
Keith Jason - Marisol del Mar

Napahinto ang red Honda Civic ni Alysson sa 
intersection ng daan bago iyon kumanan papunta 
sa kalsada patungong ilog. Mas mabilis sana kung sa 
highway siya dadaan, pero hindi niya nais palagpasin 
ang ganda ng paglubog ng araw. Napakaganda kasi 
ng tanawin sa riverside. Isa iyon sa mga nagustuhan 
niya sa maliit na bayan ng Sta. Barbara.

Kaya nakapagdesisyon siya na mamalagi rito at 
pamahalaan ang resort na pundar para sa kanya ng 
mga magulang. Kahit pa sabihing sa Maynila siya 
nagdalaga kasama ng mga magulang na sina Doña 
Corazon at Don Fortune Hizon.

Peach, pink and golden, iyon ang kulay ng 
langit nang mga sandaling iyon na parang stained-
glass window. Bibihira kasi ang mga sasakyan na 
nagdaraan sa kalye sa tabing-ilog.

Kakaunti ang mga kabahayan at sa ganoong 
oras ay waring naghahanda na ang mga tao upang 
mamahinga. 

Napangiti siya nang makalagpas sa isang maliit 
na dampa. Nakita niyang nagpatay na ng ilaw ang 
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tahanang iyon. Tandang matutulog na ang mga 
nakatira roon. Kay aga nilang matulog! nasabi niya 
sa isip. 

Napakaaga ng alas-seis y media ng gabi para sa 
pamamahinga; iyon ay para sa mga Manileño pero 
hindi sa mga mamamayan ng Sta. Barbara. Maaga 
ang gising ng mga taga-roon na ang kadalasang 
hanapbuhay ay ang pagbubukid at pangingisda.

Napatingin siya sa kabilang bahagi ng lugar. 
The water still shone like a mirror but it would be 
dark soon. Iyon ang isang dahilan kung bakit sa 
tuwing pag-uwi ay nakagawian niyang dumaan sa 
riverside. Ang ganda ng tanawin sa ilog sa dapit-
hapon at pagbungad ng liwanag ng buwan ay di niya 
matanggihang hindi panoorin. Sinasamantala iyon 
ng mga pataong-ligaw na nagtatampisaw sa ibabaw 
ng tubig-ilog.

Inihinto na niya ang kotse sa tabi ng daan nang 
makarating sa mabatong bahagi ng lugar at umibis 
mula roon. 

She inhaled deeply upang punuin ng sariwang 
hangin ang kanyang dibdib. Purong kapayapaan 
ang nararamdaman niya sa tuwing kaharap ang 
katubigan.
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Umupo si Alysson sa malalaking bato sa gilid ng 

ilog. Ang kulay ng langit ay nagbabago na. Nagsisimula 
nang yakapin ng dilim ang buong kapaligiran. Pero 
hindi kumukupas ang magandang kulay ng tama ng 
liwanag sa mala-kristal na tubig.

Ito ang pinakapaborito niyang gawin sa oras 
sa maghapon – ang pag-upo sa malaking tipak ng 
bato habang nakatanaw sa magandang tanawin. 
Nagsimula na ring magbabaan ang mga ibon buhat 
sa kabundukan patungo sa tubigan.

Masyado siyang nawili sa panonood kaya hindi 
na tuloy niya napansin ang pagdaan ng oras. Wala 
sa kanyang hinagap na alas ocho na ng gabi.

Nasa ganoon katiwasay na pagmumuni-muni ang 
dalaga nang sa wari ay nagulo ang payapa niyang 
mundo nang marinig ang maingay na makina na 
nagbubuhat sa isang panig ng ilog. Napalinga siya 
at nakita ang isang di-kalakihang lantsa. Marahan 
lamang ang usad niyon pero lumikha iyon ng ilang 
mga alon.

Napatayo si Alysson nang makita buhat sa 
kinaroroonan ang pagtalsik ng kung ano sa tubig. 
Bagaman mabilis ang mga nasaksihan ay hindi siya 
maaaring magkamali.
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Shit! Ano ‘yon? Parang tao ang inihulog nila 

sa tubig! Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya. 
Hindi niya alam ang gagawin habang matamang 
pinagmamasdan ang bangka. 

Wala siyang makitang fishing poles, but the boat 
was familiar; di siya maaaring magkamali. Arkilado 
iyon, galing sa katabing resort na pinamamahalaan 
niya.

She doubted if they could see her in the road 
above; maayos at tago ang kinapupuwestuhan 
niya. Napaunat siya sa pagkakatayo nang makitang 
pinaandar na paalis ng kung sinong sakay ng bangka 
ang sasakyang-pantubig. 

Hindi na siya nag-isip nang hubarin ang suot 
na sapatos at tumalon sa tubig, nagmamadaling 
lumangoy palapit sa lugar na pinaghulugan sa tao.

Dahil madilim na ay medyo nahirapan siya. Hindi 
iilang beses na sumisid siya upang hanapin ang taong 
lumubog na sa tubig. Pakapa na ang ginawa niyang 
paghahanap sa ilalim.

Wala siyang dapat sayanging segundo. Alam 
niyang mahuli pa siya ng ilang saglit ay tiyak na 
mamamatay sa pagkalunod ang inihulog.

Sa ilalim ay nakapa ng kamay niya ang katawan 
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ng isang lalaki. Kahit napapagod na ay lalo niyang 
binilisan ang pagkampay para lamang makaahon 
sa ibabaw ng tubig dahil pati siya ay malapit nang 
maubusan ng hangin sa dibdib.

Hold on! sigaw ng kanyang isip para sa taong 
sinasagip at para na rin sa sarili. 

Dahil sanay sa paglangoy ay naging madali na sa 
kanya ang madala ang lalaki sa mababaw na bahagi 
ng ilog lalo pa’t nakatali ang mga kamay at paa nito. 
Ang kawalan din nito ng malay ay nakatulong upang 
hindi na magawang magpapalag kaya kahit malaking 
tao ito ay naging magaan na para sa kanya.

Dinig ni Alysson ang malakas na kabog sa dibdib 
nito nang maihiga niya ito sa pampang. Kaya kahit  
nakapikit ito at medyo panatag ang loob niya sa 
kaalamang buhay pa ito.

Gayunpaman ay binigyan niya ito ng mouth-
to-mouth resuscitation hanggang sa mapaubo ito at 
mailabas ang tubig na nainom.

Kahit paano ay napayapa na siya; alam niyang 
ligtas na ang lalaki.

Ilang minuto na silang nakahiga sa pampang, 
pero hindi pa niya alam ang gagawin sa sobrang 
pagod na naranasan sa pagsagip sa estranghero. 
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Nilingon niya ito at nakitang pantay at payapa ang 
paghinga bagaman nakapikit pa rin.

Umalis si Alysson sa pagkakahiga at dumukwang 
upang tingnan ang mukha nito. Nakita niyang 
kumurap-kurap ang mga mata nito.

“Mister...” tawag niya kasabay ng pagyugyog sa 
balikat nito.

Umungol ang lalaki kaya natiyak niyang may 
wisyo na ito.

“Kaya mo na ba ang sarili mo?” tanong niya sa 
mahinang tinig.

Nagdilat ang mga mata nito, sa wari ay nag-isip 
kung nasaan at kung ano ang nangyari. Tuluyang 
umupo ang dalaga at hinawakan ito sa kamay upang 
tulungan itong tumayo.

“You have to help me para matulungan kita,” sabi 
niya. “Mabigat ka. Hindi kita kayang buhatin patungo 
sa kotse ko. Kaya mo na bang tumayo?”

Mabagal itong tumango. Nakikita niyang 
bagaman hirap ito dahil nanlalambot pa ay sinikap 
nitong mapagaan ang pag-alalay niya rito. Painut-
inot ay nakarating sila sa kotse niyang nakaparada 
sa di-kalayuan.
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Madalas niyang maging problema ang pagiging 

careless pero sa pagkakataong ito ay ipinagpasalamat 
niyang naiwan sa loob ng sasakyan ang susi, di na 
siya nahirapang hanapin iyon. Binuksan niya ang 
pinto at naipasok sa loob ang matangkad na lalaki.

Nakarinig siya ng paparating na sasakyan. 
Kinabahan siya.

Sa pagkagulat niya ay nagsalita ang kasama. 
Nakapikit ito at halatang lambot na lambot pa rin sa 
pagkakasandal sa tabi ng driver’s seat.

“May dumarating.” His voice still sound thick, 
strained, but there was alarm in it.

Hindi kumibo ang babae pero gusto niyang 
mabingi sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Parang 
ayaw niyang huminga until the other car passed, the 
sound of engine diminishing.

Nanginginig pa ang kalamnan ni Alysson nang 
abutin at pihitin ang susi ng sasakyan. Mabilis naman 
iyong nagbigay-buhay sa makina.

Nilingon niya ang katabi, expecting to see his 
eyes close, pero hindi. Nakatingin ito nang matiim 
sa kanya. Nagtama ang kanilang paningin. Matagal 
iyon at waring nag-uusap ang kanilang mga mata.
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“Who are you?” basag nito. “Saan mo ako 

dadalhin?”

“Alysson ang pangalan ko at dadalhin kita sa 
ospital.

Naramdaman niya ang tensyon nito sa kanyang 
sinabi. Katahimikan ang sumunod na naghari sa 
kanila. Naisandal nito ang sarili sa upuan. “Okay,” 
anito sa mahinang tinig. “Pero huwag mong sabihin 
ang nangyari ngayon.... Hell! It doesn’t make any 
sense,” dugtong nito na parang mas sarili ang 
kinakausap.

Napakunot ang noo niya. “Di kita maintindihan. 
What doesn’t make sense?”

He didn’t answer her directly. “What did you 
see?”

“Dalawang lalaki. They threw you out of a boat.”

“Nakita mo ba ang hitsura nila?”

“No. But surely, you did.”

Hindi ito sumagot, pumikit lamang at hindi na 
muling nakipag-usap sa kanya. Napapailing na lang 
siya at nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa 
ospital ng Sta. Barbara. 
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Iisa ang napansin niya, the man sitting next to 

her was not an ordinary guy. Fluent ang bawat bagsak 
ng English nito. At bagaman halatang hirap magsalita 
ay mapapansin ang aral sa paraan nito.

Hindi na kumibo si Alysson hanggang sa 
makarating sila sa pagamutan.



Keith Jason - Marisol del Mar

The hospital that maintained a few hospital beds was 
mercifully on this side of town. Mabilis ang bawat 
pagkilos ng mga staff nang iparada ni Alysson ang 
sasakyan sa harap ng emergency door.

Bago pa man siya nakalabas ng kotse, lumapit 
ang isang nurse at ang mga attendants. Tinulungan 
nilang makalabas ng sasakyan ang lalaking kasama 
niya at isinakay na sa wheelchair.

Tumingin sa kanya ang estranghero na waring 
nagpapaalam bago tuluyang lumabas. 

Sinundan niya ang mga ito at nakasalubong ang 
kaibigang si Loida. Isa ito sa mga nurses ng ospital 
na iyon.

“Ano’ng nangyari sa ‘yo?” usisa nitong tinapunan 
siya ng tingin mula ulo hanggang paa. 

Namasdan niya ang sarili. Halos bakat na bakat 
ang hubog ng kanyang katawan sa suot na t-shirt at 
shorts na basa pa rin. 

Hindi siya sumagot, umiling lang. 

“Ano’ng nangyari? Sino ‘yung kasama mong 
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lalaki?”

“I found him drowning in the river,” kaila ni 
Alysson kasabay ang paglingon sa lalaking nakahiga 
sa kama sa loob ng E.R.

“Oh, my goodness! Ang mga paa mo!” bulalas 
nito nang mapahinto ang mga mata sa kanyang mga 
paa. “Maupo ka. Sandali lang.”

Napatingin siya roon; duguan ang talampakan 
niya. Parang ngayon lang niya naramdamang 
gumagapang ang mumunting kirot sa pagkakaalam 
na nasugatan siya sa mabatong ilog.

Namalayan na lang niya na ginagamot na rin 
ang kanyang sugat.

“Bakit hindi ka nagpadala ng ambulance?”

“Hindi sa beach nangyari ang lahat,” sabi ulit 
niya. “Loida...”

Napaangat ng tingin ang kaibigan niya. “Bakit?”

“Siguro dapat tayong tumawag ng pulis.”

Napakunot-noo ito. “Bakit?”

Naisip ni Alysson na dapat na niyang sabihin 
ang totoo. “Some men threw him into the river. Wala 
siyang malay nang sagipin ko.”
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Tumayo ito matapos malagyan ng benda ang 

kanyang mga paa. “Akala ko –”

“I lied.”

“Sigurado ka ba sa sinasabi mo?”

Tumango siya. Magsasalita pa lang sana siya pero 
naunahan na siya nito.

“Never mind. Tatawag ako sa presinto at ikaw 
na ang bahalang magkuwento sa mga pulis.”

Kahit paano ay naitatapak na ni Alysson ang 
mga paa. Naupo na siya sa labas ng emergency room 
habang hinihintay ang mga pulis. 

Ilang sandali pa ang lumipas at dumating na ang 
imbestigador. Kilala niya ito. Halos lahat ng tao sa 
maliit na bayang iyon ay magkakakilala. Kaya hindi 
na siya nasorpresa nang si Officer Peter Montalban 
ang dumating.

“Mr. Montalban. Or should I say... Officer?”

Ngumiti lang ang lalaki na nakapagpalabas ng 
dalawang dimple nito sa magkabilang pisngi. Noon 
pa man ay kilala na niya ito. Matanda sa kanya 
ng dalawang taon, isa ito sa hunks sa kanilang 
universidad noong araw. Halos hindi nagbago ang 
kakisigang taglay nito sa lumipas na sampung taon.
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“Puwede na ang ‘Peter’, Miss Hizon,” he said. 

“Unless the uniform scares you off.”

“Hindi. I’m much too glad to see you.”

Bumukas ang pinto ng E.R. Lumabas buhat dito 
si Loida. Sabay halos sila ni Peter na napalingon.

“Kumusta si....” Hindi nga pala niya alam ang 
pangalan ng lalaking kanyang iniligtas. “Siya?”

“Unconscious ngayon. May slight concussion 
kaya hindi surprising na nakatulog. Did he talk to 
you?”

Tumango siya. “Nanginginig ang boses niya, but 
he seemed... well, rational.”

Tumango ang kaibigan at muling nagbalik sa 
loob ng E.R.

Humila si Peter ng bangko  at naupo sa kanyang 
tabi. “Nasugatan ka rin?” tanong nito nang mapatingin 
sa kanyang mga paa na nakabalot ng benda. Kumatas 
ang pinkish solution na inilagay ni Loida kanina.

“I was barefoot nang maganap ang lahat.”

Tumango ito bago nagsalita. “Okay... what’s the 
story?”

She told him, as matter-of-fact as possible. 
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Habang nagsasalita siya, may isinusulat ito sa hawak 
na notebook.

“Sigurado ka ba sa nakita mo?” tanong nito. 

“Not a hundred percent, but I’m reasonably sure.”

Without any word, tumayo ang imbestigador, 
kinausap ang nurse na naka-duty sa information desk 
at lumapit sa telepono na nakalagay roon. Tinawagan 
nito ang numero ng Le Mindo Resort. Sigurado siyang 
si Mr. Nurino, ang may-ari ng bangka, ang kausap 
nito. Iyon ang narinig niyang hinahanap nito. 

Bumalik ito sa kinaroroonan niya. “May mga 
turista ngang umarkila sa mga lantsa ng Le Mindo 
this afternoon. Pero naisauli na ng mga ito ang lantsa 
at umalis na sa nasabing resort. I’ll follow up on the 
information, but it may be a pack of lies. At siyempre 
kalahati ng mga bangka ay naupahan ngayong araw 
na ito.”

Naghintay siya sa anumang sasabihin pa nito.

“Di mo ba namumukhaan ang lalaking iniligtas 
mo? Did he look familiar? Taga-rito ba siya?” 

Umiling ang dalaga. “Ngayon ko lang nakita ang 
lalaking ‘yon.”

“Ano’ng pangalan niya?”



Keith Jason - Marisol del Mar
“Hindi niya nasabi sa ‘kin.”

“Tinanong ko rin sa mga staff kung may nakitang 
I.D. pero wala raw. Wala tayong magagawa ngayon 
kundi hintayin na magkamalay siya. Siguro masasabi 
niya kung ano talaga ang nangyari pagkagising niya.”

Tango lang ang naisagot ni Alysson. Iniisip niya 
kung ano ang dahilan at inihulog ito sa tubig.

“Well, I’ll get on with the investigation. At siguro, 
mas mabuti kung makakapagpahinga ka na.”

“Thanks.” Ngumiti siya. “I’ll feel better when I 
know na nasa mabuti na siyang kalagayan.”

Ngumiti rin si Peter. “If he was tough enough to 
make it out of the river at nakapaglakad patungo sa 
kotse mo, I don’t think you need to worry about him. 
He’s obviously too stubborn to die.”

Nangiti na rin si Alysson sa biro nito. Naalala 
niya ang determinasyon sa mukha ng estranghero 
para makaligtas, pero hindi kaya ng katawan nito. 

Pero hindi niya makalimutan ay ang unang 
pagkakataon na matitigan ang lalaki when it appeared 
like he was dead. Kinabahan si Alysson noong una 
pero laking pasasalamat niya nang malamang buhay 
pa ito.
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“Thanks, Peter,” sabi niya nang mapansing 

naghihintay sa kanyang sasabihin ang imbestigador.

“Stay off your feet, okay?”

“I’ll try,” pangako niya. “Will you let me know 
kapag nagising na siya?”

“Go home,” sabi nito. “I’ll call.”

Nais pa sana niyang makita ang lalaking iniligtas 
sa huling pagkakataon pero nahiya na siya. She 
had done all she could for him. Hindi niya ito kilala 
at hindi siya nito kilala. But somehow she felt a 
responsibility towards him.

At naisip niyang dapat na ring magpahinga. 
Pagod na ang kanyang katawan at isipan.

Ilang minuto lang ang biyahe o layo ng ospital 
sa kanyang bahay. Hindi na rin niya ipaaalam sa 
mga magulang ang nangyari. Masyado pa namang 
eksaherado ang matatanda, baka palakihin pa ng mga 
ito ang simpleng gusot na kinasadlakan niya. 

—————

Limang minuto lang at nasa bahay na si Alysson. 
Ipinahatid siya ni Peter sa isa sa mga kasamahan 
nitong pulis. Kaagad siyang sinalubong ni Patrass, 
ang kanyang alagang aso.
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Nang makapasok sa kabahayan, binuksan ni 

Alysson ang ilaw sa sala. Parang may magneto ang 
sofa. Awtomatikong naihiga niya ang katawan doon.

Hindi na niya napigilan ang sarili. Kinain na siya 
ng antok at ilang sandali pa’y nakatulog na siya.

When the telephone rang at nearly eleven o’clock, 
napaigtad ang dalaga. Ilang ring pa ang lumipas bago 
niya naabot ang receiver buhat sa cradle niyon.

Si Loida ang nasa kabilang linya. “Sorry if I woke 
you. Kumusta ang paa mo?”

“Okay,” she said impatiently. “How is he?”

Hindi man niya nakikita ay napangiti ang babae 
sa kabilang linya. 

“Conscious but disoriented. Hindi ako sigurado 
kung naaalala niya ang mga nangyari.”

“Ano?”

Inulit nito ang sinabi.

Iyon siguro ang dahilan kung bakit niya ako 
itinanong kanina. Wala itong maalala kung ano ang 
nangyari. Pero aywan kung bakit parang hindi siya 
naniniwala sa sinabi ni Loida. 

Kung totoo mang nakalimutan ng lalaki ang 
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nangyari, marahil pati siya ay hindi nito naaalala. 

“Gusto ka raw niyang makita.”

May saya siyang naramdaman sa narinig. “You 
mean, he asked for me by name?”

Natawa ito. “Hindi, ‘no! Bakit, alam ba niya 
ang pangalan mo? Ang alam ko lang ay sinabi ko 
ang tungkol sa pagkakaligtas mo sa kanya, at sinabi 
niyang gusto niyang magpasalamat.”

Kung bakit nakaramdam ang babae ng lungkot 
ay hindi niya maintindihan. Did she long for him – a 
complete stranger – to need her?

“Magbibihis lang ako at pupunta na ako r’yan.”

“Absolutely not,” tutol nito. “Puwede mo siyang 
makita bukas, hindi ngayon. Gabi na. Ang mabuti 
pa’y matulog ka na.”

Napasimangot si Alysson. Ginising nga siya ng 
pagtunog ng telepono dahil sa tawag nito.

“At hindi ka pa puwedeng maglalakad, ‘no!”

“Kaya ko na.”

“I don’t think so. Pauwi na rin ako, tapos na ang 
duty ko. Siguro magkita na lang tayo bukas.”
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“Sige....” napilitang sang-ayon ni Alysson.

Isang click ang kanyang narinig tanda na ibinaba 
na nito ang receiver. Ganoon din ang ginawa niya.

Dapat ay payapa na siya sa pagkakaalam na nasa 
mabuting kalagayan na ang lalaking iniligtas pero 
tila lalo siyang nababahala sa tawag ni Loida. Siguro 
dapat ay itinanong niya rito kung ano ang naging 
lagay ng imbestigasyon. Pero tiyak hindi sasabihin ni 
Peter sa nurse kung anuman ang kinalabasan niyon.

Siguro ay dapat niyang tawagan ang kanyang 
mga magulang. Pero mabilis na tumutol ang kanyang 
isipan dahil baka mag-alala lang ang ina.

Napapikit siya. She replayed the rescue over and 
over in her mind. And each time, it seemed more 
impossible, more frightening. Naisip niya, kung 
nag-isip siya at natakot, tiyak na patay na ang lalaki 
ngayon. 

At kung hindi siya nagpakatatag sa panahong 
nauubos na ang hangin sa dibdib niya, baka silang 
dalawa ang biktima sa mga oras na ito.

Umiling na lang si Alysson. Ayaw na niyang 
balikan ang mga nakakatakot na tagpo. Mas nais 
niyang balikan sa isipan ang maamong mukha 
ng lalaki, ang makisig na pangangatawan nito, 
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ang baritonong tinig nito na kahit pagod ay tila 
mapapasunod ang bawat kalahi ni Eva.

Nang makatulog, dinalaw siya ng isang nakaka-
frustrate na panaginip. Nasa unahan daw siya ng 
swimming pool, napakaraming nanonood. Para 
siyang nasa isang game sa Olympics.

May pumito, hudyat na simula na ang laro. Pag-
dive niya sa tubig, parang lumamig ito. Malamig 
katulad ng tubig sa ilog.

Nagdilim ang paligid. Walang tigil ang kanyang 
paglangoy pero tila hindi siya makarating sa finish 
line. Walang katapusan hanggang sa siya ay kainin 
ng kawalan.

Pawisan ang mukha ng dalaga nang magising 
buhat sa panaginip na iyon. Inisip niya kung ano ang 
kahulugan ng mga bagay na lumitaw roon.

May kinalaman kaya sa lalaking iniligtas niya? 
Hindi niya maisip. Pero hindi na niya problema iyon. 
It was his. Surely he would know why somebody 
wanted him dead. Ito lamang ang makakagawa ng 
paraan tungkol sa bagay na ito.

Hindi na siya nakatulog hanggang mag-umaga.
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Bago magtungo si Alysson sa ospital, nagpasya siyang 
tawagan na ang ina at ipaalam ang nangyari. Naisip 
niyang karapatan din nitong malaman kung ano ang 
nangyayari sa kanyang buhay.

“Sinabi ko sa ‘yo na dito ka na sa bahay tumira. 
Matigas kasi ang ulo mo, hija. At ngayon, paano 
na? Nasa Amerika ang iyong papa. Bakit kasi hindi 
mo itinawag sa amin kagabi at nang hindi umalis si 
Fortune? Kaninang umaga ang flight niya.”

Nangiti siya sa sunud-sunod na sinabi nito.

“Hindi ba pumasok sa isip mo na kapag nalaman 
ng mga kriminal na nakaligtas o nailigtas mo ang 
taong papatayin nila ay baka idamay ka ng mga 
iyon?”

Naisip na niya ang bagay na iyon pero pilit niyang 
iwinawaksi sa isip. Natatakot kasi siya sa anumang 
maaaring mangyari.

“Tatawagan ko ang Uncle Elmer mo. Kailangan 
mo ng mga bodyguards diyan?”

Isang heneral sa army ang uncle niya, kapatid 
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ng kanyang ina. 

“Hindi na, Mama. Kaya ko ang sarili ko. Mag-
iingat na lamang ako. Pangako.”

Hindi man niya nakikita ay napailing  na lang 
ang matandang babae.

“Ikaw na nga ang bahala. Pero ipangako mong 
mag-iingat ka, ha?”

“Pangako, Mama. Pangako.”

—————

Nang buksan ni Alysson ang pinto ng kanyang 
kotse, nauna pang pumasok ang alaga niyang aso. 
Napangiti siya. 

“No, Patrass, you are not going anywhere with 
me. Not this time. You have to stay.”

Parang taong nakakaintindi na bumaba ito sa 
sasakyan. Nangiti siya, hinimas ang balahibo ng aso. 

Pumasok na siya sa loob ng kotse at mabilis iyong 
pinaandar patungo sa ospital. 

Ilang minuto lang ay nasa parking area na siya 
ng pagamutan. Nagtuloy siya sa information desk. 
Hinanap niya kung anong numero ng kuwarto ang 
kinalulugaran ng lalaki. 
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“Room 304 po, Ma’am,” magalang na sabi ng 

napagtanungan. 

Sumakay siya sa elevator patungo sa third floor.

Nang bumukas iyon sa pangatlong palapag, 
dalawang lalaki ang nakatayo buhat sa labas. Hindi 
niya alam kung bakit tinitigan siya ng isa sa mga 
ito, pero mabilis ding inalis ang paningin sa kanya. 
Nang makalabas siya, pumasok ang dalawa sa loob 
ng elevator.

Naabutan niya ang isang unipormadong pulis 
sa labas ng kuwarto. Bumati siya rito na ginantihan 
naman nito.

Nabasa niya ang nakalagay na pangalan sa labas 
ng silid: Mr. Keith Martinez. Mabilis na rumehistro 
iyon sa isip nya.

Kumatok muna siya bago binuksan ang pinto. 
Naabutan niyang nakahiga ang pasyente sa kama, 
elevated ang likuran kaya parang nakaupo lamang 
ito. May balot na benda ang ulo nito.

“Good morning.”

Narinig na niya ang baritonong tinig nito.

“Uh, hi! I’m Alysson.”
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“I know.”

Parang gustong lumundag ng kanyang puso sa 
pagkakaalam na kilala siya nito.

“Gusto ko lang malaman kung okay ka na. Does 
your head hurt?”

“Like the devil.” Pinilit nitong pasilayin ang ngiti 
sa mga labi.

“Kumusta ka na?”

Narinig niyang napahugot ito ng hininga. “I came 
close to meeting the devil face to face.”

Nangiti siya sa  sinabi nito. “I think you did meet 
the devil, in human form.”

Natahimik ito sandali, matiim na nakatingin sa 
kanya. Nailang tuloy si Alysson.

“Ikaw, nakaharap mo na ba ang devil?” tanong 
nito.

“Tinanong mo na ako kagabi. Does it matter?”

“Ewan ko. I hope you didn’t.”

“Kung hindi ko pa nakaharap, patay ka na siguro 
ngayon.”

Narinig niya ang pagbuntong-hininga nito, ang 
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ngiti ay nawala na. “Mabait ka ba talaga o masyado 
ka lang matapang?”

Napakunot-noo siya.

“Kaya mong itaya ang buhay mo, mailigtas mo 
lang ang isang estrangherong tulad ko,” paliwanag 
ni Keith. “Napasalamatan na ba kita?”

“Hindi na kailangan. It’s not a big deal. I’m just 
glad—”

“Doble pa yata ang timbang ko sa’yo.”

“Hindi ko alam iyon nang lumusong ako sa 
tubig.”

“Kung alam mo...sasagipin mo kaya ako?”

“Hindi!” Bigla ang malakas niyang pagtawa, 
pagkuwa’y parang napahiya siya sa sarili. Wala siyang 
nakitang reaksyon sa mukha ng lalaki. “Biro lang.”

Tumango lang ito. “Salamat.”

Tumango lamang din siya.

Hindi niya alam kung anong damdamin ang 
parang nais kumawala sa kanyang dibdib nang 
pumagitna ang sandaling katahimikan.

“Please sit down. Puwede pa ba tayong mag-usap 
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kahit ilang saglit?” alok nito.

Humila siya ng silya at umupo sa tabi ng kama 
nito. “Keith...”

Nakita niyang napamaang ito. “Paano mo 
nalaman ang—”

“Nakita ko ang pangalan mo sa labas ng silid.”

Again, they sat looking at each other wordlessly. 
Hindi mapigilan ni Alysson na humanga sa kaanyuan 
ni Keith. Ganoon din ang nararamdaman nito nang 
mga sandaling iyon. Waring pinagsisisihan nito ang 
pagkakaligtas niya rito. Dahil alam ng lalaking hindi 
lamang doon matatapos ang lahat.

“Do you live around here?”

Mabilis ang pagsagot nito. “Temporarily. May 
tinapos kaming bahay kay Mr. Manuel Mondragon.”

“I know him. Hindi kita nakikita doon.” Madalas 
siyang nagtungo sa lugar na nabanggit nito. 

“Or ako ang hindi nakakakita sa ‘yo.”

Ngumisi lang si Alysson. Napakalawak ng sakop 
at napakaraming tauhan ng mga Mondragon. Maaari 
ngang hindi lang sila nagkikita o kung nagkita man, 
wala lang.
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Pero di ang tipo ni Keith ang hindi mapapansin. 

Kahit sinong anak ni Eva ay maaalala ang hitsura nito 
kahit sa unang pagkikita pa lang.

“Naaalala mo ba ang mga nangyari?” usisa niya.

“Isa lang ang naaalala ko; naglalakad ako sa 
tabi ng daan nang may biglang pumalo sa aking ulo. 
Nahilo na ako at hindi ko na alam kung ano pa ang 
sumunod. Nagising lang ako nang maramdaman ko 
ang lamig ng tubig.”

“Hindi mo ba alam kung bakit nila iyon ginawa 
sa iyo?”

Umiling ito, waring nahihirapang alalahanin ang 
mga pangyayari. 

“I’d better let you rest,” sabi niya. “I’m glad to 
see you recovering well, Mr. Martinez.”

“I owe you my life.”

“Don’t be ridiculous. That sounds so... 
melodramatic. Kahit sino ay gagawin iyon. Hindi 
mo kailangan pang magpasalamat.”

“A rule is a rule.” He wasn’t even smiling. “You 
save a life, it belongs to you. So, what are you going 
to do with mine?”
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Napatitig lang siya sa mukha nito. Walang 

salitang nanulas sa kanyang mga labi. 

He wished it were a joke. Nais sanang sabihin 
iyon ni Keith sa hindi seryosong paraan, except on 
some level he was entirely serious.

Kinailangan ni Alysson na itaya ang buhay niya 
para rito at ang panganib sa buhay niya ay hindi 
nagtatapos doon.

Ang nais sana nito ay lumayo na lang – sa ibang 
bayan, sa ibang lugar, sa ibang pangalan. Pero kung 
sakali mang gagawin nito iyon, it would leave her 
defenseless. Nakita niya ang lahat ng pangyayari 
nang itapon ang lalaki buhat sa lantsa. And that made 
her a threat to the men who tried to kill him. 

Nakita nito ang shock sa kanyang mukha, pati 
na rin ang effort na itago iyon.

Matapos ang ilang sandali ay nakuha na niyang 
ngumiti kahit sabihin pang pilit. “Tell you what... I’ll 
let you handle your own life. Just use it well, okay?” 
aniya.

Hindi mo ba alam ang maaaring mangyari sa ‘yo? 
Iyon ang unang pumasok sa isipan nito. 

Sandaling katahimikan ang naghari, ngunit 
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binasag nito kaagad iyon. “Hindi ba pumasok sa 
isipan mo ang –”

Bago pa man nito matapos ang sasabihin ay 
nagsalita na ang dalaga. “What? That those men 
won’t be happy to know that I saw them when they 
threw you out of the river? My mother had already 
been kind enough to point that out to me. One mother 
is enough. Salamat na lang.”

Parang gustong magsalubong ng mga kilay nito. 
“Do I remind you of your mother?”

“Of course not. As long as you don’t fuss.”

“May mga oras na kailangan iyon.”

Hindi na niya sinagot ang bagay na iyon. Bagkus 
ay binago ni Alysson ang takbo ng usapan.

“Keith...” Matiim na napatingin sa mukha niya 
ang binata. “Walang dahilan para balikan ako ng mga 
taong nais pumatay sa ‘yo,” aniya kahit na hindi siya 
sigurado sa sinabi. “Madilim na nang mga sandaling 
maaninag kong inihulog ka sa ilog. Kahit nga kulay 
ng buhok ng mga iyon ay hindi ko alam, pawang mga 
anino lang ang aking natanaw buhat sa kinalulugaran 
ko. Kung magtanong man sila sa kabuuan ng Sta. 
Barbara, isa lang ang mababalitaan nila; hindi ko sila 
namukhaan. If there’s any one in this room who’s in 
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danger, Mr. Martinez, ikaw ‘yon.”

“I’m well aware of that,” matigas na sabi nito. 
“Pero sa ngayon, hindi ko pa alam ang kanilang 
motibo. Hindi ko pa alam kung ano ang dapat kong 
move sa mga pangyayaring ito.”

Bumakas sa kanyang anyo na nagdududa siya sa 
sinabi nito pero pilit pa rin niyang itinago. “Kung ako 
sa ‘yo, dapat siguro’y bumalik ka na kung saan man 
ang lugar mo. There’s nothing to hold you here –”

“I have you,” he said softly.

Mabilis siyang umiling tanda ng pagtanggi. 
“No, you don’t. Wala akong kailangan sa ‘yo, Mr. 
Martinez. Kung anuman ang ginawa ko, iyon ay 
parte ng pagiging makatao ko. Nangangailangan ka 
kaya tinulungan kita. Wala akong nais na kapalit sa 
ginawa ko.”

He ignored that. “Mas mabuti siguro’y lumayo 
ka muna sa lugar na ito. Kung wala ka, hindi ka ha-
hunting-in nang puspusan ng mga suspects.”

Pilit ang tawang lumabas sa labi ni Alysson. Mr. 
Martinez...” sarkastikong sabi niya.

Nakadama ito ng iritasyon. “Keith.”

“My job, family, and friends are here. Dito ang 
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mundo ko. At hindi ko gustong magpunta saan man 
para lang sa pagtatago sa ano? Sa wala lang!”

“But –”

Ipipilit sana ng lalaki ang nais pero mabilis ang 
pagsagot niya. “No. Home is where I’m safest.”

Nagngalit ang mga ngipin nito. Di-sinasadyang 
napamura ito sa isip.

“Goodbye, Mr. Martinez. Kung may tao mang 
dapat magtago... ikaw ‘yon.” Iyon ang huling salitang 
nanulas sa mga labi niya bago lumabas sa silid.

—————

Ayaw dalawin ng antok ni Keith nang gabing 
iyon. Hindi maalis sa kanyang isipan ang maamong 
mukha ni Alysson. Naalala pa niya, he thought she 
was a mermaid when he first saw her. Dala siguro ng 
tubig-ilog na nainom niya. 

Maitim na buhok na waring kumikintab kapag 
tinatamaan ng sinag ng buwan, braso na humawak 
sa kanya na para bang hawak ang isang bata ng 
kanyang ina, proteksyon ng pagmamahal – iyon ang 
mga natatandaan niya.

He was dying, dama niya iyon nang mga sandaling 
inihulog siya sa malalim at malamig na tubig. Ang 
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kanyang memorya ay parang pinapalis na ng dilim. 
And then she suddenly appeared, demanding his 
trust.

Noong una ay nagdalawang-isip pa siya. Pero 
determinado siyang iligtas ng dalaga. Nadama niya 
ang intensyon nito. 

Nag-iisa man sa silid na iyon, napabuntung-
hininga siya, nagpapasalamat at may isang Alysson 
na handang mag-alay ng buhay para sa kanya. 

He could swear he had never met her. But damn 
it, her face was familiar! Alam niya, nakita na niya 
ang magandang mukhang iyon.

Matiim siyang nag-isip. Saan at kailan? The 
memory was elusive.

Matagal na iyon! sabi niya sa isip. 

There was something different about her. And 
that made him nervous, kahit hindi pa niya alam ang 
dahilan.

Muling umatake ang kirot na dulot ng sugat sa 
kanyang ulo. Gusto niyang tawagin ang nurse pero 
hindi niya ginawa.

Maaari siya nitong bigyan ng gamot para kahit 
paano ay mapawi ang kirot. But that would put him 
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to sleep. At isa iyon sa ayaw niyang mangyari.

Alam ni Keith na kailangan niyang mag-isip. 
Kailangan niyang magdesisyon. Isa lang ang una 
niyang suspect. Maaaring alam na ni Mr. Hernandez 
ang kanyang kinaroroonan. Pero hindi mangyayari 
iyon kung walang tutulong dito.

When Keith tried to imagine any of the four or 
five people who might know where he was, who 
might have betrayed him, he failed.

Who? Damn it, who? Parang gustong sumakit ng 
kanyang ulo sa pag-iisip. Alam ng Diyos na di niya 
gustong maraming tao ang magalit o masagasaan 
niya, ngunit parte iyon ng kanyang trabaho sa Bureau.

Pero pansamantalang tinalikuran muna niya ang 
trabahong iyon. Ilang buwan na siyang nanahimik 
pero pilit na sinusundan ng mga taong nagkasala sa 
batas.

In the meantime, he would have to make sure 
Alysson didn’t suffer for her reckless generosity.

Inabot niya ang telepono na nakalagay sa gilid 
ng kama at tinawagan ang kaibigan sa Bureau. 
Pinakiusapan niya itong alamin kung natagpuan nga 
siya ng isang Mr. Hernandez.
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Ngayon ay buo na ang kanyang plano; kailangan 

niyang protektahan si Alysson. Handa siyang mag-
alay ng lahat para sa kaligtasan nito. 


