
The Enemy’s Kiss - Marianna Ruiz

“Hoy, Lozano, hindi mo matanggap na salutatorian 
ka lang kaya hindi ka um-attend ng graduation, 
’no?” tudyo ni Jaden mula sa kabilang linya. 

Inisip ni Era na babaan ito ng telepono pero 
hindi niya magawang palagpasin ang komento ng 
lalaki nang ganoon lang. 

“Care mo? Sa hindi ko feel umakyat ng stage 
dahil alam na alam nating lahat na magmula first 
grading, lamang ako sa ’yo. ’Tapos bigla ka na lang 
nakaungos sa fourth grading? How come, di ba?” 
nanggagalaiting buwelta ni Era. 

Malutong na halakhak ang sagot ni Jaden. 

“Bitter ka talaga, ’no? Bakit, n’ung nag-
valedictorian ka n’ung elementary tayo, kinuwestyon 
ko ba ang grades mo?” untag nito. 

“Oo naman. Hindi ba’t ipinagkalat mo na natalo 
lang kita dahil sa extra-curricular? Na decimal points 
lang naman ang iniungos ng grades ko sa ’yo?” 

“Wala akong ginawang gan’un,” mabilis na 
tanggi ng lalaki.

Prologue
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“Ay naku, maghugas-kamay ka man, alam kong 

kaya mong gawin ang mga karimarimarim na bagay 
na kagaya n’un. Marasigan ka kaya.” Iyon lang 
at pinagbagsakan na niya ng telepono si Jaden. 
Ang kapal talaga ng mukha nito para magawa pa 
siyang kantyawan. Hindi bale sana kung ibang tao 
ang nakatalo sa kanya sa pagiging valedictorian at 
hindi ang Jaden Marasigan na iyon. Matagal na ang 
bangayan sa pagitan ng mga magulang nila dahil 
sa negosyo. Empleyado raw ni Mr. Marasigan noon 
ang kanyang papa. Subalit nang makaipon nang 
sapat na kaalaman at makahiram ng puhunan sa 
bangko, nag-resign ito at nagtayo ng kaparehong 
steel fabrication business sa pagnanais nitong 
guminhawa ang kanilang buhay. Labis na ikinagalit 
ni Mr. Marasigan ang bagay na iyon. Hindi nito 
matanggap ang paliwanag ng kanyang ama na 
small operation lang naman ang negosyo nila. O 
ang katotohanang hindi naman sila pupuwedeng 
magtayo ng ibang negosyo dahil steel fabrication 
lang din talaga ang kabisado ng kanyang papa. In 
short, the Marasigans believed that the Lozanos 
were traitors. Their parents’ misunderstanding was 
never resolved and their rivalry in business increased 
as time went by. Naroong agawan sila ng kliyente 
ng Marasigan Steel Co. at mag-offer ang mga ito ng 
mas mababang presyo. Kaya habang lumalaki sila 
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ni Jaden, awtomatikong hindi sila magkaibigan 
dahil na rin sa impluwensya ng kani-kanilang 
mga magulang. Ultimo mga yaya nila ay hindi 
magkasundo. Natanim sa isip ni Era mula elementary 
school na si Jaden ay dapat niyang talunin sa lahat 
ng larangan para mabawasan ang kayabangan ng 
mapanghusga nitong pamilya. Parang ganoon din 
naman ito sa kanya. Talagang tinatapatan siya sa 
honor roll, quiz bee, at kung anu-ano pa. 

Kulang na nga lang ay kompetensyahin siya 
nito sa Miss Intrams. Kaya nga inis na inis siya kay 
Jaden. Bukod pa sa talagang malakas itong mang-
alaska at magyabang tungkol sa pamilya nito. 

Isinumpa ni Era sa sariling babawi siya at 
ilalampaso sa law school ang lalaki. Subalit nang 
sumunod na linggo, nagisnan niyang umiiyak ang 
kanyang mama at balisang-balisa naman ang ama. 
Ang dahilan, bigla na lang daw nagsipag-withdraw 
ang mga investors nila sa kompanya. Kung kailan pa 
naman malaki na ang interes ng mga utang nila sa 
bangko. 

They had to sell almost everything para 
makabayad sa pagkakautang at para hindi makulong 
ang kanyang papa. Tila hindi iyon nakayanan lahat 
ng ama kaya na-stroke ito. Sa kabila ng gamutan, 
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hindi na bumalik pa sa dati ang pagsasalita nito. 
Napilitang magtrabaho ang kanyang ina para sila 
mabuhay. Sa dami ng nawala sa loob ng maiksing 
panahon, walang naiwan sa kanila kundi ang lupa 
at bahay. Sa isang iglap, para bang lumubog ang 
araw sa kanilang pamilya. From riches, they were 
all of a sudden, penniless. 

At ang mas masakit, maliit na ang tsansang 
makapasok pa siya sa law school. Her life had changed 
dramatically. Kung hindi niya napaghandaan kung 
papaano mabuhay nang mahirap, lalo naman 
ang kanyang ina. Iniwan sila nito kapalit ng mas 
maginhawang buhay sa piling ng iba.
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Bahagya pa lang sumisilip ang araw nang magising 
si Jaden. Ibinukas niya ang pinto leading to the 
veranda to let the fresh air in. From his location, 
malinaw niyang natatanaw ang mapayapang Laguna. 
Napadako ang kanyang mga mata sa kalapit nilang 
bahay na pag-aari ng mga Lozano. May driveway 
pero wala nang kotse, at ang dating swimming pool 
ay tuyong dahon na lang ang makikita dahil matagal 
na ring hindi nalalagyan ng tubig. It seemed lifeless, 
a far cry from its former glory just about three years 
ago. Malinaw niyang naaalala kung papaanong 
sunud-sunod na kamalasan ang dumating sa mga 
ito. Hindi man nagbabatian ang kanilang mga 
magulang, hindi napigilan ni Jaden ang maawa sa 
mga ito. 

It was too much. Kaya nga anuman ang atraso 
ng mga Lozano sa kanila, balewala na kay Jaden. 
Dahil kung sa sariling pamilya niya mangyari ang 
ganoong trahedya, he would not be able to bear it. 
Napapitlag siya nang bumukas ang mga bintana 
sa tapat. Lumapit si Era sa pasamano, wearing 
her skimpy gray shorts and a white tank top. She 
inhaled and exhaled a few times and stretched her 
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arms over her head. Then she bent from side to side, 
highlighting her slim waist and very nice hips. 

Naramdaman ng binata ang pag-iinit ng kanyang 
katawan. Jaden knew he should look away and fix 
his eyes elsewhere but he couldn’t, because despite 
her accusing eyes and very sharp tongue, Era Lozano 
was, in every way, a very sexy woman. 

Isa ito sa mga pinakamagandang babae sa 
campus, if not the most beautiful woman he’d ever 
laid eyes on. Nang sandaling iyon piniling mag-
angat ng ulo ng babae at huling-huli siya nitong 
nakatingin. 

He tried to give her a little smile pero sinimangutan 
siya ng dalaga bago mabilis na sinarhan uli ang mga 
bintana. He was certain, nasira niya ang araw ni 
Era. Hindi sa hindi pa siya sanay sa pagiging asar 
nito sa kanya. Hindi naman talaga sila naging close 
ni Era kahit classmates sila mula prep school. Noong 
maliliit nga sila, nagmi-make face sila sa isa’t isa in 
this very same spot. Pero kahit parati silang aso at 
pusa noon, may komunikasyon sila kahit papaano. 
Natatawagan niya pa dati sa landline si Era para 
inisin. Pero ngayon, totally zero. Wala nang linya ng 
telepono ang mga Lozano. 

She had grown colder and more distant from 
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him since her family’s life crumbled into pieces. Pag 
nagkakasalubong nga sila ng dalaga, ni hindi siya 
nito tinitingnan man lang kahit ang totoo, gusto 
na niya itong batiin. Minsan pa nga, may kung 
anong puwersa ang nagtulak sa kanyang hintuan 
ito ng kotse at ayaing sumabay na sa kanya tutal 
isang unibersidad lang ang kanilang pinapasukan 
bagaman magkaiba na sila ng kursong kinuha. 

Pero pinandilatan lang siya ng babae na para 
bang what he suggested was the most gruesome 
thing on earth. Hindi na tuloy siya umulit. Para 
kasing minamasama pa nito ang efforts niya para 
makipagkaibigan. Hindi naman masabi rito ni 
Jaden na kahit magkaribal sila at ang mga pamilya 
nila, never niyang itinuring si Era na kaaway kahit 
pa nga madalas niya itong tudyuhin noon. More on 
pagpapapansin at pang-aasar lang talaga ang pakay 
niya at hindi para guluhin ang mundo nito. 

Actually, he shouldn’t care if she was treating 
him like he didn’t exist. But he had this sudden thirst 
to make peace with Era mula nang magbago ang 
takbo ng buhay nito. 

Tinutukso nga siya ng malalapit niyang kaibigan 
na baka naman daw may gusto na siya kay Era at 
nami-misinterpret niya lang iyon as awa. Bagay ‘No 
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way, kung si Era Lozano rin lang’. 

Maganda nga, nakakatinik naman. Hindi 
niya lang makita ang punto kung bakit pa siya 
makikipag-compete sa dalaga gayong tapos na ang 
pagsasapawan sa negosyo ng kanilang pamilya at 
napatunayan na niya ang dapat niyang patunayan 
nang talunin niya ito sa pagiging valedictorian 
noong high school.

He went to the shower and prepared for school. 
Nadaanan niya si Era habang nag-aabang ito ng 
masasakyan. She was wearing a pair of skinny jeans, 
white blouse and wedge shoes. Bagaman simple ang 
gayak nito, ito pa rin ang pinakamaganda sa lahat 
ng babaeng naroon sa waiting shed. 

Stop checking her out, sita ng isang panig ng isip 
niya. 

With a sigh, he did just that. Hapon na nang 
makauwi siya mula sa unibersidad. Papasok na 
sana si Jaden sa living room nang marinig niya ang 
malakas na halakhak ng kanyang daddy. Apparently, 
may bisita ang mga ito.

“Ay naku, Kumpadre, natatawa na nga lang ako 
pag naaalala ko ang pamumutla noon ng mukha 
ni Mr. Saldivar. Ninerbyos ang tao na mawala ang 
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milyones niya.” 

“Effective ang naisip natin. ’Kita mo naman, 
mabilis pa sa alas-kuwatro, nagsipaglipatan sa 
inyo ang mga investors,” sagot ng kausap nito na 
nabosesan niyang si Atty. Mirasol.

“Takutin mo ba naman na malulugi na ang 
Lozano Industries,” anang kanyang ama. 

Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jaden. 
Nanatili siya sa kinaroroonan at matamang nakinig.

“Kaunting sulsol na lang naman ang ginawa 
ko. ’Yung papeles nila na nabili mo sa sekretarya ng 
Lozano Industries ang talagang nangusap, Kumpadre. 
It was all there, marami silang utang dahil sa biglang 
pag-expand nila sa Mindanao. At pera ng investors 
ang ipapantapal nila sa interes,” anang abogado.

“Saksakan kasi ng tuso ang Lozano na ’yan. I 
trained him, pero nakita mo ang ginawa. Tinapatan 
ang negosyo ko at sinulot pa ang dalawang trusted 
at magaling kong empleyado. Akala niya nautakan 
na niya ako. Nagkamali siya ng binangga. Tahimik 
lang akong bumawi, Attorney, alam mo ’yan. ’Kita 
mo naman, noong kumilos ako, tumaob ang negosyo 
niya kasama ang lahat ng kanyang kabuhayan. Eh, di 
sa kangkungan siya pinulot ngayon,” pagyayabang 
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pa ng ama. 

It was more than enough to make things clear 
for Jaden. The surge of anger overcame him as he 
stormed to the living room to confront them. 

“Bakit n’yo ’yun nagawa, Dad, Mom?” He uttered 
every word with disbelief. 

Pare-parehong napatingin sa kanya ang mga 
dinatnan. 

“What do you mean, Son?” kalmadong tanong 
ng ama.

“I heard everything kaya wala na kayong dapat 
ipagmaang-maangan pa. At hindi ko masikmura 
na kaya n’yo palang gawin ang gan’un katinding 
offense,” tiim-bagang na akusa niya.

“Business strategy is the proper term, Hijo. 
Your dad is brilliant, and we did the right thing,” 
pagtatama ni Atty. Mirasol na ikinatawa niya nang 
mapakla.

“Business strategy? It’s called cheating and 
deceit! Ginamit n’yo ang pera at impluwensya para 
pabagsakin sila. How could you?” Doon na sumingit 
ang kanyang ina.

“Look, Jaden, gan’un ang negosyo. Pautakan. 
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Kinumpetensya nila tayo. Sila ang naunang nandaya. 
Besides, ginawa ito ng daddy mo para sa atin, para 
sa ’yo. Balang araw, ikaw ang makikinabang ng 
lahat ng ito. Siniguro lang namin ang future mo,” 
paliwanag nito habang tahimik lang na inuubos ni 
Mr. Marasigan ang natitirang tsaa sa tasa. 

Umiling si Jaden. “Mali pa rin ang ginawa n’yo. 
Haven’t you heard of healthy competition? Hindi 
n’yo ba nakikita kung gaano katindi ang naging 
consequences sa kanila ng ginawa n’yo?” mariin 
niyang pahayag.

“Attorney, pasensya ka na. Masyadong mahina 
ang loob ni Jaden kaya ganyan. Sige at magkita 
na lang uli tayo sa susunod,” pagtataboy ng ama 
sa abogado na nakatawa pang tinapik si Jaden sa 
balikat bago tuluyang umalis. 

Naiwan silang mag-anak sa sala. His mom 
looked at him with disappointment.

“I can’t believe na sa ’yo ko pa maririnig ang mga 
gan’ung salita, Jaden, and in front of Atty. Mirasol?” 
nakapamaywang na sermon ng ina.

“At ano ang gusto mong marinig, Mommy? An 
applause? Dahil nagawa ninyong mang-agrabyado 
ng tao nang gan’un kapulido?”
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“For God’s sake, kalaban natin sila mula pa noon, 

Jaden. Alam na alam mo kung papaano tayo nagamit 
ng Mr. Lozano na ’yan. Tayo ang naagrabyado, 
gumanti lang kami ng daddy mo. ’Tapos ngayon, 
para bang kami pa ang kinokontra mo,” sumbat ng 
ina.

“Mom, hindi tayo naghirap kahit na kinalaban 
nila tayo. Sobrang parusa naman ang ganti n’yo sa 
kanila. They didn’t do something as drastic as this 
to us. At para saan ang lahat ng ’yun? For money?” 
buwelta niya. 

Doon na nagpanting ang tainga ng ama. 

“Ang perang iyon ang bumubuhay sa ’yo, tandaan 
mo ’yan. Pera ang nagpapatakbo sa mundo, Jaden, 
at kung hindi sa pera ko, hindi ka nagmartsang 
valedictorian noong high school!” His dad had 
blurted it out bago pa ito napigilan ng ina.  

Jaden’s jaw dropped in shock. “Ano’ng sinabi 
n’yo, Dad?” 

“Rafael!” saway ng mommy ni Jaden, pero 
tuluy-tuloy na nagsalita si Mr. Marasigan.

“Tama lang na malaman niya! You heard it 
right. Ang pointers for the final exams na ginamit 
mo, lahat ’yun binili ko for a generous sum. Kaya mo 
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na-perfect lahat ng exams at pumapangalawa lang 
lagi ang anak ni Lozano. Ngayon mo sabihin sa akin 
na walang pakinabang ang pera,” tila pagmamalaki 
pa nito. 

Jaden just stood there, dumbstruck, hurt and 
confused. He tried to say another word but nothing 
came out of his mouth. His eyes became blinded 
with tears and he ran out of the house without a 
second glance.

“Ke yabang-yabang. Kung mapagsalitaan tayo, 
akala mo siya na ang pinakamagaling. Pagsabihan 
mo ’yang anak mo, Divina. Hindi ko gusto ang 
ipinakita niya,” ani Mr. Marasigan, nakapamaywang. 

Jaden drove without direction for quite some 
time. Never had he felt so alone. All his life, inakala 
niyang sila ang ginagawan ng katarantaduhan ng 
mga Lozano. Matapos ang kanyang mga nalaman, 
bigla pakiramdam niya, nasa bakod siya ng totoong 
kontrabida. Daig pa nila ang predators. Sinamantala 
ang kahinaan ng biktima at dinamba na lang basta-
basta, iniwang walang buhay, hindi tinirhan ni 
katiting na pag-asa. While the predator lived and 
never felt any remorse for what it did. 

Gusto niyang magsisi na isa siyang Marasigan. 
He parked his car in a vacant lot and let out all his 
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pent-up emotions. 

Kaya pala… 

All of a sudden first placer siya during the last 
grading period, at himalang hindi nakuha lahat ni 
Era ang mga sagot kahit nasa pointers ang lahat 
ng lumabas sa exam. Wala siyang kaalam-alam na 
bukod tanging siya lang pala ang may ganoon. And 
it shouldn’t even be called ‘pointers’, examination 
leakage ang tawag doon. 

Half tuition discount lang sa college ang na-
avail ni Era dahil sa pagiging salutatorian. She even 
had to work part- time, malamang para may dagdag 
panggastos. Samantalang siya, full scholar bilang 
valedictorian gayong kaya naman siyang pag-aralin 
ng mga magulang. 

Era’s future was taken away from her. Ito ang 
totoong number one sa kanilang batch. To think na 
ipinamukha niya pa kay Era ang pagkatalo nito. He 
felt disgusted with himself. Hindi niya na nais pang 
maging abogado. Para lang maging kagaya ni Atty. 
Mirasol na tuta ng kanyang ama? 

Di bale na lang. 

He stayed in that dark place for a long time before 
he finally had the heart to go home. Their abode 
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suddenly didn’t feel homey. Habang nagpapasasa 
sila sa yaman, namumuhay nang payak ang mga 
nasa kabilang pader. Bile went up to his mouth and 
he vomited. He really felt so sorry for Era and her 
family.
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Ilang araw nang depressed si Jaden. Guilt was eating 
up his entire being. Gusto tuloy niyang magsisi 
na nadinig niya pa ang katotohanan. Parang may 
napingas na parte sa kanyang pagkatao ngayong 
alam na niyang siya talaga ang talo kay Era noon at 
hindi ganti ng tadhana ang kinasapitan ng pamilya 
nito kundi kagagawan ng kanyang mga magulang. 

He was a good son, obedient and proud of his 
parents. Pero ngayon, ni ayaw niyang makausap 
at makasalamuha ang mga ito. Maaga siyang 
pumapasok sa school at gabi na kung umuwi para 
iparamdam sa mga ito na hindi lang ang mga Lozano 
ang niloko nila kundi pati siya. 

He was really disappointed with them, at the 
way they let it appear that they were the victim. 
He couldn’t even bring himself to open the window 
lately, he didn’t want to see the  house next door and 
be reminded of his parents’ duplicity. Napabuntong-
hininga si Jaden. Pakiramdam niya, ngayong alam 
na niya ang totoo, responsibilidad niyang itama ang 
mga pagkakamali ng mga magulang. 

—————
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Walang kamalay-malay si Era sa sigalot sa 

kabilang bahay. Ilang araw na siyang busy sa 
panibagong raket na pinasukan. Kasama niya ang 
best friend na si Abby sa pagbebenta ng tickets para 
sa popularity contest ng isang non-governmental 
organization. Pursigido siyang manalo at makabenta 
ng tickets dahil malaki ang cash prize para sa winning 
candidate. She badly needed the money dahil due 
na naman ng mga bills, bukod pa sa kailangan niya 
ng pera para matapos ang kanyang thesis. 

“Era, magpahinga na muna kaya tayo? Pagabi 
na, o,” ani Abby. 

Napabuntong-hininga si Era. Kakaunti pa lang 
ang nabibili sa booklet na hawak niya. 

“Huwag ka nang mag-alala, ako na ang bahalang 
magbenta niyan sa mga kapitbahay namin para 
mabawasan,” pampalubag-loob ni Abby. 

Niyakap ito ni Era bilang pasasalamat. Si Abby 
lang ang bukod tanging kaibigan na naiwan sa 
kanya. Kasabay ng paglalaho ng kanilang yaman 
ay ang paglayo ng mga inakala niyang kakampi. 
Isa na roon ang kanyang ina. Kasama lang nila sa 
ginhawa ang kanyang mama, pero sa hirap, hindi 
na. Kinuha ni Abby ang booklet ng ticket sa kamay 
niya at nagpaalaman na sila. 
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—————

Habang binabagtas ni Abby ang daan papuntang 
sakayan ay nag-aalok-alok ito ng ticket sa mga 
kasalubong. Kinapalan na lang nito ang mukha 
alang-alang sa matalik na kaibigan. Abala ito sa 
pagpupunit ng ticket para sa isang nakumbinsing 
bumili, nang may humintong kotse sa tabi nito.

“Abby, ano ’yan?” Napalingon si Abby sa 
pinagmulan ng tinig. Nabura ang ngiti nito nang 
mamukhaan si Jaden sa kotse. 

“Ticket ni Era sa popularity contest,” sagot ng 
babae sabay talikod. 

Wala namang direktang atraso si Jaden dito, 
pero bilang pakikisimpatya kay Era na alam nitong 
buwisit na buwisit sa lalaki, iniiwasan na rin ni Abby 
ang binata.

“Akin na. Bibilhin ko ’yan lahat,” ani Jaden. 

“Ano? Halagang sampung libo kaya ito. At saka 
teka lang, bakit ka naman bibili ng ticket ni Era?” 
dudang tanong ni Abby. 

Naglabas si Jaden ng pera mula sa wallet at 
iniabot iyon sa babae.

“Ten thousand ’yan. Sabihin na nating gusto 
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ko ang mapapanalunan sa raffle,” sagot ng binata, 
sabay hila sa tangang tickets ni Abby. 

“Lokohin mo ang lelang mo. Aanhin mo naman 
ang first prize na laptop, eh, siguradong may gan’un 
ka na?”  

“Ang mabuti pa, tulungan mo na lang akong 
putulin ang stub para mas mabilis,” paiwas na sabi 
ni Jaden. 

Tinaasan siya ni Abby ng kilay bago ito tumalima. 

Inisip na lamang ng  babae na ikatutuwa ni 
Era na naipaubos nito ang ticket. Hindi na sila 
mahihirapang magbenta at mas malaki na ang 
chance ng best friend sa crown. 

—————

Napasimangot si Era nang sabihin ni Abby kung 
sino ang pumakyaw sa ticket niya. “Bakit naman 
sa dami ng tao sa Pilipinas, nagbenta-benta ka sa 
Marasigan na ’yun? Alam mo namang mortal enemy 
ko siya.”

“Hindi ko siya binentahan, Bes. Siya ang kusang 
bumili. Di ba ikinuwento ko na sa ’yo?” pagtatanggol 
ni Abby sa sarili. 

Napahalukipkip si Era. Anuman ang intensyon 
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ng Jaden na iyon sa pagbili ng ticket niya, wala siyang 
pakialam. Basta, ayaw niya ng pera kung galing lang 
din sa mga Marasigan. Di bale nang huwag siyang 
manalo. Tutal nabuhay naman silang mag-ama sa 
loob ng ilang taon na hindi nagpapalimos.

“Ibabalik ko ang perang ito,” kuyom ang 
kamaong pahayag ni Era.

“Pero, Bes, sayang ’yan. At saka kailangan mo 
’yan, eh,” pigil ni Abby. 

Ngunit hindi siya nakinig. Inabangan niya 
maghapon ang pagdating ni Jaden. Sa mismong 
tapat ng gate niya kinompronta ang lalaki.

“’Eto na ang pera mo. Akin na ’yung mga ticket 
ko.” Inihampas niya sa dibdib nito ang sampung libo. 
Tila naman napipilan si Jaden at hindi nakahuma sa 
sinabi niya. “Bingi ka? Hindi for sale ang ticket ko 
pag Marasigan ang bibili,” mariing pahayag niya. 

“Era, matino kong binili ang mga tiket mo. Hindi 
naman ’ata tama na magalit ka dahil ginusto kong 
tumulong.” 

“Tulong? Bakit ka tutulong? At saka huwag mo 
akong matawag-tawag na Era. Lozano ang pangalan 
ko sa ’yo. Remember, apelyido ang tawagan natin sa 
isa’t isa ’cause we are not friends?” mapakla niyang 
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sabi. 

Bumuntong-hininga si Jaden. “Puwede bang 
kalimutan na natin ang nakaraan?”

“Paano? Gayong sa araw-araw na paggising ko, 
natatanaw ko ang bahay ninyo? Nakakasalubong ko 
nang madalas ang mga magulang mo na para bang 
hindi nagtataka sa kinasapitan ng pamilya ko. Hindi 
mawala-wala ang duda ko na may kinalaman kayo sa 
pagbagsak namin. Kaya sabihin mo nga, posible ba 
ang sinasabi mong paglimot sa nakaraan?” sumbat 
ni Era. 

Napayuko si Jaden, guilt gripping his heart 
again.

“I didn’t wish this misfortune on you. Hindi ko 
man nasabi sa ’yo dati ni minsan, I felt sorry nang 
mangyari sa inyo lahat ito,” malungkot na pahayag 
ng binata. 

Hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Era 
ang lalaki.

“Magpapari ka ba, Marasigan? You’re acting 
weird being meek and apologetic. Honestly, hindi 
bagay,” banat niya, puno ng sarkasmo ang tinig. 

Pinakawalan ni Jaden ang isang malalim na 
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hininga. “Hindi kita masisisi kung ’yan ang opinyon 
mo. Pero pasensya na dahil hindi ko na maibabalik 
ang ticket. Na-flush ko na kagabi sa toilet para hindi 
mo na mabawi. Alam ko kasi na gagawin mo ito.” 
Pagkasabi niyon ay ibinalik nito sa kanya ang pera 
bago pumasok sa loob ng kabahayan at tuluyang 
nawala sa paningin niya. 
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Umaambon na nang matapos ang coronation night. 
Hindi iyon pansin ni Era dahil overwhelmed pa 
rin siya sa pagkakapanalo sa popularity contest at 
sa nakasobreng cash prize na hawak niya ngayon. 
Tanging si Abby ang kasa-kasama niya. Ang ama 
ay hindi rin maaasahan lalo na sa mga ganitong 
pagtitipon dahil magmula nang malugi at ma-
stroke, nakahiyaan na nito ang lumabas ng bahay. 
Nagkakasya ito sa paggawa ng sabong panghugas sa 
plato na siyang inirarasyon ni Era sa mga tindahan 
kada weekend. Along with her salary as a student 
assistant, ang kinikita nila roon ang nagtatawid sa 
kanilang pang-araw-araw na gastusin samantalang 
ang natatanggap na pension ng ama ay napupunta 
sa maintenance nitong gamot at sa pangmatrikula 
niya. 

Napabuntong-hininga si Era. Muli siyang 
sumilip sa kalsada. Wala pa ring masakyan. Naka-
gown siya and everything habang nag-aabang sila 
ni Abby ng taxi sa waiting shed. Mayamaya, tuluyan 
nang umulan. 

“Nalintikan na, punuan pa naman lahat ang 

3
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mga dumadaan,” napapakamot na sabi ni Abby. 

Natitilamsikan na rin sila mula sa pagkakatayo 
roon, nakita niyang niyakap na ni Abby ang sash 
at korona niya. Nakaramdam si Era ng awa sa 
sarili. Dati, dalawa ang sasakyan nila at may family 
driver pa. Hindi niya naranasang mag-commute at 
makipaggitgitan para makasakay. All she had to do 
was sit back, enjoy life and relax. Ganoon lang pala 
kadaling mawala ang pera at material na bagay. 
In the blink of an eye. Samantalang bago mo ma-
acquire, dadaan ka muna sa butas ng karayom. It 
was getting dark and she was tired pero wala pa ring 
humihinto para masakyan nila. She was about to cry 
in desperation nang tigilan sila ng isang pamilyar na 
kotse.

“Pauwi na ba kayo?” tanong ni Jaden pagkababa 
ng bintana sa tabi nito. 

“Hindi, dito kami nakatira,” nakataas ang kilay 
na pambabara ni Era. 

Napahagikgik si Abby habang bahagyang 
namula naman ang pisngi ni Jaden. Hindi pa 
rin niya magawang matuwa sa binata kahit na 
nagpakumbaba na ito kamakailan.

“Sungit, ah. But I insist, Lozano. Mahirap 
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sumakay pag ganito ang panahon,” parunggit ng 
binata.

“No thanks, Marasigan. Mauna ka na. Hindi 
kami nagmamadali,” dagling sagot ni Era sabay 
tingin sa malayo. 

Jaden stared at her in disbelief. “Alam mo 
Lozano, okay ang pagmamatigas mo kung maaga 
pa at hindi umuulan. Pero sa ganitong sitwasyon, 
there’s no room to be choosy. I am offering a free 
ride; do not expect that the next driver will do the 
same,” napapakumpas na sabi nito. 

Tinaasan lang ito ng kilay ni Era. Doon na 
sumingit si Abby. “Bes, sakay na tayo. Kesa naman 
papakin pa tayo ng lamok dito. Ang ginaw na pati, 
eh,” pakiusap ng kaibigan. 

“Sorry, Abby, kahit manigas ka pa sa ginaw, hindi 
matitinag ’yang best friend mong allergic sa akin. 
She’d rather you catch pneumonia kesa sumakay sa 
kotseng ako ang nagmamaneho,” pagsasatinig ni 
Jaden ng saloobin. 

Napatingin dito si Era. Paano nabasa ng lalaki 
ang iniisip niya? Tiningnan ni Abby si Era na para 
bang kinukumpirma nito ang katotohanan ng sinabi 
ni Jaden. Her eyes were saying, “Talaga? Magagawa 
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mo akong tikisin for the sake lang na huwag kang 
magka-utang na loob kay Jaden?” 

Humugot ng malalim na hininga si Era. Alang-
alang kay Abby na hindi siya iniwan kailanman, 
lulunukin niya ang pride.

“Sige, Bes. Sakay na tayo,” mabigat ang loob na 
desisyon niya. 

Mabilis na naibukas ni Jaden ang pinto ng kotse. 
The interior of the car looked good and comfortable. 
It also smelled fresh and masculine, just like the 
owner. Sinita ni Era ang sarili sa huling naisip at 
pilit na itinutok sa labas ng bintana ang pansin.

“Kumain na ba kayo?” mayamaya ay basag ni 
Jaden sa katahimikan.

“Hindi pa,” alertong tugon ni Abby na pasimpleng 
kinurot ni Era sa tagiliran. 

Sumulyap si Jaden sa salamin at hinuli ang 
tingin ni Era. “Gusto n’yo bang kumain muna?” 

“In this dress? And with you?” walang gatol na 
pahayag ng dalaga. 

—————

Geez, she’s really trying my patience, usal ni 
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Jaden sa sarili. Pinalagpas na lang niya ang minsan 
pang pambabarang iyon ni Era. Hindi niya ito 
masisisi kung ganoon man ang pakita sa kanya. 
Maaga pa para maghilom ang sugat lalo na at buo 
ang paniniwala nitong pamilya niya ang may sala sa 
pagbagsak ng kompanya ng mga ito. 

And by God, she’s right. 

“Wala akong makitang mali sa suot mo, Lozano. 
You look beautiful in it. And what’s wrong kung ako 
ang kasama n’yo? Gan’un ba ako kapangit?” sa halip 
ay pabirong tugon niya. 

Naramdaman ni Era ang paggapang ng init sa 
mga pisngi while Abby sniggered like a school girl. 

“Drop the pretense, Marasigan. You know 
damn well that we’re not okay at ’yun ang ibig kong 
sabihin kung bakit hindi ako kakain kasama mo. 
Besides, I perfectly remember you telling me five 
years ago na ako lang ang pangit sa lahat ng mga 
naging cheerleaders. Any compliment that you give 
now won’t have much impact dahil kilala kita,” angil 
nito.

“I was just kidding at the time. Sinabi ko lang 
’yun para asarin ka,” kaswal na sagot ni Jaden.

“Whatever. Just drive fast, will you?” 
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“As you wish, Miss Popular 2012,” nakangiting 

sagot ni Jaden sabay tapak sa silinyador. 

Matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya 
bago padarag na umayos ng upo. Si Abby naman ay 
tila tuwang-tuwa sa sagutan nila ng kaibigan nito. 

Nagpasalamat ang kaibigan sa kanya nang 
sapitin nila ang bahay nito at nanunukso ang tinging 
iniabot kay Era ang sash at korona.

“Bes, in fairness…” narinig niyang bulong nito.

“Kurot, gusto mo?” agaw ni Era sa sasabihin pa 
ng kaibigan. 

Tatawa-tawang umibis ng kotse ang babae at 
kumaway pa bago sila umalis.

“Lozano, baka gusto mong lumipat dito sa 
harap?” ani Jaden.

“At ano, para gawing miserable ang biyahe para 
sa akin?” nakaismid na sagot ng dalaga. 

Supil ang ngiti na itinuloy na lang ni Jaden ang 
pagmamaniobra sa kotse. Wala pa ring kupas ang 
pagiging pikon ni Era. Pero kahit paano, masaya 
siya na nagpaunlak itong magpahatid. At kahit na 
ba barado siya sa dalaga, mas gusto niya na ang 
ganoon kaysa iyong parang hindi siya nito nakikita 
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o naririnig. Panakaw itong sinulyapan ng binata 
nang magmenor siya. 

She had made his life exciting in the past kahit 
na magkalaban sila sa pagiging first honor. May drive 
siyang mag-aral nang mabuti at pumasok umulan 
man o umaraw para lang tapatan si Era. Kaya nga 
medyo na-bore siya sa college dahil wala siyang 
kakumpetensya. Hindi man maunawaan ng iba, but 
he missed fighting with her. Or perhaps it was Era 
that he really missed. He dismissed the idea.

“Lozano, ilang buwan na lang graduation na 
natin, ah. May laude ka rin ba?” aniya, hoping she 
would respond. 

“Bakit mo tinatanong? Hindi ka talaga maka-
move on sa pakikipagkarera sa akin, ’no? Kawawa 
ka naman,” nakaismid na sagot ng babae. 

“Hindi naman sa gan’un. Let’s just say 
nakasanayan ko  lang na mini-measure ang sarili 
ko against you. Na-miss ko ang pagalingan nating 
dalawa, alam mo ba?” 

“On the contrary, it was a breath of fresh air 
mula nang hindi na kita kaklase, Marasigan. To 
satisfy your ego, cum laude lang ako. As you well 
know, nagtatrabaho pa ako as student assistant kaya 
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hindi ko maibuhos ang full time ko sa pag-aaral.” 

“Pareho pala tayong cum laude. Congrats to us 
both,” nakangiting sabi niya. 

He saw that she looked surprised and her 
expression softened a little. As far as he could 
remember, hindi pa niya kasi nasabihan ang dalaga 
ng ‘congratulations’ before. No, he was too proud 
and blinded by his belief na talagang mas magaling 
siya sa babae sa kahit anong larangan. 

Inilapat ni Era ang ulo sa upuan para lagyan 
ng tuldok ang pakikipag-usap sa kanya. Hinayaan ni 
Jaden na makapagpahinga ito. He was able to take 
a good look at her nang huminto sila sa traffic light. 
Mahaba ang buhok, makinis ang balat, matangos 
ang ilong at malalantik ang pilik ng mga matang 
ngayon ay nakapikit na. Her dress was made up of 
some soft material that hugged her body well. She 
had really turned more beautiful through the years. 
But she was also stubborn and hardheaded for a 
woman, too sure of herself and very opinionated. 

Pero wala rin naman siyang naging girlfriend 
na hindi strong ang attitude. Wala siyang patience 
sa mga babaeng mahihina ang utak at walang 
kakayanang magdesisyon para sa sarili. He preferred 
someone na kaya siyang tapatan at i-challenge. 
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’Yung kagaya ni Era… 

Ipinilig ni Jaden ang ulo. He tried to focus on 
driving and forced himself not to think of her again.

“Lozano, gising na. Nandito na tayo,” mayamaya 
ay pukaw niya sa dalagang tuluyan nang nakatulog 
sa backseat ng kotse. Pero hindi ito natinag. Napagod 
siguro masyado.

“Era?” Inabot niya ang dalaga para yugyugin 
pero nang madikit ang palad niya sa malambot 
nitong balat, his heart skipped a beat. 

She feels heavenly. 

Nilunok ni Jaden ang dumaluyong na pagnanasa 
sa kanyang katauhan at muling ginising ang dalaga. 

She opened her eyes and found him staring at 
her. Nakapatong ang palad niya sa magkasalikop 
nitong mga kamay and for a moment, she was 
disoriented. 

“We’re here,” anunsyo ni Jaden. 

Remembering where she was, she scrambled to 
her feet; sash, crown and all.

“Lozano…” tawag ni Jaden bago ito tuluyang 
makalayo. “Maniwala ka man o hindi, I am truly 
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sorry for everything that happened in the past and 
would make things better if I could only turn back 
time,” makahulugan ngunit sinsero niyang pahayag. 

He thought she’d say something bitter to 
contradict him but she didn’t. Sa halip, yumuko ito 
at walang lingon-likod na pumasok sa gate ng bahay. 
Jaden took two deep breaths before turning the car 
around.

Nakaabang na sa pintuan ang ina nang pumasok 
si Jaden sa kabahayan. “Tama ba ang nakita ko, may 
inihatid ka sa bahay ng mga Lozano?” usisa nito. 

“Isinabay ko lang po pauwi si Era,” matipid na 
sagot niya.

“Huh? At kelan ka pa naging shuttle service ng 
babaeng ’yan?”

“Mom, please. Nagmagandang-loob lang po 
ako. Kung hindi n’yo pinabagsak ang negosyo ng 
pamilya ni Era, di sana may kotse pa rin sila ngayon. 
Sana hindi ko kailangang ma-guilty na kaya siya 
nauulanan sa kakahintay ng masasakyan ay dahil 
inagaw ng mga magulang ko ang lahat ng meron 
siya,” madilim ang mukhang deklara ni Jaden.


