
Loving Red - Basha Eugenio

“Pero, Gammy naman!” Madiin pero nakikiusap ang 
tono ni Kelly sa kanyang Grandma Lucila. “Ayokong 
magpakasal sa apo ng best friend n’yo.” Nanghaba 
ang nguso niya.

Twenty-five years old na siya pero kung ituring 
siya ng kanyang abuela at mga kapatid ay parang 
trese años lang na walang kapasidad na magdesisyon 
para sa sarili. Mahigpit niyang tinututulan ang 
arranged marriage na ipinagpipilitan ng Lola Lucila 
niya. Marami pang gustong gawin si Kelly sa buhay 
at ang pag-aasawa ang kahuli-hulihan doon. Lalo na 
at ganitong gusto siya nitong ipakasal sa lalaking ni 
hindi pa niya nakikita kahit minsan.

Prominente ang pamilya nila. May export 
business sila rito sa Bicol.

“Kelly, matagal ko nang kilala ang pamilya ng 
pakakasalan mo. Mabait sila, may sinasabi.”

“Hindi n’yo man lang inalala ang damdamin ko. 
Paano kung hindi ko siya magustuhan?” Halata ang 
hinanakit sa boses niya. She was still hoping and 
praying that her grandmother would listen to her.
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“Apo, hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko lang 

gustong mapariwara o mapunta ka sa isang lalaking 
hindi karapat-dapat. Look at your two sisters. They’re 
now both happily married. Ganyan din sila nang 
hindi pa nila nakikilala sina Garrett and Jasper. Pero 
ngayon, masaya na sila. Get to know my best friend’s 
grandson better. You might get along well, too,” 
pangungumbinsi ng matanda.

“Pero, Gammy, iba ako sa mga kapatid ko. Ang 
gusto ko, natural ang maging pagtatagpo namin ng 
destiny ko. Ayoko ng planado na gaya ng gusto n’yo, 
na parang dapat sapilitan kaming magmahalan.” 

“Kelly, sa panahon ngayon, kailangang piliin 
ang tamang lalaki para sa ’yo. Maraming manloloko. 
Masasaktan ako nang husto kapag nasaktan ka.”

“Pero—”

“Kelly, sasama ang loob ko kung susuwayin mo 
ang gusto ko. Alam kong mapapabuti ang buhay mo 
sa binatang iyon.”

Napapikit si Kelly nang mariin. Minabuti na 
lang niyang tumango at magpaalam para huwag 
nang makapagsalita ng anumang hindi maganda na 
maaaring ipagdamdam ng abuelo. Dumerecho na 
lang siya sa silid niya.



Loving Red - Basha Eugenio
Ngunit hindi iyon nangangahulugang pumapayag 

na siya sa gusto ng lola. 

—————

“Miss Laxamana, huwag mo lang kakalimutan 
na ayaw ni Sir Red ang masyadong pakialamera sa 
personal life niya lalo na sa love life. Stay away from 
that at tiyak na magkakasundo kayo at magtatagal ka 
sa kanya,” paalala ni Mrs. Marcello, ang magre-retire 
na executive assistant.

Kelly ang papalit sa puwesto nito. Ito ang unang 
araw niya sa main office ng Glittering Enterprises sa 
Makati. Nalipat siya roon mula sa store branch nila sa 
Quezon City. Sa pagtakas niya sa kanyang abuela ay 
nauwi siya sa pagiging sales lady ng alahas. Medyo 
nagtataka man na kinausap siya isang araw ng store 
manager nila para sabihing ililipat siya sa main office, 
inisip na lamang niyang may kinalaman iyon sa work 
background na nakalagay sa CV na ipinasa niya.

At marahil maganda rin ang naging impression 
niya sa matandang may-ari ng kompanya na si Lady 
Elle Murrel nang minsang dumalaw ito sa kanilang 
branch. Naipasa na nito ang pamamahala ng negosyo 
sa nag-iisang apo, pero maliwanag na narito pa rin 
ang last say sa pagpapatakbo niyon.
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Dalawang buwan pa lang na empleyado si Kelly 

ng GE noon. The moment the old woman stepped 
inside the premises, one could feel her commanding 
presence. Sa kabila ng maamo at magandang mukha 
nito ay makakaramdam ng respeto at pangingilag ang 
sino man sa derecho at matiim nitong tingin. Lady 
Elle had piercing eyes, like she could sum up what a 
person was capable of in one glance.

Yes, she could very well remember their first 
meeting.

Wala sa loob na naitaas niya ang salamin sa mata 
nang magtagal ang tingin nito sa kanya.

“Good morning po, Ma’am,” kabado niyang bati 
sa matanda, pinilit ang sariling tumingin sa mga 
mata nito.

“How long have you been working here?” 
tahasang tanong nito na tila ikinabigla pati ng 
manager nila sa store na nakasunod sa matanda.

Sinalo ng manager nila ang usapan. “Lady Elle, 
bago lang siya. Wa—”

“Siya ang tinatanong ko, Madrid! Let the girl 
speak,” pormal na sabi nito na hindi man lang 
humiwalay ang tingin sa kanya. Walang kangiti-ngiti 
sa mga labi nito.
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“Almost t-two months na po.” Parang ayaw 

lumabas ng mga salita sa bibig ni Kelly.

Tumango-tango lang si Lady Elle sa sagot niya. 
“Ano nga ang pangalan mo?” May bahid ng interes sa 
boses ng matanda ngunit lubha pa ring napakaseryoso 
ng mukha nito para mapagtuunan iyon ni Kelly. 

“A-Ashanti Laxamana, Ma’am.” Her hands were 
beginning to tremble at her sides. 

Sino ba naman ang hindi matetensyon? Ang HR 
ay nalusutan lang niya dahil mataas ang posisyon 
ng anak ng landlady sa department na iyon. May 
dahilan siyang matakot at mag-alala. She was using 
a fake name, she’d assumed a false identity. Malayo 
sa katauhan niyang pino-portray ngayon ang totoong 
siya.

Bininyagan niya ang sarili ng bagong pangalan. 
Ang dating si Kelly Estrella ay si Ashanti Laxamana 
na ngayon. 

Naglayas siya at lumuwas ng Maynila. Lakas ng 
loob at personal savings ang baon niya sa pag-alis. 
Iniwan niya ang mga credit cards and bank cards niya 
dahil mas madali siyang matutunton kung gagamitin 
niya ang mga iyon.

“Yes, Ma’am,” magalang niyang sagot kay Mrs. 
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Marcello nang itanong nito kung maliwanag na ang 
lahat.

Tumunog ang intercom, boses ng binatang boss 
ang nagsalita. “Ashanti, please get in here,” utos nito.

Agad siyang tumalima papasok sa opisina ng 
amo, bitbit ang pad at ballpen. Marahan siyang 
kumatok bago pinihit ang doorknob. Tumambad sa 
kanya ang nakakunot ang noo at subsob sa papeles 
na lalaking nakaupo sa leather na executive chair.

“Sir?” tawag ni Kelly sa atensyon nito.

Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Gaya 
ng una niya itong makaharap, parang mga kabayong 
naghahabulan ang tibok ng puso niya nang magtama 
ang tingin nila at lalo na nang pasadahan nito ng 
tingin ang kanyang kabuuan. Nakaramdam siya ng 
pagkailang sa ginawa nito.

OMG, no doubt kung s’an niya nakuha ang 
piercing eyes na ’yun…

No wonder sampu-sampera ang mga babaeng 
nag-uunahang makuha ang atensyon nito.

If anything, mahihirapan siyang gawin iyon, 
kahit gustuhin pa niya. Kasabay ng bagong pangalan, 
binago niya rin ang hitsura niya—at least, pag 
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lumalabas siya. Laging banat na nakapusod ang 
buhok ni Kelly. May suot siyang salamin sa mga mata 
kahit di niya iyon kailangan. May pagka-manang ang 
bihis niya, baka nga mas fashionable pa sa kanya 
ngayon ang lola niya. 

Siguradong ni hindi siya tatapunan ng second 
look ng guwapong boss. Bagay na ipinagpapasalamat 
niya dahil ligtas siya sa pagiging babaero nito. Wala 
siyang balak makisali sa mga babaeng pinaiyak ng 
boss.

Hindi nakaligtas sa kanya ang disgusto sa mukha 
nito nang pasadahan siya ng tingin. Di namalayan ni 
Kelly na napangisi siya sa ginawi nito.

“Is there something funny, Miss Laxamana? 
What’s with the smirk?” 

“W-wala po, Sir. Sorry po.” Ramdam niya ang 
pamumula ng magkabilang pisngi. “You needed 
something?”

“Oh, yeah. Sit down.” Iminuwestra nito ang 
upuan sa tapat nito at relaxed na sumandal sa upuan 
habang nilalaro ang ballpen sa kamay. “I want you 
to order a dozen of roses at palagyan mo ng note na 
‘Dear Carmie, Thank you, it was fun while it lasted’ 
at paki-deliver na lang sa address na ’to along with 
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this velvet box.” May inabot ito sa kanyang papel at 
maliit na kahon na nahuhulaan niyang mamahaling 
alahas ang laman. 

Pampalubag-loob malamang sa isa na namang 
babaeng pinagsawaan nito.

Pinigilan ni Kelly na mapailing sa harapan ng 
lalaki pero hindi niya sigurado kung napigilan niya 
ang pag-asim ng kanyang mukha. Ngayon pa lang 
ay naaawa na siya sa kung sino mang ‘Carmie’ iyon. 
Sa klase ng pag-uugali ng amo niya, unti-unting 
nababawasan ang pogi points nito sa kanya.

“Parang may gusto kang sabihin, Miss Laxamana?” 
untag nito sa kanya.

At tulad nga ng bilin ni Mrs. Marcello, bawal 
mangialam ng love life ng palikerong amo kung 
mahal niya ang kanyang trabaho. 

Umiling siya. “Meron pa po ba kayong ibang 
iuutos?” sa halip ay magalang na tanong niya. 

Gusto na niyang matapos ang usapang iyon 
dahil hindi talaga siya mapakali sa ibinibigay nitong 
tingin sa kanya every time na napagsosolo sila. 
Napapangitan marahil sa kanya.

“What I’m gonna say is a bit personal but I hope 
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you won’t mind. Ganyan ka ba talaga mag-ayos? 
Hindi ka ba nagsasawa sa fashion style mo? I think 
masyadong matanda ang style preference mo sa 
tunay mong edad.” Tiningnan na naman siya nito 
mula ulo hanggang paa.

“Dito ho ako komportable. And as long as my 
fashion style doesn’t affect my work performance, I 
guess wala ho sigurong magiging problema. Or is it 
gonna be a problem, Sir Red?” Hindi niya sinasadyang 
magtunog mataray, pero ayaw niyang i-risk na may 
makakilala sa kanya at isumbong sa kanyang lola. 
“Meron pa po ba?”

Nagkibit-balikat ito. “That’s all for now. You may 
go back to your station, Miss Laxamana.” 

Hindi nakita ni Kelly ang pilyong ngiti na sumilay 
sa mga labi ng binata pagkalabas niya.

—————

Pagod na sinipa pahubad ni Kelly ang sapatos 
pagkapasok na pagkapasok sa silid na inuupahan 
niya. Tinawagan niya si Menchu para kumustahin 
dito ang abuela.

“Menchu, ano’ng balita kay Gammy? Okay ba 
siya?” tanong niya sa best friend. 
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Personal assistant din ito ng kanyang lola. Anak 

ito ng mag-asawang matagal nang nagtratrabaho 
sa mansion at pinag-aral ito ng kanyang abuela. 
Magkasabay silang lumaki at nagdalaga ni Menchu 
at parang apo na rin ang turing dito ng matanda.

“Naku, Kelly, nasaan ka ba talaga, ha? Sobrang 
nag-aalala na talaga ang lola mo sa ’yo. Kahit ang mga 
kapatid mo hindi na mapakali at laging tumatawag 
dito,” sermon nito.

“Relax, okay ako. Maayos ang lagay ko. Si Gammy 
ang gusto kong kumustahin. Ano’ng nangyari nang 
malaman niyang wala ako n’ung mismong birthday 
niya?”

Sukat ba namang sabihin nito na iyon din daw 
ang engagement party niya at ng apo ng best friend 
nitong si Leanor. Masisisi ba siya ng matanda kung 
tumakas siya?

“Ano pa nga ba? Sobrang pag-aalala at panic ang 
ibinigay mo sa kanilang lahat. Mabuti na lang at ’yung 
apo ni Ma’am Leanor ay mukhang nagwelga rin at 
hindi sumipot. Ang s’abi, may mahalaga daw business 
meeting kaya no show. Naku mukhang matigas din 
ang ulo katulad mo. Kaya ipinagpaliban na lang ang 
tungkol sa announcement ng alliance n’yo.
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“Kelly, umuwi ka na kaya? Lahat kami nag-aalala 

na sa ’yo. Ang lola mo laging malungkot. Umuwi ka 
na, siguro naman puwede mo pang makumbinsi ang 
lola mo na huwag nang ituloy ang kasunduan. Saka 
miss ka na rin namin dito.”

“Menchu, uuwi naman talaga ako pero hindi sa 
ngayon. I think it’s too early, at malabong magbago 
ang isip ni Gammy. Basta ikaw na muna ang bahala 
sa kanya, okay? Tatawag ako from time to time to 
check on her. Okay ako. Miss ko na rin kayo.” Pigil 
niya ang luha kaya nagpaalam na rin siya agad kay 
Menchu. Baka lalo lang itong mag-alala sa kanya pag 
narinig na umiiyak siya.

Wala bang gulugod ang apo ng Ma’am Leonora 
na iyon at nagpapatangay na lang sa dikta? Siguro 
nuknukan ito ng pangit kaya go with the flow na lang.
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“Son, where have you been? Your lola was looking 
for you, bigla ka na lang nawala,” bungad ng mama 
niya sa telepono nang sagutin ni Red ang tawag nito. 

Kararating lang niya sa bachelor’s pad niya galing 
sa dinner sa ancestral house nila. Umalis na siya 
nang walang paalam sa mga ito dahil alam niyang 
kukulitin na naman siya ng lola niya at mauuwi lang 
iyon sa pagtatalo.

“Mom, knowing Lola, she’d just nag me about 
that crazy idea na ipinipilit niya sa akin. Ayokong 
sirain ang gabi ko dahil lang doon and worse, iinit 
lang din ang ulo niya. I’m just still thinking about her 
well-being,” depensa niya. “C’mon, Mom, give me a 
break. Marami na akong responsibilidad sa opisina.”

“Hey, Red, hindi sa pinagtutulungan ka namin 
ng lola mo. Kung pinapakita mo lang sana na 
nagseseryoso ka sa mga pinipili mong karelasyon, 
eh, di sana hindi napa-paranoid ang lola mo na mag-
uuwi ka ng kung sino lang,” sermon ng ina.

Pagod na ibinagsak ni Red ang katawan sa leather 
couch. Natuturete na siya sa walang katapusang issue 
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nila ng lola at mama niya. Hindi talaga titigilan 
ng mga ito si Red hangga’t hindi siya nadadala sa 
pamilyang ipinagtutulakan sa kanya.

The women in his family were unbelievable. 
Lalo na ang lola niya na gustong magpakasal siya 
sa babaeng matagal na umanong naipagkasundo 
sa kanya. Paano niya basta matatanggap ang isang 
babaeng ni anino ay hindi pa niya nakikita?

“I’ll just text her, Mom, para di na siya mag-alala,” 
sabi niya rito.

Hindi niya masisi ang ama nang umalis ito at 
hiwalayan ang mama. Hindi basta ang pressure na 
maging biyenan si Lady Elle. 

“Do that. Kung gusto mo talagang makawala sa 
trap na ginawa ng lola mo, I suggest you find the 
woman for you. And find her fast.”

Napangiti si Red nang muling pumasok sa isip 
niya ang bagong assistant… si Ashanti.

—————

Nagkukumahog si Kelly sa pagpasok. Mainit ang 
ulo niya dahil kahit anong aga siya umalis sa bahay ay 
muntik-muntikan pa rin siyang ma-late palagi. Kung 
hindi lang siya budgetarian ngayon dahil tinitipid 
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niya ang kanyang savings, naka-taxi talaga siya sa 
pagpasok.

Wala na si Mrs. Marcello para gabayan siya. Solo 
flight na siya sa trabaho mula ngayon. 

Hindi pa siya nakakaupo sa kanyang desk ay 
tumunog na ang intercom. Napatingin si Kelly sa semi-
frosted glass wall na naghihiwalay sa workstation 
niya at silid ng boss. 

“Get in here, now!” utos nito.

If I know, hindi lang ’yun naka-score sa bagong 
flavor of the month niya kaya bad mood, ismid niya 
habang kinukuha ang gagamiting pad. At nagmadali 
na siya papunta sa opisina ng amo. 

Hindi nakaligtas sa kanya ang paghagod nito 
na tingin sa kabuuan niya. Alam ni Kelly masakit sa 
mata ang getup niya at aaminin niyang natutuwa 
siya at naiinis din at the same time. Sa paraan ng 
pagkakatingin ng amo ay tila total eye sore siya.

“Hindi ka ba naaalibadbaran sa suot mo?” tila di 
nakatiis na tanong ng lalaki. “Ang init-init, naka-long 
sleeves ka at baka hanapin ng lola mo ’yang saya mo,” 
pambubuska nito.

“No, Sir. May sariling saya ang lola ko.” Itinaas pa 
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ni Kelly ang baba para inisin ang among pakialamero. 
“Wala naman po sigurong koneksyon ang suot ko sa 
iuutos n’yo sa akin?” palaban pa niyang dagdag.

Kumunot lang ang noo nito, hindi na pinansin ang 
huling sinabi niya at inumpisahan na ang dictatation 
ng business letters na ipapagawa sa kanya.

“I need those letters on my table before lunch.” 
Iyon lang at sinenyasan siya nitong umalis na.

 “Antipatiko,” bulong niya bago tumalikod.

“May sinasabi ka ba, Miss Laxamana?” Nagulat 
siya sa tanong na iyon. Di yata’t malakas ang pandinig 
ng kapreng boss niya.

“Wala, Sir, ang s’abi ko I’ll go ahead.” At nagmartsa 
na siya palabas bago pa siya tuluyang masabon nito.

Nang makalabas si Kelly ay di mapigilan ni Red 
ang mapangiti.

—————

Dere-derecho ang maganda at seksing babae 
papasok sa opisina ng boss ni Kelly. Sa damit nitong 
halos kita na ang buong kalakal, mahihiya si Maria 
Clara.

“Excuse me, Miss?” pigil niya. “Do you have an 
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appointment with Mr. Murrel?”

“Wala. Pero hindi na iyon kailangan,” confident 
nitong sagot, nang-uuri ang tinging ibinibigay sa 
kanya.

Nagpigil si Kelly na tarayan ang kausap. Kapag 
ganitong tambak ang trabaho niya at nagugutom 
na siya dahil magla-lunch break na ay hindi pa siya 
tapos, makakatikim talaga ang babaeng ito.

“Sorry, Miss. Pero kailangan mo ng appointment,” 
ganting sagot niya. Lalo pa niyang iniharang ang 
katawan sa mismong pinto ng opisina ng amo. Rude 
ito kaya ganoon din ang ibibigay niyang treatment 
dito. Wala siyang panahon maging ultra nice ngayong 
araw.

“Hindi mo ba ako kilala? Dahil dapat kang 
kabahan. Ako lang naman ang girlfriend ng boss mo,” 
pagmamalaki nito.

Pipihitin na sana nito ang door knob pero mabilis 
iyong sinanggahan ni Kelly.

Nanlilisik ang mga mata ng babae sa ginawa 
niya. Parang handa na yata itong sabunutan siya nang 
bumukas ang nakapinid na pinto.

Tila sakong nabuwal siya patalikod. Na-out 
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of balance dahil sa pagkakasandal niya. Mukhang 
masasalo siya ng pobreng carpet sa loob. 

—————

Hindi agad nakabawi si Red. Awtomatikong 
nasalo niya ang babaeng natumba na lang pagbukas 
niya ng pinto. Sa laki ng kanyang mga kamay ay 
kasyang-kasya lang sa isang palad niya ang maliit 
nitong baywang. Para siya naaadik sa parang baby 
nitong amoy. Naeengganyo siyang idikit pa ang ilong 
sa pagitan ng tainga at leeg ng babae. Damhin ang 
malambot at makinis nitong balat, dahil parang 
naliligo ito lagi sa gatas.

“Red!”

Ang malakas na pagtawag ng isa pang boses ang 
nagpabalik sa katinuan niya. Kaya marahan niyang 
inalalayang tumayo ang babaeng parang ayaw niyang 
bitawan. 

“Are you okay, Ashanti?” tanong niya, pagkuwan 
ay bumaling sa isa pang babaeng nasa harapan niya. 
“Camilla! What are you doing here?”

“Darling, I’m here to see you, of course. Nami-
miss na kita!” 

Parang nasapian ng anghel sa lambing ang boses 
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at mukha, naisip ni Kelly. At parang sawa rin na agad 
pumulupot ang mga galamay nito sa leeg ni Red.

“Didn’t I make it clear that I hate surprise visits 
from anyone? That includes you, Camilla,” anang 
lalaki na tila walang pakialam na naririnig ng 
assistant nito kung paano nito pagalitan ang babae. 
Bakas ang inis sa tono ng kanyang boss.

“I’m sorry na, Darling. Huwag ka na magalit. 
Ang init masyado ng ulo mo. Gusto mo palamigin ko 
’yan?” pang-aalo ni Camilla habang inaakay si Red 
papasok sa opisina nito. 

Mukhang sinapian na ito ngayon ng pusang 
maharot sa bubong.

Kung anuman ang naging sagot ni Red doon ay 
hindi na narinig ni Kelly dahil umalis na siya roon at 
siya na ang nagsara ng pinto ng amo.

Pero agad siyang napalingon nang bumukas iyon 
at sumilip ang binata. “Take your lunch break now,” 
utos nito.

“Sir, I’m not yet finished with the letters,” hirit 
niya.

“That can wait. Go. Now!” At mabilis na sumara 
ang pinto na parang itinulak iyon ng kung sinong 
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nagmamadali.

Napailing na lang si Kelly. 

Palibhasa, they can’t wait na gumawa ng milagro 
kaya nagpa-break. Mga istorbo! 

Kinuha niya lang ang baon at wallet at umalis na. 

—————

Pasado alas siete na ang oras ayon sa desktop ni 
Kelly. At hanggang ngayon ay hindi pa siya tapos sa 
paggawa ng reports na ipi-present bukas sa meeting. 
Sumabay pa ang lakas ng ulan sa labas. Pinatay niya 
kanina pa ang AC, pero dahil walang fan ay medyo 
naiinitan si Kelly sa suot na long sleeves. Nananakit 
na rin ang ulo niya sa pagkakahila ng buhok niya na 
maghapong nakapusod. 

Siguradong mahihirapan siyang umuwi nito. 
Bukod sa late na ay baka baha pa ang ilang kalsada.

At ang nakaka-badtrip pa, ang amo niyang 
playboy ay mukhang inuna pa ang pakikipag-date 
kaysa sa pag-iintindi sa presentation nito. Ilang beses 
na siyang tumawag dito, nag-message, at pati e-mail 
nito ay pinatulan na niya. Siyempre kailangan nitong 
i-approve ang presentation. Pero nag-tengang kawali 
ang magaling na lalaki.
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Gigil na sumigaw si Kelly. Hinubad niya ang 

sapatos. Hinaklit niya ang pagkakapusod ng buhok 
kaya malaya iyong nakawala sa mahigpit na 
pagkakatali. Sinuklay niya iyon ng mga daliri. Inalis 
din ng dalaga ang salamin sa mga mata ng dalaga at 
saglit na minasahe ang magkabilang sentido. Dahil 
manipis ang long sleeves niya ay inalis na lamang 
niya iyon. May spaghetti strap sando na nakapailalim 
doon. 

Malakas ang loob ni Kelly na gawin iyon dahil 
wala nang ibang empleyado na naroon sa floor na 
iyon. Okupado nila ang buong palapag. Ang HR ay 
nasa 7th Floor at ang Accounting Department ay nasa 
8th. Ang iba pang sections ay nagsi-share ng floor. 
At sigurado si Kelly na kanina pang nagsiuwian ang 
mga tao roon.

She slouched in her chair, pagkatapos ay parang 
batang pinaikot-ikot iyon. Sa ganoong paraan siya 
nag-aalis ng stress. Biglang tumunog ang tiyan niya. 
Saka lang niya naalala ang pagkain. Humarap siya 
sa desk at niyuko ang drawer niya para kumuha ng 
cup noodles.

Bubulung-bulong siya habang pinipilit ang 
sariling tumayo at dalhin ng mga paa patungo sa 
pantry.
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—————

“Mom, I’m sorry. Marami akong inasikaso sa 
labas. Na-lowbat ako kanina kaya hindi n’yo ako 
ma-contact. Bawi ho ako next time, okay? Love you, 
Mom. ’Bye!” Hindi nakasipot si Red sa weekly family 
dinner kaya tinawagan niya ang ina.

Saktong bumukas ang elevator na naghatid 
sa kanya sa floor ng kanyang office. Naglakad siya 
patungo sa glass door. Tahimik at naka-off na ang 
karamihan sa mga ilaw. Pero maliwanag sa puwesto 
ni Ashanti bagaman wala ang babae roon.

Nakalimutan sigurong patayin, aniya sa sarili. 

Halos buong araw siya sa Meycauayan, naroon 
ang pinakamalaki nilang production site. Nagkaroon 
ng aberya sa pagawaan ukol sa project nila na 
confidential ang mga designs. Sa panahon ngayon 
ng mass produced na mga bagay at mahusay na 
teknolohiya, napakadaling manggaya ng disenyong 
pinaghirapan ng iba. At sakaling manakaw iyon sa 
kanila at maibenta ang designs sa kalaban bago pa 
nila iyon mailabas, baka itali na siya ng lola niya sa 
sunod na magkita sila at tuluyan na siyang ipakasal 
sa babaeng gusto nito.

Bukas, parte ng presentation ni Red ang finish 
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product na siniguro niyang matatapos ngayong araw 
na ito. Alam niyang unfair sa sekretarya ang hindi 
pagbibigay ng detalye ng kinaroroonan niya, pero it 
was not the first time na nangyari iyon. And Ashanti 
proved to be efficient. Malamang ay tapos na nito 
ang presentation. Bahala na siya sa pagre-revise doon 
kung kailangan man. 

Napangiti siya nang maalala ang sangkaterbang 
messages at mga missed calls ng babae. Pipihitin na 
lang niya ang seradura sa opisina niya nang makarinig 
siya ng tila kubyertos na nalaglag sa dako ng pantry.

May tao pa? naitanong niya sa sarili at saka 
walang ingay na tinungo sa pinanggalingan ng ingay.

Nakatalikod ang babae. She looked about five 
two or three. 

Ano’ng ginagawa ng isang teenager dito? 

Pero sa halip na magtanong ay parang 
nahipnotismo siyang pagmasdan ang hitsura nito 
habang nakatalikod sa kanya—seemingly unaware. 
Tumatama ang marahas na ilaw sa makikinis nitong 
balikat at parang kumikinang ang mahaba at itim na 
itim nitong buhok. It looked magnificent. Bumaba 
ang tingin niya sa mga binti nito at… nakapaa ang 
babae? 
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Noon ito humarap at nagkagulatan pa sila 

pareho.

“Ashanti?” 

“Sir Red!”

Nahulog sa tiled na sahig ang tinidor na 
nakapatong sa cup noodles nito at umupo ang dalaga 
para damputin iyon. Ipinatong nito ang kubyertos at 
ang dalang plastic cup sa kalapit na mesa.

“What are you doing here at this hour? Bakit 
hindi ka pa umuuwi?” Nadi-distract talaga siya sa 
hitsura nitong milya-milya ang layo sa nakasanayan 
niyang hitsura nito. Well, she looked way better than 
her normal look!

This Ashanti was beautiful, younger and… sexy? 
Yes, she was definitely sexy. At dahil wala itong 
suot na baduy na salamin ay natitigan niya ang 
magagandang mata nito. Natukso siyang lumapit at 
humakbang siya pauna. Ang buhok nito na mukhang 
masarap hawakan at amuyin ay yumungyong sa 
mukha nito at lalo itong nagmukhang kaakit-akit sa 
kanyang paningin. And he certainly liked that little 
black top that she had on.

“Eh, Sir, di pa ho ako tapos sa mga pinapagawa 
n’yo. Buong maghapon ko kayong tinatawagan, ni 
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hindi man lang kayo nagparamdam.” Nasa tinig nito 
ang paninisi.

Bagay na imbis na ikainis ni Red ay nakadagdag 
lang sa pagkaaliw niya.

“Bakit ganyan ang ayos mo?” hindi na niya 
napigilang itanong sa dalaga. Kita niya ang panlalaki 
ng mga mata nito na parang biglang nag-panic.

Nang maalala ni Kelly ang gayak ay nagkumahog 
na siya para bumalik sa sariling mesa. 

“Hep, hep. Where are you going?” Mabilis 
na hinagip ng binata ang braso niya. “I was just 
asking. Relax,” saad nito, mahina ang boses, parang 
nanunukso. 

Red gently lifted her chin, so his eyes met hers. At 
nang magtagpo ang mga mata nila ay tila may libu-
libo yatang wattage ng kuryente siyang naramdaman. 
At parang napaso na binitawan siya ng binata.

“Sige, Sir, babalik na ako sa workstation ko. 
Patapos ko na po ’yung presentation, isi-save ko 
na lang sa flash drive at ilalagay sa table n’yo. Para 
makauwi na ho ako,” palusot niya. Binitbit niya ang 
cup noodles na lumamig na at dali-daling umalis sa 
pantry.
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Tulalang sinundan ni Red ng tingin ang dalaga 

at kumuha ng bagong tinidor para maiabot dito. 
Napangiti siya nang maalala ang pagkataranta sa 
mukha nito.
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“Sir, you don’t have to watch me finish this. Just give 
me five more minutes,” giit ni Ashanti.

Gustong mapasimangot ni Red. Suot na ulit 
ng babae ang nakakaalibadbad na long sleeves na 
trademark attire nito. Pero sa halip ay ngumiti siya 
at iniabot ang tinidor dito. Naupo siya sa harap ng 
mesa ng dalaga.

“It’s okay, hihintayin ko na. Take your time. 
Mabuti pa, kainin mo muna ’yang noodles mo at baka 
bloated na ’yan,” suhestiyon pa niya. 

“Okay lang, Sir, mas priority ko hong tapusin 
na ito para makaalis na ako.” May katarayan na ang 
boses niya ngunit mukhang hindi ito apektado kahit 
gahibla.

“Naku, mali ’yang ipinagpapaliban ang kain. And 
even if you finish that in five minutes or five hours, 
imposibleng makauwi ka agad sa traffic sa labas. 
Wait, gutom na rin ako. Mabuti pa, magpa-deliver ako 
ng dinner galing diyan sa katapat nating resto. Diyan 
ka lang, ha.” At mabilis nang pumasok sa sariling 
opisina ang binata.

3
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Ano pa nga ba?

Nakapag-print na rin si Kelly ng copy ng 
presentation at naiayos na iyon sa folder para ibigay 
rito nang muling lumabas ito ng opisina.

“In less than thirty minutes ’andito na ang food.” 
Kinuha nito ang iniabot niyang folder.

Prenteng umupo ito sa lounge area na kalapit ng 
puwesto niya at doon binasa ang dokumento. Mas 
maliwanag ang ilaw roon. Niligpit naman ni Kelly 
ang mga nakakalat na gamit sa kanyang workstation, 
panaka-nakang tinitingnan ang boss.

Nag-angat ito ng tingin sa kanya. “Okay na 
ito. Mag-print ka na lang ng copies na para sa mga 
a-attend sa meeting. Gawin mo na lang after nating 
mag-dinner.”

Bago pa siya nakasagot ay tumunog ang telepono. 
Ang security sa ibaba. Ipinapaalam lang na dumating 
na ang pagkain. 

Magkatapat silang nakaupo habang nilalatakan 
nila ang in-order ni Red sa lounge area.

“Ashanti, sorry nga pala. I wasn’t able to take any 
of your calls, nasa lab ako buong araw. Binantayan 
ko ’yung bagong collection, ’tapos na dead batt pa. 
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Pambawi sana ’tong dinner.” Alanganing ngumiti ang 
lalaki sa kanya.

Parang usok na nawala ang inis ni Kelly.

“Ash—”

“H-ha, m-may sinasabi kayo, Sir?” utal na tanong 
niya.

“I was saying na bagay pala sa ’yo ang walang 
salamin at mas maganda ka pag nakalugay ang buhok 
mo. Di ba sumasakit ang anit mo sa higpit ng tali mo? 
Mas bagay sa ’yo ang ganyang ayos.”

“Ah, eh, may mga personal ho akong rason kung 
bakit,” tipid niyang sagot. 

Nagkibit-balikat ito. “Okay. So, saan ka tumutuloy 
dito? Nabasa ko sa file mo na you’re from Zamboanga. 
Kasama mo ba ang family mo nang lumipat ka dito?” 
pag-iiba nito ng topic.

Napaunat ang likod si Kelly sa mala-detective na 
mga tanong ng boss. Kailangan niyang mag-ingat sa 
isasagot at isiping mabuti ang mga inilagay niyang 
fake information sa kanyang profile. Dahil baka siya 
mismo ang manlaglag sa kanyang sarili.

“Ah, opo, from Zamboanga po ako.” That was 
partly true dahil ang kanyang namayapang mommy 
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ay tagaroon. “Pero mag-isa lang po akong lumuwas. 
May room po akong inuupahan sa Timog. Ancestral 
house po nila Mrs. Enrique ng HR, nanay po niya ang 
landlady ko,” imporma niya.

Tumango ito. “So, nag-iisa ka pala rito sa Manila. 
’Must be hard for you na malayo sa pamilya.”

“Oo nga ho. Excuse lang po, Sir, at ipo-folder ko 
na ’yung para sa ibang attendees bukas,” paalam niya 
para lang makaiwas sa mga personal na itatanong 
pa nito.

Pasado alas ocho na nang matapos siya. Ini-lock 
niya ang printed copies ng presentation at naghanda 
na para umuwi.

Pagod na siya at kanina pa siya dapat nakauwi. 
Naghahanap na ng kama ang katawan niya. Isinukbit 
na niya ang bag at gayak nang magpapaalam sa boss. 
Mukhang wala pa yatang balak umuwi ang lalaki 
na agad pumasok sa opisina nito matapos siyang 
tulungang ligpitin ang kanilang pinagkainan. 

Mahinang kumatok siya at saka binuksan ang 
pinto nito. Nakita niyang tutok ito sa ginagawa sa 
computer.

“Sir Red…” alanganin niyang tawag sa pansin 
nito. 
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“Yes, Ashanti?” Tumingin lang saglit ang lalaki 

at ibinalik na ulit ang pansin sa ginagawa nito.

“Mauuna na ho ako sa inyo,” aniya.

“Matatapos na rin ako dito. Kung okay sa ’yo, 
I can give you a ride home. Baka mahirapan kang 
umuwi, baha na sa ibang lugar.”

“Ay, hindi na ho. Thank you na lang, Sir. Ako na 
po ang bahala.” Ayaw niya talagang pahatid dito. 
Kung maaari, ayaw niyang maka-close kahit kaunti 
ang amo. “Sige po, goodnight.” Mabilis na niyang 
naisara ang pinto.

—————

May kalahating oras nang nakatayo sa shed 
si Kelly at naghihintay ng masasakyan pauwi pero 
kahit taxi ay madalang. Napakalinis ng kahabaan ng 
Ayala dahil wala halos dumaraan maliban sa mga 
private vehicles. At may bumabangong takot na rin sa 
kanya dahil kanina pa siya mukhang kinukursunada 
ng mamang-usli-ang-tiyan na kasama niyang nag-
aabang ng masasakyan.

Nagulat siya nang may humintong itim na Jaguar 
sa harap niya. Napalunok na lang si Kelly nang 
makilalang iyon ang kotse ng kanyang boss. Bumaba 
ang salamin ng sasakyan sa side niya at narinig 
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niyang tinawag ng amo ang kanyang pangalan.

Nakangiti ito. “Hop in. Ihahatid na kita sa inyo. 
Malabong makasakay ka pa sa oras na ito.”

May pagmamadaling sumakay siya sa inabot at 
binuksan nitong pinto. Nilalamig na rin siya dahil 
nabasa na siya sa ampiyas ng ulan.

Pagdating nila sa EDSA, halos hindi na gumagalaw 
ang mga sasakyan. Nakabara ang lahat ng public 
transportation vehicles. Marami na rin ang naglalakad 
na mga commuters. May mga sasakyang bumabalik 
na.

“Ash, mukhang uumagahin tayo dito nito.” 

“Naku, Sir, nakakahiya nga ho sa inyo, kung 
tutuusin sa The Fort lang kayo, naabala tuloy kayo. 
Puwede na ho akong bumaba dito para makauwi na 
kayo.” May nginig sa boses niya dahil sa lamig dulot 
ng basang damit.

Marahil ay napansin nito iyon ni Red dahil 
napatingin ito sa basang sisiw niyang hitsura. 

“Nope. Ganito na lang, why don’t you spend the 
night at my place? Baka magkakasakit ka pa niyan.”

Hindi pa man siya nakakasagot ay ibinaling na 
nito ang kotse papunta sa direksyon ng uuwian nito.
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Naipit ang pagtutol na gagawin niya sana. Iba 

na ang pakiramdam niya dahil sa lamig.

—————

“Heto ang towel at damit. Alam kong malaki sa 
’yo iyan, but I don’t have anything else to offer. Take 
a hot shower para mawala ang ginaw mo. Pagtiisan 
mo na lang munang pantulog ang mga damit ko 
habang nasa dryer pa ang mga damit mo,” ani Red. 
“Nandoon ang banyo. I’ll prepare us a drink. Ano’ng 
gusto mo, coffee or tea?”

“Tea na lang ho, Sir,” mahinang sagot niya, medyo 
nangangatal pa rin ang boses. Talagang nilalamig si 
Kelly. Kung sa panahon o sa nerbiyos at tension na 
hatid ng pagsosolo nila ng binata, hindi niya sigurado.

“Red na lang, wala na tayo sa office so drop the 
formality. Sige na, Ash, better get moving,” masuyong 
saad nito.

Ash? He really keeps calling me that… 

Parang gustong magbago ng isip ni Kelly tungkol 
dito. Mabait at gentleman din pala ang palikerong 
amo. Nang lumabas siya ay agad niyang nakita si 
Red na abala sa kusina. Tahimik niya itong pinanood. 
Kung guwapo ito sa suit, mas lalong guwapo ito sa 
simpleng T-shirt.
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Gumala rin ang paningin ni Kelly sa kabuuan 

ng condo unit nito. Lubhang napakasimple at mula 
sa ayos ay madaling hulaan na lalaki at binata ang 
nakatira roon. Masyadong masculine ang interior 
design at modern minimalist ang theme. Halata ring 
mayaman ang may-ari nito dahil sa mamahaling 
furniture at art pieces na naroon.

“O, Ash, ’lika na! Lalamig ang tea mo.” Lumingon 
ito at natigil ang pag-uusyoso niya. 

—————

Napalunok si Red nang pagharap ay makitang 
tahimik na iniinspeksyon ni Ash ang kanyang bahay. 
Sa simpleng oversized white shirt na suot nito, she 
looked so innocent yet sexy. Nag-iisip siya kanina 
kung bibigyan niya ito ng drawstring pants niya, but 
seeing her flawless pair of long legs now—the best 
he had seen—he decided na tama ang ginawa niya 
na huwag itong bigyan niyon. Besides, masyadong 
malaki ang pajama pants niya para rito.

Parang naaamoy niya ang bango ng basang 
buhok nito. Napakaganda rin ng mukha ng dalaga 
na wala man lang ni bahid ng makeup. At parang 
hindi nito alam kung gaano kalakas ang dating nito, 
which made her sexier in his eyes.
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“Your tea’s ready,” aniya. “Do you feel better now, 

Ash? I’m sorry but you have to spend the night here. 
Eleven pa naman ang meeting tomorrow. We still 
have time to buy clothes for you to wear tomorrow. 
Imposibleng makauwi ka pa ngayon o bukas. 
Mukhang palala ang panahon,” dagdag pa niya. 

Napatingin siya sa labas ng bintana at sumunod 
doon ang tingin ng dalaga. 

—————

Iniiwasan ni Kelly ang mapatingin sa kaharap 
habang iniinom ang kanyang tea. Inabala niya 
kunwari ang sarili sa pag-aaral sa kabuuan ng 
kusina. Baka mahirapan siyang bawiin ang tingin 
sa guwapong mukha ni Red pag napasulyap siya 
rito. Sumisikdo rin ang dibdib niya. Naiinis siyang 
isiping kayang-kayang guluhin ng lalaki ang isip at 
damdamin niya.

“Natatakot ka ba sa akin?” derechong tanong ni 
Red.

Napabaling siya rito. And met those sexy eyes. 

She couldn’t help stammering. “H-ha? Ako? 
B-bakit naman ako matatakot sa ’yo? Hindi ka naman 
siguro nagiging bampira sa hatinggabi?” 
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“Well, nangangagat din ako. Depende kung 

gustong magpakagat.” At tumawa ito.

Hindi namamalayan ni Kelly na napaawang pala 
ang bibig niya sa sinabi nito. Nagulat siya at tila 
napaso nang bahagyang tumayo ito at dumukwang. 
Naramdaman na lang niyang dumampi ang mga 
daliri nito una sa pisngi niya papunta sa labi para 
pala paglapatin ang umawang na mga labi. He was 
deliberately teasing her and he was succeeding. 

Pagkuwan ay umayos ito ng upo at tumawa lang 
nang simangutan niya.

“May boyfriend ka na ba?” Titig na titig si Red 
sa mukha niya. 

Napakunot ang noo ni Kelly bago sumagot. 
“Kasama pa ba ito sa background check n’yo?” 

“Let’s just say na mas mabuting alam ko kung 
may naghihintay sa ’yo sa pag-uwi o wala.” Biglang 
naging mailap ang mga matang kanina lang ay halos 
tunawin siya sa lagkit ng tingin. 

“It’s… complicated.” Alam niyang pang-Facebook 
ang sagot niya. Gusto sana niyang sabihing wala pero 
hindi niya alam kung bakit naisip niya ang kasunduan 
ng lola niya at ni Lola Leanor. 
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Hindi naman sa lumalambot na siya at kino-

consider na ang ideya ng matatanda, pero parang 
gusto niyang paniwalaan at ipaabot sa kausap na 
hindi na siya puwede. 

Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya ang 
biglang paglalaho ng sigla sa mga mata nito.

“Ikaw, may gusto kang malaman? Go on, ask 
me.”

Noon tumunog ang cell phone ng lalaki. 
Sumenyas ito sa kanya ng sandali at sinagot ang 
phone.

“Camilla? Bakit ka tumawag? Calm down, hindi 
ako bingi, huwag kang sumigaw.” Mahina at kalmado 
ang boses nito pero nasa tono ang pagkaseryoso. 
“Go to sleep, Cam. Bukas na tayo mag-usap kapag 
kalmado ka na. Goodbye.”

Pagkatapos ay sumandal ito sa upuan at iniunat 
ang mga binti sa pagkakaupo.

“LQ?” Gusto sanang bawiin ni Kelly ang tanong 
pero nakawala na iyon bago niya naalala ang sinabi 
ni Mrs. Marcello na huwag pakialaman ang love life 
ng binata.

Inihanda na lang niya ang sariling mabulyawan. 
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Nakita niyang unti-unting itinaas ng lalaki ang mukha 
at tumingin sa kanya.

“Are you jealous?” At may nakakalokong ngiti na 
sa mga labi nito.

“Why would I be? Hindi naman kita boyfriend,” 
nakasimangot niyang tugon, sabay paikot ng mga 
mata. At kahit nagseselos siya, kahit ibitin pa siya 
nang patiwarik ngayon ay hindi niya aaminin iyon.

Halakhak ang isinagot nito. Nakadama si Kelly 
ng inis. This Red was playing with her emotions. 
Sigurado siya roon.

Tumayo siya at niyuko ang mukha nito, inilapit 
sa binata ang mukha niya. Nawala ang ngiti at tawa 
nito. Napangisi siya, hindi pa rin inilalayo ang mukha 
rito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagtaas-
baba ng Adam’s apple nito. 

Nakalapat ang dalawang palad ni Kelly sa malinis 
na mesa. Iniangat niya ang isa at dinala iyon sa 
bandang leeg ni Red, dahan-dahan at malambing na 
sinundan ng daliri ang pabilog na kuwelyo ng pang-
itaas nito. 

“Kung akala mo, madadaan ako sa pa-flirt-flirt 
mo, ibahin mo ako.” Inilapat niya ang kamay sa 
matigas na balikat ng lalaki. “Hindi ako katulad ng 
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mga babae diyan sa tabi-tabi na hindi magkandaugaga 
na mapansin mo.” At tumuwid na siya at tumalikod.

Hindi niya napaghandaan ang paghagip ng 
binata sa braso niya at ang pagkabig nito sa kanyang 
katawan. Paano ito nakatayo at nakalapit sa kanya 
nang ganoon kabilis?

“Tapos ka na ba?” He smirked. “Ako, hindi pa.”

Namalayan na lang niyang nakaupo na ito sa 
binakante niyang puwesto. At nakakandong siya 
rito! Sa isang iglap ay sakop na nito ang mga labi ni 
Kelly. Giving her her first real kiss. Sensual and deep. 
Pilit niyang inuutusan ang sariling itulak ang lalaki 
sa pananamantala sa mga labi niya ngunit mukhang 
suwail ang kanyang puso. And Kelly found herself 
kissing Red back with the same intensity.

Ang lalaki ang huminto sa paghalik. Hinawakan 
nito ang kanyang mukha. “Matulog ka na, Ash. Sa 
couch ako. You can have my room for the night.” 

Habang binabagtas ang itinuro nitong daan 
patungo sa kuwarto nito ay saka siya binaha ng 
sobrang kahihiyan. She responded to his kisses like a 
wanton woman would. Hindi niya akalaing hahantong 
ang pagtuturo niya ng leksyon sa mainit na tagpo. 
Nag-backfire ang leksyon na itinuro niya. Pasalamat 
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pa rin siya at hindi siya lubusang ipinahiya ng binata. 
Dahil may pakiramdam si Kelly na posibleng ibigay 
niya rito ang lahat kung hihingin o nanaisin nito.


