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Malakas ang hampas ng malamig na hangin sa 
malalagong dahon ng nagtataasang puno ng 
kagubatan. Mayamaya ay binabasag ng matitinis na 
huni ng kuwago ang katahimikan ng gabi.

Hindi tumatagos ang liwanag ng bilog na buwan 
sa masukal na bahaging iyon na kakahuyan. Walang 
sinuman ang nagtatangka na gumawi sa lugar na 
iyon. Mahagip lamang ng tingin ng mga tao ang 
gawing iyon ay nanginginig na ang kanilang mga 
tuhod. Naniniwala silang pinamumugaran iyon ng 
mga hindi pangkaraniwang nilalang. 

Noong gabing iyon, isang babae ang lakas-loob 
na tumahak sa kagubatang iyon. Maaaninag ang 
anyo nito sa gitna ng karimlan dahil sa puti nitong 
kasuotan. Hindi nito alintana ang kadilimang wari 
ay lumalamon dito sa bawat paghakbang. Bagama’t 
tila wala sa sarili, tiyak ang patutunguhan ng mga 
paa nitong walang sapin. 

Tumigil ito sa tapat ng isang madilim na kuweba. 
Inilibot muna nito ang mga mata sa paligid bago 
pumasok doon. 

Prologue
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Huminto ito sa tapat ng isang malapad na bato 

kung saan may nakaguhit na isang kamay. Inilapat 
ng babae ang kamay nito sa hugis ng kanang kamay 
na iyon at nagsimulang bumigkas ng mga salita sa 
wikang siya lamang ang nakakaunawa.

Nakakamanghang bumukas ang bato at lumantad 
mula roon ang isang kuwintas. Iyon ay may palawit 
na itim na kristal na kasinlaki ng lansones. Bawat 
kanto niyon ay nahahaluan ng kulay pula.

Kinuha ng babae ang kuwintas at itinapat sa 
kanyang mukha para pagmasdan nang mabuti. 
Kumislap iyon at pagkuwa’y nagsabog ng kakaibang 
liwanag sa loob ng kuweba. 

Nakabakas sa mukha ng babae ang halu-
halong emosyong nararamdaman nito – ang sakit, 
pagkasuklam, hinagpis, at galit sa mga taong umapi 
rito. Saglit nitong tinitigan ang kuwintas, saka parang 
baliw na sumigaw.

“Binabawi ko na ang sinabi ko sa inyo noon, Lola! 
Na kahit kailan ay hindi ko gagamitin ang kuwintas 
na ito laban sa kapwa ko. Na kahit kailan ay hindi 
ko gagamitin ang kapangyarihan ng kadiliman para 
sa ikapapahamak nila.”

Nagsimulang pumatak ang luha nito. “Ako’y 
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nasa hangganan na ng aking pagtitiis. Panahon na 
para pagbayaran nila ang kalupitang dinanas ng 
aking pinakamamahal na ama at higit sa lahat, ang 
kalupitang aking dinanas!” 

Itinaas nito ang mga kamay habang nanlilisik 
ang mga mata. “Sa ngalan ng kapangyarihan ng 
kadiliman, sumusumpa ako na ipapalasap ko sa kanila 
ang bagsik ng aking paghihiganti! Mararanasan nila 
ang kalupitan sa aking mga kamay! Tutubusin nila ng 
kanilang mga buhay ang buhay ng aking ama at aking 
kinabukasang winasak nila! Uubusin ko silang lahat! 
Isinusumpa kong magdurusa ang lahat ng babae sa 
kanilang pamilya hanggang sa kahuli-hulihan ng 
kanilang lahi. Isinusumpa ko!” 

Kasabay ng pagbigkas nito ng mga salitang iyon 
ay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Sinundan ito 
ng nakakabinging kulog at pagguhit ng matatalim na 
kidlat na nangangalit na kalangitan. Mayamaya pa 
ay bumubuhos na ang malakas na ulan.

Wari ay nakikiisa ang kalikasan sa poot at galit 
sa dibdib ng babae. 
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Ipinarada ni Danica ang kanyang motorsiklo sa 
parking area ng Premiere Publications, Inc. Isa ito sa 
pinakasikat na publishing house na naglalathala ng 
newspapers, magazines at pocketbooks. Kilala ito sa 
pagkakaroon ng mga de-kalidad na babasahin.

Saglit na itinuon ni Danica ang tingin sa mataas 
na gusaling iyon bago niya inalis ang helmet na suot. 
Siniguro muna niyang nai-lock niya ang manibela ng 
motorsiklo bago iyon iniwan.

Naiiling siya sa sarili sa tuwing maaalala niya kung 
gaano ang pagtutol ng kanyang ama at mga kapatid 
sa pagmamaneho niya ng motorsiklo. Seventeen pa 
lang siya nang turuan siyang magpaandar niyon ng 
isang kaibigan niya sa Amerika.

Sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, binigyan siya 
ng kanyang lola ng perang pambili ng sasakyan. Sa 
halip na kotse ang bilhin tulad ng bilin ng kanyang 
daddy, motorsiklo ang pinili ni Danica.

Napangiti siya sa sarili habang humahakbang 
patungo sa pinto ng gusaling iyon. 

—————
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Masusing tiningnan  ni Mr. Gonzaga, editor-

in-chief ng Premiere Publications, Inc. ang kanyang 
resume at iba pang mga record.

Nag-angat ito ng mukha at tumingin sa kanya. 
Bagama’t may tiwala siya sa sarili, hindi niya 
maiwasang ang makaramdam ng kaba sa ilalim ng 
pagsusuri nito.

“You came highly recommended by Mr. Rodriguez, 
the man whom I replaced in this position a year ago. 
He said he personally knows the publisher of the 
newspaper in Los Angeles where you worked as a 
photographer for two years.”

Muli nitong binuklat-buklat ang portfolio niya. 
Nanatili siyang tahimik.

“Hindi na kita tatanungin kung bakit pinili mong 
mag-transfer dito sa Maynila,” sabi nito, “dahil gusto 
ko itong trabaho mo at kailangan ng kompanya ang 
talent mo. Kahit siguro hindi ka nirekomenda ni Mr. 
Rodriguez, tatanggapin kita.”

Tumayo siya at nakipagkamay rito.

“You’re hired, Miss Rubilaes.”

Noon lang ngumiti si Danica, kasabay ng pagngiti 
ng seryosong si Mr. Gonzaga.
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“Thank you, Sir.”

“When can you start?”

“As soon as possible, Sir.”

Tumangu-tango ito at pagkuwa’y pinindot ang 
intercom. 

“Lily, please call Mr. Cruz and tell him to come 
to my office if he is free.” Binalingan siya nito. 
“Maganda kung makikilala mo na ang ibang mga 
tauhan dito at malaman mo na tuloy ang pasikut-
sikot ng kompanya.”

Tumango si Danica.

Paglipas ng ilang sandali ay may narinig silang 
pagkatok. Iniluwa ng pintuan ang isang lalaki na 
nahulaan niyang alanganin batay sa malambot nitong 
kilos.

“Ipinapatawag mo raw ako, Mr. Gonzaga?” 
tanong nito.

“Ah, Marino, halika’t may ipapakilala ako sa ‘yo,” 
ani Mr. Gonzaga.

Lumapit ito sa kanila na medyo nakangiwi ang 
bibig. “Pardon me, Mr. Gonzaga. It’s Marie, not 
Marino,” diin nito.
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Kinumpas ng editor-in-chief ang kamay bilang 

pagbabale-wala sa sinabi ng bakla. 

“Marino, meet our newly hired photographer, 
Miss Danica Rubiales.” Sa kanya naman ito bumaling. 
“Danica, he’s Mr. Marino Cruz, one of our editors.”

Tumango siya at tinanggap ang kamay na 
inilalahad ni Marie.

“Do me a favor, Marino,” sabi ni Mr. Gonzaga. 
“I-tour mo si Miss Rubiales sa opisina at ipakilala mo 
siya sa mga makakatrabaho niya.”

Tumango ito. “Sure, tutal ay wala pa ‘kong 
masyadong ginagawa.” Tumingin muna ito sa relo 
saka muling binalingan si Danica. “C’mon, malapit 
na palang mag-break ang mga empleyado. Puwede 
kitang ipakilala sa iba habang break.”

Tumayo siya para sumama rito. Akma na silang 
aalis nang magpahabol pa ng bilin ang editor-in-chief.

“Take good care of her, Marino.”

“Siyempre naman,” sagot ni Marie. “Alangan 
namang tsansingan ko ‘to, eh, hindi naman kami 
talo. Kung lalaki ‘tong pasasamahin n’yo sa akin, 
Sir, doon kayo mag-alala dahil siguradong hindi ko 
na siya ibabalik.” Kumindat ito kay Danica bago sila 
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tuluyang lumabas ng silid.

Nagkatinginan sila nito at sabay na bumunghalit 
ng tawa.

“So, saan tayo magsisimula?” tanong niya 
pagkuwan.

“First, ikukuwento ko sa ‘yo ang background 
nitong kompanya. Tatawagin na lang kitang Danica 
para mapalagay ang loob mo sa akin.”

“Wait, Don’t call me Danica. Dany na lang.” 

“Dany? Hindi pa pangalang panlalaki iyon?”

“Iyon kasi ang tawag sa ‘kin sa Amerika. Nasanay 
na ako.”

“Galing kang States?”

Tumango siya.

“Bakit naisipan mong dito magtrabaho? Ang iba 
ay halos magpakamatay makapunta lang d’on. Ikaw 
naman, ipinagsisiksikan mo ang sarili mo rito.”

“Sixteen lang ako nang ipetisyon kami ni Daddy. 
Ako at ang dalawa kong kuya. Wala na si Mommy 
n’on kasi three years old pa lang ako nang mamatay 
siya. Anyway, bata pa lang ako, ipinangako ko sa 
aking sarili na dito ko gagamitin ang kaalaman ko.” 
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“Wow! Akala ko wala na akong makikitang taong 

katulad mo na masyadong makabayan. Naku! Baka 
isang araw ay magulat na lang ako na kasama ka na 
pala ng mga bayani sa Luneta.”

Natawa si Danica.

“Pero mabuti’t matatas ka pa ring magsalita ng 
Tagalog,” sabi nito.

“Nagta-Tagalog naman kami sa loob ng bahay. 
Hindi iyon inaalis sa amin ng lola ko. Marami pa rin 
sa mga kamag-anak namin doon ang konserbatibo. 
Naniniwala pa nga sa multo ang mga ‘yon, eh.”

“Ano? Uso pa ba ngayon ang mga multo?”

Natawa si Danica at nagkibit-balikat.

“Masyado na tayong napapasarap ng kuwentuhan. 
Mabuti pang ituloy na lang natin ang tsikahan sa 
ibaba. Bigla akong ginutom, eh. May canteen sa 
basement. 

Marami na ang kumakain nang pumasok sila 
roon.

“Si Gladys ang madalas kong kasabay rito,” sabi 
ni Marie nang nakaupo na sila.

“Sino si Gladys?”
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“Siya ang best friend ko, Dany. General manager 

siya ng Premiere at pinsang-buo ng publisher natin. 
Kapwa sila nag-iisang anak, kaya ang turingan nila 
sa isa’t isa ay parang magkapatid.”

“Eh, bakit hindi mo kasama ang kaibigan mo 
ngayon?”

“Busy ngayon, eh. Naghahanda iyon para sa 
dadaluhan niyang seminar sa Canada. As usual, ilang 
araw na naman akong walang kasama at kadaldalan. 
Pero di bale, nandiyan ka na, eh. Mayroon na akong 
bagong kaibigan bukod sa kanya.”

Napangiti si Danica. Sa sarili niya ay gusto rin 
niyang maging kaibigan si Marie. 
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Inabot na sila ng hapon ni Marie sa paglilibot sa iba’t 
ibang departamento, kaya malapit nang magdilim 
sa paligid nang lisanin niya ang gusali ng Premiere.

Ipinasya muna ni Danica na dumaan sa ATM para 
mag-withdraw. Balak niyang i-blowout si Nana Ising, 
ang kanyang yaya, sa mabilis na pagkakatanggap 
niya sa trabaho.

Magaan ang pakiramdam niya habang sakay 
ng motorsiklo pauwi. Liliko na sana siya sa isang 
intersection nang magulat siya sa biglang pagsulpot 
ng isang puting kotse na mabilis na lumalabas sa 
lilikuan niya. Palibhasa’y kakaunti lang ang sasakyan 
sa daan kaya parehong mabilis ang kanilang takbo.

Kapwa sila nagpreno, sabay kabig ng manibela. 
Parehong gumiwang ang mga sinasakyan nila. 
Kaunting-kaunti na lang at magbabanggaan na sila.

Sa pag-iwas ni Danica ay muntik na niyang hindi 
ma-control ang sinasakyan. Hinigpitan niya ang kapit 
sa brake at pati paa ay isinama na niya sa pagtukod. 
Nakahinga lang siya nang mabuti nang ma-control 
niyang muli ang motorsiklo.
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Ang driver ng kotse naman ay nahirapan ding 

magpreno. Umekis-ekis iyon sa daan. Isang dangkal 
na lang ang layo nito sa poste bago kumagat ang 
preno niyon.

Pinakalma muna ni Danica ang sarili bago galit 
na pinukulan ng tingin ang kotse. Makakatikim sa 
kanya ang sinumang nagmamaneho niyon.

Galit niyang iniwan ang motorsiklo. Tinungo niya 
ang kotse nang hindi man lang inaalis ang helmet sa 
kanyang ulo.

Bumukas ang pinto ng kotse. Iniluwa roon ang 
isang lalaki na sa tingin niya ay treinta na ang edad. 
Batay sa pananamit ng lalaki ay nahulaan niyang 
mayaman ito. Kailangan pa niya itong tingalain sa 
taas nitong anim na talampakan. Hindi sapat ang 
sabihing guwapo ang kaharap. Nang alisin nito 
ang sunglasses at makasalubong niya ng tingin ang 
mga mata nitong galit na nakatitig sa kanya, halos 
makalimutan niya ang kanyang inis.

Inalis ni Danica ang helmet na suot at sinalubong 
ang titig nito. Pilit niyang binale-wala ang pagbilis ng 
tibok ng kanyang puso. Idinahilan niya sa sarili na 
resulta lang iyon ng aksidenteng muntik na niyang 
ikamatay.
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“Hoy, Miss! Kung may balak kang magpakamatay, 

huwag mo ‘kong idamay dahil wala akong balak na 
makulong o mamatay agad.”

Gumulat sa kanya ang malakas na boses ng 
lalaki. Naramdaman ni Danica na uminit ang punong-
tainga niya.

“Hoy ka rin, Mister! Ikaw nga ‘tong bigla na lang 
sumulpot mula kung saan na mabilis ang takbo, ikaw 
pa ‘tong may ganang magalit. Ikaw yata ‘tong may 
balak mandamay ng iba sa pagpapakamatay mo.” 

“Hoy! Para sabihin ko sa ‘yo, malaki pa ang silbi 
ko sa mundong ‘to, kaya malayong magpakamatay 
ako. At saka sa pagkakatanda ko, ikaw ‘tong mabilis 
magmaneho.”

“Pinalalabas mo bang ako ang may kasalanan?”

“Bakit? Mayroon pa bang iba? Eh, tayong dalawa 
lang naman ang nandito. Kababaeng tao mo kasi’y 
motorsiklo ang minamaneho mo. O baka naman 
t-bird ka?”

Kinalimutan na ni Danica ang paghangang 
nararamdaman sana niya rito. Tuluyan na siyang 
nanggigil, lalo na nang ngumiting parang nakakaloko 
ang kaharap niya. Waring naaaliw ito sa kanyang 
pagkainis. 
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“Damn you!” Wala siyang ibang maapuhap 

sabihin.

Nawala ang nakakaloko nitong ngiti. Napalitan 
ng pagdidilim ng mukha. Napatiim-bagang ito at 
nanlilisik ang mga matang lumapit sa kanya.

Napaurong si Danica at nabitiwan ang hawak 
na helmet sa tindi ng nerbiyos. Kahit naman kung 
minsan ay kilos-lalaki siya, babae pa rin siya.

Tumalikod siya para tumakbo. Pero bago siya 
nakalayo ay sinambilat siya nito.

“Bitiwan mo...”

Pinigil nito ang ulo niya at hinuli ang kanyang 
labi. Naramdaman na lang niya ang labi nito na 
pilit na binubuksan ang kanyang bibig. Nawalan ng 
saysay ang panlalaban niya dahil ni hindi man lang 
ito natinag hanggang sa unti-unti nitong mabuksan 
ang kanyang mga labi.

Marahas ang halik na iyon ngunit hindi nagtagal 
ay naging banayad, naging masuyo. Hanggang sa 
bago niya namalayan ay tumutugon na pala siya. 
Kumapit si Danica sa batok nito dahil pakiramdam 
niya ay babagsak siya. Parang ilang minutong tumigil 
ang pag-inog ng kanyang mundo.
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Halos wala pa siya sa sarili nang bitiwan siya. 

Hilo pa siya nang makita ang tila ngiti nito sa labi.

“Babae ka rin pala,” narinig niyang sabi ng 
estranghero.

Bigla siyang natauhan. Namumula ang mukhang 
tiningala niya ito. Para mapagtakpan ang pagkapahiya, 
iniigkas niya ang dalawa niyang kamao. Binigyan niya 
ito ng dalawang suntok sa mukha na halos ikahilo 
nito. Pagkatapos ay mabilis niyang tinakbo ang 
naghihintay na motorsiklo at pinaarangkada iyon.

—————

Ano ba’ng pumasok sa ulo ko’t ganoon na lang 
ang naging reaksyon ko sa halik ng lalaking ‘yon? 
galit niyang tanong sa sarili habang ipinaparada ang 
motorsiklo sa garahe.

Hindi pa rin niya maialis sa isip ang halik na iyon. 
Hindi iyon ang unang pagkakataon na nahalikan 
siya, ngunit iyon lang ang natatandaan niyang halik 
na tinugon niya.

Galit niyang sinipa ang latang nakakalat sa 
kanyang daraanan. Parang gusto niyang magwala.

Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang may 
kausap sa telepono si Nana Ising. Ipinasa nito sa 
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kanya ang telepono.

“Kuya Fred mo. Gusto kang makausap.”

Kinuha niya ang telepono. “Hello, Kuya?” Kahit 
papaano ay nabawasan ang inis niya sa pagtawag ng 
nakakatandang kapatid.

“Dany! Kumusta ka na? Sabi ni Nana Ising, 
naririnig ka raw niyang nagdadabog. Bakit ba?”

“Kuya, natanggap na ako sa trabaho,” iwas niya.

“Good. Pero hindi ‘yon ang tinatanong ko sa ‘yo.”

Napabuntunghininga siya. “Muntik na kasi akong 
may makabungguan.”

Nabigla ang kapatid. “Ano? Sinasabi ko na nga 
ba’t hindi ka dapat bumili ng motorsiklo dahil hindi 
pambabae iyon.” Halata sa boses nito ang pag-aalala. 
“Kumusta ka na? Nasugatan ka ba? Hindi ka ba 
nabalian ng buto?”

“Kuya, I’m fine. Walang nangyaring masama sa 
akin. Tingnan mo nga’t kausap mo pa ‘ko sa telepono.”

“Naku, Dany! Pinasasakit mo ang ulo ko. Alam 
mo bang alalang-alala na sa ‘yo sina Lola at Daddy? 
Kung bakit naman kasi napakatigas ng ulo mo. Kahit 
na ano’ng pagpipigil namin na huwag kang uuwi ng 
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Pilipinas, sumige ka pa rin.”

“Tinatrato naman n’yo akong parang bata. I’m 
twenty-three and I can take care of myself.”

“Bahala ka na nga. Basta huwag mong kakalimutan 
ang bilin namin sa ‘yo.”

“Alin? Ang huwag pumunta ng Antique? Pati ba 
ikaw, Kuya, naniniwala na rin sa mga multo ngayon?” 
tukso niya.

“Mabuti na ang nag-iingat.”

“Ang macho-macho mo, eh...”

“Mang-aalaska ka na naman ba, Danica?”

“Hindi na po.” Pagkuwa’y, “Pero Kuya, paano 
kung may assignment ako d’on?”

“Tanggihan mo,” utos nito.

Napilitang umayon dito si Danica. Sa isip niya 
ay hindi rin naman siya mapipigilan nito kung sakali 
mang kailanganin niyang magpunta ng San Mariano, 
Antique. Para saan pa ang katigasan ng ulo ko? 
nangingiting tanong sa sarili. 

Bigla-bigla ay naalala niyang naiwan nga pala 
niya ang kanyang helmet sa daan sa pagmamadali.
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Nadatnan ni Charles si Gladys na nagbabasa ng 
nakatambak na report sa mesa nito.

“Busy yata tayo ngayon,” bati niya.

“Kailangan. Ayokong matambakan na naman ng 
trabaho pagkagaling natin ng Canada,” sabi nito nang 
hindi man lang siya tinatapunan ng tingin.

Naalala niya ang seminar na dadaluhan nito 
sa Canada. Malaki ang maitutulong niyon sa mga 
babasahing inilalabas nila. Siya naman ay may ibang 
business na aasikasuhin doon.

“Charles, tumawag nga pala sa akin si Marie. May 
natanggap na raw na photographer si Mr. Gonzaga.”

Tumango lang siya. Pagkatapos ay umupo sa 
harap ng mesa nito habang panay ang himas sa 
masakit niyang panga. Inusisa niya ang binabasa ni 
Gladys.

“Patingin nga niyan.”

Noon lang tumingin sa kanya ang pinsan. 
Rumehistro ang pagkagulat sa mukha nito.
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“Charles, napa’no ‘yan? Bakit namumula ‘yang 

mukha mo?”

“Nasuntok.”

“Nasuntok! Pagkakaalam ko’y lagi kang iwas sa 
basag-ulo. Sino ang nanuntok sa ‘yo? Saan? Bakit...?”

“Sandali.” Itinaas niya ang dalawang kamay. 
“Sunud-sunod naman ang tanong mo.”

“Sino nga at bakit ka sinuntok?”

Hinawakan ni Charles ang namumulang panga. 
Kitang-kita niya sa mukha ni Gladys ang pag-aalala.

“Masakit ba? Mabuti kaya’y ikukuha kita ng 
yelo.”

Pinigil niya ito sa akmang pagtayo. “I’m fine. 
Malayo ito sa bituka,” sabi niya, sabay tawa.

“Tingnan mo nga ‘yang ugali mo. Nakukuha mo 
pang magbiro. Now tell me, sino ang gumawa sa ‘yo 
niyan?” pangungulit ni Gladys.

Nag-alangan siyang magtapat dito.

“Ano? Hindi mo na ako sinagot.”

Tinitigan niya ito. “Mangako ka munang hindi 
mo ako pagtatawanan.”
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“Ano naman ang nakakatawa sa nangyari sa ‘yo?” 

takang tanong nito.

“Basta’t mangako ka muna.”

“Okay, hindi kita pagtatawanan. Cross my heart.”

Huminga muna nang malalim si Charles bago 
sumagot. “Babae.”

“Anong babae?”

“Tinatanong mo kung sino ang may gawa nito, 
di ba? Isang babae.”

“Bakit? Nakipagkalas ka na naman ba at hindi 
pumayag ‘yung babae kaya sinapak ka?” tanong nito.

“Hindi. Worse than that.”

“Ang labo mo naman! Ano ba’ng  ginawa mo’t 
sinapak ka? At saka sino ‘tong babaeng sinasabi mo?”

“’Yun nga ang masama r’on. Ni hindi ko alam ang 
pangalan niya. Hinalikan ko lang siya. Heto.” Itinuro 
niya ang mukha. “Heto ang ginawa sa akin.”

Napatanga si Gladys. Saglit itong napatitig sa 
kanya at saka ibinaling ang mukha sa ibang direksyon.

“Tumatawa ka ba?” tanong niya rito.

Humarap ito sa kanya at pagkuwa’y bumunghalit 
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ng tawa.

“Gladys!” sigaw niya. “Nangako ka sa ‘kin.”

“Bakit hindi? Si Charles Aaron Contreraz Jr., 
kinababaliwan ng mga babae...” Hindi maawat 
ang pagtawa nito. “Nagawang sapakin ng isang di-
kilalang babae dahil lang sa isang halik.”

“Gladys, titigil ka ba sa kakatawa o hindi?” gigil 
na banta ni Charles sa pinsan.

“I’m sorry, I can’t help it,” sabi nito habang hawak 
ang tiyan.

“Gladys, sabi ko tigilan mo na ‘yan kung di’y 
babatukan na kita.”

“Sige, batukan mo ko’t nang ako ang maging 
pangalawang babaeng manununtok sa ‘yo.” Mabilis 
itong tumayo at kumaripas ng takbo. Hindi pa rin 
nito tinigilan ang pagtawa.

Naiwang nakatiim-bagang si Charles.

—————

Napadako ang tingin ni Charles sa helmet na 
nakapatong sa upuan ng kotse niya. Kinuha niya 
ito nang makaligtaan itong dalhin ng babaeng 
nakaengkuwentro niya.
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Tuwing naalala niya ang insidenteng iyon ay 

hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Hindi 
siya makapaniwalang  nasuntok siya ng isang babae.

Hindi niya masisi si Gladys kung pagtawanan 
man siya nito. Karaniwan na kasi na siya ang nang-
iiwan at tumatanggi kapag sawa na sa isang babae. 
Hindi siya sanay na tinatanggihan.

Wala siyang balak halikan ang babaeng iyon. 
Napuyos lang ang kalooban niya nang murahin siya 
nito. Nasanay siyang iginagalang at tinitingala sa 
lipunang ginagalawan. Hindi naman niya ugali ang 
manakit ng babae kaya ang tanging naisip niyang 
paraan para gumanti ay ang halikan ito. Pero hindi 
niya inaasahan na tutugunin nito ang halik niya at 
susuntukin siya pagkatapos.

Pagkuwa’y napangiti siya sa sarili. Kung sa bagay 
sulit naman ang pananakit ng panga niya.

—————

Muntik nang masamid si Charles nang marinig 
ang suggestion ni Gladys. Sakay na sila ng eroplano 
patungong Canada.

“Mag-iimbestiga ‘kamo tayo tungkol sa mga 
multo. Tapos maglalabas tayo ng libro tungkol sa 
existence ng mga iyon?”
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“Tama,” sabi nito.

“Pero Gladys, maraming libro na ang na-publish 
tungkol sa subject na ‘yan.”

“Sa ibang bansa siguro, pero hindi sa atin.”

“Siguro, kasi alam ng mga publishers na aksaya 
lang sa panahon at pera dahil hindi bebenta.”

“Sa mga Pinoy pa? Eh, likas naman tayong 
mahihilig sa mga kuwento tungkol sa mga multo’t 
iba pang kababalaghan. Kahit saang umpukan, kahit 
anong okasyon, hindi puwedeng hindi mahaluan ng 
sari-saring kuwento tungkol sa mga multo. Eh, di ba 
lalo na kung factual. With matching photos pa, di ba?”

“Factual stories? Photos? Gladys, we’re talking 
about ghosts here!”

“Charles, listen to me first, okay? May particular 
na subject na ako in mind. A haunted house.”

“A haunted house,” walang ganang ulit ni Charles. 
Gusto niyang mapikon sa kakulitan ng pinsan.

“Yes. Remember Mrs. Ramirez?”

Pinanlakihan niya ng mata si Gladys. “Huwag 
mong sabihing ‘yung bahay niya sa San Mariano, 
Antique ang gagawin nating subject?”
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“Ayoko ng suggestion mo, Gladys.”

“Pero Charles...”

“The answer is no and that’s final.”

—————

Alas-kuwatro ang appointment ni Charles sa 
isang restaurant.

Hindi rin niya natiis si Gladys. Mula kasi eroplano 
hanggang sa pagdating nila sa hotel ay hindi na siya 
pinansin nito. Ang akala niya, sa unang pagkakataon 
ay mananalo siya sa kakulitan nito. Hindi pala, dahil 
heto siya ngayon, hinihintay si Mrs. Ramirez para sa 
balak ni Gladys. 

Natanawan niya ang isang babaeng nasa 
katanghalian ang edad na palapit sa mesa niya. 

Nang mapagsino ito, tumayo siya at hinila ang 
isang silya sa tapat niya. 

“Naku! I’m sorry, Mr. Contreraz, dahil na-late 
ako. Nagkaroon kasi ng bisita sa bahay at hindi  ko 
naman sila kaagad maiwan,” hinging-paumanhin nito 
nang makaupo.

“It’s all right, Mrs. Ramirez. Tutal kadarating ko 
rin lang. Would you like anything?”
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“Orange juice,please.”

Tinawag niya ang waiter at sinabi ang order nila.

“Kumusta na ho pala ang anak n’yong si Bert?” 
tanong ni Charles. “Minsan lang kami nagkita at hindi 
na naulit ‘yon.”

“Hayun, tuwang-tuwa ngayon dahil malapit na 
raw siyang maging daddy at ako naman ay malapit 
nang maging lola.” Kitang-kita sa mga mata nito ang 
katuwaan. “Ikaw, bakit hindi ka pa nag-aasawa?”

“Malayo pa ho sa isip ko ‘yon,” nakangiting sagot 
niya.

“Hindi mo pa siguro nakikita ang babaeng 
magpapatibok ng puso mo.”

Minabuti ni Charles na buksan na ang paksa 
tungkol sa tunay niyang pakay kay Mrs. Ramirez. 
Ayaw na ayaw niya na ang personal na buhay niya 
ang pinag-uusapan.

“Mrs. Ramirez, mayroon ho sana akong hihilingin 
na pabor sa inyo.”

“Ano ‘yon?”

“May nabanggit ho kayo sa amin ni Gladys noon 
tungkol sa isang bahay n’yo sa Pilipinas na naging 
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dahilan kung bakit kayo nagtitiis na manatili rito.”

Biglang nawala ang ngiti nito.

“May gusto kang malaman tungkol doon?”

“May balak ho kasi kami na maglabas ng libro 
tungkol sa mga kababalaghan at naisipan ho namin 
na magiging magandang subject ang bahay n’yo sa 
Antique.”

“I see.”

“I hope you don’t mind.”

Napabuntunghininga ito. “No, not at all. Dati, 
ni ayaw kong pag-usapan ang tungkol sa mga bagay 
na ‘yan dahil gusto ko nang kalimutan. But I think 
it’s about time na ikuwento ko ang naging karanasan 
ko sa San Mariano. Baka sakaling makatulong kayo 
sa ‘kin.”

Para kay Charles, kalokohan lang ang mga 
kuwento tungkol sa multo.  Ngunit ngayon ay wala 
siyang choice kundi ang makinig kay Mrs. Ramirez.

“Simula nang mamatay ang asawa ko, naging 
ugali ko na ang mamasyal sa iba’t ibang lugar. Para 
kahit papaano ay maaliw ako at mabawasan ang 
lungkot ko,” pagsisimula nito. “Minsan nayaya kaming 
mag-ina na dumalo sa isang pista sa San Mariano. At 
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doon ay nakita ko ang isang napakagandang bahay...”

“Inutusan ko si Bert na magtanung-tanong 
tungkol sa bahay na ‘yon. Ang sabi sa akin ay matagal 
na raw ibinebenta ‘yon at sa napakaliit pang halaga. 
Pero hindi nga lang mabili dahil sa minumulto raw. 
Pinagtawanan ko pa nga dahil  hindi ako naniniwala 
sa multo.” Tumigil ito sa pagsasalita at sumandal sa 
upuan.

Hinayaan ni Charles na magpatuloy ito sa 
pagkukuwento.

“Hindi maipaliwanag na galak ang nasa puso 
ko nang mapasakamay ko ang bahay,” pagpapatuloy 
nito. “Hanggang isang gabi, may nakita akong isang 
babae na biglang sumulpot sa harapan ko. Nakasuot 
siya ng mahabang puting damit at nanlilisik ang mga  
mata niyang nakatitig sa akin. Nang lingunin ko uli’y 
wala na siya.”

“Hindi ko pinansin ang nakita ko dahil baka 
bunga lang iyon ng aking imahinasyon. Pero naulit 
pa ang pagpapakita niya at sa tuwing nangyayari ‘yon 
halos himatayin ako sa takot. Ilang gabi akong hindi 
nakakatulog dahil sa takot kong magpakita uli siya sa 
akin. Hindi ko naman masabi sa mga kasambahay ko 
ang problema dahil nag-aalala ako sa maaari nilang 
isipin.”
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“Napanatag lang ang kalooban ko nang lumipas 

ang mga linggo na hindi na siya nagpapakita. Inakala 
ko noon na matatahimik na ang buhay ko. Hanggang 
sa isang gabi’y bigla siyang lumitaw sa tabi ko. 
Nakaupo ako noon sa kama nang maramdaman 
kong may katabi ako. Hindi ako makagalaw. Ilang 
sandaling titig na titig lang siya sa akin at ganoon 
din ako sa kanya.”

“Noon ko lang naranasan na parang nanigas ang 
katawan ko. Bigla siyang nagsalita at ang sabi sa ‘kin 
ay ‘Narito uli ako!’ at saka siya tumawa. Kinilabutan 
ako. Tapos, nagsisigaw ako nang nagsisigaw dahil 
hindi ko na nakayanan ang takot.” Nagsimulang 
maglandas ang luha sa mukha ni Mrs. Ramirez.

Nag-alala si Charles. Kinuha niya ang juice at 
inabot dito ang isang panyo. Kitang-kita niya ang 
takot sa mukha nito.

“Are you all right?” Nang tumango ito ay 
nagtanong siya muli. “Ano ang nangyari sa inyo 
pagkatapos?”

“Narinig ni Bert ang sigaw nito. Pinilit niyang 
buksan ang pinto. Nang makita niya ang nangyayari 
sa akin ay isinugod kaagad niya ako sa ospital. Inatake 
ako kasi noon sa puso dahil sa sobrang takot. Mabuti 
nga at mild lang, kung di’y baka wala na akong buhay 
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ngayon.”

“Bakit hindi n’yo pa ibenta ang bahay? May alam 
ba kayo sa misteryo ng bahay bago n’yo ‘yon binili?”

Umiling ito. “Wala. Ang mabuti pa ay tanungin 
na lang n’yo ang katiwala. Hindi ko pa man nabibili 
ang bahay ay sila na ang nagpapayaman n’on at sila 
pa rin ang nand’on hanggang ngayon.”

“Pumapayag na ba kayong imbestigahan namin 
ang bahay?”

Tumango ito. “Kayo na ang bahala roon. 
Ipinagbilin ko na naman ‘yon sa dalawa kong 
pamangkin.”

Nahulog siya sa malalim na pag-iisip nang 
maghiwalay sila ni Mrs. Ramirez.

Ano kayang misteryo ang bumabalot sa bahay 
na iyon? Sino ang mahiwagang babae?


