
Ibulong Mo Sa Langit - Mia Gonzalez

Tiningnan nang matagal ni Chin-Chin ang mansyon 
na kinagisnan niya na nakatayo sa gilid ng lungsod 
ng Antipolo. Maglilimang taon na ang nakakalipas 
mula noong huli siyang umapak sa pamilyar na mga 
baitang paakyat sa matatag na pintong narra sa 
entrada ng bahay.

Malungkot na binalikan-tanaw niya ang 
masasayang araw sa bahay na iyon... noong 
nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Parang 
naririnig pa niya ang masasayang tawanan nila ng 
kanyang mama at papa habang naghahabulan sila 
sa malaking hardin na nasa magkabilang panig ng 
napakahabang driveway paakyat sa three-storey 
mansion.

Ipinilig niya ang ulo para maglaho ang sentimental 
na mga alaalang nagpapalungkot sa kanya at 
ipinagpatuloy ang matagal nang inaabangang pag-
uwi. Pagpasok niya sa loob, isang sarkastikong 
pagbati mula sa kanyang nabiyudang madrasta ang 
sumalubong sa kanya. Nakaupo ito sa imported at 
mamahaling sofa sa gitna ng malaking sala.

“Sa wakas, umuwi na rin ang prodigal daughter. 
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Sayang at medyo nahuli ka ng isang linggo dahil 
naipalibing ko na ang papa mo,” patuyang deklara ng 
treinta y cinco años na pangalawang asawa ni Don 
Serafin Maravilla.

“Alam mong darating ako ngayong araw na ito. 
alam mo ring ito ang pinakamaagang flight na nakuha 
ko pauwi dahil peak season ngayon. Why couldn’t 
you wait for just a few days?” Pinanlisikan niya ang 
mukhang kuwartang palengkera na naging dahilan 
ng kanyang pagtikis sa ama.

“Ba’t ko pa patatagalin ang pagpapakahirap 
ko? Mabuti na lang at namatay siya instantly 
nang atakihin siya sa puso. Kung alam ko lang na 
paninindigan niya ‘yung pre-nuptial agreement na 
pinirmahan ko bago kami nakasal, baka ako pa ang 
pumatay sa walanghiyang papa mo.”

“How dare you disrespect my father’s memory? 
Binibigyan kita hanggang sa katapusan ng linggong 
ito para hakutin ang mga gamit mo at lumayas sa 
pamamahay ko,” tiim-bagang na saad niya.

“Ang lakas ng loob mong pagtaasan ako ng 
boses at palayasin dito sa pamamahay ng asawa ko. 
Akala mo ba’y hindi ko kayang sumalungat sa huling 
testamento ng iyong ama? Mangilag ka sa akin, Chin-
Chin, dahil kaya ko pang guluhin ang buhay mo!”
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Lalong nainis ang dalaga sa paggamit nito ng 

kanyang baptismal name.

“Wala akong panahong patulan ang karumal-
dumal na pagbabanta mo, Tia Magda.” Tinalikuran 
niya ang babae.

“At saan ka pupunta?” kinakabahang tanong nito.

“Masyado akong napagod sa pagbibiyahe ko 
all the way from Africa. Maaga pa naman kaya 
magpapahinga muna ako before dinnertime.” 
Nanlalambot na nagtungo siya sa kanyang kuwarto 
sa ikalawang palapag ng mansyon.

Mula pagkabata, kapansin-pansin na ang 
kagandahan ni Chin-Chin Lizares Maravilla, 
kaisa-isang anak ng yumaong Don Serafin, isang 
pinakatanyag na plastic surgeon sa bansa. Chin-Chin 
ang palayaw na ibininyag sa kanya ng ama dahil sa 
masiglang hagikhik niya tuwing kikilitiin nito ang 
matambok na baba niya noong sanggol pa siya.

Matangkad sa karaniwang Pilipina sa taas 
niyang 5’9”, nakasanayan na niyang napapalingon 
ang mga lalaki tuwing matatanaw ang kanyang 
malalaking mata at malalantik na pilik na animo 
sa isang manyika. Maliit pero matangos ang ilong 
niyang namana sa Kastilang ina ng kanyang ama at 
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ang kanyang mapupulang labing parating nag-aayang 
mahalikan.

Morena ang mala-sutlang kutis ni Chin-Chin na 
pinagkaguluhan ng kanyang mapuputlang kaklase 
sa Princeton University sa Amerika, ngunit sadyang 
mailap siya na magkarelasyon sa mga lalaki habang 
nag-aaral pa dahil sa malapit na pakikisama nila 
ng kanyang ama. Nagtapos siya sa kurso na B.S. 
Psychology.

Nang mag-asawa muli ang kanyang ama sa isang 
mapagkamkam na babaeng halang ang kaluluwa 
noong malapit na siyang mag-graduate, ipinagpasya 
niyang mag-apply sa isang exchange program sa 
Africa na nangangailangan ng mga teachers para sa 
mga batang may learning disabilities. Close na close 
ang mag-ama bago nag-asawa muli si Don Serafin 
kaya ibinuhos ng dalaga ang pangungulila niya sa 
pag-aalaga sa mga batang kulang sa pagmamahal.

—————

Wala pang alas seis nang magising si Chin-Chin 
mula sa kanyang pagkakaidlip kaya nagpasya siyang 
magtungo sa mga kuwadra sa likod-bahay para 
kumustahin ang paborito niyang kabayo. Sumilab 
ang kanyang galit nang sabihin ng tagapag-alaga ng 
mga kabayo na ibinenta ng Tia Magdalena niya ang 
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kanyang kabayo noong kamakalawa lang.

Sinugod niya ang sakim na madrasta, umuusok 
ang buong katauhan sa galit.

“Wala kang karapatang ibenta ang kabayo ko! 
Napakasuwapang mo talaga sa pera! Mabuti na lang 
at hindi mo lubos na nawaldas ang pinaghirapan ni 
Papa dahil nautakan ka niya!”

“Sisihin mo ang ama mo. Kung naging sapat 
lamang ang pagtustos niya sa akin sa kanyang huling 
testamento, hindi sana ako napilitang ibenta ang 
dalawang kabayo na iyon. Inalok ko nga sa buyer 
ang apat na kabayo sa kuwadra pero interesado lang 
siyang bilhin ‘yung paboritong kabayo n’yo ng papa 
mo.”

“Kanino mo naibenta ang mga kabayo? Papaano 
mo nakuha ang mga papeles nila?” usisa niya.

“Your father was not as smart as you thought 
he was. Iniwan lang niya ang mga papeles ng 
mga kabayo sa wall safe sa kuwarto namin kaya 
madali kong nakuha ang mga iyon pagkamatay na 
pagkamatay pa lang niya.”

“At sino’ng kriminal at mandarayang kasabwat 
mo ang bumili sa mga kabayo ko?”
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“Hindi mo dapat tawaging kriminal at mandaraya 

si Don Diego Zaballero. Galing siya sa isa sa 
pinakarespetado at pinakamayamang angkan sa alta-
sociedad.” 

“Wala akong pakialam kung respetado at 
mayaman ang kanyang pamilya. Illegal pa rin ‘yung 
ginawa niyang pagbili sa mga kabayong hindi mo 
pag-aari kaya wala kang karapatang ibenta ang mga 
iyon.” Nag-aapurang nagtungo siya sa garahe sa 
bandang kaliwa ng bahay.

“Saan ka pupunta, Chin-Chin? May ibang kabayo 
pa naman sa kuwadra, why don’t you just ride one of  
the other horses? Huwag kang gagawa ng iskandalo!” 
pahabol na sigaw nito.

“Babawiin ko ang mga kabayo ko!” matapang 
na pahiwatig niya.

—————

Sumakay si Chin-Chin sa isa sa mga kotseng 
nakaparada sa loob ng malaking garahe, isang itim 
na Mercedes Benz C200 at mabilis niyang pinuntahan 
ang mansyon ng pamilya Zaballero sa kabilang dako 
ng pinakamalaking subdivision sa Antipolo. Nakasara 
ang mataas na tarangkahan pagdating niya roon bago 
mag-alas-siete ng gabi. Ipinagpasya niyang huwag na 



Ibulong Mo Sa Langit - Mia Gonzalez
lang ipaalam ang kanyang pagdating at akyatin na 
lang ang mataas na pader.

Mabilis siyang nagtungo sa mga kuwadra sa 
likod ng napakalaki at mala-palasyong mansyon na 
pag-aari ni Diego Zaballero, nag-iisang anak nina 
Don Carlos at Doña Teresita Zaballero na ngayon 
ay nakatira na muli sa kanilang rancho sa Sevilla, 
España. Napangiti siya nang dagli niyang natandaan 
ang mga panahon sa kanyang pagkabata noong 
nagtatago siya sa kuwadra para masulyapan ang 
guwapong binatilyo.

Nag-asawa na kaya ang lalaking naging crush 
niya noon? Kung ganoon, wala siyang nabalitaan 
habang nag-aaral siya sa ibang bansa.

Madali niyang natagpuan ang pitak sa kabalyerisa 
ng kanyang pinakamamahal na kabayong si Rinka. 
Ito ang naging kaibigan niya habang lumalaki siyang 
nagsosolo sa napakalaking propriedad ng ama dahil 
wala pa siyang sampung taon nang mamatay ang 
kanyang ina sa cancer.

“Hello, Rinka! Kumusta ka na, mahal kong 
kaibigan? I’ve missed you so much. Patawarin mo ako 
kung napabayaan kita. Pero ngayon na nakabalik na 
ako, hinding-hindi na kita iiwan. I love you so much, 
baby.” Malamyong hinimas niya ang leeg at nguso 
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ng hayop.

Kinikilalang sinungkal ng magandang kabayo 
ang mukha ng dalaga, tuwang-tuwa sa pagkakita sa 
kanya. Kinalkal niya ang bulsa upang kunin ang mga 
binaong carrots at sugar cubes para ipakain dito.

“I’m taking you home right now, sweetheart. 
Gusto mo ba iyan? We’re going home!” Sumakay 
siya sa malaking kabayo at hinimok itong umabante 
palabas ng kuwadra.

“Stealing and trespassing on private property 
are very serious offenses, guapa... crimes that are 
punishable by several years of imprisonment.”

Ginulat ng isang malalim at mababang boses ng 
lalaki ang natarantang dalaga.

  Kinilabutan siya pagkakita sa malaking lalaking 
biglang humila sa rendas ng kanyang kabayo para 
patigilin ang pagsulong niyon. Nahugot ni Chin-
Chin ang hininga nang magsalubong ang nasisindak 
niyang mata sa malamig at nanunuyang mga mata 
ni Diego Zaballero.

“Ang pagbili ng ninakaw na ari-arian ay krimen 
na kasing-lala ng pagnanakaw. Hindi ko ninanakaw 
si Rinka; kabayo ko siya at binabawi ko lang siya 
dahil walang karapatan si Tia Magda na ibenta siya 
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sa iyo.” Pinanlisikan niya ang kausap.

“Welcome home, Chin-Chin. It’s been a long 
time. You’ve grown into a very beautiful woman,” 
malamyong pahiwatig nito habang hinihimas ang 
kanyang kamay... pataas sa hubad niyang braso na 
pinisil nito habang paikot na minasahe ng hinlalaki 
nito ang malambot na laman niya.

Tumindig ang kanyang balahibo nang 
makaramdam siya ng isang napakalakas na pagyanig 
ng kuryente na tumagas sa buo niyang pagkatao. 
Napaatras siya ngunit humigpit at pagkakahawak ni 
Diego sa kanyang braso nang tangkain niyang bawiin 
iyon.

“You could have informed me of that through 
the proper channels imbis na akyatin mo ang pader 
ko tulad ng isang pangkaraniwang magnanakaw. 
Maaaro kang mabaril niyan for trespassing at sa akin 
pa rin mauuwi ang kabayo mo.”

“You wouldn’t dare!”

“Masosorpresa ka sa mga bagay na kaya kong 
gawin pag tinoyo ang utak ko. As it happens, tamang-
tama ang pagdating mo, guapa. May kakilala akong 
babae na kararating lang at nagpupumilit na matulog 
dito, pero hindi ko gusto na narito siya sa pamamahay 
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ko. Kasosyo ko ang ama niya sa negosyo at nag-
atubili akong ikabalisa nito ang bagay na ‘yon dahil 
sa determinasyon ng anak nitong pikutin ako.”

“Ano naman ang pakialam ko sa mga problema 
mo sa babae? Kabayo ko lang ang ipinunta ko rito. 
Hindi ako interesadong pakinggan ang pasikut-sikot 
mong istorya tungkol sa mga nakakaantok na sexual 
exploits mo. Puwede ba, bitiwan mo ang kamay ko 
para maiuwi ko na si Rinka.”

“Sandali lang, nalilimutan mo ‘atang puwede 
kitang ipakulong for trespassing,” pigil ni Diego. 
“Baka matsismis ka pang isa sa mga babaeng 
nagkakandarapang pumasok dito sa pamamahay 
ko para maakit at mapikot ako. After all, parang 
natatandaan ko pang nagtatago ka rito sa loob ng 
kuwadra noong paslit ka lang, para palihim akong 
pagmasdan,” nang-uuyam na paalala nito.

“That’s a lie! Nahihibang ka ba? Kahit kailan 
hindi ako nagkagusto sa iyo and it’s not ever going 
to happen,” mabilis na tanggi ni Chin-Chin.

Bahagyang tumaas ang kilay nito. “Kung ayaw 
mong tumawag ako ng pulis ngayon at maiskandalo 
ka, then I suggest you listen to what I have to 
propose.”



Ibulong Mo Sa Langit - Mia Gonzalez
“Go on, what do you want from me?”

“Hmm... I can think of over a hundred things 
I want from you, pero hindi ngayon ang tamang 
panahon para sabihin ko sa iyo ang mga ito,” 
patuyang bulong nito. “Going back to the problem, 
magpapanggap kang kasintahan ko na kararating lang 
at plano mong tumira muna dito sa Villa Zaballero 
hanggang maisaayos natin ang ating kasal. Natural, 
walang katotohanan ang pagpapakasal natin, but it 
will be enough to get rid of Angie for the meantime.”

“Ano! Pretend to be your fiancée? No way! 
Hindi ako magpapagamit sa iyo nang ganyan! Solve 
your own problems at huwag mo akong gamitin 
para maidispatsa ang miserableng babaeng iyan. 
Nagkakandarapa siguro ang ibang babae na ma-
link sa iyo, but I’m definitely not one of them. I’m 
leaving and you can’t stop me!” malakas ang loob na 
pahiwatig niya.

Bago pa niya natupad ang mapangahas niyang 
kahambugan ay mabilis na siyang hinatak ni Diego 
pababa sa kabayo at kinarga patungo sa malaking 
bahay.

“Bitawan mo ako! Walanghiya! Hayop!”

“Walang nakakaalam na narito ka, querida. 
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Maaari kitang pagsasamantalahan ngayon at walang 
makapagsasabing di mo kagustuhan ang pag-angkin 
ko sa iyo,” nanunuyang banta nito. “So, what would 
it be? Magpapatawag na ba ako ng pulis sa mga 
tauhan ko at bahala ka nang magpaliwanag kung 
ano’ng ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? 
O papayag ka sa alok ko?”

Nanlambot si Chin-Chin sa pagkakadikit ng 
katawan niya sa napaka-macho na katawan nito. 
Napilitan siyang pumayag para makawala sa 
nakakapigil-hiningang kalapitan nito.

“Oo na! Oo na, payag na akong magpanggap na 
magkasintahan tayo. Just put me down.” Maingat 
siyang ibinaba ni Diego, pero nakapalibot pa rin 
ang mga kamay sa baywang niya, nag-aatubiling 
pakawalan siya.

“We should seal our agreement with a kiss,” 
mapanghimok na bulong nito.

“Diego, huwag....”

Bago siya nakaiwas ay binihag na nito ang 
kanyang labi sa isang malalim at mapanaliksik na 
halik. Umikot ang buong paligid... pinalibutan ng 
nanunuot na init ang kabuuan niya habang sinisimsim 
ng dila nito ang katamisan sa loob ng kanyang bibig.
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Naputol ang mahiwagang sandali  na iyon ng matinis 
na boses na nanggaling sa isang nagdadabog na 
babae na kalalabas lang sa veranda ng mansyon.

“Diego, kanina pa kita hinahanap. Ano’ng 
ginagawa mo rito at sino ang babaeng ito?” 
Naniningkit ang mga mata nitong napatingin kay 
Chin-Chin.

“Hello, Angie, nandito ka pa pala. I believe you 
haven’t met my fiancée. Sweetheart, this is Angie 
Belgar, anak siya ng isa sa mga investors ng ospital. 
Angie, si Chin-Chin, ang aking napaka-sweet na 
kasintahan.” Malambing na sinamyo ng binata ang 
kanyang leeg habang humigpit ang pagkakapit ng 
kamay nito sa baywang niya.

Naninigas ang ngiting ibinigay niya nang 
kamayan niya ang nagulantang na babae. Galit 
na galit na inirapan siya nito. Hindi siya mapakali 
dahil sa masidhing epekto ng mga kamay ni Diego 
na nakapalibot sa kanyang baywang. Pakiramdam 
niya ay pinapakulo siya sa malapot na langis na 
nagbabantang gahisin ang katauhan niya.
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“Wala kang binabanggit na engagement sa akin 

o kay Papa! Kailan pa kayo naging magkasintahan?” 
mataray na tanong ng pandak na babaeng mukhang 
loro.

Ngumiti ang binata. “Magkababata kami ni Chin-
Chin; baby pa lang siya noong hiningi ko sa kanyang 
ama ang kanyang kamay. We only got engaged last 
year noong nagpunta ako sa Amerika para bisitahin at 
kumustahin siya doon. Hindi ko na siya pinakawalan 
nang pareho naming naramdamang mas masidhi pa 
ang pagmamahal namin para sa isa’t isa.” Sinamyo 
at kiniliti nito ang leeg ng dalagang nakapreso sa 
mga bisig nito.

“Akala ko nga magbabago ang isip niya 
noong pinahabol ko siya sa mga Doberman ng 
professor namin pagkatapos ko siyang buhusan ng 
kumukulong chocolate icing dahil nahuli ko siyang 
nakikipaghalikan sa coach namin sa girls’ volleyball 
team. Akala ko nga magpapakamatay ka noong 
malaman mong transvestite ‘yung coach naming 
iyon.” Nagkukunwaring sumakay ang dalaga sa 
dramang kagagawan nito.

“Ipaalala mo sa ‘king kumbidahin ang coach 
mong iyan sa kasal natin, mi cielo. Napaka-cute 
mong magselos. Nakakagigil ang kapilyahan mo.” 
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Nanggigigil na pinisil ni Diego ang kanyang pisngi 
at pinupog ng halik ang mukha at leeg niya.

“Sweetheart naman, nakakahiya sa bisita ang 
pananantsing mo,” nagngingitngit na pahiwatag niya 
habang pasimpleng siniko ang sikmura ng ‘nobyo’. 
Aba’t umaabuso na ang unggoy na ‘to! “Baka gusto 
niya tayong saluhan sa dinner, honey. Ipinaluto ko ang 
paborito mong inadobong salagubang at piniritong 
palaka kay Aling Simang.”

“H-huwag na, busog pa ako. A-at siguradong 
hinihintay na ako ni Papa sa bahay,” asiwang tanggi 
ni Angie at tumingin sa kanya. “Mauuna na ako. Nice 
meeting you, Chin-Chin.”

“Oh, sweetie, ihatid mo ang bisita sa labas. Baka 
sabihin niyang napakabastos mo. I’ll go for a ride 
muna bago tayo mag-dinner, tutal tiyak na mamaya 
pang alas ocho tayo makakakain sa dami ng ipinaluto 
ko kay Aling Simang.”

Nang makalabas na ang dalawa, nagmamadaling 
binalikan ni Chin-Chin ang kanyang kabayo at 
pinatakbo niya ito pababa sa mahabang driveway 
ng propriedad ni Diego patungo sa nakabukas na 
tarangkahan. Ipinasya niyang iwan na lang ang 
kanyang sasakyan na nakaparada roon sa labas para 
maiuwi niya si Rinka. Pakukuha ko na lang sa driver 
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ang Mercedes, ang importante’y nasa akin na ang 
kabayo ko.

Buong gabing hindi siya makatulog dahil na 
rin sa jet lag. Panay ang balik ng kanyang guni-guni 
sa mga namagitan sa kanila ni Diego noong gabing 
iyon... lalung-lalo na ang di-malimutang maiinit na 
halik at yakap nito.

—————

Magdamag ding hindi nakatulog si Diego. Sa 
edad na treinta y dos ay nasa kanya ang lahat ng 
katangiang hahanapin sa isang prospective husband. 
Hindi lamang guwapo at perpekto ang katawan 
ng 6’3” na Spanish-Filipino na lalaki, isa rin siya 
sa pinakakilalang heart surgeon sa Makati Medical 
Center. Hindi lamang ang medical profession ang 
pinagkakaabalahan niya. Dahil nag-iisang anak 
nina Don Carlos at Doña Teresita, pinamahala siya 
ng bilyonaryong ama sa mga negosyo nito. Ang 
matandang lalaki ay isang major stockholder sa 
ilang bangko at pag-aari rin nito ang isa sa mga 
pinakamalaking rancho sa Canlubang. Marami pa 
itong iba’t ibang investments.

Nag-graduate siya ng cum laude sa Johns Hopkins 
University sa Amerika. Dahil sa mga pambihirang 
katangian niya, hindi maiwasang maging popular at 
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habulin siya ng mga babae—dalaga at may-asawa. 
Kahit na marami siyang naging girlfriend, wala pa 
siyang sineryoso dahil mula noong pagkabata ay 
may napusuan na siyang babae at hinihintay na lang 
niyang maging perfect ang timing bago ipahiwatig 
dito ang matagal na niyang nararamdaman.

—————

Kinabukasan, maagang gumising si Chin-
Chin para masakyan uli ang paboritong kabayo. 
Nagmamadali siyang nagtungo sa kuwadra sapagkat 
sabik na sabik siyang mangabayo. Matagal na niyang 
hindi nararamdaman ang kasiyahan at kalayaan na 
nakukuha niya habang pinapatakbo ang hayop.  

Pinatakbo niya kaagad si Rinka at hinatak ang 
rendas patungo sa paboritong kublihan niya noong 
bata pa siya. Pagdating sa entrada ng pamilyar na 
kagubatan, bumaba siya sa kabayo at iginiya niya ito 
papasok sa loob. Bago siya tuluyang nakapasok doon, 
nakasalubong niya ang dalawang taong nakasakay 
rin sa kabayo, palabas ng gubat... si Diego na may 
kasamang bagong babae na balingkinitan at maikli 
ang buhok.

“Good morning, Chin-Chin. Maaga ka pa ring 
gumigising. Kumusta ka na?”
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Nanlambot s iya nang pagmasdan ang 

maskuladong katawan ng lalaki na hindi maitago 
ng suot nitong maong na pantalan at puting polo.

Napakunot ang noo niya sa sinabi nito. Paano 
niya nalamang parati akong nagigising nang maaga 
kahit noong bata pa ako? Grabe naman ang lalaking 
ito, napaka-playboy! Sunud-sunod ang mga babae, 
hindi makontento sa isa! Tumango lang siya sa 
pagbati nito at napangisi siya nang ipakilala nito ang 
kasamang babae.

“Chin-Chin, I’d like you to meet Danielle 
Ricaforte. Pinuno siya ng isa sa mga pinakamalaking 
women’s associations dito sa atin that funds worthy 
projects of the hospital. Danielle, si Chin-Chin ay anak 
ng yumaong Dr. Serafin Maravilla.”

“Hello, mahilig din pala kayong mangabayo sa 
umaga,” mahinhin na bati niya.

“Kilala ko ang papa mo noong buhay pa siya. 
He was a good man.” Sinsero ang ngiti na ibinigay 
ni Danielle sa kanya.

“Maraming salamat. I’m glad to have met you. 
Kakaunti lang ang mga kaibigan ni Papa ang nakilala 
ko dahil matagal akong nakatira sa ibang bansa at 
ngayon lang ako bumalik uli dito.”
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“It’s nice to have met you, too.” Bumaling ang 

babae sa kasama. “Diego, darling, kailangan na 
nating bumalik at baka hindi natin maabutan ang 
subastahan sa Greenhills.”

“By the way, Chin-Chin, ang asawa ng isa sa 
mga surgeons sa ospital ay naghahanap ng isang 
teacher who specializes in children with learning 
disabilities. The school is located inside Dasmariñas 
Village. Nabanggit sa akin ng madrasta mo na may 
karanasan ka sa field na iyon. Kung interesado ka, 
pass by the office later this afternoon para maipakilala 
kita kay Dr. Ignacio.” Sinenyasan ni Diego ang kabayo 
nito para umabante na at kinawayan siya habang 
papalayo sila ng kasamang babae.

“I am interested. Sige, dadaan ako sa ospital 
mamayang hapon. Maraming salamat!” pahabol na 
sigaw niya.

Mag-a-alas-ocho pa lang nang bumalik ang 
dalaga sa bahay. Mabilis siyang nag-shower at 
nagbihis dahil nakatakda siyang makipagkita sa mga 
abogado ni Don Serafin nang umagang iyon. Pinilit 
niyang ialis muna sa isip si Diego dahil kailangan 
niyang asikasuhin ang mga naiwang negosyo at ari-
arian ng kanyang ama.

Dumating siya sa law office nang mag-alas-nueve 
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ng umaga. Matagal na niyang kilala si Atty. Justo 
Cervantes na isang matalik na kaibigan ng kanyang 
ama. Pagkaupo niya sa harap ng mesang nasa gitna 
ng maliit na conference room, napansin niyang may 
kasama itong nakababatang abogado.

“Chin-Chin, I’d like you to meet one of the firm’s 
most promising associate lawyers, si Jeremy Vicente. 
Matagal na niya akong tinutulungang hawakan ang 
mga investments ng iyong ama,” ani Atty. Cervantes.

“I’m very pleased to meet you, Miss Maravilla. 
Matagal ka nang ikinukwento sa akin ng papa mo at 
ni Atty. Cervantes.

“Please call me ‘Chin-Chin.’ ” Masigla niyang 
kinamayan ang tall, dark, and handsome na abogado.

“Ang layunin ng meeting na ito ay para malaman 
mo ang mga ari-arian at mga investments na iniwan 
ng iyong ama sa pangalan mo. Jeremy and I will brief 
you on these matters.”

Inabot ng dalawang oras ang pagpupulong. 
Pagkatapos niyon ay niyaya ni Jeremy na mag-lunch 
ang dalaga pero bago siya makasagot, bigla silang 
nakarinig ng gulo mula sa labas ng pasilyo.

“Ma’am, hindi kayo maaaring pumasok diyan. 
Nagmi-meeting po sina Atty. Cervantes at Miss 
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Maravilla.”

“Ako ang nabiyudang asawa ni Don Serafin. 
Huwag mong sasabihing wala akong karapatang 
malaman kung ano ang mga ari-arian ng aking 
yumaong asawa. Idedemanda ko kayong lahat!” 
Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok 
ang mahaderang madrasta ni Chin-Chin.

“Madam, wala kayong karapatang manghimasok 
sa meeting na ito dahil ayon sa pinirmahan ninyong 
pre-nuptial agreement ay wala kayong paghahabol 
sa mga naiwang ari-arian ni Don Serafin. Bakit 
hindi na lang kayo makontento sa napaka-generous 
na settlement na iniwan pa rin sa inyo ng inyong 
yumaong asawa sa kabila ng pinirmahan ninyong 
pre-nuptial agreement?” umpisa ni Atty. Cervantes.

“Hoy! Mani lang ‘yang settlement na ibinigay 
sa akin kung ikukumpara sa lahat ng ari-ariang 
makukuha ng spoiled brat na ‘yan. I demand to 
know! Ibigay n’yo sa akin ang buong listahan ng mga 
investments at ari-arian na naiwan ng asawa ko kung 
di magdedemanda ako!”

“Magdemanda kayo! Nakahanda kaming sagutin 
ang lahat ng pagtutol n’yo sa huling testamento 
ni Don Serafin. I also suggest you move out of the 
Maravilla mansion immediately. Effective today, 
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may mga security personnel kaming in-assign kay 
Miss Maravilla at sisiguruhin rin nila na ang ilalabas 
n’yong mga gamit sa malaking bahay ay ‘yung mga 
gamit n’yo lamang.”

“As to the horses na ninakaw ninyo, iiwan namin 
kay Mr. Zaballero ang desisyon kung magdedemanda 
siya. If he chooses to do so, we will cooperate with 
him fully.”

Matalim ang tingin na ibinaling ni Magda sa 
stepdaughter. “Hindi pa tayo tapos, Chin-Chin, 
babalikan rin kita! Magsisisi kayong lahat sa pang-
aaping ginawa n’yo sa akin!” Sumisigaw na umalis ito.

Huminga nang malalim ang dalaga bago 
nagsalita. “Tito Justo, Jeremy... I hope you don’t mind 
kung sa ibang araw na lang tayo mag-lunch. I won’t 
be very good company right now.”

“It’s all right, Chin-Chin, we understand. 
Raincheck na lang ‘yung lunch natin. May magagawa 
ba kami para sa iyo ngayon?”

“I’ll be fine, Tito Justo. Maraming salamat sa 
pagmamalasakit n’yo. Mauna na ako,” paalam niya. 
Nagpalipas muna siya ng oras sa Greenbelt Shopping 
Mall bago tumuloy sa ospital nang mag-alas-tres ng 
hapon.
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Lumabas kaagad si Diego nang tawagan ito ng 
sekretarya sa intercom. Nakaramdam ng mga gamu-
gamu sa sikmura si Chin-Chin nang pagmasdan niya 
ang kaguwapuhan ng lalaki sa suot nitong light blue 
na kamisadentro at beige na pantalon. Ibang-iba ang 
dating nito sa mga ibang doktor na nadaanan niya 
paakyat sa opisina nito.

Mukha siyang international movie star sa porma 
niya. Napabuntong-hininga siya nang maalala ang 
halik nito nang nakalipas sa gabi.

“Nakakaistorbo ba ako? I hope I didn’t come too 
early,” nahihiyang simula niya nang hawakan nito 
ang kanyang siko at iginiya palabas sa clinic.

“Your timing is perfect. We can meet Teddy at 
the cafeteria. C’mon.”

Maraming kaibigang doktor ang bumati sa binata 
habang patungo sila sa cafeteria, pati iyong mga di-
karaniwang bumabati ay biglang bumati rito dahil 
sa kasamang dalaga. Napilitan ang lalaking ipakilala 
siya sa mga ito, pero makikita sa mukha nito ang 
pagseselos at pagkabantulot. 

3
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Nagkakape na ang dalawa bago dumating si 

Dr. Teddy Ignacio, isang pediatrician at matalik na 
kaibigan ni Diego. Masiglang kinamayan ng maliit at 
matabang doktor ang babae bago ito umupo.

“Hello, Chin-Chin, ang cute naman ng pangalan 
mo. I’ve heard so much about you. Unang tingin ko pa 
lang sa iyo, nakakasisiguro akong magiging favorite 
teacher ka ng mga estudyante sa eskuwelahan na 
pinapatakbo ng aking asawa.”

“Thank you, Teddy, sana magkatotoo ang feeling 
mo. So when can I have an interview with your wife?”

“Hindi na kailangan, you’re hired. Tara, that’s 
my wife, wants to know kung puwede ka nang mag-
umpisa bukas.”

Bumakas ang tuwa sa kanyang mukha. “I’m 
hired! Bukas na?” paniniguro niya.

“Wala ka ‘atang bilib sa rekomendasyon ni 
Diego,” tukso nito. “Mahusay siyang mag-build up, 
although, kahit na wala siyang sinabi I can tell just 
by first impressions na you’re going to be very good 
for the kids.”

“Maraming-maraming salamat. I’ll do my best 
not to disappoint you. Okay ba sa asawa mo kung 
darating ako bago mag-alas-siete to get to know her 
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a little better bago ko umpisahan ang pagtuturo ko 
sa mga bata?” nakangiting tanong niya.

“Perfect! Maaga siyang nagigising. Madalas na 
gising na iyan bago mag-alas-cinco. So tell me what’s 
a beautiful and intelligent woman like you doing with 
a guy like Diego?” Tumingin ito sa kaibigan. “Joke 
lang, pare.”

“Pareho kaming nakatira sa Antipolo, in the same 
subdivision,” maingat na tugon niya.

“So, matagal na kayong magkakilala?” 
mausyosong tanong nito.

“Magmula pagkabata,” nakangiting sabad ni 
Diego.

“Naku! Childhood sweethearts pala kayo. Kaya 
pala mailap sa babae itong kaibigan ko, hinihintay 
ang pagbalik mo. Pare, hindi kita masisisi. Huwag mo 
nang pakawalan si Chin-Chin,” panunukso ni Teddy.

“Naku, hindi! Teddy, nagkakamali ka; wala 
kaming relasyon ni Diego. Ni hindi nga kami 
nagpapansinan noong mga bata kami kasi malayu-
layo ang agwat ng edad namin,” defensive na sagot 
ng dalaga.

“Anong hindi nagpapansinan? Panay ‘ata ang 
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buntot mo sa akin, honey,” pasaring ni Diego sa kanya 
bago tumingin kay Teddy. “Even at that age, pare, di 
niya ako ma-resist,” pagyayabang nito.

“Naku, Zaballero! Kung hindi lang ako grateful 
sa ‘yo ngayon sa pagpapakilala mo sa akin kay 
Teddy, kanina pa kita naupakan.” Nagngingitngit na 
pinagbantaan niya ito.

“Naku! Katulad mo pala ang misis ko, Chin-
Chin, mahilig sa cariño brutal. Maawa ka naman sa 
kumpare ko; sa totoo lang, napakabuti niyang tao. 
Kailangan ko nang bumalik sa clinic ko, so iiwan 
ko na kayo. I’ll tell Tara to expect you before seven 
tomorrow. It was a pleasure to meet you.”

“Thank you. It was a pleasure to meet you, too.” 
Masiglang nagkamayan uli ang dalawa bago umalis 
si Dr. Ignacio. 

“Ano’ng plano mo mamayang gabi?” biglang 
tanong ni Diego bago makapagpaalam ang dalaga.

“Ha? Ah, wala naman. Siguro kailangan kong 
umuwi nang maaga para makapaghanda para bukas.”

“Have dinner with me tonight. I promise, maaga 
kitang iuuwi.”

“Nasa ibaba ang driver ko.”
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“Even better. Pauwiin mo na siya at sumabay ka 

na sa akin.”

“Pero masyadong maaga para mag-dinner, halos 
wala pang alas cinco,” tutol niya.

“We’ll go watch a movie o kaya’y bisitahin natin 
ang children’s ward, o sasamahan kitang mag-
shopping. Kahit na ano, basta’t samahan mo akong 
mag-dinner,” pangungulit nito.

“Okay, plano ko namang pumunta sa bookstore 
para mamili ng mga gamit na kakailanganin ko 
sa pagtuturo ko bukas. Sanay ka bang maging 
kargador?” pang-aasar niya.

“Kahit ikaw, kaya kong kargahin. Gusto mo ng 
sample?” buska nito.

Masayang-masaya sila habang namimili ng 
mga libro at iba’t ibang kagamitang kakailanganin 
ng dalaga sa pagtuturo niya. Humanga siya sa 
pagkapasensyoso ng kasama habang namimili siya. Ni 
minsan ay hindi ito nagreklamo at imbis ay madalas 
pa siyang pinapatawa.

Kaya pala ang daling makaloko ng babae nitong 
pabling na ‘to, hindi lang guwapo at sexy kundi 
mahusay ring magpatawa. Nang magtagal, hindi 
na siya tumututol pag hinahawakan o inaakbayan 
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siya ng binata. Minsan ay humihilig pa nga siya sa 
malapad na dibdib nito pag napapatawa nang husto 
sa mga kalokohan nito.

—————

Dinala ni Diego ang dalaga sa Grassi’s Restaurant 
sa Rockwell Power Plant upang doon sila maghapunan. 
Napangisi ito nang mapansing napapalingon ang 
kalalakihan kay Chin-Chin kaya hinigpitan nito ang 
paghawak sa baywang niya.

“What’s the matter, Mr. Playboy? May nakita ka 
na naman bang ex-girlfriend mo na kailangan mong 
dispatsahin?” taas-kilay na usisa ni Chin-Chin.

“Malay mo, baka nag-e-enjoy lang ako sa 
pagtsansing sa iyo?”

“Nag-aaksaya ka lang ng panahon, Mr. Macho. Hindi 
ko feel mapabilang sa mga tangang nagkakandarapang 
magpabiktima sa iyo,” pambubuska niya.

“Sigurado ka bang immune ka? Why don’t you 
try it? Natatakot ka bang baka ma-addict ka masyado 
sa paglalambing ko? I can assure you, hindi ka 
magsisisi,” bulong nito sa tainga niya habang hinihila 
ang upuan para sa kanya.

“Aminin mo nang playboy ka talaga. Hindi ka 
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pa makontento sa isa, gusto mo pakyawan. Hindi 
ko type ang mga lalaking ganyan; akala ninyo mas 
maraming babae, mas macho. Actually, it shows a 
lack of character.”

“Those women are just acquaintances. Sinisiguro 
kong malinaw sa kanila from the very start that I’m 
a one-woman man. Hindi ko kasalanan kung natsa-
challenge sila sa akin,” nanunuyang pahiwatig nito.

Tumaas ang kanyang kilay. “One-woman man? 
Hah! Mahirap ‘atang paniwalaan ‘yun, ah. At ano 
naman ang masasabi nitong masuwerteng babae 
tungkol sa ibang girls na pine-playtime mo?”

“I told you, mga kaibigan at kakilala ko lang sila. 
Anyway, mag-order na tayo. I’m sorry, wala akong 
alam na restaurant dito sa Makati na nagsisilbi ng 
adobong salagubang at piniritong palaka. But if 
you’re really craving, doon tayo sa loob ng mall. Tiyak 
may frog legs d’un,” tukso nito.

“Pasalamat ka’t nag-adlib ako noong gabing ‘yun, 
kung di baka hindi pa rin napaalis ‘yung girlfriend 
mong galing sa hobbit house,” pang-aasar niya.

“Napakapilya mo talaga; wala namang 
ginagawang masama sa iyo ‘yung tao. Baka nainis 
ka lang dahil na-interrupt niya ‘yung paghahalikan 
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natin? Puwede pa naman nating ipagpatuloy ‘yan, 
kahit buong gabi kung kaya mo?” malamyos na 
bulong nito.

“Hoy, gising! Tigilan mo nga ‘yang pagse-seduce 
mo sa akin. Baka masuka pa ako dito. Ano’ng specialty 
nila dito?”

Pinabayaan niyang mag-order ang lalaki para 
sa kanilang dalawa. Nagkuwentuhan at naglokohan 
sila habang hinihintay ang pagkain. Nakakatuwang 
kasama si Diego dahil pareho silang makuwento at 
magkasing-kalog sa pagbibiro. Unti-unting nagising 
muli ang matagal na niyang ibinaon na damdamin 
para rito.

“Ikaw naman ang umamin, parati mo na lang 
akong dinidikdik. May boyfriend ka na ba?” Ito 
naman ang nagbato ng tanong.

“Right now? Wala. Kararating ko lang galing 
Africa. At kahit na noong nag-aaral ako sa Amerika, 
hindi seryoso ang mga relationships ko. Hindi nga 
makulay ang love life ko, hindi tulad ng sa ‘yo.”

Halatang hindi ito naniniwala pero tumatalon 
naman sa tuwa ang puso. “No serious boyfriend 
ever? Parang mahirap ‘atang paniwalaan iyan. 
You’re extremely beautiful, intelligent; you have a 
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fascinating personality... tiyak na pinagkakaguluhan 
ka ng mga puti sa Amerika.”

Pinandilatan niya ang kausap. “Kahit na 
pinagkaguluhan ako, huwag mo akong itulad sa sarili 
mo. Wala akong nagustuhan. Hindi ako interesado.”

Pilyong napangiti ito. “Why not? Sa dami ng 
lalaking nakilala mo sa university? And even when 
you were in Africa, I’m sure hindi mukhang elepante 
at gorilla ang lahat ng mga nakilala mo doon.”

Sinimangutan niya ito. “Ang kulit mo! Basta wala 
akong nagustuhan, tapos! Siguro hindi ko type ang 
mga foreigners.”

Tumango-tango ito. “May lumiligaw ba sa iyo 
ngayon?” 

“Mind your own business!”

“Sige na, marami akong kaibigan na doktor na 
single. Malay mo, baka the man of your dreams is 
just around the corner. Ano’ng hinahanap mo sa isang 
lalaki?” usisa nito.

“Iba na lang ang pag-usapan natin.”

“Sige na, sabihin mo na. Be a good sport, ano 
ang hinahanap mo sa isang lalaki?”
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“Sige na nga. Hmm... ayoko ng guwapo.”

Napangiwi ito. “Out na ako doon.”

“Kailangan seryoso siya...”

“Seryoso naman ako pag nakaupo sa toilet.” 
Ginusot nito ang mukha para magmukhang seryoso.

Pinigil niya ang matawa. “Dapat persistent, ‘yung 
hindi quitter.”

“Matibay ito, sweetheart.” Tumikhim pa ito.

“Ayoko ng pabling...”

Napatingin ito sa kisame. “Strike two!” 

“Honest.”

“Kaya nga ako naging doktor, hindi lawyer.”

“Kailangan sweet...”

“Nilalanggam na nga ako!” Nagkamot bigla ng 
braso at tagiliran ang lalaki para matawa si Chin-
Chin.

“Dapat sensitive siya at siyempre tahimik...”

“Kaya ko rin ‘yan, lalo na’t pag tulog ako.”

“At ang pinakaimportante, ‘yung lalaking hindi 
mahilig magtsansing sa babae.”
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“Strike three!” Nagdrama ito na animo tinamaan 

sa puso.

“Sumuko ka na kasi, ano!” tumatawang pahiwatig 
niya.

“Do you really want me to give up? Di ba sabi mo, 
ayaw mo ng quitter?” Sinapo ni Diego ang kanyang 
baba. “Talaga bang walang pag-asang maging totoo 
ang engagement natin?” Masusi nitong pinagmasdan 
ang mga mata niyang nanlaki dahil sa kabiglaan.

Napalunok si Chin-Chin sa biglang pagiging 
seryoso nito, ngunit bago siya makaisip ng isasagot 
ay may umistorbong malanding tinig sa kanila.

“Diego, querido! Ilang araw na akong tumatawag 
sa iyo but you never returned my calls. Kailan tayo 
lalabas uli?” maemosyon na tanong ng isang sexy at 
nakakatandang babae.

Naku, ‘eto na naman tayo. Tiyak na isa na naman 
ito sa mga babae ni Diego. Nakuuu! Mauupakan ko na 
ang lalaking ito! Nayayamot na umurong siya palayo 
sa binata at ngumiti nang plastic nang ipakilala siya 
nito sa bagong dating.

“Chin-Chin, this is Marcy Golez, ex-wife ni Dr. 
Pete Golez na kilalang surgeon in the same hospital 
where I work.” Tumayo si Diego at hinalikan nito sa 
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daliri ang kamay na iniabot ng babae.

“Kung interesado ka pa sa bagay na itinatanong 
mo sa akin noong huli tayong magkita, tawagan mo 
ako bukas. Baka magsisi ka, I have wonderful news. 
Okay, darling?” Kinindatan nito ang binata.

“You will definitely hear from me, Marcy. 
Hanggang bukas,” malamyos na paalam nito.

Pagkaalis ni Marcy sa restaurant, lumapit si Diego 
sa kasama at inakbayan si Chin-Chin.

“So, nasaan na tayo? Weren’t we about to make 
our engagement formal?” Malambing na sinamyo 
nito ang kanyang pisngi.

“Hilo ka ba? Mas gugustuhin ko pang sumama 
sa Abu Sayyaf kaysa magkaroon tayo ng relasyon. If 
you don’t mind, I’d like to go home now,” nayayamot 
na turan niya.

Napabuntong-hininga ito. “Chin-Chin, kung 
nagseselos ka kay Marcy, maniwala kang ganoon lang 
talaga ‘yun. Walang namamagitan sa amin.”

“How dare you! Hindi ako nagseselos sa babaeng 
‘yan. Ang kapal ng mukha mo para sabihin iyan! I 
want to go home.”

“Honey, please, let me explain—”
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“Huwag mo nga akong tawaging ‘Honey.’ Ang 

cheap mo! Lahat na lang ng babae tinatawag mo ng 
kung anu-anong endearments. Kung hindi mo ako 
iuuwi ngayon din, magta-taxi na lang ako pauwi,” 
maktol niya.

“That’s not necessary; iuuwi kita ngayon din,” 
tahimik na sagot nito.

Hindi sila nagkibuan habang pauwi sa Antipolo. 
Pagdating nila sa pinto ng bahay ni Chin-Chin, 
umiwas siya sa lalaki nang tinangka siyang daplisan 
ng halik sa pisngi.

Magdamag silang napuyat noong gabing iyon. 
Lumakas ang pagdududa ni Diego kung masyadong 
bata pa rin ang pag-iisip ng dalaga habang si Chin-
Chin naman ay siguradung-sigurado na hindi 
mawawala ang pagka-playboy nito.


