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Sa unang tingin ay mahihinuhang bale-wala kay 
Allison ang oras habang nakaupo sa de-alpombrang 
upuan, pero ang totoo ay inip na inip na ang dalaga.

Kabagut-bagot naman talaga ang maghintay ng 
oras ng paglapag ng eroplanong kanilang sinasakyan.

Sakay sila ng Philippine Airlines na maghahatid 
sa kanila sa California. Ilang oras na nga ba sila 
sa eroplanong iyon? Ah, hindi na niya nabilang. 
Sinulyapan ng dalaga ang katabi. Pagkuwa’y 
napabuntunghininga siya.

Hinaplos niya sa buhok ang natutulog na si 
Marielle. Bahagyang kumilos ang anim na taong 
gulang na bata. Kung bakit nakadama siya ng awa 
rito. Minsan pang napabuntunghininga si Allison. 

Kung hindi nga lang ba alang-alang sa kanyang 
best friend na si Daisy, hindi talaga siya papayag na 
umalis ng bansa. At kung hindi rin lang dahil kay 
Marielle. Napamahal na rin sa kanya ang batang 
ito. Noon ay tahasan niyang sinabi kay Daisy ang di 
pangsang-ayon sa gusto nitong mangyari. Naalala niya 
kung paano sila nagkasagutan noon ng kaibigan...
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“My God, Daisy! Pamangkin mong tunay si 

Marielle. Sa iyo siya lumaki. Nasanay na siya sa ‘yo. 
Bakit ngayo’y basta mo na lang siya ipamimigay?”

“Listen to me, Allison. Tama ka, pamangkin ko 
siya. Marielle needs a real family dahil lumalaki na 
siya. At hindi ko siya ipamimigay. Ibabalik ko lang 
siya sa tunay na may-ari sa kanya.”

“Who happens to be an irresponsible man. Look, 
pareho nating mahal ang bata. Kahit nga hindi ko 
siya kadugo, itinuring ko na rin siyang myembro ng 
pamilya. Because that’s how I feel for her. I don’t want 
to lose Marielle, Daisy,” saad ni Allison.

“Who does? Ako rin naman. Pero hindi ganito 
ang gusto kong mangyari, Allison. Isinasaalang-alang 
ko ang future ng bata. What if we both get married? 
Paano na si Marielle?”

Hindi agad nakaimik si Allison. Nakuha niya ang 
point ni Daisy. Nakikita nga niya ang mga consequences 
na maaaring idulot ng pangyayaring iyon.

“Malayo pang mangyari ang sinasabi mo,” giit ni 
Allison. “At ano sa palagay mo ang magiging feeling 
ni Marielle pag ibinigay mo siya sa taong naturingan 
ngang ama niya pero hindi naman niya kilala?” balik-
tanong niya sa kaibigan.
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“There’s always a first time, Allison. Maybe Marielle 

might find it hard to adjust to her father. But she’s still 
a child. Madali pang i-manipulate ang emotion niya. 
Kaya pa nating ipaunawa sa kanya at ipagpilitang 
mahal siya ng kanyang daddy at—”

“I doubt it. I really do. Matalinong bata si Marielle. 
She’s not a gullible one tulad ng ibang bata d’yan na 
kaedad niya. You can’t force her to like her father if 
she doesn’t want to.”

“Nasa tamang approach lang ‘yan. And her daddy 
is dying to meet her. May communication na kami bago 
ko pa i-open sa ‘yo ‘to. Ryan is willing to cooperate. 
Handa siyang manuyo sa kanyang anak. Handa raw 
siyang punan ang pagkukulang niya kay Marielle.”

Hindi siya umimik. Pinagmasdan niya nang 
matiim ang kaibigan—na tumitig din sa kanya at 
waring naghihintay ng isasagot niya.

“I thought you hated him, Daisy. Ang ama ni 
Marielle. Ang asawa ng kapatid mo. How come na...”

“It’s all in the past. Whatever hatred na naramdaman 
ko sa kanya, it’s already water under the bridge, Allison. 
Ang mahalaga na lang sa ‘kin ngayon ay ang future ng 
pamangkin ko. Bago namatay si Ate Diana, ipinangako 
kong aayusin ang buhay ng kanyang anak sa tamang 
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lugar at panahon. At ngayon na ang panahong ‘yon, 
Allison.”

Napabuntunghininga si Allison. Malalim.

“I don’t know what to say. I think you already 
made up your mind. Sino nga ba ako para kontrahin 
pa ang gusto mo?”

Napailing si Daisy. Pagkuwa’y tinabihan siya nito 
sa kinauupuang, ginagap ang kanyang kamay at pinisil 
iyon nang ilang ulit. 

“I know how much you love our baby. Masasaktan 
din ako pag nawalay siya sa ‘tin. Kasi nga’y pareho 
tayong naghirap sa pagpapalaki sa kanya. But we have 
to do it, Allison. For Marielle’s future,” pagpapalubag-
loob ni Daisy sa kaibigan.

Ayaw niyang sumuko.

“How sure are you na magiging maganda ang 
future niya sa lalaking nag-abandona sa kanilang mag-
ina? Sabi mo’y ipinagbubuntis pa lang noon ni Diana 
si Marielle ay iniwan na sila ng lalaking ‘yon, di ba?”

“People change, Allison. At naniniwala pa rin ako 
sa lukso ng dugo. Siguro naman pag nakasama na ni 
Ryan ang anak niya, things will fall into place.”

“Paano kung hindi gan’on ang mangyari? Saka, 
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why this sudden interest? Hindi kaya may motibo ang 
Ryan na ‘yon kung bakit bigla na lang niyang ginusto 
na mapasakanya si Marielle? After so many years?”

“Ako ang kumontak sa kanya. Ako ang humiling 
na kunin na niya si Marielle.”

“What!” Hindi talaga makapaniwala si Allison.

“Don’t get me wrong. I have my—”

“Look, Daisy. If you’re planning to get married 
that’s why you’d like to get rid of your niece, fine! Ako 
ang kukupkop sa kanya. Just don’t give her away to 
that man!” Umalsa talaga ang boses niya.

“Hindi mo pa rin pala ako naiintindihan.”

“Right! I don’t get you. Convince me, Daisy, para 
sumang-ayon din ako sa pagbibigay mo sa bata sa 
walang kuwenta niyang ama.”

Huminga muna nang malalim si Daisy. Waring 
nagsisikip na rin ang dibdib sa matinding emosyon 
sanhi ng papainit nilang pag-uusap.

“Mawawalan ng karapatan si Marielle sa lahat 
ng pag-aari ni Ryan, Allison. Even a cent ay hindi 
magkakamit ang bata kung hindi nito kikilalaning ama 
si Ryan. I don’t want to deprive Marielle of the wealth 
she rightfully deserves to enjoy. Kasal sina Ate Diana 
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at Ryan kaya legal niyang anak si Marielle. Ngayon, 
sabihin mo sa ‘kin, mali bang hangarin ko ang isang 
bagay na alam kong makakabuti sa pamangkin ko?”

Hindi nakaimik si Allison. Naunawaan na niya 
ang intensyon ng kaibigan. Siya man marahil ay 
ganoon din ang gagawin.

“Hindi ka makasagot. Ibig bang sabihin n’on 
nauunawaan mo na ako?”

Humugot muna siya ng malalim na buntunghininga.

“I’m sorry, friend. Hindi sa gusto kitang sumbatan 
o pagbintangan ng kung ano pa man. Masyado ko na 
kasing mahal si Marielle... k-kaya...”

“Alam ko. Pareho lang tayo. Ang gusto ko 
lang marinig sa ‘yo ay kung tutulungan mo akong 
magpaliwanag kay Marielle. Help me explain to her 
para ma-convince siya na pumisan sa daddy niya.”

Marahang tumango ang dalaga. Bagama’t mabigat 
pa rin sa loob niya ang pagpayag.

“Thank you, friend. I know I can count on you.”

Bahagya siyang ngumiti. Ngumiti rin si Daisy pero 
halatang pinangingiliran na rin ng luha.

“ K-kailan na ba kailangang umalis ni Marielle?”
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“As soon as possible. Ang sabi ni Ryan nang 

huli kaming magkausap sa phone, he’ll take care of 
everything. Siya na raw ang bahalang mag-ayos ng 
mga papers ni Marielle. Pati na sa plane tickets. Ryan 
is filthy rich, you know.”

Napatangu-tango siya.

“Allison, there is one more thing na gusto kong 
ihingi ng pabor sa ‘yo,” pagsisimula muli ni Daisy sa 
kanya.

“Ano ‘yon?”

“Ikaw sana ang pakikiusapan kong maghatid kay 
Marielle sa San Diego.”

“What?”

“Please, Allison,” pagsusumamo naman ni Daisy 
sa kaibigan.

“Why me? Bakit hindi ang Ryan na ‘yon ang 
pumunta dito? Bakit hindi niya sunduin si Marielle? 
She’s his daughter!”

“Gusto nga niya. Pero, Allison, sa palagay mo ba 
nama’y sasama sa kanya si Marielle nang basta gan’on 
lang?”

Hindi makapagsalita si Allison. May katuwiran 
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nga si Daisy.

“See my point?”

“Ikaw? Bakit hindi na lang ikaw ang maghatid 
sa kanya?”

Umiling-iling si Daisy. At biglang lumatay sa 
mukha ang mas matinding lungkot.

“Six years is too short a time para maghilom ang 
sugat na nilikha ng pagkamatay ni Ate Diana, Allison. 
At ang makitang muli ang taong naging sanhi noon, I 
can’t bear it. Hindi madaling kalimutan ‘yon. Isa pa, 
alam kong galit din sa ‘kin si Ryan. I guess it’s better if 
we don’t see each other again. Ikaw lang ang puwede 
kong pagkatiwalaan kay Marielle. Please, Allison.”

Parang bigla siyang naipit sa dalawang nag-
uumpugang bato.

“Okay, I will. Kahit siguradong m-masasaktan 
ako.  I don’t know i-if I can stand the agony of s-seeing 
Marielle l-leave. Titiisin ko na lang siguro,” pagsuko 
ni Allison.

Napayakap sa kanya si Daisy nang mahigpit. 
Mayamaya ay pareho na silang napapasinghut-singhot.

—————



Sana’y Matuto Kang Magmahal - Louise Villafuerte
Tila naalimpungatan pa si Marielle. Pupungas-

pungas nang magmulat ng mata.

“Wake up, Honey. We’re here,” sabi ni Allison.

“Mommy, nasaan na ba tayo?”

“We’re at Daddy’s place.”

Mabilis ang pagbabagong reaction ni Marielle na 
bumakas sa mala-anghel nitong mukha.

“Mommy...  I want to go home, please? Ayoko 
po dito.”

Yumakap pa sa braso niya si Marielle. Mahigpit. 
Para bang ayaw siyang mawala.

“C’mon, Honey. We had an agreement, di ba? 
Napag-usapan na natin ‘to. At pumayag ka, di ba?”

“Noon po ‘yon. Ngayon, ayoko na pala.”

Mixed emotions ang naramdaman niya. Talagang 
bata nga kung magdesisyon si Marielle. Kinabig niya 
ito ng yakap.

“Look, Honey. You’re going to like it here. With 
your daddy, of course. Makikita mo na siya pagbaba 
natin ng airplane na ‘to.”

“Ayoko po, Mommy. I don’t want my daddy. I 
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want you and my Mommy Daisy.”

“Huwag kang ganyan, Marielle. Your daddy... 
l-loves you. Saka nangako naman kami sa ‘yo, di ba? 
We’ll visit you here once in a while. At palagi tayong 
mag-uusap sa phone. O, ayaw mo pa ba n’on?”

“Pero sino po ang katabi ko sa bed?”

“Ang daddy mo, siyempre.”

“Ay! Ayoko, Mommy. I don’t know my daddy. 
Ikaw ang gusto kong katabi sa pagtulog.”

“C’mon, Marielle. That’s the reason kung bakit 
ka makikipagkita sa daddy mo ngayon, di ba? You’re 
here to get to know your daddy. Para patunayan sa 
‘yo ng Daddy Ryan mo na mahal na mahal ka niya. 
O, ayaw mo n’on?”

Tumitig pa sa kanya si Marielle na waring nalilito.

“Is he really good? Mabait po ba talaga si... daddy 
ko? Babasahan din po ba niya ako ng story sa bed?”

“Yes, he’s good. And yes, babasahan ka rin niya 
ng story.”

Damang-dama niya ang kirot sa dibdib. Napipilitan 
siyang magsinungaling para lamang makumbinsi si 
Marielle na aywan ba niya kung bakit sa last minute 
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ay tila balak pa yatang magbago ng isip.

“Mommy, pagbaba ba ng plane, eh, makikita na 
natin si... Daddy?”

Napuna ni Allison na sa ilang beses na pagbanggit 
ni Marielle ng salitang daddy ay halatang asiwa rin 
itong bigkasin iyon.

“Yes, Honey.”

“Pagkatapos po n’on... ibibigay mo na ‘ko sa 
kanya?”

“He’s your daddy. Titira sa bahay niya. Sa San 
Diego ‘yon. Mas malaki pa sa bahay natin sa White 
Plains.”

“May swing ba d’on, Mommy? May slides din?”

Sa puntong iyon ay talagang bata si Marielle. 
Isang bata na may pambata ding hilig.

“I hope so. Kung wala man, your daddy will 
surely bring you to a place where there are swings 
and slides and bump cars, too. O, di ba masaya ang 
gan’on?”

Namilog agad ang mga mata ni Marielle.

“Mommy, will you also go with us?”
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Heto na. Alam ni Allison na itatanong nito iyon 

sa kanya. Kaya nga naghanda na siya ng isasagot.

“I think not, Honey. Kasi, kawawa naman si 
Mommy Daisy mo d’on sa Philippines. Wala siyang 
kasama.”

“Di papuntahin na rin natin siya dito.”

“Not now, Honey. Pangako, dadalawin ka namin 
dito.”

Parang may bikig na biglang humarang sa 
lalamunan niya. Nilunok muna niya iyon para huwag 
pagsimulan ng luha.

“Pero—”

“All passengers please fasten your seatbelt! We are 
going to land!” sabi ng flight stewardess sa public 
address system ng eroplano.

“O, bababa na daw tayo,” sabi ng dalaga sa bata. 
“Umayos ka na ng upo at ikakabit ko na ang seatbelt 
mo.”
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Halos magdikit ang kilay ni Allison sa inis. Mahigit 
isang oras na kasi silang nakatayo sa bahaging iyon 
ng airport pero ni anino ng taong diumano’y susundo 
sa kanila ay wala siyang makita.

Ang sabi ni Daisy, binigyan daw nito ng recent 
photo ni Marielle ang ama ng bata. Para nga raw 
makilala ang bata pagdating sa airport. Siya naman, 
minsan lang niya nakita sa picture ang itsura ng Ryan 
na iyon. Bata pa ito noon. Teenager pa lang yata.

Nadaanan na sila roon ng katakut-takot na tao. 
At sila na lang yata ang natitirang pasahero na hindi 
pa umaalis. Nasaan na nga ba ang susundo sa kanila?

“Mommy, bakit hindi pa po tayo umaalis?” 
naiinip na ring tanong ni Marielle.

“Wala pa kasi ang sundo natin.”

“Let’s go home na lang, Mommy. Baka hindi na 
po niya tayo sunduin. Mas mainam nga ‘yon.” 

Lalo siyang nakadama ng inis. Talaga nga palang 
napakairesponsable ng Ryan na iyon. May address 
at phone number siya ng bahay nito sa San Diego. 
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Pero kapag ganoong bagong salta siya sa isang lugar, 
takot siyang mangahas. Lalo na at may kasama siyang 
bata. Ano na nga lang ba ang kaya nilang gawin kung 
sakaling may magtangka sa kanila ng masama? Isipin 
na lang na nasa isang foreign country sila.

“Mommy, hindi na po darating ‘yon. Let’s go 
home na.”

“Honey, home is too far from here. Kailangan 
ulit nating sumakay sa airplane bago tayo makabalik 
d’on. Ganito na lang ang gawin natin, let’s eat first 
tapos tatawagan ko sa phone ang daddy mo. Baka 
nakalimutan lang niya na ganitong oras ang dating 
natin.”

“Kakain tayo? Sige, gutom na po ako.”

Bitbit ang mga bagahe, lumabas sila ng airport. 
Lakas-loob na pumara ng isang cab ang dalaga. 
Nagpahatid siya sa pinakamalapit na restaurant.

—————

Sa phone ng mismong restaurant tumawag si 
Allison. Iniwan niya saglit si Marielle. Kasalukuyan 
itong kumakain ng ice cream. Abot-tanaw niya ito 
mula sa kinalalagyan ng installed na pay phone.

Panlimang ring na yata iyon pero wala pa ring 
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sumasagot sa kabilang linya. Lalong nadagdagan 
ang inis niya. Sa ikawalong tunog ay saka lang may 
nag-angat.

“Hello?”

“Rocio’s residence, good evening.”

“Good evening. May I speak with Mr. Ryan Rocio, 
please?”

“Sorry, Ma’am,” anang lalaki na natitiyak niyang 
Amerikano dahil sa accent nito. “He can’t be disturbed 
at the moment. Mr. Rocio is entertaining some very 
important guests. A party is goin’ on here, you know.”

“What I’m going to say is important. You see, I’m 
with his—”

“If you have any message just leave it to me, 
Ma’am. I’ll pass it to him,” putol ng kausap.

Nagpanting ang tainga niya. Ang inis niya ay 
nauwi sa galit sa pinakawalang kuwentang ama ng 
batang kasama niya. Ano bang klaseng ama ang Ryan 
na iyon? First meeting sa anak at hayun at nagpa-
party pala. Walang pakialam kung paghintayin man 
sila!

“Ma’am, are you still there?”



Sana’y Matuto Kang Magmahal - Louise Villafuerte
“Yes. I’ll just leave a message. Tell him that his 

daughter has just arrived. She’s staying with me for 
the night in the nearest hotel at the airport. Tell him 
he can fetch his daughter any moment if he really 
gives a damn! Good night!”

Sinadya niyang ibagsak ang receiver sa cradle. 
Talagang galit siya. Binalikan niya si Marielle na 
nagngingitngit ang loob. Sa isip ay minura niya ang 
Ryan na iyon. Na bagama’t hindi niya alam kung ano 
ang itsura ay kinaiinisan na niya ang pagmumukha.

“Mommy?”

“Come, Marielle. Magtse-check in tayo sa hotel 
for the night.”

“Wala si... Daddy?”

“May party daw sa bahay niya ngayon. Siguro’y 
bukas ka na niya susunduin.”

Hindi nakaligtas sa tingin niya ang biglang pag-
aliwalas ng mukha ni Marielle. Halatang natuwa ito sa 
hindi pagdating ng ama. Walang makapang simpatiya 
sa Ryan na iyon. Kaya hindi niya magawang sawatain 
ang pagdiriwang ng loob ni Marielle. Talaga nga 
palang iresponsable ang ama nito. Ngayon pa lang 
ay parang gusto na niyang katakutan ang magiging 
buhay ni Marielle sa poder nito.
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—————

Payapa silang nakatulog ni Marielle sa suite 
ng hotel na iyon. Kinabukasan ay umungot ito na 
mamasyal sila. Takot siyang baka mawala sila kaya 
sa vicinity lang sila nagpaikut-ikot ni Marielle.

Panay nga ang tanong nito sa bawat makita. 
Bakit daw may maiitim silang taong nakakasalubong. 
Mga black Americans ang tinutukoy nito.

Bago sila magbalik ng hotel ay kumain muna sila 
sa isang restaurant. As usual, hindi na naman nawala 
sa menu nila ang ice cream. Iyon kasi ang paborito 
ni Marielle.

Papasok pa lang sila sa lobby ng hotel ay agad na 
silang sinalubong ng Amerikanong attendant doon. 
Sinabing kanina pa may naghihintay sa kanila. A 
certain Mr. Rocio raw. Nabuhay agad sa dibdib niya 
ang galit pagkarinig sa pangalang iyon.

At sa minsang pagbaling niya ng tingin ay may 
nasalubong ang kanyang mga mata. Mga matang 
matiim din kung tumitig at waring galit din nang 
mga sandaling iyon. Kinumpirma ng attendant na 
ang lalaking tinitingnan niya ngayon ay ang may 
sadya nga sa kanila.

Matapos niyang magpasalamat sa attendant ay 
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lumayo na ito.

So, ito pala ang Ryan Rocio, sa loob-loob niya. 
Humakbang siya papalapit sa kinauupuan nito. Hindi 
niya inalis ang tingin dito. Kumabog ang dibdib niya. 
Alam niyang dahil iyon sa galit at inis sa lalaking ito.  

Naalis lang ang tingin niya sa lalaki na noon ay 
nakatayo na nang hatakin ni Marielle ang suot niyang 
slacks.

“Mommy... siya ba ang...?”

“Yes, Honey. He’s your daddy.”

“I just got your message this morning,” sabi agad 
nito sa baritonong boses. Walang ngiti. “I could fire 
that bastard for not relaying the message right away.”

Pagkasabi noon ay bumaba ang tingin nito kay 
Marielle. Tila naman nahihintakutang nagtago sa 
likod ni Allison ang bata.

“You’re my baby, I’m sure of it. Come to Daddy, 
sweetheart,” anito na bahagyang ngumiti kay 
Marielle.

May napuna ang dalaga kay Ryan. Nakangiti man 
ito ay prominente pa rin ang pagiging dominante ng 
anyo nito. Waring kayang-kayang hawakan sa leeg 
ang sinuman. So, ito pala ang walang pusong lalaki 
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na tumalikod sa responsibilidad. Kahit guwapo at 
talagang simpatiko, ang tingin pa rin niya rito ay 
mukhang halimaw. A monster in sheepskin!

“Marielle, sweetheart, it’s me. Your daddy.”

“M-Mommy... I don’t like him. Let’s go home!”

Kitang-kita niya ang biglang pagkapalis ng ngiti 
ni Ryan. Tumigas ang anyo nito.

“Look, Mr. Rocio. Ngayon lang kayo nakita ni 
Marielle. Don’t you think it’s better to be a little more 
patient with her?”

Tumiim ang tingin ng lalaki sa kanya. Pero 
mayamaya ay lumambot na muli ang anyo.

“I’m sorry. So, you are...?”

“Miss Allison Carable.”

“Miss Carable, masyado ko lang na-miss ang 
anak ko kaya...”

“I see. But you missed the most important first 
meeting with her last night, huh? Because you are 
having a good time with friends at a party, I suppose,” 
panunumbat niyang tugon sa lalaki.

Tumiim-bagang ito. Nagbalik ang matigas na 
anyo ng mukha.
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“You are not supposed to arrive last night. I am 

expecting both of you to be here on October the tenth, 
and that’s today.”

“No, October the ninth, that was yesterday.”

“I was not informed of the sudden change of your 
flight schedule. Sa palagay mo ba’y kalilimutan ko 
ang araw ng pagdating ng anak ko?”

“There was no change of schedule, Mr. Rocio. 
Talagang naka-book kami para sa flight kahapon 
nga. Whoever missed the point, that I do not know. 
Anyway, we’re here and you’re here. That’s what’s 
important now.”

“Okay. I apologize if that’s what you want to hear 
from me,” tila inis pang sabi nito.

“Hindi iyon ang... never mind. Let me introduce 
you to your daughter.”

Hinila niya sa harapan si Marielle. Pero mahigpit 
ang kapit nito sa isa niyang hita. Waring takot na 
takot.

“Honey, he’s your daddy. C’mon, Marielle, greet 
your dad.”

“I don’t want to! I don’t like him! Sabi mo hindi 
mo ako iiwan! Let’s go home, Mommy!” sigaw nito, 
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naghihisterya na.

Lalong kumulimlim ang mukha ni Ryan. Sa sigaw 
ni Marielle ay napapatingin na rin sa kanila ang mga 
taong naroroon din sa hotel na iyon.

“Marielle, don’t say that. Hindi ba nagkaintindihan 
na tayo? C’mon, go to your daddy. Greet him hello.”

“Ayoko! Masungit siya, Mommy! Ayoko sa 
kanya!”

Tingin niya ay napapahiya na si Ryan sa mga 
taong nakakasaksi sa eksenang iyon.

“Of course not. Hindi ba sabi ko sa ‘yo, your 
daddy is good. He loves you, Marielle,” muling 
pagkumbinsi ni Allison sa bata.

“sweetheart, she’s right. I love you. Come to 
Daddy. Please, Marielle?”

Saglit na sumilip si Marielle mula sa kanyang 
likuran. Sinilip ang ama.

“Marielle...?” pang-anyaya pa ni Ryan. Nakangiti 
na ngunit halatang pilit lang.

“Mommy... ayoko po.”

“Shit!” matunog na bigkas ni Ryan.
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Tiningnan niya ito nang pagalit. “Do you think it 

will help kung magsasalita ka ng ganyan, Mr. Rocio? 
Lalo sa harap ng anak mo?”

“Anak? Look at her now. What do you expect me 
to feel gayong ang anak na sinasabi mo’y ni ayaw 
lumapit sa akin?”

“You’re so impatient! Bakit hindi mo muna 
hayaang makapag-adjust ang bata? Ngayon ka lang 
niya nakita, kaya hindi na siguro questionable ang 
naging reaction niya.”

Hindi ito umimik. Siguro ay nakita ang punto 
niya. Sinikap pakalmahin ni Allison ang sarili bagama’t 
ang totoo ay ayaw humupa ng pagngingitngit ng loob 
niya. Na kagagawan ng lalaking ito. Hinarap niya si 
Marielle na nagsisimula nang mapahikbi.

“Honey, I think gusto lang tayong i-treat ng 
daddy mo. How about some more ice cream, hmm?”

Tila alanganing tiningnan muna nito ang ama. 
Pero saglit lang na waring napapaso.

“Sasama po kayo?”

“Siyempre. Saka si Daddy rin. O, gusto mo?”

“H-huwag mo po akong iiwan, Mommy.”
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“Of course not.”

Binalingan niya si Ryan. Sa mga mata niya ay 
ipinaintindi niya rito ang gusto niyang gawin nito.

Nagpaakay na nga sa kanya si Marielle. Sumunod 
na lamang sa kanila si Ryan.

—————

Ice cream parlor nga ang pinagdalhan sa kanila ni 
Ryan. Coney Island. Tila naman madaling nalimutan 
ni Marielle kung sino ang kasalo nila. Sarap na sarap 
kasi ito sa pagkain ng ice cream.

“So, would you accept my hospitality, Miss 
Carable?”

“What do you mean, Mr. Rocio?”

“You are welcome to stay in my house. Until the 
time na masanay na sa presence ko si Marielle.”

“I really appreciate your offer, Mr. Rocio. Pero 
kailangan ko nang makabalik agad sa Pilipinas.”

“Mommy...?” Si Marielle. Nakikinig pala ito sa 
pinag-uusapan nila. At kita niya agad ang pagtutol 
sa mukha nito.

“Look, Allison. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi 
nga dapat biglain ang anak ko. She’s used to seeing 
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you. Maybe you can help me with...”

“I think that’s your problem now. You are her 
father. I have to go back to...”

“No! Hindi mo ako iiwan, Mommy! Ayoko! 
Sasama ako sa ‘yo!” 

“Calm down,  sweetheart. She won’t leave you, 
I promise. I can see how much you love your mom. 
Gusto mo talaga siya dito, Marielle?” sabi ni Ryan.

Alanganing napatango si Marielle sa ama.

“Then she’ll stay. Calm down, okay? Mommy will 
stay with you. Right, Mommy?”

Binalingan muna ni Allison si Marielle. Sa kanya 
nakatingin ang mga mata nito. Umaasa. Gusto niyang 
bumuntunghininga nang malalim. At ginawa niya.  
Paano nga ba niya bibiguin ang batang napamahal 
na sa kanya nang husto?

“Okay... you win.” 

“Good!” nakangiting sambit ni Ryan, sabay pisil 
sa baba ng anak.

Siguro nawala sa loob, napangiti si Marielle sa 
kauna-unahang pagkakataon. Pagkuwa’y ibinaling na 
nitong muli ang attention sa kinakain na ice cream.
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“There is no question at all kung bakit gusto ka 

ng anak ko, Allison,” baling ni Ryan sa kanya. Saka 
tila namamagnetong tumingin sa bawat bahagi ng 
mukha niya. Nagtagal ang tingin nito partikular sa 
labi niya.

Damang-dama ng dalaga na nagba-blush siya sa 
paraan ng pagtingin nito.

“I may appear like a very fragile woman, but 
don’t be deceived by my looks. Venom runs in my 
blood. And that could kill anyone who provokes me,” 
babala ni Allison.

Ang lakas ng pinakawalang tawa ni Ryan. 
Nagtatakang napatingin dito si Marielle. Isang 
nagbabantang tingin ang ipinukol ng dalaga kay 
Ryan.
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Guwapo sa kakaibang paraan ang lalaking dinatnan 
nila sa mala-palasyong bahay ni Ryan sa San Diego. 

Kahit buwisit na buwisit si Allison kay Ryan, 
inaamin niyang mas higit itong guwapo kaysa kay 
Roberto, ang nakababatang kapatid nito na kapisan 
sa bahay na iyon. 

“Kuhang-kuha sa ama ang maraming bahagi ng 
kanyang mukha, di ba?” ani Roberto. Sa kandungan 
nito napapayag na maupo si Marielle.

Napansin din niya iyon. Malaki nga ang 
pagkakahawig ni Marielle kay Ryan. At napuna rin 
niya, nakuha agad ni Roberto ang loob ng pamangkin. 
Kaya hindi rin nakaligtas sa obserbasyon niya ang 
tila pagseselos ni Ryan habang nakatingin lang sa 
magtiyuhin.

“May I call you Allison, with your permission?”

“Yes, you may,” aniya. Nginitian pa niya si 
Roberto.

Hindi niya matiyak ang sarili. Siguro nga ay 
sinadya niyang ngumiti kay Roberto para ipakita 
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iyon kay Ryan.

“Kumusta na ba sa Pilipinas? Balita ko magulo 
na raw ngayon sa ‘tin?”

“Alam mo naman ang mga Pinoy. Mediamen are 
used to that. They make a mountain out of a molehill. 
Pero kung ako naman ang tatanungin, mas gusto ko 
pa rin sa ‘tin.”

“But of course. There is no such place like home, 
as they say. Kaya nga I still prefer to marry a Filipina.”

“That’s why my brother is about to marry a New 
Yorker,” sabad ni Ryan.

Natawa si Roberto.

“Only because late na nang makita’t makilala ko 
si Allison, Kuya.”

Nag-blush siya. Biro man iyon ay naapektuhan 
siya. Hindi niya mabasa ang reaksyon sa mukha ni 
Ryan. Waring blangko iyon.

“Mabiro ka pala.”

“How about you? I suppose, may naghihintay sa 
‘yo sa pagbabalik mo sa ‘tin?”

Gusto niyang mapalunok sa kapersonalan ng 
pinag-uusapan nila. Hangga’t maaari kasi ay ayaw 
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niyang may malaman tungkol sa kanya si Ryan.

“Titingnan ko lang kung ayos na ang pinahahanda 
kong pagkain,” maagap na paalam ni Ryan. Tumayo 
ito agad at hindi na naghintay ng sagot nila.

“O, hindi mo na sinagot ang tanong ko?”

“Because the answer is not important. Let’s just 
talk about Marielle instead.”

Saglit na napatingin kay Allison si Marielle 
pagkarinig sa pangalan. Busy ito sa paglalaro ng 
doll na pagdating pa lang niya ay inabot na rito ni 
Roberto.

Nangiti si Roberto. Pero umayon na rin sa kanya.

“Sure. Let me ask her... Marielle?”

Tumigil ito sa nilalaro at tumingin kay Roberto.

“I want you to call me Uncle Robert. Say it, 
Darling.”

“Uncle... Robert!” sambit naman ni Marielle.

“Good! Now, how old are you?”

“I’m six years old.” Iminuwestra pa ni Marielle 
ang anim na daliri kahit may hawak na doll.

“Nag-aaral ka na ba?”
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“Opo. Sa St. Mary’s College. Ang teacher ko 

po ay si Mrs. Payawal. I’m in Kinder II,” pagbibigay 
impormasyon pa nito.

Natutuwang pinaghahalikan ito ni Roberto. 
Gumanti ng yakap dito si Marielle. Alam ni Allison 
na malaki ang maitutulong ng lalaki sa madali niyang 
pagbalik sa Pilipinas.

“Next week siguro’y puwede pang ihabol si 
Marielle sa school. Nagsisimula na ang klase pero 
baka puwede pa.”

Naalala niya, September nga pala ang simula ng 
klase sa States.

“Gusto mo bang pumasok ulit sa school, Honey?”

“Yes, Mommy!”

“Then we’ll tell your dad,” suporta ni Roberto.

Biglang nag-iba ang timpla ni Marielle pagkarinig 
sa salitang iyon. Agad ding napatingin sa kanya si 
Roberto. Nakahalata rin marahil.

“Marielle, you know your daddy loves you very 
much. As much as I do and your Mommy Allison. I’d 
like you to love your daddy too, okay?”

Alanganing tumango si Marielle. Halatang 
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napipilitan lang.

“Good. Now, let’s go and see what Daddy has 
prepared for us. Sa kitchen tayo, okay?”

Sa isang kamay ay hawak ni Roberto si Marielle. 
Ang isa ay nakahawak naman sa siko ng dalaga. Sa 
kusina nga sila nagtuloy.

Sa kanila agad nakatingin si Ryan pagpasok 
nila roon. Partikular sa siko niyang tila ayaw pa ring 
bitiwan ni Roberto. Patay-malisya niyang inignora 
ang nag-aakusang tingin ni Ryan.

—————

Maagang nakatulog si Marielle dahil sa sobrang 
pagod. Sa isang guest room ito natulog. Na ayon 
kay Ryan ay para talaga sa anak. Ang katabing silid 
naman ang inokupa ni Allison. As usual, binasahan 
muna niya ng mga bedtime stories si Marielle bago 
ito nakatulog.

Siya ngayon ang  ayaw dalawin ng antok. Naisip 
niyang baka namamahay siya. Naisipan niyang 
lumabas ng silid. Sinilip niya sandali si Marielle. Tulog 
na tulog ito. Ipinasya niyang magpahangin.

Kanina ay nasilip niyang may terasa sa dulong 
bahagi ng pasilyo. Tinalunton niya iyon. Saglit pa 
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ay nalalanghap na niya ang malamig na simoy ng 
hangin. Tahimik na tahimik ang gabi. Halos manlabo 
nga ang paligid sa kapal ng fog.

“Namamahay ka ba? O baka iniisip mo ‘yong 
naiwan mong boyfriend sa Pilipinas kaya hindi ka 
makatulog?”

“You scared me to death!”

Totoong nagulat siya sa boses na iyon ni Ryan. Sa 
kadiliman ng gabi ay talagang hindi niya ito napansin. 
Nasa sulok na bahagi pala ito ng terrace. Nakaupo 
sa silyang bakal. Umiinom ito. Pruweba ang baso at 
bote ng alak na nasa bakal ding mesita.

“Hindi kita napansin. Babalik na lang ako sa 
kuwarto, baka maistorbo pa kita.” Tinalikuran niya 
agad ito.

“Scared of me, huh?” 

Naudlot ang paghakbang pa sana ni Allison. 
Humarap siyang muli. Na-provoke siya sa sinabi nito.  

“Why should I, Mr. Rocio?”

“Why do I detect sarcasm in your voice whenever 
you are talking to me, Allison?”

“Ilusyon mo lang siguro ‘yon.”
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“Maybe. I repeat my question, are you scared of 

me?”

“No.”

“Good. Have a seat then.”

Tinaasan niya ito ng kilay na aywan kung napuna 
nito kahit sa kadilimang iyon. Umupo siya sa katapat 
na silya. Pero sa halip na magsalita ay tinitigan lang 
siya nito. Na tila pinag-aaralan ang kanyang mukha.

“Now what?” Sinadya niyang langkapan ng 
pagkairita ang pagtatanong na iyon.

“I just want to clear something to you, if you 
don’t mind,” pagsisimula ng lalaki.

“Go ahead.”

“Leave my brother alone, Allison. He’s already 
engaged to be married. Nakapamanhikan na kami 
last month pa.”

“What are you trying to imply?” umalsa agad 
ang boses niya.

“Nothing. I just want you to remember that. I 
can sense that my brother is flirting with you. So you 
see, I just want to—”

“Excuse me, Mr. Rocio. How do you define 
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flirting? Inaakusahan mo akong nagbibigay ng 
motibo, gan’on ba?”

“I said my brother is flirting with you. Not you. 
Besides...” pagpapaliwanag nito sa babae.

“You listen to me! Nandito ako dahil pinilit mo 
‘ko. But that’s not reason enough para akusahan mo 
‘ko ng kung anu-ano. Lalo’t hindi naman totoo!”

“Hey! Calm down, Allison. No offense meant sa 
sinabi kong ‘yon. I simply wanted to state a mere fact. 
And the fact is, I’m warning you. May pagka-playboy 
ang brother kong ‘yon. He may look so innocent and 
trustworthy pero...”

“Ow? And you want me to believe that? 
Nakakatuwa ka, Mr. Rocio. Sarili mong kapatid, 
sinisiraan mo. Now, I doubt kung mahuhuli mo pa 
ang loob ni Marielle.”

“Let’s put the issue of Marielle out of this, okay? 
Kilala ko si Roberto more than you do. Kaya kita 
binabalaan.”

“Thanks for the concern. But it’s uncalled for,” 
sarkastikong sagot ni Allison.

Hindi umimik si Ryan. Pagkuwa’y inabot ang 
baso at nilagok ang alak na laman noon.
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“Know what? I like you, Allison. I mean it. Parang 

you are too different from the rest. Ganyan na ba 
ngayon ang mga Filipina sa ‘tin?”

“What do you expect, huh? Isang babaeng tango 
lang nang tango? Iyong walang karapatang sabihin 
ang nararamdaman? Iyong tipong okay lang kahit 
hawakan sa leeg? Iyong kayang i-manipulate ng tulad 
mo? Sorry to disappoint you. Filipina of that kind is 
six feet below the ground now. Kung meron mang 
natitira pang tulad ni Diana sa Pilipinas, hindi ako 
kasali d’on.”

Biglang dumilim ang mukha ni Ryan.

“You know nothing about Diana. So, let’s not also 
include her. We’re just having a healthy discussion, 
my dear. But unfortunately, somebody’s past life 
is clouding your suspicious mind. Gan’on pa man, 
you still look beautiful to me kahit nagagalit kang 
ganyan.”

The nerve of this man!

“Hindi  ako nagagal i t .  Sabi  mo nga ’y 
nagpapaliwanagan lang tayo, di ba?”

“You’re blushing beautifully. I like it.”

May sa pusa siguro ito kaya kahit sa dilim ay 
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napuna pa rin iyon.

“Can’t you think of something more substantial 
to discuss? Kung talagang gusto mong magkausap 
tayo nang matino?”

“Your life, I think, is more substantial. Puwede 
bang iyon ang pag-usapan natin?”

Pino-provoke talaga siya nito. At iniinis.

“Let’s talk about Marielle, Mr. Rocio,” suggestion 
niya.

“Call me Ryan.”

Nagkibit-balikat si Allison. “Ano’ng plano mo kay 
Marielle?” 

“I want to keep her for good. Gusto kong punan 
ang pagkukulang ko sa kanya. But I do not know. It 
seems that she refuses to accept me as her father.”

“Sa umpisa lang ‘yon. Kilala ko si Marielle. Pag 
nahuli mo na ang loob niya’y magkakasundo rin kayo. 
Kailangan mong gawin ‘yon. I don’t plan to stay here 
for a long time.”

“Dahil may naghihintay sa ‘yo sa Pilipinas?”

“Dahil may sarili rin akong buhay.”
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“I doubt kung basta mo maiiwan dito si Marielle. 

The way I look at it, masyado na kayong close sa isa’t 
isa. I need your help. I can’t do it alone.”

“Sorry, Mr. Rocio. Ikaw ang—”

“One more Mr. Rocio, and you’ll regret saying 
it,” putol nito.

Inignora niya ito.

“Ikaw ang nag-abandona sa anak mo. Suffer the 
consequences.”

“Hindi ko alam kung anu-ano ang sinabi sa ‘yo ni 
Daisy. But it’s obvious, she succeeded in brainwashing 
you. I’m not a monster, Allison. Don’t judge me by 
what you hear. By what my sister-in-law has told you. 
Hindi mo pa naririnig ang side ko.”

“Hindi kita hinuhusgahan. Ayokong makialam 
kung anuman ang naging gusot n’yo noon ng 
asawa mo. I just did a favor for my best friend, na 
nagkataong kapatid ng asawa mo. What I’m asking 
now is your full cooperation. Para pare-pareho na 
tayong matahimik,” matigas na sabi ng dalaga.

“Matahimik? That’s impossible, Allison. Alam 
mong pareho na tayong hindi matatahimik from now 
on. You are obviously a part of my daughter’s life. 
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Marielle is a part of me. So, you’re also a part of me 
now whether you damn like it or not.”

“Alam mo, Mr. Rocio...”

“Ryan. Mas maikli at mas madaling bigkasin ‘yon, 
Allison,” dugtong na banggit ng lalaki kay Allison. 

“Whatever. Look, alam mong habang tumatagal 
ako dito, lalo lang tayong mag-aaway. I admit, parte 
nga ako... kami ng buhay ni Marielle, but it doesn’t 
mean na pati ikaw ay—”

“Na pati ako ay parte na rin ng buhay mo? 
Are you denying it? Then I don’t believe you,” may 
pagmamalaki pang sabi nito.

Lalo siyang nakadama ng inis kay Ryan. 

“Masyado yatang mataas ang tingin mo sa sarili 
mo, Mr. Rocio,” maanghang na tugon ni Allison.

“Why are you trying to be so formal, Allison? I 
said call me Ryan. Obviously, Ryan is much shorter 
than Robert.”

Inignora niya ito.

“Please, kailangan nating magtulungan. Para 
mapadali ang pagtanggap sa ‘yo ni Marielle.”

“’Yon naman talaga ang intensyon ko, Allison. 
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To win my daughter’s heart. The trouble is, I don’t 
know how to do it.”

“Tingin ko, hindi iyon ang problema,” kontra niya 
sa sinabi nito. “There are a lot of ways to win a child’s 
heart. Surely, you know them. The real trouble is, 
you’re too hot-tempered kaya madali tuloy matakot 
sa ‘yo si Marielle. Mataas palagi ang boses mo.”

“Gan’on lang talaga ‘ko at—”

“Hindi naman siguro kalabisan kung babaguhin 
mo ‘yon. For Marielle’s sake.”

Tinitigan siya nito. Matiim.

“Should I think na gusto mo akong baguhin, 
Allison?”

“Look, Mr. Rocio—”

Bigla siyang sinambilat ng lalaki. Nagawa siyang 
sunggaban mula sa kinauupuan. Ikinabigla niya 
ang sumunod nitong ginawa. Sinupil ni Ryan ng 
mariing halik ang labi niya. Matagal. Napakatagal. 
Nagpumiglas siya pero nawalan iyon ng saysay.

Nagmistulang magneto ang labi niya. Hinihigop 
si Allison. Maging ang katawan ay hindi mapigil sa 
pagsunod sa bawat pagkabig nito. Kung papaanong 
natuto ang labi niyang tumugon ng halik ay hindi 
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rin niya alam. 

Hanggang unti-unting umangat ang labi ng 
lalaki. Pero hindi nito iyon tuluyang iniwan. Hindi rin 
nito inalis ang pagkakayakap sa dalaga. Hindi niya 
ito matingnan nang tumitig sa kanya. 

“God! That was an experience, Allison. You don’t 
have to tell me that you have never been kissed like 
that before. I knew it,” sambit ni Ryan na waring 
nabigla sa natuklasan.

Napapikit sa kalituhan si Allison. Kani-kanina 
lang, gusto niyang kalmutin ang mukha nito. Ngayon, 
parang binago iyon ng halik ni Ryan.

“Now tell me... papaano pa nga ba natin 
malilimutan ang isa’t isa, Allison?”

Sumilay ang tila nang-iinis nitong ngiti sa labi. 
Iyon wari ang nagpabalik sa katinuan ng dalaga. 
Ubod lakas niya itong itinulak. Halos takbuhin niya 
ang pagbalik sa kanyang silid. Dinig pa niya ang 
malakas na pagtawa ni Ryan. Minura niya ito sa isip.


