
A Love Story In Sagada - Selena Arcangel

“Mommy!” sigaw ng isang paslit habang dali-dali 
itong bumababa sa sasakyang kinalululanan nito. Ito 
ang limang taong gulang na anak na lalaki ni Cailey 
na si Rafael, 

Kadarating lang ng bata galing sa day care center 
na pinapasukan nito. Habang pinagmamasdan ang 
anak ay hindi niya maiwasang maalala ang kaisa-
isang lalaking minahal niya. Ang siya ring nagdulot 
ng ibayong sakit na magpasa-hanggang ngayon 
ay nararamdaman niya kahit limang taon na ang 
nakararaan. 

Limang taon na rin siyang naninirahan sa Sagada 
mula nang lisanin niya ang Davao. Ayaw man niyang 
iwan ang kinalakhan niyang lugar ay napilitan siyang 
umalis doon dahil sa mapapait na naranasan niya 
mula nang makilala ang ama ni Rafael. Dahil din sa 
lalaki kaya itinakwil siya ng kanyang sariling pamilya. 
Hindi niya maiwasang malungkot tuwing naaalala 
ang mga nangyari sa buhay niya. 

Bumuntong-hininnga si Cailey at masayang 
sinalubong ang anak. Binuhat niya ito at pinupog ng 
halik. Humahagikgik ito. 
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“Mommy! Tama na po!”

Tumigil siya dito at buong pagmamahal itong 
pinagmasdan. “How’s my baby? Behaved ka ba 
ngayon sa school?”

“Yes, Mommy. Naka-three stars po ako ngayon!” 
nagmamalaking sagot ng paslit. 

“Talaga?”

“Kahit itanong mo pa kay Tito Ninong,” sabi pa 
nito, sabay lingon sa lalaking kasunod nito na bitbit 
ang school bag at lunch box ng kanyang anak. 

Nginitian niya ang lalaki na naging bahagi na 
rin ng buhay nilang mag-ina simula nang tumira sila 
sa lugar na iyon. Si Kean ang nakatagpo at nagligtas 
sa kanya nang muntikan na siyang mapahamak sa 
siyudad ng Baguio. Doon siya unang pumunta nang 
umalis siya ng Davao. Ito rin ang nag-alok sa kanya 
na sumama rito at manirahan sa Sagada kung saan 
ito nakatira. Natatandaan pa niya kung paano siya 
iniligtas ni Kean sa mga lasing na nagtangkang 
manamantala sa kanya. 

Gabi na noon at naghahanap siya ng matutuluyan 
nang harangin siya ng mga lalaki at pilit na 
pinapasakay sa isang van. Ngunit nasaksihan ni Kean 
ang nangyari at tinulungan siya.   
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Bumalik lamang sa kasalukuyan ang kanyang 

diwa nang sikuhin siya ng binata upang kunin ang 
atensyon niya.

“Napapatulala ka na naman, Cailey,” pansin nito. 
“May problema ba?”

Nginitian niya ito. “Wala, Kean. Hindi ko lang 
maiwasang maalala ang nakaraan tuwing nakikita 
kita.” 

“Cailey…”  nagbabantang sabi nito. 

“Fine, fine. No need to worry. Ngayon ko lang 
naalala uli.”

Bumuntong-hininga ito. “Past is past, Cailey. 
Forget him.”

“Forget who, Mommy?” singit ng kanyang anak 
na ikinatahimik nila pareho ni Kean. 

Binalingan niya ito na matamang nakatingin sa 
kanya.

“Di ba, s’abi ko sa ’yo, bawal sumabat sa usapan 
ng matatanda ang mga bata?”

Ngumuso ito. “Okay, okay. I’ll shut my mouth na 
lang.”

Napangiti siya at ginulo ang buhok nito. 
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Binalingan uli niya si Kean. “Pumasok na tayo sa loob 
at may inihanda akong merienda.”

“Yes, may niluto na ang mommy ko!” tili ni Rafael 
at naunang nagtatakbo papasok sa Inn Sagada and 
Restaurant.

Kasosyo siya ni Kean at ng iba pa nilang kaibigan 
sa pamamahala ng negosyong ito. Bukod sa lalaki, 
kasama rin nito ang barkada sa pagliligtas sa kanya 
noon. Nang tumuntong si Cailey sa Sagada ay ang 
mga ito na ang naging kaibigan at pamilya niya. 
Ultimo sariling pamilya ng mga ito ay kapamilya na 
rin ang turing sa kanya lalo na nang malaman ang 
naging kalagayan niya. 

Nang dalhin siya noon ng grupo ni Kean sa ospital 
matapos ang kidnap attempt ay napag-alaman niyang 
dalawang buwan na pala siyang buntis. Hindi niya 
inaasahan iyon sapagkat irregular ang kanyang period 
dahil may polycystic ovarian syndrome siya. Napaiyak 
siya sa nalaman sapagkat hindi na malalaman ni Aaric 
na magkakaanak sila dahil ipinagtabuyan siya nito. 
Ngunit sa kabila niyon ay may isang bahagi ng buhay 
ni Cailey na nagdidiwang sapagkat magiging ina siya. 

Nang ipinanganak niya si Aaric Rafael ay halos 
mapuno ang hospital room niya dahil excited ang 
lahat sa paglabas ng baby. Habang lumalaki ang bata 
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ay spoiled ito sa mga itinuturing nitong lolo at lola, 
pati na rin sa mga tito at tita na mga kaibigan niya. 
Hindi niya maiwasang malungkot sapagkat wala na 
sigurong pagkakataon na makilala ni Rafael ang mga 
tunay na kadugo nito. 

Muli siyang siniko ni Kean at bumalik na uli siya 
sa huwisyo. 

“Let’s go?” untag nito.

Tumango na lamang siya at iginiya na siya nito 
papasok sa guesthouse.

—————

Abala si Cailey sa pag-iimbentaryo sa loob ng 
stock room nang pumasok doon ang kaibigan niyang 
si Yachi na kasintahan ng isa pa nilang kaibigan at 
kasosyo sa negosyo na si Drachen.

“Cailey, may good news ako.”

Iniwan muna niya ang ginagawa bago ito hinarap. 
“Huhulaan ko,” pangunguna niya. “Nag-propose na 
sa ’yo si Drachen!”

Napangiwi ito sa sinabi niya. “Ngek, hindi ’yun! 
Ano ka ba!”

“Tungkol saan ba?”
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Nagningning ang mga mata nito, at halatang 

excited. “Fully-booked na ang guesthouse natin sa 
susunod na buwan!”

Hindi rin niya maiwasang mapatili sa ibinalita 
nito. “Ang galing-galing mo naman, Yachi!” puri niya 
sa kaibigan. Ito ang humahawak sa sales and booking 
ng kanilang negosyo. Siya ay naka-assign sa food 
and beverage ng guesthouse. Sina Kean at Drachen 
ay nakatoka sa maintenance at guest services. Lahat 
sila ay hands-on pagdating sa trabaho kahit may mga 
tauhan sila. Ang dalawa pa nilang kaibigan na sina 
Bastian at Izzy ay sa front desk ang duty. 

Bigla itong sumeryoso, mukhang may gusto pang 
sabihin sa kanya ngunit nag-aalinlangan. 

“Yachi,” untag niya.

Tumikhim muna ang kaibigan bago nagsalita, 
“Mga taga-Davao ’yung mga magche-check in dito. 
Architectural firm sila.”

Natigilan siya sa sinabi nito at nanlamig. “I… I 
see…”

Nag-alala ang babae sa kanya. “Cailey…”

Bumuntong-hininga siya at nginitian ito. “It’s 
okay, Yachi. Marami namang architectural firm sa 
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Davao. Imposibleng sila ’yon.” Tumalikod na siya 
upang hindi nito makita ang pamamasa ng mga mata 
niya sapagkat naalala niya si Aaric.

“Cailey…” tawag uli ng kaibigan.

“It’s okay, Yachi.”

“O-okay…” tanging nasabi na lamang nito at 
iniwan na siya. 

Napabuntong-hininga si Cailey at napakagat-
labi.

—————

“We are going to Sagada, everyone,” anunsyo ni 
Grecia sa buong conference room. Katatapos lang ng 
monthly meeting nila at nagtatakang napatingin dito 
ang mga kasamahan sa trabaho .

“Sagada?” ani Tyrell. “Aaric?”

Nagkibit-balikat lamang siya. “I have no idea.”

“Guys, it’s our annual vacation, remember?” 
untag uli ni Grecia sa kanila.

“Why Sagada?” tanong ng isa pa sa mga 
kasamahan nila. “Ang layo-layo ng lugar na iyon dito. 
Dapat sa Cebu na lang o di kaya ay sa Bohol.”
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Grecia rolled her eyes. “Beach na naman…” 

napapailing pang sabi nito. “Kaya nga sa Sagada 
para maiba tayo. Trekking and hiking ang magiging 
activities natin doon. I heard masarap din ang local 
dishes nila. Famous din ang kanilang lemon pie and 
tart.”

“Talagang nag-research ka about their place, 
huh?” susog ni Tyrell. 

Siya ang binalingan ng babae dahil isa siya sa 
superiors ng mga ito. “What can you say, Aaric?”

 “It’s fine with me. After all, we all need a 
vacation and new environment para ma-refresh ang 
isipan natin. Malay natin, doon tayo makakuha ng 
ideas para sa susunod nating project. So, okay na ba 
kung sa Sagada tayo?”

Lahat ay sumang-ayon sa sinabi niya, kaya 
nilingon niya ang dalaga na hindi maitago ang 
kasiyahan. “So, Grecia, find a hotel or accommodation 
with the best service in Sagada.”

“Aaric, I already booked our company at Inn 
Sagada and Restaurant. Sikat kasi ang guesthouse na 
’yun doon. Maganda daw ang service at masasarap 
ang food na isine-serve. Napaka-affordable din ng 
price nila.”
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Nagkibit-balikat na lamang siya. “Wala na 

palang problema.” Hinarap na niyang muli ang mga 
kasamahan. “Meeting is adjourned. Thank you!” 
Tumayo na si Aaric at kaagad na niyang nilisan ang 
conference room at hindi pinansin ang pagtawag sa 
kanya ni Grecia.  

—————

“Aaric!” tawag ni Grecia sa lalaki ngunit tulad 
ng dati ay hindi siya nito pinansin. Malaki na ang 
ipinagbago ng lalaki mula nang mawala ang asawa. 

Marahas niyang nilingon si Tyrell nang pumalatak 
ito. Ikinairita niya iyon. “Ano’ng nakakatawa, Tyrell?”

“Bakit pilit mo pa ring ipinagsisiksikan ang sarili 
mo sa best friend ko?”

Lalong siyang nairita sa tanong nito. “Wala kang 
pakialam kung ano ang gusto kong gawin.”

“Tsk!” Napailing ito. “Kahit kailan, hindi 
mapapasaiyo si Aaric. Alam mo namang si Cailey lang 
ang laman ng puso n’un. Si Cailey na asawa niya. Ang 
nakaraan n’yo ay nakaraan na lamang sa kanya.”

“Si Cailey ang nang-agaw kay Aaric!”

“Hindi ka inagawan ni Cailey, Grecia. Ikaw ang 
inayawan ni Aaric dahil sa pagtataksil mo sa kanya. 
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Pasalamat ka nga at hindi ka tinanggal ng kaibigan 
ko sa trabaho.”

Akmang sasampalin niya ang lalaki, ngunit 
naagapan siya nito at matalim na tinitigan. 
“Nasasaktan ako, Tyrell! Bitiwan mo ako!” Hinimas 
niya ang nasaktang braso nang bitawan siya ng 
kausap.

“Once na mahanap namin si Cailey, ako mismo 
ang  magsasabi kay Aaric na kasuhan kayo ng 
madrasta niya dahil sa ginawa ninyong pananakit sa 
kanila. I’ll make sure of it, Grecia.” Pagkasabi niyon ay 
iniwan na siya nito. Hindi niya maiwasang mapaiyak.

Kahit ano’ng mangyari, hindi ko hahayaang 
magkabalikang muli sina Aaric at Cailey. Mamamatay 
muna si Cailey bago pa siya makabalik sa mga bisig 
ni Aaric!

—————

Linggo ng umaga ay masayang nag-picnic ang 
mag-inang Cailey at Rafael sa Bomod-Ok Falls. 
Nagbaon sila ng sapat na pagkain kung sakaling 
abutin sila roon ng pananghalian. Masayang 
pinagmamasdan niya ang anak na naglulunoy sa 
malinaw na tubig ng falls. Makalipas ang ilang sandali 
ay tinawag na niya ito upang pakainin dahil hindi pa 
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ito nag-agahan. Nang makalapit sa kanya ay kaagad 
nitong nilantakan ang hotdog sandwich na paborito 
nito.

“Anak, dahan-dahan ang pagkain. Para ka 
namang mauubusan niyan, eh.”

Nginitian lamang siya nito ngunit kaagad ding 
napawi iyon nang may dumating na isang pamilya na 
magpi-picnic din. Tumigil ito sa pagkain at nawalan 
ng sigla. Alam na niya ang dahilan kung bakit 
nagkaganoon si Rafael.

“Anak…”

“Sana may daddy rin ako, Mommy,” malungkot 
na sabi nito kaya hindi nakaimik si Cailey. Tiningala 
siya ng anak at nakita niyang nanunubig na ang mga 
mata nito. “Nasaan ba ang daddy ko? Bakit hindi pa 
siya dumadating? Iniwan na ba niya tayo, Mommy?” 

“No, Anak,” maagap niyang sagot. Bahagya 
niyang nginitian ang bata. “Malay mo, next month 
dumating na ang daddy mo. Marami kasi siyang 
trabaho at saka malayo ang Davao dito sa Sagada. 
Don’t worry, Anak, dadating din siya.”

“Talaga, Mommy?” tanong nito sa masigla na 
uling tono.
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“Yes, Baby,” sagot na lamang ni Cailey para 

tumigil na ito. Ngunit sa isip-isip niya ay imposible 
nang mangyari iyon. Patawarin mo ako, Anak. 
Maiintindihan mo rin ako balang-araw.
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“This is paradise…” tanging nasambit ni Aaric habang 
nakatayo sa pinaka-verandah ng Inn Sagada and 
Restaurant.  Mula Davao ay sumakay sila ng eroplano 
patungong Loakan Airport sa Baguio at sumakay ng 
coaster na provided ng management na maghahatid 
sa kanila sa Sagada. Kahit mahaba ang naging biyahe 
nila, kaagad ding naglaho ang nararamdaman nilang 
pagod nang makarating sa lugar sapagkat sinalubong 
sila ng malamig na klima at magagandang tanawin. 
Ang kinaroroonan nilang hotel ngayon ay isa sa 
may pinakamagagandang lokasyon sa Sagada. Ito 
ay nakatayo sa isang mataas na lugar kung saan 
natatanaw ang buong kabayanan. Napapalibutan ito 
ng matatayog na puno ng pino at tanaw mula roon 
ang rice terraces. Para kay Aaric, ito na ang pinaka-
ideal na lugar kung gusto ng isang tao ng katahimikan 
at makapagpahinga nang walang anumang iniisip. 

“Ang ganda ng lugar, ’no?” pukaw ni Tyrell sa 
kanya na nasa tabi na pala niya. May dala na itong 
dalawang tasa ng umuusok na kape at iniabot sa 
kanya ang isa. “Nakakabighani ang lugar na ’to, Pare. 
Kakaiba pati ang lasa ng kape. Ang sarap!”
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“Balita ko, marami ding magagandang lugar 

dito.”

“S’abi nga nila,” sang-ayon ng kaibigan. Nang 
tingnan niya ito ay tila wala sa sariling ngingiti-ngiti 
ito. “Para kang tanga d’yan, Pare,” aniya, sabay siko 
dito.

“Magaganda rin kasi mga babae dito, lalo na 
’yung si Miss Yachi.”

“Sino ’yon?”

“Siya ’yung head ng sales and booking dito. Kaya 
lang may boyfriend na siya. Drachen ang pangalan. 
Sayang!”

Napatawa siya. “Malay mo, may available pa 
siyang kaibigan na maganda rin.”

“Wala na siguro kasi lahat yata, eh, taken na. 
Tulad noong dalawa na nasa front desk, parang mag-
sweethearts rin.”

“Pag-aari ba nila ito? Or family business?” 

“Sinabi ni Miss Yachi, anim daw silang 
magkakaibigan na magkakasosyo dito.”

“I see,” napapatangong sambit ni Aaric. “Ang 
galing nila at nakaisip sila ng ganitong concept.”
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“You can meet them, Pare. May activity yata sila 

dito na Bonfire Night every Friday with free food and 
drinks.”

“I hope masarap ang food nila dito.”

“Guaranteed daw na masarap ang food dito kasi 
magaling daw ang chef nila.”

Pagkabanggit ni Tyrell sa salitang ‘chef’ ay hindi 
niya maiwasang malungkot. Naalala ni Aaric ang 
kanyang asawa. ‘My Chef’ ang tawag niya rito dahil 
sa napakasarap nitong magluto. 

“Naalala mo tuloy si Cailey. Don’t worry, Pare, 
matatagpuan mo rin siya.”

Bumuntong-hininga siya at pilit ang ngiting 
iginawad dito. 

—————

Alas cuatro pa lamang ng umaga pero naroon 
na si Cailey sa guesthouse upang maghanda ng mga 
iluluto para sa mga guests. Hindi na siya nakapunta 
nang nagdaang gabi sapagkat mas pinili niyang 
dumerecho na lamang sa bahay nila pagkadating nila 
ni Kean galing Baguio. Doon sila kalimitang namimili 
ng mga kakailanganin para sa guesthouse. 

Siyempre pa, sobrang miss na niya ang kanyang 



A Love Story In Sagada - Selena Arcangel
anak na naiwan sa pangangalaga ng mga magulang 
ni Kean. Wiling-wili ang bata sa mga ito dahil spoiled 
na spoiled si Rafael sa matatanda. Habang abala sa 
paghihiwa at paghahanda ng mga ingredients na 
kakailanganin ay pumasok si Kean at naupo sa isang 
stool na malapit sa kanya. Napansin niyang sambakol 
ang mukha nito.

“Ano’ng problema, Kean?” tanong niya. “Maganda 
ang gising mo kanina, ah.”

“May brewed coffee na ba?” sa halip ay tanong 
nito.

Tumalima siya at iniabot dito ang isang tasa 
ng mainit na kape. Pinagmasdan niya ito habang 
umiinom. Nag-angat ito ng tingin at tumigil sa 
paghigop ng kape. “What?”

“Ano’ng problema mo? You’re pissed off.”

—————

Hindi kaagad nakasagot si Kean sa tanong ni 
Cailey. Kanina pa kasi siya hindi mapakali sa ibinalita 
sa kanya ni Drachen. Ayon sa lalaki, nandito raw 
ang asawa ni Cailey at kasalukuyang tumutuloy sa 
guesthouse nila. Hindi pa raw malinaw kung iyon 
nga ang asawa ng kaibigan nila. Hiling niya na sana 
ay mali ang sapantaha ng barkada sapagkat ayaw 
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na niyang masaktang muli ang babaeng minamahal 
niya mula pa noong matagpuan niya ito sa Baguio. 

Hindi lingid sa pamilya at mga kaibigan niya ang 
tungkol sa nararamdaman niya kay Cailey. Alam din 
ito ng babae ngunit sinabi kaagad nito na hindi nito 
matutugunan ang kanyang damdamin . Masokista 
nga yata siya, sapagkat kahit alam niyang hindi siya 
kayang mahalin ni Cailey ay patuloy pa rin siyang 
umaasa na dadating ang araw na mamahalin din siya 
nito at magiging isa silang pamilya kasama si Rafael, 
na kung ituring niya ay parang tunay niyang anak. 

Pero hindi na yata darating ang araw na iyon 
dahil kung si Aaric nga ay nandito, natitiyak niyang 
magkakabalikan ang dalawa. 

“Cailey…”

“Hmm?”

“What if magkita uli kayo ni Aaric?” lakas-loob 
na tanong niya. 

Natigilan ito, tila naging hindi komportable sa 
kinatatayuan. Bumalik ito sa ginagawa at tumalikod 
na sa kanya. 

“Cailey?”

Marahas itong bumuntong-hininga at humarap 
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sa kanya. “I don’t know, Kean.”

“What do you mean?”

“Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Maybe, 
I’ll say hi or ignore him… I really don’t know.”

“Hindi mo habang-buhay na matataguan ang 
lalaking ’yon.”

“Ano ba’ng problema at napasok sa usapan natin 
si Aaric?”

“Wala lang,” sagot niya. “These past few days 
kasi, nagtatanong na si Rafael about his father’s 
whereabouts at kung kilala ko daw ang ama niya. 
Gusto na daw niyang makasama ang daddy niya 
kasi niloloko daw siya sa school nila na wala siyang 
daddy.”

“Marami kayong daddy niya, ah. Hindi na niya 
kailangan ang tunay niyang ama.” 

“Iba pa rin rin s’yempre ’yung tunay na ama, 
Cailey.”

“Kean, please? Ikaw rin ang nagsabi na kalimutan 
ko na ang nakaraan. Bakit inuungkat mo pa?”

Nagkibit-balikat lang siya. “Naaawa lang ako 
kay Rafael.”
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“Tama na, please,” pakiusap ni Cailey. “Sa halip 

na magdramahan tayong dalawa dito, tulungan mo 
na lang ako para matapos agad ako sa pagluluto.”

Wala siyang nagawa kundi tumalima, pero hindi 
nakaligtas sa kanya ang nakitang kalungkutan sa mga 
mata ng kaibigan.

—————

Alas seis pa lamang ng umaga ay gising na si 
Aaric. Balak niyang mamasyal habang nag-jo-jogging. 
Hindi siguro siya maliligaw dahil maliit lang ang 
bayan ng Sagada. Lumabas na siya ng kanilang 
kuwarto, naiwan si Tyrell na natutulog pa. 

Pagkababa niya sa lobby ay napansin niyang 
natigilan ang dalawang babaeng nasa front desk nang 
lumapit siya sa mga ito. Napansin niyang pasimpleng 
nagsikuhan ang dalawa at matamang nakatingin sa 
kanya. Sa halip na ma-weird-uhan sa ikinikilos ng 
dalawa ay masiglang binati na lamang niya ang mga 
ito at nginitian.

“Good morning, ladies!”

“Good morning, Sir!” chorus na bati ng dalawa. 
“Anything we can do for you?”

Pinigilan niyang matawa sa mga kaharap. 
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Magpapaalam na sana siya nang biglang magsalita 
ang isa sa mga ito na may singkit na mga mata at 
may kaiklian ang buhok.

“Sir, kayo po ba si Architect Aaric Miravilla?”

“Yachi!” saway ng kasamahan nitong babae na 
hanggang baywang ang buhok at may bilugang mga 
mata. “Sir, pasensya na kayo sa kanya.”

Nginitian niya ang mga ito. “That’s okay.” 
Tumingin siya sa babaeng nagngangalang Yachi. “Yes, 
I’m Aaric Miravilla. From Davao and part owner of  
T & A Designs,” kumpirma niya at inilahad ang palad 
na kaagad tinanggap nito. 

“I’m Yachi,” anito at ipinakilala ang katabi. “And 
this is Izzy.”

Halata ang pagkabalisa ng dalawa kaya hindi na 
siya nakatiis at tinanong ang mga ito. “May problema 
ba?”

Halatang nagulat ang mga babae. “W-wala!” 
sabay pang tugon ng mga ito.

“Okay,” sagot na lamang niya. Magpapaalam na 
sana siya sa mga ito nang may dumating na isang 
lalaki at kinausap ang dalawa. Lalong naging balisa 
ang mga babae at manaka-naka ay tumitingin sa 
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kanya. Napansin iyon ng bagong dating at nang 
mapatingin sa kanya ay dumilim ang anyo nito. 

Tumikhim muna si Yachi bago uli nagsalita, 
“Kean, I would like you to meet Architect Aaric 
Miravilla of T & A Designs.”

“This is Kean Rodriguez, Sir Aaric. Isa siya sa 
may-ari ng guesthouse na ito,” segunda ni Izzy na 
halatang kabado sa pagsasalita.

Sa halip na pansinin ang galit na anyo ni Kean ay 
inilahad niya ang kamay dito. “Nice to meet you, Mr. 
Rodriguez.” Tinanggap ng huli ang pakikipagkamay 
niya. 

“It’s a pleasure to meet you, Architect Miravilla,” 
pormal na sabi nito.

“Aaric will be fine,” nakangiting sabi niya, 
ngunit tanging tango lamang ang naging tugon ng 
lalaki. “I hope makilala ko pa ang ibang may-ari ng 
guesthouse.”

Sabay-sabay na napasinghap sina Yachi at Izzy 
sa sinabi niya. Naikuyom ni Kean ang mga kamao 
nito. Ipinagtataka na talaga niya ang ikinikilos ng 
hotel staff. Sa halip na pag-aksayahan ng oras, ay 
nagpasya na siyang magpaalam. Tinanguan lamang 
siya ng mga ito. Ramdam niyang nakatanaw pa rin 
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sa kanya ang tatlo hanggang makalabas na siya ng 
guesthouse.

Weird.

—————

Napansin ni Cailey ang pananahimik ng mga 
kaibigan habang kumakain sila ng agahan sa lanai 
na kanugnog ng kitchen ng guesthouse. Naninibago 
siya sa pananahimik ng mga ito sapagkat normal na 
sa inaraw-araw ang pagiging maingay nila tuwing 
nagkakasabay-sabay na kumain. Normal na sa 
kanilang lahat na pagdebatehan ang mula sa kaliit-
litang bagay hanggang sa problema ng bansa. 

Nagtaka rin siya sapagkat hindi sinundo ni Kean 
ang anak niya para isabay sa agahan nila. Nang 
tanungin niya ito ay hiniling daw ni Rafael na roon na 
muna mag-aalmusal sa bahay ng lalaki. Napansin din 
niyang nagkakape lamang ang binata na ipinagtaka 
niya. Hindi ito sanay na hindi nag-aalmusal. Nagpasya 
siyang sitahin ang mga ito na tila dala ang problema 
ng buong mundo.

“Guys! Naninibago ako sa paligid, ah. Share 
naman d’yan!” pabiro niyang sabi para maalis ang 
tensyon sa paligid. Tumingin sa kanya ang mga 
ito at nginitian lamang siya, maliban kay Kean na 
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matamang nakatingin sa kanya.

“Sunduin na natin si Rafael para makapag-ready 
na siya sa school,” sabi na lamang nito. 

“May problema ba?”

“Wala!” Sina Yachi at Izzy ang sumagot. 

Nagkatinginan sina Drachen at Bastian. 

“Sigurado kayo?”

“Don’t mind us, Cailey,” ani Drachen.

“Nagkataon lang siguro na sabay-sabay kaming 
nagkasumpong,” sabad ni Bastian.

“Okay,” tanging naisagot niya. 
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Hindi makapaniwala si Cailey sa namataan niya 
habang naglalakad papuntang guesthouse. Hindi niya 
alam kung imahinasyon lamang na makakasalubong 
niya ang ama ng kanyang anak. Ipinikit niya ang mga 
mata at baka sakaling imahinasyon lamang niya iyon. 
Pero naroon pa rin ito nang muli niyang buksan ang 
mga mata. Hindi niya magawang umiwas, hindi rin 
niya maalis ang paningin dito. 

Napansin ng mga ito ang presence niya dahil 
napatingin din sa kanya ang dalawang lalaki. Ramdam 
niya ang pananabik sa asawa pero kaagad din niyang 
sinaway ang sarili. Kung hindi niya gagawin iyon ay 
baka masugod na niya ito ng yakap. 

“A-Aaric?”

Samantala, tila natulos sa kinatatayuan si 
Aaric nang makita ang asawa na matagal na niyang 
hinahanap. Hindi siya makapaniwala na ngayon 
na ang araw na makakaharap muli niya ang babae 
makalipas ang limang taong paghahanap dito. Hindi 
siya makakilos at tila nag-freeze ang buong sistema 
niya.

3
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“Cailey?” Lalong gumanda ang asawa niya at 

mukhang hiyang na hiyang sa klima ng Sagada—
mamula-mula ang kutis, which reminded him of 
strawberries and cream. Lagpas-balikat pa rin ang 
dark brown nitong buhok pero may side bangs na. 
Pinagmasdan niya si Cailey mula ulo hanggang paa at 
napansin niyang nasa tamang kurba na ang katawan 
nito. Hindi tulad noon na napakapayat nito. 

Nakaramdam si Aaric ng pananabik sa kabiyak. 
Kulang na lamang ay sugurin niya ito ng yakap 
at halik, ngunit pinairal niya ang kanyang pride. 
Nakatingin ito sa kanya, namamasa ang mga mata. 
He wanted to console her but he stopped himself. He 
was hurting and he wanted to save his ego. Although 
deep inside, he wanted to be near her again.

—————

Nasaktan si Cailey sa pakikiharap na ipinakita sa 
kanya ni Aaric. Tila hindi ito masaya na nakita siya at 
parang ito pa ang may ganang magalit samantalang 
siya ang may karapatang sumbatan ito sa ginawa 
sa kanya noon. Marahas niyang pinahid ang luhang 
naglandas sa kanyang mga pisngi. Halos takbuhin 
niya ang guesthouse at dali-daling dumaan sa back 
door kung saan nandoon din ang kitchen. Nagkulong 
siya sa stock room at doon itinuloy ang pag-iyak dahil 
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sa muling pagkikita nila ng asawa. Nagbalik sa alaala 
niya ang nakaraan nila…

Kasalukuyang nakatayo si Cailey sa harapan 
ng building ng T & A Designs habang hinihintay 
ang pagdating ng may-ari ng restaurant na 
pinagtatrabahuhan niya bilang chef. Nagpasama kasi 
ang amo niya upang makipag-meeting sa isa sa mga 
architects na hahawak sa renovation ng restaurant. 

Kalahating oras na siyang naghihintay roon at 
nagsisimula na rin siyang mainip. Nagpasya na siyang 
pumasok sa building at doon na lamang maghintay 
sa lobby. Nang makapasok ay kaagad siyang inestima 
ng receptionist. Matapos sabihin ang pakay nito ay 
pinaupo muna nito si Cailey, sinabing darating na ang 
amo na siyang ka-meeting nila.

Habang inaabala ang sarili sa pagbabasa ng mga 
architectural magazines ay napaangat ang tingin niya 
sa isang magkaparehang kararating lamang. Naagaw 
kasi ng mga ito ang atensyon nila dahil sa malalakas 
na boses ng mga ito na tila nagtatalo. Napansin din 
niyang umiiyak ang babae habang sinusundan ang 
lalaki. 

Nang magtagpo ang paningin nila ng lalaki ay 
tila may paruparong nagliparan sa kanyang dibdib. 
Mukhang natigilan din ito at lumambot ang ekspresyon. 
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Ngunit kaagad din iyong naglaho nang hawakan ito 
ng kasunod na babae sa braso. Nagbalik ang galit na 
aura nito at tuluyan nang iniwan ang huli at nagtungo 
sa elevator.

Ilang araw na ang nakararaan ngunit hindi pa 
rin maalis sa isipan ni Cailey ang lalaking nakita niya. 
Hindi na rin niya ito nakita sapagkat hindi natuloy ang 
meeting nila. Sinabihan siya ng receptionist na pina-
cancel daw ng amo nito ang meeting. Nagkibit-balikat 
na lamang siya at tinawagan ang sariling amo upang 
ipaalam dito ang nangyari. 

Bumuntong-hininga siya at ipinilig ang ulo upang 
mawala na sa isipan ang estranghero. Nagpasya siyang 
lumabas muna ng kitchen at nagtungo sa garden ng 
restaurant upang makalanghap ng sariwang hangin. 
Napatda siya nang makita ang lalaking laman ng 
isipan na nakatayo roon. May hawak itong plano 
at pinag-aaralan iyon. Mukhang naramdaman nito 
ang presence niya dahil napalingon ito sa kanyang 
kinaroroonan.

“Hi!” nakangiting bati nito sa kanya, maaliwalas 
na rin ang aura nito. 

Alanganin namang nginitian niya ito. “Hello po.”

Lumapit ito sa kanya. “I saw you a couple days 
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ago in our office.”

Tumango siya. “Yeah, I saw you with your 
girlfriend.” Natutop niya ang bibig dahil sa kadaldalan. 
Napangiwi siya at apologetic na tumingin sa kausap 
na noon ay napatawa sa binanggit niya. “I’m sorry.”

Nagkibit-balikat ito. “That’s fine. And she’s not my 
girlfriend anymore.”

“Ah… I see.”

“By the way, I’m Aaric Miravilla,” anito, sabay 
lahad ng kanang kamay.

“Nice to meet you, Aaric,” sagot niya at inabot ang 
kamay nito. “I’m Cailey del Tierro.”

Simula nang magkakilala sila ni Aaric ay 
palagi na silang nagkikita sapagkat ito pala ang 
architect na mamamahala sa renovation ng kanilang 
restaurant. Sa araw-araw na pagkikita nila ay unti-
unti ring umusbong ang pag-ibig sa pagitan nilang 
dalawa. Pagkalipas ng halos ilang buwan ay naging 
magkasintahan sina Cailey at Aaric hanggang sa 
alukin siya ng lalaki ng kasal na kaagad niyang 
tinanggap sapagkat mahal na mahal niya ito. Pero 
hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama bilang 
mag-asawa dahil sa mga paninira ng madrasta nito. 
Dahil doon, nilisan niya ang Davao.
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—————

Hindi alam ni Aaric ang kanyang gagawin. Gusto 
niyang magwala. Hinayaan lamang siya ng kaibigan 
at nagboluntaryo pa na hahanapin nito si Cailey. 
Paroon at parito siya sa loob ng kanilang silid at panay 
ang buntong-hininga upang maibsan ang halu-halong 
emosyon na namamahay sa kanyang dibdib. All this 
time pala ay nandito lang si Cailey sa Sagada. Hindi 
niya inaasahan na mapapadpad ang asawa niya sa 
lugar na ito. No wonder hindi nila mahanap ang 
babae sapagkat halos nasa dulo na ito ng bansa at 
nasa kabundukan pa. 

Napasigaw na siya sa galit. “Cailey!” Nagpasya 
siyang lumabas at nagkukumahog na nagtungo sa 
front desk. Hindi siya matatahimik hangga’t hindi 
niya nakakausap ang asawa. Malalagot sa kanya pati 
ang staff ng guesthouse. Naiintindihan na rin niya 
kung bakit kakatwa ang ikinikilos ng mga ito tuwing 
nakakaharap siya. Kilala siya ng mga ito at alam din 
na siya ang asawa ni Cailey.

Humanda kayo sa akin, lalo ka na, Cailey!

—————

Halos magkasabay na dumating sina Aaric at 
Kean sa front desk kung saan nakikipagdiskusyon 
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si Tyrell sa mga taong nandoon. Nang magtama 
ang mga paningin nila ni Kean ay nakita niya ang 
galit sa mga mata nito. Hindi niya ito pinansin at 
nilapitan ang best friend. Nilapitan din ni Kean ang 
mga kaibigan. 

“Tyrell!”

“Pare, I am asking for Cailey pero ayaw nilang 
magsalita,” bungad nito sa kanya. 

 “Wala talagang nakatira ditong Cailey!” sabad 
nina Yachi at Izzy. 

Si Kean ay nakatiim-bagang. Tinapik niya sa 
balikat si Tyrell upang ipaalam dito na siya na ang 
kakausap sa mga staff. Hinarap niya ang mga tao sa 
front desk at isa-isa niyang tiningnan.

“I know that Cailey is here. Para matapos na ito, 
nakikiusap ako na ilabas na ninyo siya,” pahayag ni 
Aaric. 

Hinarap siya ni Kean, naniningkit ang mga mata 
nito. “Ilang beses ba naming sasabihin na wala dito 
ang hinahanap n’yo!”

“She’s here!” mariing sambit niya. “I saw her a 
while ago!”

“Ang kulit mo! S’abi nang wala nga, eh.” 
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Nagsukatan sila ng tingin. Hindi niya ito 

uurungan. Nakakakuha na rin sila ng atensyon sa 
ibang guests. Nababalot na ng tensyon ang paligid 
nila nang biglang may dumating na staff at putlang-
putla ito.

“Sir Kean!” tawag nito na sabay-sabay nilang 
ikinalingon. “Si Ma’am Cailey po, nawalan ng malay 
sa stock room!”

“What!” sabay na bulalas nila ni Kean. Pero 
hinarangan siya nito nang akmang pupuntahan niya 
ang asawa.

“Dito ka lang. Wala ka nang karapatan sa kanya!” 
anitong nakapigil na sa kanyang balikat.

Marahas niyang pinalis ang kamay nito. “Mas 
wala kang karapatan dahil ako ang asawa niya.” 

Tila natigilan ang lalaki sa sinabi niya kaya 
sinamantala ni Aaric ang pagkakataon. Nilapitan niya 
ang staff at nagpasama rito sa kinaroroonan ni Cailey.

—————

Pagmulat ng mga mata ni Cailey ay napansin 
niyang nasa isang kuwarto siya ng guesthouse. 
Napabalikwas siya ng bangon sapagkat nakatanghod 
sa kanya si Aaric. Nakahalukipkip ito sa paanan niya 
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at aninag ang galit sa mga mata. 

“Aaric!”

“It’s been a long time, my dear wife,” sarkastikong 
anito.

Hindi siya makatagal sa ginagawang pagtitig 
ng asawa. Sa halip na sagutin ay tumayo siya upang 
umalis. “I… I have to go…” 

Kaagad nitong hinarangan ang pinto. “Where do 
you think you’re going, Cailey?”

“Kailangan ko nang umalis. Naghihintay na sa 
akin si—”

“Sino? Si Kean?” galit na galit sa turan ni Aaric. 
“Hindi ka na sasama sa lalaking iyon.” Napaatras siya 
sa galit na nakikita rito. “Hindi ka aalis dito hangga’t 
hindi ko sinasabi. Hindi mo na ako matatakasan pa, 
Cailey!” mariiing sambit ni Aaric.

Napakagat-labi siya upang pigilan ang pagtulo 
ng luha. “Aaric, kailangan ko nang umalis. Kailangan 
ko nang umuwi.”

“Fine!” biglang payag nito na ikinagulat niya. 
“But I’m going with you.”

“Ha?”
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“I said I’m going with you!”

Pinanlamigan siya ng katawan sa sinabi ng 
lalaki. Sasama daw ito sa kanya sa bahay nila ni 
Rafael. Tiyak na magtatagpo ang kanyang mag-ama 
oras na hayaan niya itong sumama. Natitiyak niyang 
madadagdagan ang galit ng asawa kapag nalaman 
ang tungkol sa bata. 

“Let’s go?” untag nito at hinawakan na siya sa 
braso. 

Tila napaso siya nang magdaiti ang kanilang mga 
balat. Hindi niya maiwasang maalala ang maiinit 
nilang tagpo noong sila ay nagsasama pa. 

Tila nahalata ni Aaric na natigilan siya. Gumuhit 
ang sarkastikong ngiti sa mga labi nito.  “I bet you 
miss me so much, dear wife,” nang-aakit na sabi nito 
at inilapit pa ang mukha sa kanya. “We can do it right 
here… right now. Just to satisfy your needs.”

Kinilabutan si Cailey sa sinabi ng asawa pero 
mas nainsulto siya. Tila ay hayok na hayok siya sa 
ganoong bagay. Pakiramdam niya ay napakababa 
niyang babae dahil sa tinuran nito. Pinipigilan niyang 
mapaluha at nang maramdamang lumuwag ang 
pagkakahawak sa kanya ay walang salitang sinampal 
niya ang lalaki na ikinagulantang nito.
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“Ano’ng akala mo sa akin?” galit na turan niya. 

“Naging pakawalang babae?”

Mukhang napahiya ito. Hindi ito makatingin 
nang derecho sa kanya, kaya sinamantala niya ang 
pagkakataong makaalis ng kuwarto. Narinig niyang 
tinawag siya ni Aaric ngunit dere-derecho siya sa 
paglalakad.

—————

Nadatnan ni Cailey si Rafael at ang ina ni Kean sa 
kanilang bahay. Masayang nilalantakan ng anak niya 
ang lemon pie na nasisiguro niyang binili ng lalaki 
para rito. Nagulat pa ang dalawa nang makita siya.

“Mommy!”

“Hija, ang aga mo yatang umuwi?” salubong 
sa kanya ni Mrs. Rodriguez pagkatapos niyang 
magmano rito.

“Sumama po ang pakiramdam ko kaya umuwi 
na po ako.” 

Kaagad nitong sinalat ang kanyang noo. “Medyo 
mainit ka nga,” sambit nito. “Magmerienda ka na 
muna.”

“S-sige po.” Tinabihan niya ang anak at sinaluhan 
sa merienda nito. Idadaan na lamang niya sa kain 



A Love Story In Sagada - Selena Arcangel
ang nararamdaman niyang kaba. Siniguro niyang 
nailigaw niya si Aaric. Panay ang lingon niya sa 
labas ng bintana upang makatiyak na hindi na siya 
nasundan ng asawa. Napansin ng kanyang anak ang 
kanyang pagkabalisa.

“Mommy, what’s wrong?” tanong nito, sabay 
sapo ng maliliit nitong palad sa mukha niya. “You 
look pale.”

Pilit niya itong nginitian. “Don’t mind me, Anak. 
Masama lang talaga ang pakiramdam ni Mommy.”

“I love you, Mommy,” malambing na sabi ni 
Rafael bago ipinagpatuloy ang pagkain.

Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. “I love 
you too, Anak.” 

Nakangiti lang na nakamasid sa kanila ang 
matandang babae. Akmang kakain na uli siya nang 
biglang may kumatok sa pinto. Nanigas ang katawan 
ni Cailey at dumagundong ang puso. 

He’s here! 

Tiningnan niya si Rafael na patuloy pa rin sa 
pagkain,  tila bale-wala rito ang nangyayari sa kanya.

“Baka sinundan ka kaagad ni Kean, Cailey,” ani 
Mrs. Rodriguez. “Bubuksan ko lang ang pinto.” 
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“Nanang, huwag!” pigil niya sa matandang babae 

ngunit huli na. Tumambad sa kanila ang malaking 
bulto ni Aaric. Natulos siya sa kinatatayuan. 

Nabasag ang katahimikan nila nang biglang 
sumigaw si Rafael mula sa kusina at nagtatakbong 
lumapit sa bagong dating. “Daddy!”

“Rafael!” sigaw ni Cailey. Ipinanalangin niya 
na sana ay lamunin na lamang siya ng lupa nang 
magkaharap ang mag-ama.  


