archeologist. Well, 
si Crispin siguro iyong kung nagkaanak si Indiana 
Jones sa isang oriental empress.

“So, tumira si Crispin sa Europe?” tanong niya 
sa nobyo.

“Most of his life,” saad nito habang iginigiya siya 
sa maaliwalas na aklatan, ang paboritong silid daw 
ni Hobson. “Doon siya pinag-aral ni Mommy mula 
Kindergarten hanggang college.”

“At ikaw, mas pinili mo ang Ateneo?” tanong niya 
rito.

“Pinayagan lang nila akong mag-travel nang 
gumaling na ang asthma ko. And that’s when I turned 
twenty-one. Nawala na lang nang basta ang hika ko.” 

“You outgrew it.” Tumango-tango si Lauren dahil 
naunawaan niya sinabi nito.

—————

Malakas ang hampas ng alon sa baybayin kaya 
siguro walang nagkainteres na lumusong sa tubig-
dagat. Nakahinga si Lauren, naririto ulit siya sa isa sa 
paborito niyang lugar kasama ang minamahal niyang 
mga kaibigan. She’d a lot to share.
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“Si Hubert Guevara naman, kamukha ni Hobson, 

pero mas maamo ang mukha ni Hobson. Siguro 
dahil negosyante kaya hayun, palaging guarded ang 
expression ng mukha ng tatay nila,” sabi niya, at 
uminom ng paboritong iced lemongrass tea. 

Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa kanyang 
mga kaibigan at sa asawa ng mga ito. Tulad ng 
nakaugalian, heto sila at nagpapahinga sa beach 
resort na pag-aari nina Gerianna at Zacheus. 

“But this Crispin is different. Hindi siya kahawig 
ng tatay at kapatid niya. Iniisip ko, baka dahil matagal 
siyang nawala sa bahay. Sa boarding school sa Europe 
pala iyon lumaki.”

“I know Crispin,” sabat ni Zach.

“Ah, oo. Kung fu students ang dalawang iyan,” 
Gerianna said with pride in her voice.

“We share techniques. Magaan siyang kasama 
sa practice,” dagdag ng asawa nito. “He’s an antique 
afficionado, right?”

“So may panahon pa pala siya sa Kung fu,” 
nagtatakang sambit ni Lauren. “Akala ko workaholic 
iyon at walang inatupag kundi pagmemekaniko.”

“Talaga? Hindi ko alam iyon,” ani Zach. “Regular 
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na nakikipag-practice sa ’kin at palagi siyang nasa 
oras kung dumating.”

“Obsessive-compulsive,” hatol ni Bonnie.

“Not necessarily,” pagtatanggol ng asawa nitong 
si Charlie sa kapwa lalaki. Disiplinado raw kasi 
si Crispin at tama sa oras kung dumating sa mga 
meeting ng negosyo niya. “May Asperger’s Disorder 
siya, pero nasa mild spectrum. And I think that’s what 
makes him brilliant.”

“Naku, kayo ah. Hindi ibig sabihin na dahil may 
Asperger’s ang isang tao ay hindi na siya normal. Sa 
totoo lang, mas normal pa nga sila kaysa sa katulad 
nating tinatawag na ‘normal’. Cripin’s a cool guy, 
like my man here,” sabi ni Gerianna at sumandal sa 
asawa. Halatang mahal na mahal nito si Zach. 

Natulungan nito na gumaling ni Zaccheus sa 
malubhang trauma na hatid ng nakaraan nito. 
Aktibista ang asawa nito noon, na-kidnap at na-
torture. Mabuti na lang at nagawa nitong tumakas, at 
naalagaan nga ni Gerianna na noon ay naninirahan 
sa kabundukan. “Si Crispin na lang kaya ang i-date 
mo, ha, Lauren?”

Naalala niya ang unang pagkikita niya at ng 
lalaki. Ang sari-saring pakiramdam na bumalot sa 
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kanya. 

“No way!” sabi niya. “He’s arrogant. Ang amo-
amo ni Hobson, ang bait-bait. Kulang na lang basbas 
ng Papa sa Roma, santo na. At saka hindi workaholic. 
Iyon ang gusto ko. End of story.”

“Hobson Guevara?” ulit ni Gerianna na laging ’in 
the know’ sa mga social affairs, palibhasa publisher. 
“Kapatid ba talaga siya ni Crispin?”

“Yup. Magkapatid sila. Kaya lang laking Catholic 
school si Hobson, hindi sosyal. He writes poetry, 
composes old world ballads, and teaches Philosophy 
at Ateneo,” paglilinaw niya. “Magkaibang-magkaiba 
sila ni Crispin.”

“Ba’t ’yung isa, parang itinapon yata sa pagkalayo-
layong boarding school. Imagine, five years old, 
pinaalagaan na sa kung sinong governess sa kung 
saang boarding school!” saad ni Bonnie at hinawakan 
ng dalawang kamay ang mga braso ni Charlie. 
Tila gustong sabihin sa lalaki na, ‘Hinding-hindi ko 
gagawin ang ganoon sa anak natin.’

“Eh, sa iyon daw ang kahilingan ng mama, nila.”

Matapos ang heavy merienda cena at dahil hindi 
niya mapigilan ang kumuha ng maliliit na piraso ng 
nakahandang inihaw na bangus, kanin na amoy-
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pandan, deep-fried calamares, pinakbet na sariwang-
sariwa ang mga sahog na gulay, at panghimagas 
na leche flan, sapin-sapin at homemade ice cream, 
nagpaalam si Lauren sa mga kaibigan na maglalakad-
lakad sa baybayin.

Inalis niya ang sapin sa paa at pinakiramdaman 
ang maliliit na bato at corrals at buhangin na 
dinadaanan niya. Huminga siya nang malalim at 
napadighay. She felt good. Kahit nag-iisa, masaya pa 
rin pala siya. And she liked that. Palatandaan daw 
iyon na handa nang mag-asawa ang isang babae. 
She’s not clingy, she didn’t feel needy, she’s not even 
looking for love desperately. 

Nakailang dates at boyfriends na rin siya at dahil 
doon, marami siyang natutunan kung paano pumasok 
sa isang relasyon. Her dating life had prepared her. 
It gave her skills for having a good man-woman 
relationship. The caring, happy kind.

At ang suwerte ni Hobson kung siya ang 
pakakasalan nito. She would truly love him, care 
for him. Saglit siyang huminto sa kalalakad nang 
hindi imahe ni Hobson, kundi mukha ni Crispin ang 
lumitaw sa kanyang isipan. 

Erase, erase. Rewind. Better yet, fast forward. 
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Doon sa magandang kinabukasan nila ni Hobson. 

Walang lumitaw. Nabusog yata siyang talaga at ayaw 
umandar ng kanyang imahinasyon. Nagpatuloy na 
lang siyang maglakad.

Bitbit-bitbit ang sandals na abaka, hinarap niya 
ang lumulubog na araw. Palagi na lang ay nabibighani 
siya sa langit kapag ganitong oras. Sino ba kasi ang 
nagsabing bughaw lang ang kulay ng langit? Mali. 
Dilaw, pula, kahel, lila at indigo ang kulay niyon. 

Biglang nangati ang kamay ni Lauren at gustong 
maghanap ng mga pangkulay o pinsel kaya at saka 
sketch pad. 

Langit lang ang inspirasyon at ilang papel ang 
kanyang kukulayan. Isama na rin ang kulay pink na 
corral na iniwan ng alon malapit sa paanan niya sa 
kanyang iguguhit, ganoon din ang mapuputing shells. 
Kumuha siya ng isa at sinuri ang makinis na loob 
niyon na may mother of pearl. 

Natuwa siya nang may maliit na ibong dumapo 
sa tabi niya at umusyoso sa kanyang ginagawa. 
Sana, kahit first love ni Hobson ang mga libro nito 
sa pilosopiya ay ma-enjoy rin nito ang mga bagay na 
gustong-gusto niya: makinis na bato, shells, sand, 
sunset. Earth’s treasures.
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“I love listening to your voice,” sabi niya kay 

Hobson nang tumawag ito kinagabihan. 

“And I miss you a lot, Lauren,” sabi nito na 
dahilan para ipikit niya ang mga mata.

“Let me read you a poem. It’s a verse about the 
sea and I hope you’ll love it.” At nagsimula itong 
magbasa. 

Hindi niya talaga nauunawaan lahat ng mga 
katagang binigkas nito, pero di bale. Gustong-gusto 
niyang marinig ang tinig nito.

“Do you like the sea, Hobson?” tanong niya.

“Of course. Ang ganda ng alaala ko ng mga 
tabing-dagat, lalo na kapag may mga seagulls na 
humuhuni.”

“I wish you were here,” sabi niya. “Pero di bale. 
Pagbalik ko, labas tayo. Or better yet, let’s cook 
something in my apartment.”
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“So what’s next?” tanong ni Hobson na nakatungo 
at nakatitig sa pahina ng recipe book. Inimbita nga 
niya itong magluto sila sa condominium unit niya.

“Sabi ni Tiffany, puwede na raw natin ihulma sa 
mold ang pie crust bago palamigin. ’Tapos, puwede 
nang ilagay ang apple-cinnamon mixture,” sabi ni 
Lauren habang nakatingin sa lalaking alalang-alala 
na baka hindi mabuo ang apple pie na ginagawa nila. 

“Hey, relax. Kahit ano’ng kalabasan nito, it’ll still 
be good. Here.” At inilapit niya rito ang kutsaritang 
may lamang apple pie filling. “Alam mo, gusto ko na 
rin itong nagluluto ako. Parang icebreaker. Parati na 
lang ako nakaharap sa computer o kaya nagpipinta 
gamit ang pinsel,” sabi niya at binigyan ito ng isang 
basong light beer na iinumin sana nila kasama ang 
‘gourmet’ na hapunan na inihahanda. 

Hindi siya kasing-galing magluto ni Tiffany, pero 
alam niyang magiging masaya ang kaibigan kapag 
sinabi niya ritong nag-aaral siyang mangusina, kahit 
papaano.

“I’m sure nakikialam ka rin sa kusina ninyo,” 
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sambit niya rito.

“Magsaing ng bigas, marunong ako,” sabi ni 
Hobson. 

Umilaw ang mukha niya sa sinabi nito. Mahirap 
magsaing. Hindi lahat ng bigas, pareho ng dapat 
itubig.

“That’s great,” may tonong papuri niya rito. “Next 
time, mag-Asian cooking tayo at ikaw ang magsaing 
at maghiwa ng mga gulay. So, paano ka natutong 
magluto ng bigas?”

“Kuya ko,” sabi nito at kumuha ng herbed cracker 
at isinubo iyon.

“No kidding.” Hindi siya makapaniwala.

“Kailan lang,” sabi nito. “Noong nagyaya siya 
na mag-camping kami kasama ang girlfriend niya. 
Pagkatapos, ipinakita kung paano magsaing gamit 
ang metal bowl at portable propane stove niya.”

Ang hindi maintindihan ni Lauren ay kung bakit 
may bumundol sa dibdib niya nang marinig na may 
girlfriend na si Crispin. Tinungo na lang niya ang 
stove at tiningnan ang nakasalang na sabaw na 
kakailanganin nila sa pagluluto ng paella.

“Okay, puwede na,” sabi niyang nakangiti. 
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“Pakiabot naman ng jasmine rice, o.”

—————

Nagsisi siya at naparami ang kain niya habang 
nag-uusap sila ni Hobson. Natuwa siya sa mga 
kuwento tungkol sa personalidad ng mga kapwa 
propesor nito. Ngumiti siya sa mga ‘tsismis’ tungkol 
sa mga pamosong philosophists na ikinukuwento 
nito. Kung sino ang baliw, kung sino ang mahaba ang 
buhay, kung sino ang sandosena ang asawa, kung 
sino ang alcoholic. Pakiramdam ni Lauren, parang 
nakakausap yata araw-araw ni Hobson ang mga 
pilosopong binabanggit nito. 

“Kasalanan mo ’to,” pabirong sabi niya rito dahil 
busog na busog siya sa kinain nila. “Ayan, di na ako 
makaalis dito sa upuan ko.”

“Eh, di kakargahin na lang kita papunta sa salas,” 
sabi nito at nagsimulang kumilos.

Tumawa siya nang maingat siyang ilapag nito 
sa sofa. Tiningnan niya ang pulang-pulang mukha 
ng lalaki gawa ng pagpupumilit nitong buhatin siya. 
Nang maupo ito sa tabi niya, niyakap niya ito at 
inihilig niya ang kanyang mukha sa bandang leeg 
nito. She’s just beginning to love this man.

Ipinulupot din ni Hobson ang mga bisig sa kanya 
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at naupo silang tahimik, pinakinggan ang hininga 
ng isa’t isa. She waited for him to initiate an act of 
intimacy. A closer hug, a kiss maybe, and then some 
more… Okay lang iyon sa kanya. She’s in her late 
twenties and she could go a bit farther than a kiss. 
Just a bit.

Nang pakinggan niya muli ang paghinga ng 
lalaki, naging regular na iyon. Nakatulog na si 
Hobson. Bumuntong-hininga siya pero hindi inalis 
ang pagkakakawing ng kanyang mga kamay sa leeg 
nito. 

Nang nagising ito, nagpaalam na. “I’ll see you 
within the week,” sabi nito nang nasa pinto na ng unit 
niya. “May party na naman si Daddy at iniimbita ka.”

“Ano’ng okasyon?” tanong niya. Nilapitan niya 
ito at inayos ang kuwelyo ng pantaas nitong suot.

“Walang okasyon, gusto lang yatang mag-
celebrate at pasayahin ang mga kaibigan. Hindi 
raw puwede na hindi ka dumating. Gusto ka niyang 
makilala nang mabuti.”

“Sure,” masayang sabi niya. Pinigil niya 
ang lumutang sa hangin dahil sa pangalawang 
pagkakataon, inimbita siya ng ama ng kanyang 
nobyo. Ibig sabihin, nagugustuhan siya nito para sa 
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anak. It was a good sign.

“Bonnie, you know what?” bulalas niya sa 
telepono kinaumagahan.

“Engaged ka na kay Hobson,” tugon ng kaibigan 
sa kabilang linya.

“Getting there,” aniya, at hinihipan ang ligaw 
na buhok sa mukha. “I think his dad likes me. Siya 
ang nagsabi kay Hobson na huwag na huwag daw 
ako kalilimutang imbitahan sa party. He holds one of 
those little parties regularly, you know.”

“Magbigay ka ng regalo,” sabi ni Bonnie. “Token 
of appreciation.”

“Ano’ng puwede kong ibigay? Ang yaman n’un. 
Wala nang kailangan pa iyon sa mundo.”

“Token lang naman,” balik nito. “Anything 
disposable.”

“Wine?”

“That’s it, Lauren. Wine. Iyon na lang,” sabi nito. 
“Patulong ka kay Geri dahil hindi pa dumarating sina 
Tiffany at mula sa honeymoon.”

—————

“Madeira,” sabi ni Gerianna at ipinakita sa kanya 
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ang bote na galing sa collection na ipinamana ng ama 
nito. “Hindi mahi-hindian ito ni Don Hubert.”

“Kilala ba siya ng pamilya ninyo?”

Umiling ang kaibigan.

“We don’t really know him. It’s just that Madeira is 
usually regarded as vintage wine so tingin ng marami, 
it’s some precious liquid. Here, you can have this,” 
sabi nito, at ibinigay sa kanya ang hawak-hawak.

“No way, Geri. Koleksiyon ito ni Tito Lawrence,” 
protesta niya.

“Para namang babalikan pa ni Daddy iyan. At 
saka Zach will not mind, ever. Kilala mo naman ang 
taong iyon. Isa pa, bawal na ako uminom ng alak.” 
Kinapa nito ang tiyan para ipaliwanag sa kanya.

 “Are you serious?” sabi niya na ngiting-ngiti. “Oh, 
sweet! Dumarami ang mga cute at matatalinong bata 
sa mundo.” Niyakap niya ang kaibigan sa magandang 
balita nito.

—————

“Don Hubert, a small gift of appreciation from 
me,” masigla niyang bati sa ama ng nobyo.

“Nag-abala ka pa,” sabi nito, pero halatang 
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tuwang-tuwa at dumalo siya. Binuksan nito ang gift 
wrapping tissue na ipinambalot niya sa bote ng alak 
at tiningnan iyon. “Ah, 1973… bilis, bilis… buksan 
kaagad natin. Nag-expire na pala ito.”

Tumawa sila ni Hobson sa biro nito. Nagustuhan 
niya ang ugali ni Hubert Guevara, kahit na parang 
hindi talaga ito madaling lapitan ng kahit sino dahil 
sa aura ng kapangyarihan at yaman nito. 

Niyaya siya ni Hobson sa terasa, malayo sa mga 
bisita sa ibaba at doon sila matagal na tumayo at 
nag-usap.

“I’m glad you like my dad,” usal nito.

“Approachable naman siya,” sabi niya. “Kahit na 
napansin kong medyo ilag sa kanya ang mga house 
staff ninyo, mukhang hindi naman siya nangangain 
ng tao.”

Tumawa lang si Hobson. “Iba si Dad. He really 
has a boorish side to him. Kahit nang lumalaki ako, 
ilag din ako sa kanya. Batas parati ang salita niya sa 
pamamahay na ito.”

“So, nagkakabangga ba sila ni Crispin?” tanong 
niya. Crispin’s strong personality could easily clash 
with their father.
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“Not at all,” sabi nito. “Nakikinig si Dad kay 

Kuya Crispin parati. Isa pa, negosyo lang ang pinag-
uusapan ng mga iyan. Kahit kailan, hindi ko pa 
naringgan na pinangaralan ni Dad si Kuya. Para lang 
talaga silang dalawang lalaking may business deals.”

“No rivalry between you and your brother?”

Umiling ito. “Lumaki akong mahal na mahal ni 
Mommy at ganoon din ni Daddy kahit na parang mas 
inaatupag niya ang kanyang mga kumpanya. Wala 
na akong mairereklamo pa.”

“You’re so sweet,” sabi ni Lauren dito at niyakap 
ito.

At noon niya narinig ang tikhim ni Crispin na 
nasa bukana ng archway ng terasa.

“Hinahanap ka ng mga kaibigan mo,” pahayag 
nito kay Hobson. Binigyan siya nito ng sulyap na 
pakiramdam niya ay kasinlamig ng yelo kapag tag-
araw sa Siberia.

“I’ll be back,” sabi sa kanya ni Hobson saka 
bumaling sa kapatid. “Take care of her.” Saka ito 
bumaba.

Bumukas ang bibig niya para batiin ang lalaki 
ng, “Hi,” pero hindi iyon lumabas kaya tumahimik 
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muna siya sandali, naghanap ng tiyempo. 

“How do you like the house?” tanong nito na 
ikinagulat niya.

“I-I like it very much, of course,” tugon niya, 
nginitian niya ito kahit na parang metal sa lamig ang 
mga mata ng lalaki.

“Good enough for you?” 

Pagkarinig niyon, kumurap-kurap si Lauren at 
nag-apuhap ng ibig sabihin ng sarkastikong balik nito.

“It’s a very well-kept, aesthetically pleasing 
house, thank you,” sabi niya, at sinalubong ang mga 
mata nitong nakikipagtunggali. Pakiramdam niya, 
nagbabaga ang kanyang mukha. “At ang galing mong 
magbasa ng isip ng tao. Na gustong-gusto ko ang 
bahay na ito.”

 “At iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto 
mo si Hobson?” prangkang tanong nito sa kanya. 

 It was obviously a verbal wrestling match at 
magaling siya sa ganito. Bago siya mag-resign sa huli 
niyang trabaho, tinangka siyang gaguhin ng boss 
niya sa harap ng mga staff nito. Matapos ang ilang 
palitan ng mga salita, lumabas siya ng gusali nila na 
palihim na pinapalakpakan ng ibang staff. Iniwan 
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niyang umiiyak ang bitchy ex-boss. 

“Oo,” sagot niya kay Crispin. “In fact, nakikini-
kinita ko na ang mga anak namin na naglalaro sa 
hardin sa ibaba. A boy and a girl. At tulad ng kanilang 
ama, balak ko silang bigyan ng edukasyon habang 
kami mismo ang nag-aalaga sa kanila.” Nakita niyang 
tumiim ang bagang ng lalaki matapos niya sambitin 
iyon. Those were really harsh words, considering 
Crispin’s childhood. Umalingawngaw sa tainga niya 
ang mga binitiwang salita.

 “I’m…I’m sorry. I didn’t mean to,” sabi niya at 
hinarap ang kausap, humingi ng paumanhin.

 “Okay, I’ll see you around then,” malamig na 
tugon nito at iniwan siyang nakatanga sa malaking 
archway at balustre. 

Nilisan niya ang lugar dahil hindi niya masikmura 
ang sinabi niya kay Crispin. Nang patungo siya sa 
hagdan, nakita niya ito sa library, nakatungo ang ulo 
at tila may pinagkakaabalahang basahin. 

Hinanap niya si Hobson.

Ngumiti siya habang bumababa ng grand 
staircase at naroon ang kasintahan sa bukana, 
sinasalubong siya ng yakap. She felt like a young 
debutante. Mabuti na lang at angkop sa okasyon 
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ang damit niyang puting shirt dress na may lace 
collar. Ginamit niya ang kanyang berdeng sinturon, 
isinuot ang pares ng green jade earings, at presto. 
Tamang-tama lamang ang gayak niya. Not boringly 
underdressed, not overwhelmingly costumed either. 

“Halika, ipakikilala kita sa mga kaibigan ko,” 
sabi nito at marahan siyang iginiya sa grupong 
naghihintay.

—————

Nang magsimulang magsayawan ang mga tao, 
nagpaalam siya kay Hobson na pupunta muna sa 
restroom. Sinabi nitong gamitin na lang daw niya 
ang banyo sa kuwarto nito dahil paroo’t parito ang 
mga bisita sa dalawang banyo sa ibaba ng bahay. 

Good, sabi niya sa sarili. 

At least hindi na siya iikot sa kung saan-saan sa 
kabahayan. Totoong iniiwasan niyang makasalubong 
si Crispin dahil… nahiya siya sa sinabi niya kanina 
rito.

Sumilip siya sa library pagkagaling sa banyo ni 
Hobson at sa malaking antigong salamin doon, nagre-
touch ng makeup. Nang masigurong walang tao sa 
loob, isinara niya ang pinto. Kung Renaissance ang 
mood ng malawak na salas sa ibaba, Medieval naman 
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ang pakiramdam niya sa aklatan. Tiningnan-tingnan 
niya ang knight’s armor at espada na nakadisplay sa 
isang tabi. Pihong totoo iyon.

For once, she’d like to go sleuthing in such a 
wonderful place. Inisa-isa niya ang shelves ng mga 
libro. Naghanap siya ng mga art-related books. 
Marahil ay nagbabasa ng tungkol sa paintings si 
Hobson. It would be an interesting conversation topic 
with him. 

Or even with Crispin. Kapag nakaharap niyang 
muli ito, puwede niyang i-redirect ang patutunguhan 
ng pag-uusap nila. Ayaw niyang magkasagutan na 
naman at may mamagitang galit sa kanila ni Crispin. 
Somehow they have to learn to live like family. One 
day it just might happen. Getting married to Hobson, 
that’s what she meant.

Maingat niyang hinila palabas ang malalaking 
libro sa pinakaibabang book shelves. Iyon ang mga 
art books, kadalasan. Napabahing siya sa napukaw 
na alikabok. Kada librong inilabas, sa sahig niya 
binubuklat.

Hayun, mayroon palang mga librong may 
makukulay na paintings mula kay Da Vinci hanggang 
kay Renoir. Nakasisiguro siyang binasa na ito ni 
Hobson kahit minsan.
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Nang buklatin niya ang librong “William Blake” 

tumambad sa kanya ang isang dedication. 

To my dearest wife, Blanca, 

Happy Birthday. May we have more watercolor 
years ahead of us. 

     Love, 

     Robert Jose Guevara

Kumurap-kurap ang mga mata ni Lauren. Hindi 
ba Hubert ang pangalan ng ama nina Crispin at 
Hobson at hindi Robert? Bakit ganoon? Baka naman 
palayaw ang Hubert. Pinag-isang Jose at Robert. 
Binuklat niya iyon at tiningnan-tingnan ang mga 
guhit ng pamosong poet, mystic, at artist. Good as 
new. Hindi pinaglumaan ng panahon ang mga colored 
plates. 

Hinila niya ang susunod na librong itim din ang 
pabalat. Wala itong tatak sa spine, kaya mas naging 
mausisa siya. Nasa pinakagilid pa man din iyon. Hindi 
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ito bumigay sa hatak niya. Baka naman naipit kaya…

Hinila niya paroo’t parito ang libro. Imbes na 
bumigay ito nang itumba niya, bumukas ang isang 
secret compartment. 

Kinabahan siya. Natuwa dahil sa natuklasan. 
Gamit ang cellphone bilang flashlight, inilawan ni 
Lauren ang madilim na compartment. Mga papel-
papel lang ang naroroon. Marahil ay hindi itong 
seryosong taguan. Marahil ay ipinagawa ito ni Hubert 
para sa mga anak, katulad ng ipinagawa ni Lawrence 
para kay Gerianna na kay Nancy Drew.

Kinuha pa rin niya sa kinalalagyan ang mga 
naninilaw nang papel at inilatag iyon sa mesa 
kasama ng mga aklat. Baka diary ito ng kung alin sa 
magkapatid. Baka school boy drawings. It would be 
good to preserve it. Binuksan niya ang isa. Nahuli 
kaagad ng mga nakasulat ang kanyang paningin. 

Plan B—best choice, sabi ng isang papel. Robert 
left a clever will and testament and everything belongs 
to his son, Crispin. It’s no good jeopardizing lawyers 
now. If that be the case, Blanca and the boy should live 
after Robert’s ‘car accident’. Educate Crispin to take over 
Robert’s empire as I do not have that capacity. Crispin 
seems to be showing brilliance, after all. Why should I 
sweat the small stuff out? Important: threaten Blanca, 
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terrorize if possible. Crispin has to recognize me as his 
father. I need her cooperation.

—————

Hindi ito isang laro tulad ng monopoly o computer 
game. Totoong plano ito, ani Lauren sa sarili. 
Nagsitayuan ang balahibo niya nang dumako ang 
mga mata niya sa susunod na pahina. 

When Guevara Holdings reaches its tipping point, 
Crispin has to go, maybe another ‘car accident’ like the 
perfect ones in the past and Hobson or I take over. That 
will be fourteen years from now…

At ang planong iyon, kung di nagkakamali 
ang kalkulasyon ng shocked na utak ni Lauren, ay 
gagawin ngayong taon, fourteen years after ang 
petsa sa naninilaw na papel. Nakatakdang patayin 
si Crispin ngayong taon.

Paano niya bibigyan ng babala ang binata? 
Umakyat ang puso ni Lauren sa lalamunan niya. 
Hindi siya makahinga. Napatalon siya nang bumukas 
ang mabigat na pinto ng aklatan at iniluwa si Hubert 
at si Crispin.

 Nanlaki ang mga mata ni Lauren nang makita 
ang mga pumasok. Gusto niyang himatayin sa takot 
pero kailangan niyang maging matatag at sabihan si 
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Crispin sa nakaambang panganib dito. Nanginig ang 
mga papel sa kamay niya.

“Lauren?” matigas na sambit ni Don Hubert sa 
pangalan niya. Sinuyod nito ng tingin ang nagkalat 
na mga aklat at ang pamilyar na salansan ng papel 
na may sulat-kamay nito. Napamura ito. Sumigaw, 
namula, at sinunggaban siya.

“Dad!” bigkas ni Crispin. Nagulat ito sa 
bayolenteng kilos ng ama. Agad itong pumagitna sa 
kinikilalang ama at sa kanya. Sa isang iglap, inilayo 
siya nito sa malalaking kamao ni Hubert Guevara. 
“Dad…”  

“I will kill you! I will kill you,” sabi ng Don sa 
hinahapong tinig. Namumula ang mga mata nito 
sa galit. Nakita nito ang espada na nakadisplay at 
tumalikod ito para kunin iyon. 

Mas mabilis kumilos si Crispin. Hinila siya nito 
papunta sa pinto.

Gamit ang natitira niyang presence of mind, 
hinakot niyang lahat ng nakitang naninilaw na papel, 
niyakap iyon, saka nagpaubayang hilahin siya ng 
lalaki palabas ng pinto bago iyon isinara.

“Ano’ng—”  Tiningnan nito ang mga hawak niya.
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“You heard him. He’s going to kill you, Crispin,” 

sabi ni Lauren at mahigpit na hinawakan ang mga 
papel.

“Are you out of your mind?” usisa pa rin nito na 
hindi naniniwala.

“It’s all here! It’s in these papers.” Umiiyak na 
siya sa kaba, takot, at pagkainis dahil hindi siya 
nauunawaan nito.

“Ilabas mo ako rito. At, at sumama ka. Utang 
na loob, Crispin. May ipapakita lang ako sa iyo. You 
have to get away as fast as you can.” 

Tumakbo siya, hindi pababa sa hagdan sa salas, 
kundi sa hagdan patungo sa likod-bahay, hila-hila 
ang nalilitong lalaki na buti na lang at sumusunod 
sa kanya. Pinipigil niya ang gustong kumawalang 
tili sa lalamunan. Ayaw niyang maistorbo si Hobson 
at ang mga nagkakasayahan. Naibsan ang kanyang 
pangamba nang walang dalawang-isip na sumunod 
si Crispin sa kanya.

—————

Pinaharurot nito palabas sa bakuran ang Audi. 
Ilang sulyap sa likod, ilang ilag sa mga dumaraang 
sasakyan at pinaigkas nito ang kotse.
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“Hurry, please,” pakiusap niya. 

“Okay, saan tayo papunta?” tanong nito, habang 
binabaybay ang highway.

“Sa apartment ko. Take me home. Ibibigay ko ito 
sa iyo, bahala ka kung ano’ng magiging intindi mo sa 
mga mababasa mo, pagkatapos umalis ka na,” sabi 
niya sa pagod na tinig. “And leave me alone.”

“Ano’ng nabasa mo?” 

“Na ngayong taon, mararating ng kumpanya mo 
ang tipping point at hindi ka na kailangan. Ngayong 
taon ka ililigpit, tulad ng ginawa noon kay… kay 
Robert.” Nanginginig ang kanyang tinig. Nanlalagkit 
ang kanyang mukha dahil sa natuyong pawis na 
humalo sa makeup. Tumingin siya sa likuran, 
nangangambang baka sinusundan na sila. 
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“Okay,” sabi niya nang i-park ni Crispin ang sasakyan 
sa loob ng Heloise’s Place community. “Narito ang mga 
dokumentong ikinagalit ni Don Hubert, basahin mo 
na lang.” Iyon lang at binuksan na niya ang pinto ng 
sasakyan.

“Lauren, please don’t go,” sabi nitong nakahawak 
sa kanyang braso.

“Matanda ka na, kaya mo nang basahin iyan,” 
sabi niya rito. 

“Alin dito ang unang pahina?” Waring di siya 
pinakinggan nito at ipinakita sa kanya ang sabog-
sabog na dokumento.

“This is Plan B.” Iniabot niya rito ang nabasa na 
niya.

Inaasahan niyang magmumura ito dahil sa 
nabasa, pero tumikhim lang ito.

“Who’s Robert?” tanong nito sa kanya. Nagkibit-
balikat si Lauren. Ayaw niyang sabihin ditong iyon 
marahil  ang ama nito. She’d rather have him discover 
it for himself. Sayang at di niya nadala ang librong 

3 
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William Blake para dagdag na patotoo sa mga 
magulang nito. Sayang at wala itong kaalam-alam 
tungkol sa totoong kinagisnan nito. Bakit kasi pinag-
aral pa ito sa Europa.

“Here, it’s all yours,” sabi niya, ibinigay rito 
lahat ng papel at binuksan ang pinto ng sasakyan 
saka lumabas. Ngayon niya nami-miss ang kanyang 
malamig-lamig at mabangong kama. Napagod siya 
sa dramang hindi inaasahan.

“Lauren, I’m going up with you,” sabi nito 
at sumunod sa kanya sa elevator. “Saan mo ito 
nadiskubre? Paano mo ito nalaman?” tanong nito 
nang sila na lang dalawa ang sakay.

“May sikretong compartment sa bookshelf sa 
library, nakatago ito doon. At—” Naisip niya ang 
nakasulat na dedication sa libro.

“At?” Nakaantabay si Crispin sa bawat sasabihin 
niya.

“Ano ang tunay na pangalan ni Hubert?”

“Hubert, as far as I know. Iyon ang kinamulatan 
ko. Lahat ng records ko sa eskuwelahan, sa Université 
Sterner sa Switzerland, iyon ang pangalang isinulat 
ng mother ko.” Tumahimik ito sandali. “May dapat 
ba akong malaman?”
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“W-wala. Iniisip ko lang ang nakita kong 

dedikasyon sa isang libro. Robert, at hindi Hubert 
ang nakapirma doon.” Nasagi ng pag-ring ng landline 
niya ang kanyang pandinig at nerbiyos na napatalon 
siya. Nag-atubili siyang sagutin iyon. Hinayaan niya 
na lamang ang answering machine na kunin ang 
mensahe ng tumawag.

“Lauren?” Si Hubert iyon. Bagaman malumanay 
at malambing ang tinig nito, napakapit pa rin siya 
sa bisig ni Crispin. “Oh, Lauren, it’s Hubert. Crispin’s 
too smart for anyone to track him through his phone. 
If you know where my boy is, you will receive the 
biggest reward of your life. Half my kingdom and 
Hobson. Call me for further details about this great 
deal.”

“M-may nahulog na turnilyo sa ulo niya,” sabi 
ni Crispin na halos ayaw banggitin ang pangalan ng 
kinilalang ama. “We have to go.” Nagsimula itong 
kumilos. 

“Anong we?” protesta niya. “You have to go, 
Crispin.”

“Hindi kita puwedeng iwan dito. Not when 
Hubert knew you got his secret,” sabi nito bago nag-
dial ng numero sa cellphone na kabubuhay lang nito. 
Nakipag-usap ito sa kung sinong nasa kabilang linya 
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at nang matapos ay binalikan siya. “Do you have a 
duffel bag? Start packing.”

“Pack? I-I can’t, Crispin,” sabi niya na tumutulo 
ang luha. “Leave me alone. Just leave me alone! All 
of you. May mga deadlines akong dapat sundin. May 
negosyo akong inaalagaan. I can’t just leave.” 

Naramdaman niyang niyakap siya nito at muling 
nangibabaw ang pakiramdam na ligtas siya kapag 
nasa mga bisig ng lalaki.

“Hindi kita puwedeng iwan dito dahil baka kung 
ano ang gawin sa iyo ni Hubert. At ano’ng malay ko sa 
ginawa niya sa tunay kong mga magulang—na ayon 
sa plan B, ipinalabas na aksidente ang pagkamatay. 
Naintindihan mo ba, Lauren?” Hinagod nito ang likod 
niya, hinawakan ang kanyang baba at iniangat ang 
basang-basang mukha niya. “Look at me, Lauren…”

At  parang nahipnot ismo s iya  habang 
nakipagtitigan dito. 

“You are part of this now. I owe you my life,” 
sabi nito.

Parang ipo-ipo na tinulungan siya nitong ilagay 
lahat ng sinabi niyang kailangan niya sa isang duffel 
bag: toiletries at ilang pares ng underwear, dalawang 
T-shirt, isang jacket at ang laptop niya at kagamitan sa 
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trabaho. Sa isang iglap, nai-empake nito ang kanyang 
mga gamit.

Pinalitan niya ang kanyang heeled sandals ng 
isang pares ng sneakers na kabibili lang niya. Balak 
niya kasing mag-walking ulit dahil nahalata niyang 
parati na lang siyang nakaupo sa harap ng kanyang 
mga proyekto. This was the right time to get used 
to them. Pagbalik niya, sanay na ang kanyang mga 
paa para maglakad gamit ang mga ito. Iyon ay kung 
makababalik pa siya.

“Let’s go,” sabi nito at sumunod na lamang siya. 
Ini-off nito ang sariling cellphone at inalisan ng 
baterya. Hiniram nito ang cellphone niya at ginawa 
rin iyon para umano i-deactivate ang GPS device. 
Mas napabilis ang kanyang hakbang nang marinig 
ang sirena sa di kalayuan. 

“That’s a firetruck, huwag kang mag-alala,” sabi 
nito habang pinapauna siya sa elevator. 

Nang marating nila ang maliwanag na lobby ng 
condominium, huminto ang lalaki at tiningnan siya. 

“May iba pa bang daan? Iyong mas madilim?” 
tanong nito. Alam niyang naramdaman na nito ang 
nakaambang panganib.

“Puwede sa backdoor ng opisina ng manager, 
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puwede rin sa trash chute,” sabi niya. Napangiti 
siya nang bahagya nang maalala ang ginawa nilang 
pagtakas nina Gerianna nang dinaluhong ito ng 
media. Tiyempong off-hours na ng masungit na 
manager. Dumaan sila sa pinto nito at lumabas sa 
likod ng building kung saan walang gaanong ilaw.

Gayunpaman, halos liparin nila ang sasakyan. 
Wala pang isang minuto ay tinatakbo na ng Audi ang 
kahabaan ng South Superhighway. 

“Saan ba tayo pupunta?” tanong niya.

“Sa isang port sa Lucena. We need to get out of 
the country.”

“Get out of—No! Bababa na ako. Itabi mo ang 
sasakyan, please.”

“Hindi mo alam ang kayang gawin ni Hubert, 
Lauren.” Mariing nakahawak ang mga kamay nito sa 
manibela ng sasakyan. “Maraming taon akong naging 
sunud-sunuran sa kanya dahil kinilala ko siyang ama. 
Kailan ko lang nalaman ang mga negosyo niya. Drugs, 
human trafficking, illegal gambling. And then the 
final straw: you came with these papers plotting to 
finish me once and for all.”

Napahiyaw siya nang muntik na nitong masagi 
ang truck sa kabilang lane. Walang nangyaring 
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trahedya, naitama naman ng lalaki ang sasakyan at 
kilo-kilometro pa ang binaybay nito. Tahimik siyang 
naupo sa passenger seat at parang namatandang 
tumitig sa madilim na highway sa unahan nila. 

Ilang saglit pa ay may narinig silang putok ng 
baril kaya mas binilisan pa nito ang pagpapatakbo 
ng kotse.

“Natunton na tayo. Kumapit ka,” sabi nito at 
iniliko sa isang niyugan ang sasakyan. 

Napapikit na lamang si Lauren at pinigil ang 
nakaambang pagkahilo. Lumiko-liko ang sasakyan, 
naghanap ng tuwid na daan sa ilalim ng mga puno. 
Ilang beses itong umilag sa mga punong nakahilerang 
parang sundalo. Parang isang maling kilos na lang, 
sasalpok na sila.

Inalis niya ang mga kamay na napatakip sa mga 
mata nang maramdamang nasa disenteng daan na 
ulit sila. Sinulyapan niya si Crispin na kalmadong 
nagmamaneho. Pumikit ulit siya, tila nag-aabang ng 
susunod pang mga putok ng baril, pero wala namang 
dumating na ganoon. Binuksan niya ang mga mata.

“Nasaan na tayo?” tanong niya dito.

“Batangas,” kalmadong sabi nito.
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“Puwede ba akong gumamit ng banyo?” sabi niya 

rito kahit na nag-aalangan.

“Maghahanap tayo ng tamang lugar.”

Nang marinig iyon, bumuntong-hininga siya at 
umusal ng mahinang, “Salamat.”

“You’re welcome.” 

At naulanigan pala nito ang sinabi niyang iyon. 
Patuloy itong nagmaneho at batid niyang mataman 
itong naghahanap ng lugar kung saan maaring 
i-park ang sasakyan. Ilang mailaw na barangay ang 
dinaanan nila pero hindi ito huminto.

Kalalabas lang nila sa isang bayan nang marinig 
ulit nila ang sunod-sunod na putok ng baril. Mas 
marami na ito kaysa nang una at totoong sunod-
sunod. Naramdaman niya ang biglang palit ng gear at 
tapak sa gas ng lalaki. Napakabilis ng pagpapatakbo 
ni Crispin. 

Nang pinasok nila ang highway na madilim at 
puro kaniyugan at puno sa tabi, tumilapon siya sa 
windshield nang biglang huminto ang sasakyan. 
Kundi dahil sa seatbelt, sumabog na ang ulo niya.

“Lauren, this way,” sabi nito, at binuksan ang 
pinto sa driver’s side saka lumabas. Wala siyang 
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nagawa kundi ang sumunod. Bitbit-bitbit na nito ang 
kanyang bag at hinihintay na lamang siya.

“Saan tayo pupunta?” Hindi niya makontrol ang 
tinig na punong-puno ng pagkabahala.

“Sumunod ka lang,” sabi nito. Natakot siya nang 
halos hindi na niya matanaw ang lalaki sa ilalim ng 
puno ng niyog. Tumakbo siya para habulin ito.

Nang lumampas sila sa isang burol, hindi na niya 
nakayanan ang tensyion sa loob ng katawan.

“Crispin, hintay,” sabi niya saka kumubli sa isang 
puno at nagsimulang ibaba ang saplot-panloob niya. 
At nakita niya itong nakatayo sa tabi niya. 

Hindi niya alam kung matatawa o ano. Hindi 
naman niya ito masaway at masabihang magpakalayo-
layo. Pasalamat siya at madilim. Besides, this was 
not a good time for any sort of propriety. Buhay ang 
itinatakas nila ngayon.

Magdamag yata silang nagmartsa sa kaniyugan 
at palayan. Kung di sa tuyo at maalikabok na kalye 
sila dumadaan ay sa putikang pilapil. Napatalon si 
Lauren nang magisnan ang anino ng isang bakulaw. 
Umunga ito, napatili siya.

“Keep walking,” sabi lang ng lalaki. Naluha 
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siya dahil sa tingin niya ay napaka-insensitive nito. 
Tinapunan niya si Crispin ng galit na galit na tingin. 
Kung di dahil sa taong ito, natutulog na sana siya 
ngayon sa tahimik niyang condo unit. 

Gusto na niyang sumuko at ipaubaya ang lahat 
sa tadhana. Ilang ulit nang umikot ang kanyang 
paningin, ilang ulit na siyang natumba. Kanina pa 
gustong pumikit ng kanyang mga mata.

Nang hindi niya makita si Crispin na nilamon ng 
dilim, tumiklop ang kanyang mga tuhod at naupo 
siya sa malamig at basang damuhan. Naramdaman 
niyang binuhat siya ng lalaki.

“We should rest here,” sabi nito saka siya ibinaba 
sa napili nitong pagpapahingahan. Kahit tulog ang 
kalahati ng kanyang diwa, naupo siya sa tabi nito saka 
hinanap ang mainit na katawan ng lalaki at iniunan 
doon ang pagod na pagod na ulo. Naglakbay siya sa 
kawalan…


