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Mula sa airport ay kaagad na dumerecho si Dayna sa 
bago niyang tirahan. Simula sa araw na iyon, titira 
na siya sa Manila. Two months ago, nagpunta siya 
roon at tinulungan siya ng pinsan niyang si Raider 
na maghanap at bumili ng magandang condominium 
unit. 

Dalawang taon na rin siyang agent sa Philippine 
Drug Enforcement Agency o PDEA at dahil maganda 
ang record niya, inilipat siya sa isang elite team ng 
mga secret agents. At ito ay ang organisasyong Elite 
Squad na pinamumunuan ng tiyuhin niyang si Gen. 
Eliseo Vladimir. Ang organisasyon ay nakasentro sa 
paghuli sa mga sindikatong nag-o-operate sa loob 
ng bansa.

Excited na talaga siya sa mga magiging misyon 
dahil matagal na niyang inaasam na mapasali sa 
nasabing grupo. Gusto kasi niyang napapasabak sa 
mga challenging missions. Gustung-gusto niyang 
nakikipagsabayan sa magagaling na lalaking agents. 
Masaya siya kapag naipamumukha niya sa mga kalahi 
ni Adan na kaya ring gawin ng mga babae ang mga 
bagay na kadalasang lalaki lang ang nakagagawa. 

Prologue
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Dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang jeans 

ang cellphone niya nang tumunog iyon. 

“Hey, Dayna,” bati ng pinsan niyang si Raider, 
ang anak ni Gen. Vladimir. “Kumusta naman ang 
biyahe?”

“Okay lang. Kadarating ko nga lang dito sa 
condo. Kayo ni Tito, kailan kayo makakabalik dito 
sa Manila?”

“Bukas ng umaga pa kami bibyahe pabalik diyan. 
May isang araw pa kasi ang meeting namin with the 
heads of other military organizations.”

“Kumusta ang meeting?”

“Magsama-sama ba naman ang mga mala-leong 
heneral sa isang meeting, Dayna, siyempre magulo,” 
nababagot na tugon nito. “Pero ayos lang. Ang supply 
ng bagong mga armas ang talagang habol namin dito 
ni Papa. Mabuti na lang naaprubahan na.”

“Wow, that’s great!”

“Yeah. Sige, magkita na lang tayo pagbalik 
namin diyan ni Papa. I have to go. Ingat ka diyan 
lagi, Cousin.”

“Kayo din. ’Bye.”
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Matapos kausapin si Raider ay naligo siya at 

natulog na. Ilang araw na lang, sasabak na siya sa 
mga bigating misyon. Napangiti siya sa ideyang iyon. 
Hindi na siya makapaghintay. 

Bata pa lamang si Dayna, mahilig na talaga siya 
sa mga gawaing kadalasan ay mga lalaki lang ang 
gumagawa. Namana niya ang kanyang tapang mula 
sa ama. Nakalulungkot lang na maaga itong kinuha 
ng Diyos mula sa kanilang mag-ina noon. Sumabog 
ang sinasakyan nitong yate ilang taon na ang 
nakakaraan. At pagkatapos niyon, sumunod namang 
namaalam ang kanyang ina dahil sa malubhang sakit. 
Lalo siyang naging matapang nang maiwan siyang 
mag-isa. Ang mga tito at tita niya ang nagsilbi niyang 
mga magulang pagkatapos niyang maulila.

May matalik din siyang kaibigan noon. Emy 
ang pangalan nito, subalit namatay ito apat na 
taon na ang nagdaan. Naging biktima ito ng isang 
human trafficking syndicate. Namatay ang leader ng 
sindikato sa raid. Ang nangyari kay Emy ang isa sa 
mga dahilan kung bakit ginusto niyang maging isang 
government agent. 
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Kumakanta-kanta si Harley at ngumunguya ng bubble 
gum habang sinusuri ang bagong kumpuni niyang 
motorsiklo sa maluwang na garahe ng compound. 
Sa napakalawak na garaheng iyon ay nakaparada 
ang lahat ng sasakyan at motorsiklo na ginagamit 
nilang mga agents sa mga misyon. Ang bawat isa 
sa kanila ay may kani-kanyang motorsiklo. Pero sa 
pagkamalas-malas ay nagasgasan ang kanyang motor 
nang sumalpok siya sa gate ng compound noong 
isang araw dahil lasing siyang nag-drive. 

Natalo kasi siya sa pustahan nila ng kanyang 
mga kaibigan, kaya kinailangan niyang uminom ng 
sampung bote ng beer bilang consequence. And the 
jerk in him wanted to show off. Sumakay siya sa 
kanyang motorsiklo at dahil lasing, bumangga siya sa 
gate. Mabuti na lang at hindi malala ang tama niya 
sa braso. Pero mas nag-aalala siya sa kalagayan ng 
kanyang motorsiklo nang mga oras na iyon kaysa sa 
sugat niya. Kung may isang bagay na taglay nilang 
lahat na magkakaibigan, iyon ay ang obsession sa 
mga motorsiklo. Literal na parang nagpapaligsahan 
sila sa pangongolekta ng iba’t ibang modelo.
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Nakangising hinaplos niya ang bago at makinis 

na katawan ng kanyang two-wheel vehicle. Napalitan 
na ng mechanic ang nagasgasang bahagi kaya bago 
ulit ang hitsura. Kasing-kinis na ulit iyon ng bagong 
pulang motorsiklong nakaparada sa kanyang kanan. 
Malamang pagmamay-ari iyon ng bagong recruit na 
agent na nabanggit ni Gen. Vladimir bago ito umalis 
kasama ni Raider para sa isang military conference. 
Ang alam lang niya ay pinsan ng huli ang bagong 
agent.

Tumayo siya saka hinubad ang suot na leather 
gloves. Akmang lalabas na si Harley mula sa 
garahe nang matigilan. Ikiniling niya ang ulo para 
masigurong babae nga ang nakita niyang pumasok 
doon. At hindi siya nagkamali. Isang magandang 
babae ang pumasok sa entrada ng garahe; and like a 
goddess came to life, tinungo nito ang kinaroroonan 
ng bagong motorsiklo.

Amused na binasa ni Harley ng dila ang mga labi 
habang pinapanood ang bagong dating na naglalakad 
patungo sa pulang motorsiklo. Nakatali ang mahaba 
nitong buhok, nakasuot ng puting tank top, military 
pants and boots. 

Damn, ito ba ang bagong miyembro ng 
organisasyong tinutukoy ni General? Pero imposible 
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naman. Babae? At ganito pa kaganda at ka-sexy? 

“Hey, Sexy,” he greeted flirtatiously nang tumapat 
ang babae sa motorsiklong pakay nito. “Ikaw ba ang 
bagong agent?”

Nagtaas ito ng mukha at derechong sinalubong 
ang kanyang paningin. And oh boy, look at those 
innocent big brown eyes. Sa hitsura pa lang nito, 
mukhang hindi na kayang humawak ng baril. 
She looked so fragile. Iyong tipong inaalagan at 
minamahal.

Naglapat ang mapupula nitong labi. “What is it 
to you?”

Mukhang masungit pa at matapang. Napangisi 
siya. “Kung ikaw ang bagong recruit, then welcome 
to the team.” Nakatingin pa rin siya sa mga labi nito. 
Shit, but they were really tempting! Katulad iyon ng 
paborito niyang inuming hindi niya pinapalampas 
kapag nagpupunta siya sa bar. 

“Ano, tititigan mo lang ba ang mga labi ko?” may 
himig panunuya sa tinig na pukaw nito.

That brought him back to his senses. Amused na 
ibinalik niya ang kanyang atensyon sa magaganda 
nitong mata. Bakas doon ang pagkairita. “I can kiss 
it, too, if you want.”
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Inaasahan niyang mamumula ito katulad ng isang 

inosenteng babae, pero sa kanyang pagkamangha 
ay hindi iyon nangyari. Bagkus ay sarkastikong 
nagkasalubong ang mga kilay nito. “Subukan mo para 
malaman mo kung anong malas ang naghihintay sa 
’yo.”

“Don’t dare me, Sweetie. Kapag hinahamon ako, 
hindi ako umuurong.”

“At kung ano’ng sinabi ko, hindi ko binabawi.”

Maangas na umarko ang gilid ng kanyang mga 
labi. Sandali silang nagsukatan ng tingin. Muntikan 
na talaga niyang patulan ang hamon nito—kiss her 
and face the consequences later. Pero pinili niyang 
kontrolin ang sarili. Hindi naman siya ganoon 
kadesperado. 

 Mayamaya ay napailing ito, muling ibinaling ang 
atensyon sa motorsiklo saka bumulong. “Duwag ka 
naman pala, eh.” Mahina lang iyon pero narinig niya. 

Nadali ang kanyang ego sa komento nito. Kung 
tutuusin, madali lang namang patulan ang hamon 
ng babae, pero maraming dapat isaalang-alang. 
Una, ayaw niyang maging masyadong agresibo. 
Pangalawa, alam niyang pinsan ito ni Raider. 
Pangatlo, siguradong kapag halikan niya ito, hindi 
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lang halik ang matitikman nito mula sa kanya. He 
was actually doing her a favor, pagkatapos kakantiin 
lang siya nito nang ganoon? 

“Wait right there,” angil ni Harley nang akmang 
aalis na ito pagkatapos suriin ang motorsiklo. Tumigil 
sa paghakbang ang babae saka siya dahan-dahang 
hinarap. “What did you just call me, Miss?”

“Duwag,” malamig na tugon nito. “Chicken. 
Coward. Douchebag. Ano, gusto mo pang ipaliwanag 
ko? Marami akong oras, sabihin mo lang.”

Nilapitan niya ang kausap. Ni hindi ito umatras 
nang halos isang hakbang na lang ang pagitan nilang 
dalawa. Matapang nitong sinalubong ang kanyang 
mga mata nang walang bahid na takot. 

“Mukha ka ngang anghel pero kapag bumukas 
ang bibig, maldita,” aniya sa nanunuyang tono.

“What did you expect?” Sarkastikong umarko 
ang dulo ng mapupula nitong labi. “Na matatakot 
mo ako sa kaarogantehan mo? Pasensya na pero 
kung madaling malinlang ang ibang babae dahil sa 
hitsura mo, ibahin mo ako. Kaya kung wala ka nang 
sasabihin, aalis na ako.”

“Wala na akong sasabihin pero meron pa akong 
gagawin.” Bumaba ang kanyang mga mata sa bibig 
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nito, and there, namula ito nang todo.

Pigil ang galit na iniumang nito sa kanya ang 
kamao. “Huwag mong susubukan kung ayaw mong 
masaktan.”

Naaaliw na sinulyapan niya ang kamao nito. 
Masyadong makinis at malambot para makasakit. 
“Masasaktan lang ang kamay mo kung itatama mo 
sa mukha ko.”

“Dahil masyado kang makapal at mayabang.”

“Kaya nga ako mahal ng mga babae.”

“Puwes, ibahin mo ako.”

He chuckled contemptuously. “Masyado ka 
namang seryoso. Hindi ba puwedeng magkakilanlan 
muna tayo bago tayo mag-away? I’m Harley, by the 
way.”

Hindi nag-iba ang malamig nitong ekspresyon. 
“Dayna Murillo.”

“Nice meeting...” 

Mabilis na itong tumalikod bago pa niya matapos 
ang sasabihin. Namamanghang sinundan niya ito 
ng tingin. Wow, she actually made history! Ito ang 
pinakaunang babaeng tumalikod sa kanya nang 
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ganoon na lang. Lahat ng mga babaeng nakasalamuha 
niya ay gustong magpa-cute sa kanya, magpa-impress, 
but this woman…

“Dayna Murillo.” He watched her gorgeous butt 
sway gracefully as she walked away. Isa sa mga araw 
na ito, hindi na nito magagawang talikuran siya nang 
ganoon kadali. 

“Mukhang tinamaan ka, Pare,” naaaliw na untag 
ni Lyons na pumasok sa entradang nilabasan ng 
babae.

“Ang sungit, P’re.”

“At maganda.”

Sinimangutan niya ang kaibigan. Bakas sa 
ekspresyon nito ang paghanga sa dalaga; at si Lyons 
ang tipo ng lalaking pumapatol sa kahit na sinong 
maganda.

“She’s mine, Lyons,” he uttered possessively. 

Tumawa ito, may panghihinayang. “Medyo 
nahuli pala ako ng dating. Naunahan mo ako.”

“Alam mo naman ang kasabihan, Pare. The early 
bird gets the cheese. Kaya huwag mong kakalimutan, 
Lyons,” dugtong niya na nagbababalang tinapik ang 
balikat nito, “she’s mine.” And no one touched what 
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was his. Pasusukuin niya ang babaeng iyon.

Napailing ito. “Okay, let’s bet on this. Sa tingin 
ko kasi mahihirapan ka sa isang iyon. What do you 
say, kapag hindi mo siya napasagot sa isang buwan, 
akin ang Harley mo. Kapag napasagot mo, sa ’yo ang 
Harley ko.”

Binigyan niya ito ng maangas na sulyap. Wala 
pang babaeng nakakatanggi sa appeal niya. “Deal.” 

Nakangising nag-high five silang dalawa.
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Kanina pa nararamdaman ni Dayna ang nanunudyong 
titig ni Harley. Simula pa iyon nang pumasok siya sa 
conference room para magpakilala sa mga miyembro 
ng team kung saan magiging bahagi siya simula sa 
araw na ito. Tumayo siya sa tabi ng kanyang tiyuhin.

“Agents, this is Agent Dayna Murillo. Nandito 
siya para magtrabaho kasama n’yo. Simula ngayon, 
miyembro na siya ng ating organisasyon at masasama 
siya sa unit n’yo. Another thing,” ani Gen. Vladimir 
na may bahid ng babala ang tinig, “pamangkin ko 
siya kaya huwag na huwag n’yo siyang isasama sa 
mga kalokohan n’yo. Pag nagkataon ay sa akin kayo 
mismo malalagot.”

Tumawa ang apat na lalaking nasa loob ng 
conference room. Hindi niya mapigilang sulyapan si 
Harley. At sa kanyang pagkainis ay nakatingin ito sa 
kanya, kumindat nang magkasalubong ang kanilang 
mga paningin.

“Bastard,” inis na bulong niya sa kanyang sarili. 
Akala mo naman kung sinong… guwapo? Well, he 
was actually really handsome. At lalong nakakairita 
dahil masyado itong sigurado sa sarili. Siya ang tipo 

2



Ms. Masungit Meets Mr. Mayabang - Shahani Siblawan
ng babaeng ayaw magpatalo sa mga lalaki. Masaya 
siya kapag nagagawa niyang paatrasin ang dila ng 
mga ito kapag kaharap siya. But Harley… mukhang 
masyadong mayabang at arogante ito para magpatalo 
sa babaeng tulad niya. Lihim siyang napalabi sa 
ideyang iyon.

Kilala niya ang mga lalaking tulad nito. 
Mga lalaking masyadong malaki ang ego, hindi 
tumatanggap ng pagkatalo. Lalaking mapanganib. 
Ganito ang tipo ng lalaking iniiwasan niya dahil ayaw 
niyang matulad sa mga babaeng masyadong mahina 
kaya naloloko ng mga ito. Kahit kailan, hindi siya 
papayag na mapaikot ng kahit na sinong lalaki. Siya 
ang gagawa niyon, hindi sila. 

“At may dala pa akong magandang balita, agents,” 
patuloy ni Gen. Vladimir. “Sa katatapos lang na 
conference na dinaluhan namin ni Raider, pumayag 
ang panel sa kahilingan ng ating departamentong 
tumanggap ng bagong mga armas. Next week, 
darating na rito ang supply ng mga ammunitions.”

“All right!” Nakangising nagsipag-high-five ang 
apat na lalaki, bakas ang excitement sa mukha ng 
mga ito. 

“Harley,” tawag ni Gen. Vladimir sa binata 
mayamaya. “Iikot mo si Dayna sa compound para 
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malaman niya ang pasikut-sikot ng lugar.”

Lumuwang ang ngisi ng binata. “Yes, Sir!”

Pinigil ng dalaga ang kagustuhang mapaungol. 
Ang sarap suntukin sa mukha ng gago. Pilit ang ngiting 
binalingan niya ang tiyuhin. “Thanks, General.”

Tumango ito. “Kung sakaling may tanong ka pa, 
puntahan mo na lang ako sa opisina.”

Tumango siya. Nginitian siya nina Lyons at Hiro 
bago lumabas ang mga ito ng conference room, 
kasunod nina Gen. Vladimir at Raider. Si Harley ang 
huling lumabas, pero nanatili lang sa pintuan.

“Shall we?” tanong nito nang tila wala siyang 
balak lumabas ng silid.

Pormal niya itong hinarap. “Bago mo ako iikot sa 
compound, gusto ko munang linawin sa ’yo, Harley 
Gallego, na wala akong balak pumatol sa pagpapa-
cute mo sa akin.”

“At lilinawin ko din sa ’yo, Dayna, na hindi ako 
nagpapa-cute sa ’yo. Dati nang malakas ang appeal 
ko, kaya hindi ko kailangang gawin ’yon. So, if you 
don’t mind, shall we?”

“Hindi ka rin mayabang, ha,” sarkastikong 
bulong niya bago lumabas ng silid. Sumunod ito at 
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hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang maangas 
na ngising sumilay sa mga labi ng lalaki bago niya 
ito malampasan.

“Ganyan ka ba talaga?” amused na tanong nito 
mayamaya.

“Like what?” Hinayaan niyang magsabay sila sa 
paglalakad.

“Seriously, ang babaeng kasing-sungit mo ay ang 
tipong iniwanan ng lalaki kaya masyadong bitter at 
masungit. Kung iniwan ka ng isang lalaki, huwag mo 
naman sanang idamay ang lahat sa galit mo.”

She scoffed. “Sorry to tell you, pero ako ang 
nang-iiwan. Ni minsan, hindi pa ako iniwanan.” 
At iyon ay dahil wala pa siyang lalaking hinayaang 
maging bahagi ng kanyang buhay. Ilang beses na rin 
siyang tinawag na weirdo dahil patay-malisya siya 
sa mga lalaking nagpapapansin sa kanya. Minsan, 
natanong na rin niya sa kanyang sarili kung bakit nga 
ba parang bato ang puso niya. Pero siguro nga, hindi 
pa talaga niya nakikita ang lalaking mamahalin niya.

“Really?” Nagpakawala ito ng mahinang tawa. 
“Mabuti at may nakakatagal pala sa ’yo.”

“Siyempre, maganda yata ako.”
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“Hindi ako kokontra.”

“Mabuti naman dahil kung itatanggi mo, isa kang 
dakilang sinungaling.”

Naaaliw na nahaplos ni Harley ang batok nito. 
“So, how about you? Itatanggi mo rin bang malakas 
ang appeal ko? Dahil kung oo, ikaw ang magiging 
dakilang sinungaling.”

Kinagat niya ang looban ng kanyang pisngi 
para hindi mapangiti. Ayaw niyang malaman nitong 
nagsisimula na siyang maaliw sa kayabangan nito. 
“Well, simpatiko ka naman, ubod ka nga lang ng 
yabang.”

“Uh-oh, kayabangan na pala ngayon ang 
pagsasabi ng katotohanan.”

Binasa niya ang kanyang mga labi para itago 
ang ngiti. “So, ilang babae na ang nakuha mo sa mga 
pambobola mo, Harley Gallego?”

“Wala pa dahil hindi pa ako nambobola.”

“Ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon?”

“Nakikipagkilala.” Lumiko ito sa kaliwang 
pasilyo, pagkuwan ay nilinga siya at kinindatan.

Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Bakit biglang 
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parang kinabahan siya sa klase ng titig nito? Unang 
pagkakataong biglang parang tumalon ang kanyang 
puso. Napalunok si Dayna para alisin ang bara sa 
kanyang lalamunan. Well, maganda kasi ang mga 
mata nito. Iyon lang iyon.

“Ang lugar na ’to ang gusto kong makilala, hindi 
ikaw,” pag-iiba niya ng usapan. 

“Ouch! Ikaw din, baka magsisi ka sa huli.” 
Tumigil ito sa tapat ng isang pinto at binuksan iyon. 
“Ito ang infirmary.”

Sumunod siya sa loob. Maluwang ang puting 
silid at kompleto sa mga kagamitan. May mga kama, 
gamot at iba pang kagamitan sa estante. Mula sa 
infirmary ay dinala siya ni Harley sa computer room, 
sa armory, sa interrogation room, sa shooting range, 
at sa training ground.

“May tanong ka ba?” tanong nito habang 
naglalakad sila patungo sa opisina ng kanilang unit.

“Wala na.” 

“Hindi mo man lang ba ako pasasalamatan?”

“Para saan?”

“For touring you around.”
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“Thank you.” Sinadya niyang patabangin 

ang kanyang tono dahil wala talaga siyang balak 
magpasalamat.

Napangiwi si Harley. “Pati ba pagpapasalamat, 
napipilitan ka pa? Sabihin mo nga ang totoo, talaga 
bang may galit ka sa mga lalaki?”

Sumimangot siya. Mabait na nga siya sa lagay 
na ito, magrereklamo pa ang kausap? “Ano’ng gusto 
mong gawin ko?” Taas-noong hinarap niya ito 
pagdating nila sa tapat ng pinto ng opisina. “Nag-
thank you na nga ako, di ba? Kulang pa ba ’yon?”

“How about if you thank me by buying me 
a cup of coffee?” Mababa ang tono nito, biglang 
naging masuyo; maging ang mga mata nitong tila 
nanunuot sa kanyang kaluluwa habang nakatitig sa 
kanya ngayon. Obviously, alam na alam ng mokong 
na hihina ang tuhod ng kahit na sinong babae sa 
ginagawa nito.

Napalunok siya. “Ano?”

“Coffee?”

Ipinilig niya ang kanyang ulo para linawin 
ang kanyang utak. “Sorry pero hindi ako umiinom 
ng kape.” Kaagad na siyang pumasok sa opisina. 
Ang lakas ng kabog ng kanyang puso. At ito ang 
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unang pagkakataong nangyari ang bagay na iyon. 
Leche naman kasi sa kaguwapuhan, kagaguhan at 
kayabangan si Harley Gallego. Kahit ayaw niyang 
aminin, gusto niya ang malakas nitong personalidad 
kahit pa medyo naiinis siya.

Maluwang ang opisina at may kani-kanya silang 
mesa at desktop computer. Pero mas nagmumukha 
pang tambayan ng magbabarkada ang lugar kaysa 
opisina. Nakapuwesto ang mesa niya malapit sa 
bintana, pero malas na katabi niya ng mesa si Harley. 
Napalabi siya nang makitang maayos ang mga gamit 
nito. Mukhang masinop ang mokong. Actually, maging 
sina Raider, Hiro at Lyons ay mukhang malinis din 
sa gamit. 

Nakapuwesto ang mga ito sa sari-sariling mesa 
at pawang may pinagkakaabalahan. May kausap si 
Hiro sa cellphone nito, malamang girlfriend nito dahil 
sa malambot at sweet nitong ekspresyon. Si Raider 
naman ay nakatutok sa computer habang sina Lyons 
at Harley ay may pinag-uusapang hindi niya lubos na 
maunawaan. Pero sa tingin niya ay tungkol sa babae. 

Inikot ni Dayna ang kanyang mga mata nang 
mapansin ang bikini photo ni Megan Fox sa mesa ni 
Harley. Playboy talaga ang ugok.

—————
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Maagang nagising si Dayna kinabukasan para 

magtungo sa compound. Hustong patungo na siya 
sa elevator nang makasabay niya ang isang agent na 
nakasama niya sa PDEA dati.

“Roy?” naninigurong tawag niya rito.

“Dayna?” Nilinga siya ng lalaki, awtomatikong 
napangiti nang makilala siya. “Wow, may condo unit 
ka rin dito?”

“Oo. Ikaw, nilipat ka rin ba sa ibang department 
kaya ka nandito sa Maynila?”

Magkasunod silang pumasok sa elevator. 
“Hindi. Nagdesisyon lang kasi kami ng girlfriend 
kong magpakasal na. Masyado siyang nag-aalala sa 
trabaho ko, kaya nagdesisyon na akong mag-resign 
at magbukas na lang ng sariling business dito sa 
Maynila.” 

“Oh, wow! Congrats, Roy. Kailan ang kasal?” 

“Two months from now. Imbitado ka sa kasal 
kaso malayo. Sa probinsya pa gaganapin.”

“Sayang, pero best wishes, Roy. Masaya ako para 
sa ’yo.”

Ngumiti ito. “Oo nga pala, may dinner kami 
Biyernes ng gabi kasama ang malalapit naming mga 
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kaibigan. Imbitado ka kung may oras ka.”

“Salamat pero titingnan ko muna kung 
makakadalo ako. Baka kasi biglang magkaroon ng 
call-on-duty.” Normal lang iyon sa kanyang trabaho 
lalo na pag may emergency cases.

“Mukhang hindi ka pa rin nagbabago.” Napailing 
ito sa pagitan ng ngiti. “Masyado ka pa ring 
concentrated sa trabaho mo. Paano ’yan? Baka 
tumandang dalaga ka niyan, Dayna.”

Sumimangot siya. “Bata pa ako, Roy. Sa ngayon, 
mas mahal ko ang trabaho ko.” Wala pa talaga sa isip 
niya ang magkarelasyon. 
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Sumabak si Dayna sa military exercise nang sumunod 
na mga araw; physical and mental conditioning 
bago siya sasama sa bigating misyon sa susunod na 
linggo. Monthly rin ginaganap ang exercise bilang 
assessment na rin sa pisikal at mental na kondisyon 
ng bawat agent. Sa kamalasan, si Harley pa ang 
natokang mag-train sa kanya. 

At nakakainis na halatang masyadong enjoy ang 
loko. Kanina pa niya nahahalatang sinasadya nitong 
pahirapan siya sa physical training. Pero siyempre, 
sinarili na lang niya ang kanyang inis. Lalo lang 
itong magdidiwang kung mapansin nitong naaasar 
at naaapektuhan siya sa mga kagaguhan nito.

 Una ay tumakbo siya ng one thousand meters 
nang walang pahinga. Nang matapos sa pagtakbo ay 
tuluy-tuloy ang ginawa niyang sit-ups at push-ups 
ng tigdalawang minuto habang binibilangan nito. 
Sumunod ay gumapang siya sa lupa sa ilalim ng mga 
wires, umakyat sa lubid, tumakbo at muling umakyat 
sa mataas na pader. Medyo nahirapan din siya sa huli 
dahil pagod na siya at nasa ibaba si Harley, panay 
sigaw at utos sa kanya.

3
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“Agent Murillo, ’yan lang ba ang kaya mo? Isang 

kilometro lang ’yong tinakbo mo ’tapos pagod ka na? 
Paano ka sasama sa mga misyon kung pag-akyat lang 
ng pader, di mo na magawa?”

Naiiritang hinila niya ang kanyang katawan 
pataas, ilang metro na lang ay mararating na niya 
ang tuktok ng pader. Isa, dalawa, tatlo… ibinuhos 
niya ang lahat ng natitira niyang lakas at sa wakas, 
narating din niya ang bahaging iyon ng pader na 
dapat niyang marating. Tumalon siya sa kabila, at 
taas-noong binalikan si Harley. 

Nakangising pinindot nito ang timer. “Eight 
minutes.” Iniabot nito sa kanya ang isang bote ng 
mineral water pero hindi niya iyon kinuha. 

Humihingal na sinalubong niya ang mga mata 
nito. “Ano, tapos na ba ang walang kuwenta mong 
training?”

Ngumisi ito. “Bakit? Kaya mo pa bang mag-
ensayo? Mukha kasing hindi na.”

Binigyan niya ito ng ngising-aso. “Kaya nga ako 
nagtatanong, di ba? Kasi kaya ko pa. Ikaw ’tong 
masyadong judgmental. Hindi porque babae ako, 
mahina na ako. Huwag mo akong maliitin, Harley 
Gallego, dahil baka mapahiya ka lang.”
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Naaaliw na pinagkrus ng binata ang mga braso 

sa tapat ng dibdib nito. “Manalamin ka kaya muna, 
Dayna Murillo. Konti lang iyong ensayo mo pero 
parang hindi ka na makahinga, at mukha ka pang 
basang-sisiw sa sobrang pawis. Sa totoo lang, daig 
mo pa ang mga sundalong buong araw na nag-ensayo 
sa disyerto.”

Muntik-muntikan na niya itong patamaan ng 
suntok sa mukha. Ang yabang talaga ng gago! “Kaysa 
insultuhin mo ang kakayahan ko, sabihin mo na lang 
kung ano pa’ng kailangan kong gawin. Sinasayang 
mo ang oras, Harley Gallego. Puro ka satsat, eh.”

Kaysa mainis, mukhang lalo pa itong naaliw. 
“Magpahinga ka muna; then, sa shooting range na 
tayo. Tingnan natin ang galing mo sa paghawak ng 
baril.”

Bago pa man nito matapos ang sasabihin ay 
kaagad na niya itong iniwan. Pumasok siya sa canteen 
para kumuha ng maiinom.

“Whew!” usal niya matapos uminom ng malamig 
na tubig. Umupo siya sa mesang nasa sulok para 
magpahinga. Wala pang dalawang minuto siyang 
nakaupo nang lapitan siya ni Harley. Umupo ito sa 
katapat niyang silya. 
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“Maganda ka pa rin pala kahit basang-basa ka 

na sa pawis.”

Lumabi si Dayna. Nang-aasar na naman ang 
mokong. “Huwag ka nang magtaka dahil lagi akong 
maganda. Kahit malublob pa ako sa putik, maganda 
pa rin ako.”

Nagpakawala ito ng mahinang tawa. She must 
admit, masarap sa pandinig ang tawa nito. “True. 
Kaya nga hindi ko mapigilang titigan ka.” Naging 
masuyo ang mga mata nito, halatang pinagtitripan 
na naman siya. Nakakainis na biglang bumilis ang 
kabog ng kanyang dibdib. Damn his eyes for being 
stunning. Wagas kung makatitig.

“P’wede ba, Harley Gallego, huwag mo akong 
pinagloloko,” malamig na sawata niya. “Trabaho 
’to, walang personalan kaya huwag mo na akong 
pagdiskitahan. Maraming iba diyan na papatulan ka 
kaya doon ka sa kanila.”

“Bakit ba masyado kang seryoso? Pinapangiti 
lang kita. Come on, loosen up a little bit.”

Tinaasan niya ito ng kilay. “Loosen up? Para ano, 
para malinlang mo? Excuse me, pero hindi ako utu-
uto. May pa-loosen-loosen up ka pang nalalaman, 
isa lang naman ang gusto mong iparating. Pauto ka 
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na. ’Yon lang ’yon.”

Ngumiwi ito. “Grabe ka namang manghusga. 
Hindi kita inuuto.”

Nilagok niya ang natitirang laman ng bottled 
water. “Pumunta na tayo sa shooting range para 
matapos na ’to.”

Naiiling na tumayo ito at may kung anong 
ibinulong sa sarili. 

“May sinasabi ka ba?” nanunuring tanong niya. 
Mukhang namangha pa ang gago sa lakas ng kanyang 
pandinig.

Naiiling na nagkibit-balikat ito. “I said, let’s go.”

Tahimik niya itong sinundan patungo sa shooting 
range. Excited na siyang ipakita sa mayabang na 
lalaking ito ang kakayahan niya bilang sharpshooter. 
Gusto niyang makitang malaglag ang panga nito at 
mapahiya sa pangmamaliit sa kanyang kakayahan.

Head. Heart. Target down. Tagos sa deadly spots 
ang kanyang mga bala. Taas-noong hinubad niya ang 
suot niyang shooting glasses pagkatapos.

Nakita niya ang pagsilay ng maliit na ngisi sa 
dulo ng mga labi nito. “Wow, impressive!” anito. “For 
a girl.”
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Sarkastikong nagbuga siya ng hangin. “Kung 

ikakabawas ng higanteng ego mo na amining 
magaling ako, then fine. Ano, tapos na ba tayo dito?”

“Bakit mukhang nagmamadali kang tapusin ’tong 
training? May lakad ka ba?”

“May date pa ako. Three dates with different 
men, to be exact. Kaya kung wala na tayong gagawin, 
aalis na ako.” Pero ang totoo, pupunta siya sa dinner 
party ni Roy at ng fiancée nito.

“Whoa! Not so quick.” Hinuli nito ang braso niya 
nang paalis na siya at hinila siya pabalik sa harapan 
nito. Pumalatak si Harley. “Next time, kung may 
date ka, huwag mo nang ipaalam sa akin, Dayna 
Murillo. Binigyan mo lang ako ng dahilan para hindi 
ka paalisin dito sa compound.”

Nagkasalubong ang kanyang mga kilay. “Excuse 
me?”

Ngumisi ito. “Sa tingin mo, paaalisin kita dito 
para bigyan ka ng oras na makipag-date sa iba? Oh 
no, Sweetie Pie. Unless pumayag kang makipag-date 
din sa akin.” 

Umawang ang kanyang mga labi. “Nang-iinis 
ka ba? Ano ’to, pilitan? Hindi ka ba nakakaintindi 
ng ‘hindi’ at ‘ayaw ko’? Uulitin ko, Harley Gallego, 
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hindi ako makikipag-date sa ’yo dahil ayaw ko. Ano, 
malinaw na ba?”

Parang wala itong narinig. “Then, ipagpatuloy 
natin ang training. Marami ka pang hindi nagagawa.”

“Katulad ng ano, aber?” 

“Hindi ko pa nasisigurong naisaulo mo na ang 
lahat ng laman ng rule book.” Ngumisi ito nang 
matigilan siya. Heavens, three hundred pages din 
iyon! 

Umiling siya. “Binasa at inintindi ko ang libro. 
Naniniwala ako na hindi ko kailangang—”

“Hindi puwedeng general rules lang ang alam 
mo, Dayna. Dapat bawat detalye ay nakatanim sa 
utak mo. So, kaysa makipag-date ka, gamitin mo na 
lang ang oras para isaulo ang laman ng rule book.”

Lapat ang mga labing huminga siya nang 
malalim. Isang araw, makakaganti rin siya sa ugok 
na ito. 

“Fine.” Sumuko na siya sa argumento. Tinawagan 
na lang niya si Roy para humingi ng paumanhin dahil 
hindi siya makakadalo sa dinner. 

Gabi na nang makauwi siya. Sineryoso ng ugok 
na Harley Gallego na iyon na isaulo niya ang rule 
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book. Hindi na siya nakapalag dahil nasa rule book 
mismo na dapat niyang maisaulo ang mga batas 
doon.

—————

“Kumusta, Harley?” tanong ni Lyons sa kaibigan 
habang nasa garahe ang dalawa at nililinis ang kani-
kanyang personal na motorsiklo. Hapon na at pareho 
nang tapos ang kanilang shift. “Tingin mo, mananalo 
ka ba sa pustahan? Mukhang hindi, eh.”

“Come on, Pare, isang linggo pa lang ang 
lumilipas,” kibit-balikat na sagot ni Harley. “Wait and 
see, mapapasuko ko rin ang babaeng iyon.” Definitely. 
Hindi puwedeng hindi niya magawa iyon.

Tumawa ito. “Nakahanap ka ng katapat, ’no? 
Ngayon ka lang yata nahirapan pagdating sa babae. 
Dati naman, hindi ka inaabot ng isang linggo.”

“Nagpapakipot lang iyon, P’re. I’m sure, bibigay 
din siya at mapapasaakin na rin iyang bagong motor 
mo. Sa guwapo kong ’to, walang makakatanggi.”

“Si Dayna, mukhang siya ang unang tatanggi. 
Mukhang malabong manalo ka sa pustahan pero 
good luck na lang. Sana hindi ka niya bugbugin kapag 
nalaman niya ang tungkol dito.” 
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Nanunuri ang mga matang sinulyapan niya ito. 

“Don’t tell me, balak mong sabihin sa kanya ang 
tungkol sa pustahan para matalo ako?”

“Wala pa naman akong balak, Pare, pero kung 
kinakailangan…” Nakangising nagkibit-balikat ito. 
“Mahal ko din naman ’tong motorsiklo ko, Pare, at 
hindi ko ’to basta-basta ipapatalo sa ’yo.”

“Madaya ka rin.”

“Diskarte ang tawag doon, Harley.”

Binigyan niya ito ng mahinang suntok sa 
bandang tiyan. “Diskarte pala, ha? Meron din ako 
niyan kaya good luck na rin sa diskarte mo, Lyons. 
Hindi p’wedeng hindi ko makuha ’yang motorsiklo 
mo. At lalong hindi puwedeng hindi ko mapataob 
ang babaeng iyon.” 

“Ano namang diskarte ang gagamitin mo para 
mapasagot si Dayna?” panghuhuli nito.

“Marami.”

“Ang tanong, tatalab naman kaya?”

“Hindi pa ako pumapalpak,” kumpiyansa niyang 
sagot.

“Laging may first time, P’re, at nakikini-kinita ko 
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nang si Dayna ang magbibigay ng maraming first time  
sa ’yo. Sa negatibong paraan nga lang.” Ngumisi ito.

Umasim ang kanyang ekspresyon. “Mukhang ang 
baba naman yata ng kumpiyansa mo sa diskarte ko, 
Lyons?”

“Opinyon ko lang naman, Pare. Dayna is 
obviously different.”

“True. Kaya nga lalo akong ginaganahang 
paikutin siya sa palad ko, Lyons. Ang sarap pagtripan, 
parang leon kung makaganti.”

Ngumiwi ito. “Just know your limits. Mahirap 
na, baka mag-backfire sa ’yo ang mga ginagawa mo.”

“Nah, imposible.”

“Imposibleng magustuhan mo siya?”

Sandaling napaisip si Harley. Maganda si Dayna, 
sexy at halatang matalino. Pero wala sa bokabolaryo 
niya ang pag-ibig. Madali siyang magsawa sa mga 
babae. Umiling siya. “Alam mong temporary lang ang 
mga ganyang bagay, Lyons. P’wedeng magustuhan 
mo ang isang bagay ngayon, ’tapos bukas hindi na. 
Makakakita ka ng bago at malilipat dito ang atensyon 
mo hanggang sa magsawa ka at maghanap ulit ng iba. 
Parang modelo lang ng cellphones ang mga babae, 
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P’re. Kung may mas magandang modelong lalabas, 
dump the old and buy the new one.”

Nagkibit-balikat ang kausap. “Well, just be 
careful. Lahat ng bagay, p’wedeng magbago. P’wedeng 
ganyan ang pananaw mo sa ngayon, pero baka bukas 
baligtad na.”

Naaaliw na ibinato niya rito ang hawak niyang 
basahan, tinamaan ito sa mukha. “Kung makapagsalita 
ka, para namang naniniwala ka sa pag-ibig. Parehas 
lang tayong gago pagdating diyan.”

Nakasimangot na ibinato nito pabalik sa kanya 
ang basahan. “Gago naman talaga ako. Pero tingin 
ko, mas matino ako sa ’yo.”

Sinalo niya ang basahan. “Huwag ka nang 
magmalinis, Lyons, sa motorsiklo lang naman 
tumitibok ang puso mo—este nating dalawa.” 

Mayamaya pa’y tumunog ang kanyang cellphone. 
Lumayo siya kay Lyons para sagutin ang tawag ng ina.

“Hello, Ma.”

“Hello, Son. Mabuti naman at sinagot mo ang 
tawag ko,” nagtatampong turan nito. “Masyado ka 
na yatang abala at nakalimutan mo na ako.”

Napangiwi siya. Binibisita niya ang kanyang 
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mga magulang linggu-linggo, pero nitong buwan 
ay, naging abala siya kaya hindi siya nakabisita ng 
dalawang linggo.

“I’m sorry, Ma, maraming trabaho lang. Don’t 
worry, next week, bibisita ako diyan sa bahay.”

Umingos si Mrs. Rowena Gallego. “Simula nang 
bumukod ka, wala ka nang ibang inatupag kundi ang 
trabaho mo at mga babae mo. Nakalimutan mo na 
ako, Hijo.”

“Ma, come on, ikaw pa rin ang number one sa 
akin.”

“Puwes, patunayan mo. Makinig ka sa akin. 
Tigilan mo na ’yang hindi mo pagseseryoso sa mga 
babae. Maghanap ka ng disenteng babaeng ihaharap 
mo sa akin. Alam mong nag-iisang anak ka namin 
ng papa mo, at gusto na rin naming magkaapo. 
Tumatanda na kami, Harley.”

Nakamot niya ang kanyang batok. Hindi talaga 
siya tinitigilan ng kanyang ina sa usaping kasalan. 
“Ma, bata pa kayo ni Papa, kaya huwag nating 
madaliin. Wala pa sa plano ko ang magpakasal—”

“Puwes, simulan mo nang magplano dahil kapag 
nainip ako, ako mismo ang maghahanap ng babaeng 
pakakasalan mo. At kahit ano pa’ng tanggi mo, hindi 
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ka makakapalag. Kakaladkarin kita sa simbahan.”

Para matapos na ang diskusyon, iniba na lang 
niya ang usapan. “Ano nga pala’ng gusto n’yong 
pasalubong? Magdadala ako pagpunta ko diyan next 
week.”

“Hay naku! Iniba mo na naman ang usapan. 
Pero sige, hindi na muna kita kukulitin. Kahit anong 
pasalubong, okay sa akin basta pumunta ka dito.”

Marami pa itong sinabi at umoo na lang siya 
sa lahat para hindi na ito mangulit. Narinig niyang 
tumawa si Lyons pagkatapos niyang putulin ang 
tawag.

“Kinukulit ka na naman ba ni Tita tungkol sa 
kasal?” 

“Gusto na daw magkaapo.”

“Hindi mo masisisi si Tita Rowena, nag-iisa kang 
anak.”

Nakamot ni Harley ang kanyang batok. Sa sulok 
ng kanyang mga mata ay nakita niya si Dayna na 
pumasok sa entrada ng garahe. Sa klase ng ngiti nito, 
mukhang narinig nito ang usapan niya at ng kanyang 
ina. Nilapitan ng dalaga ang motorsiklo nito.

“Akala mo kung sinong maangas, mama’s boy 
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naman pala,” nang-aasar na parinig nito habang 
nagsusuot ng helmet. “‘Yes, Ma... yes, Ma,” panggagaya 
nito sa ginawa niyang pagsagot sa ina kanina. 

Sumimangot siya. “Alam mo, Murillo, masarap 
daw magmahal ang mga mama’s boy.”

Sarkastikong tumawa ito. “Alam mo, Gallego, 
maraming mga babae ang ayaw sa mga mama’s boys 
dahil nagiging pangalawa lang sila sa nanay ng lalaki. 
Ewan ko lang kung may gugustuhing magpakasal sa 
’yo kapag nalaman nilang isa kang mama’s boy.”

“Huwag kang mag-alala dahil hindi kita gagawing 
pangalawa.” Nginisihan niya ito. “Besides, tingin ko 
naman, magkakasundo kayo ni Mama.”

Inirapan siya nito saka sumampa sa sariling 
motorsiklo. Pasadya itong gumawa ng ingay para 
asarin siya bago pinasibad ang sasakyan palabas ng 
garahe.

“Take care, Sweetie!” pahabol na sigaw ni Harley 
bago pa man ito makalayo.

“Daig n’yo pa ang aso’t pusa. Paano mo siya 
makukuha kung lagi mo siyang inaasar?” untag ni 
Lyons.

“Paano kasi, P’re, lalong gumaganda pag galit. 
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Ang sarap pagtripan.” 

Iilan lang ang mga babaeng may lakas ng loob 
makipag-asaran sa kanya. At si Dayna na yata ang 
pinakamaangas at pinakakakaiba sa lahat ng babaeng 
nakilala niya. 


