
Scripts And Memories - Autumn Castillo

Hinipan ni Mari ang kulay pulang korteng bituing 
pendant ng suot niyang kuwintas. May nakaguhit sa 
gitna niyon na animo smiley. 

Naglalakbay ang isip niya sa lalaking kanyang 
sadya: Si Kiko a.k.a Kirk Merilles, twenty-five years 
old, Blood Type AB, may eight pack abs, six footer, 
moreno... 

A-ano pa ba? 

Allergic sa eel at kung anu-ano pang seafoods. 

Address: check. 

Schedule: May movie in progress kasama ang 
cheap umarte at malaki ang ngusong si Queen Lulu. 
Tuwing alas seis ng umaga, umaalis na si Kirk sa 
ngayon ay bago niyang biling condo sa Greenhills 
kasi occasional guest ito sa isang morning show. 
Pagkatapos, dederecho ito sa taping ng panibago 
nitong soap opera sa primetime. 

Napabuntong-hininga si Mari. Paano pa nga ba 
niya ide-describe si Kirk?

Napakaguwapo nito, lalo na sa malapitan, 
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mangungusap ang mga mata, kasing-itim tulad ng 
sa buhok nitong kahit di nasuklay ay parang mula sa 
salon pa rin. Mataas ang tungki ng ilong na animo 
sa loro, napakalambot na mga labi—

Tinatawag na pala si Marie ng attendant na 
kapapasok lang sa dressing room. Tinanaw niya ang 
salamin na nasa unahan ng kanyang kinauupuan, 
tanaw niya mula sa palapag na kinaroroonan ang 
kabuuan ng Kamaynilaan. 

“Lord, Smiley Star, at lahat ng mga anghel sa 
kalawakan—” Nag-inhale siya ng hangin at nang 
mamataang isinarang muli ng masungit na attendant 
ang pinto ay saka siya tumili: “Makikita ko na 
siyaaaaa!”

Sa wakas, Smiley Star, makikita mo na ang iyong 
papa! Mapansin niya kaya ako ngayon? Mamumukhaan 
kaya niya ako? Tiyak kong manlalaki ang mga mata 
niya at slow-mo siyang mapapatitig sa akin. 

Pagkatapos sasabihin niyang: Mari, ikaw ba ’yan? 
Napakaganda mo na…

—————

Pagpasok sa silid dalawang higanteng mirrors na 
napapalibutan ng makukulay na mga ilaw na animo 
Christmas lights ang sumilaw sa mga mata ni Mari. 
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May isang malaking red sofa sa gilid sa kaliwa at 
nasa kanan naman ang tatlong itim na stool chairs. 
Sa sofa, nakaupo ang dalawang rookie lady stars sa 
showbiz ngayon. Nagkukuwentuhan ang dalawa at 
nagtatawanan. 

Sa stool naman nakapuwesto ang manager ni 
Kirk na si Miss Latifah. Latina ang lahi ng babae at sa 
edad nitong nasa cuarenta, mukhang treinta lamang 
ito. Lord, wala naman sanang relasyon ang dalawa, 
ano!

Kausap ni Miss Latifah ang isang lalaking may 
nakasabit na ID sa leeg, may nakasulat doong ‘Staff’. 
Mukhang hindi siya nag-e-exist sa kuwartong iyon 
dahil pati si Kirk na kitang-kita ang mukha mula sa 
repleksyon nito sa salamin ay tila hindi siya pansin. 
Kasalukuyan itong mine-makeup-an ng isang sa 
tingin niya ay bakla. 

“Lapit ka d’un, o!” Halos mapalundag si Mari 
nang bumulong sa kanya ang parang tomboy na 
attendant slash bodyguard na naka-black. “Excuse 
me po, Sir Kirk, ’andito na po ’yung pansamantalang 
papalit sa PA ninyong si Maby, ’yung pamangkin 
niya.”

Itinulak si Mari pauna ng nasa likod niya patungo 
sa likod ng upuan ni Kirk. Sa paghakbang niya ay 
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nalanghap niya ang bango ng lalaki.

Hinawakan niyang muli ang smiley star pendant 
niya nang makitang humarap si Kirk. 

Lumakas ang pulso ni Mari. Iyong sound effects 
na naririnig niya sa mga telenovelas, totoo pala iyon? 

Kirk ko. Kirk ko. 

Ganoon ang sound.

Then, she heard a grunt. A very loud and refined 
grunt. 

“Akala ko si Maby.” Isang segundo siya nitong 
tinitigan. “Mas malapad lang ang noo nito, buti 
hindi pango ilong nito. Kawawa talaga ang angkan 
ni Maby—“ He was not talking to her. Pagkasabi 
niyon ay inilayo na nito ang tingin sa kanya. “Rufus, 
pakituruan na lang si... si...” Itinuro siya nito nang 
hindi man lang binabalingan.

“Si Mari, Kirk. Si Mari ’to… nagpapanggap lang 
ako bilang si Pusita, pero—”

Ipinasak na ni Kirk ang earphones sa dalawang 
butas ng tainga nito. 

“Kirk, natatandaan mo ba ako? Kirk…” Parang 
nakikita ni Mari ang pagma-muffle at pag-fade ng 
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boses niya sa hearing system ni Kirk. 

“…sa mga dapat niyang gawin,” patuloy ng 
binata.

“Okay, Sir Kirk!” Listong tumalima ang bumulong 
sa kanya kanina na dambuhalang astiging babae. 

“Teka! Teka…” reklamo ni Mari, at nang 
mapansing napalingon sa kanya ang dalawang 
babaeng nasa sofa ay agad siyang natahimik. They 
eyed her as if she was acting weird. “Kakausapin ko 
pa si Kirk!” simangot niya sa nagngangalang Rufus. 
“Kakausapin ko pa siya!” Halos tumili na siya. 

Pero iginuyod na siya palabas ni Rufus, animo 
asong inilayo sa amo nito. 

Bangungot lang ba ang nangyari? Nagka-amnesia 
ba si Kirk?

“Heto, heto ’yung dapat mong gawin sa ngayong 
araw. Ako ang magtuturo sa ’yo sa mga ginagawa ni 
Maby. May nasabi ba sa ’yo si Maby nang umuwi siya 
ng probinsya?”

Napailing siya. Ang totoo, hindi talaga siya ang 
pamangkin ng napakasuwerteng personal assistant 
ni Kirk. Pero best friend niya ang pamangkin ni Maby 
na si Pusita. Magkasama silang lumuwas ng Maynila 
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ng kaibigan. 

Pumayag lamang si Pusita bilang alibi, dahil 
ang totoo, tatakas ito kasama ang boyfriend nito at 
pinakiusapan siyang mag-proxy PA. Mga dalawang 
buwan lang daw. Ayaw sana ni Mari, ayaw niyang 
ganoon ang maging pagtatagpo nilang muli ni Kirk…

Ayaw niyang sabihan siya nitong: “Mari, ba’t 
nandito ka? Ba’t hindi mo ’ko pinagkatiwalaan? Sinabi 
ko naman sa ’yong maghintay ka doon sa ilalim ng 
santol na iyon, hindi ba? Noong gusgusin pa ako at 
itinatsa ko sa balat ng puno ang mga pangalan natin? 
Binigyan pa nga kita ng kuwintas noon. Sinabi ko sa 
’yong mahal kita, at kahit makatagpo man ako ng 
milyun-milyong magagandang chicks pagluwas ko ng 
Maynila, babalikan pa rin kita. Pag naging artista ako, 
kahit pa ang sinasabi ng lahat, eh, single ako, tingnan 
mo lang ang mukha ko sa TV. Titingin ang mata ko sa 
screen, at lalagos iyon patungo sa mga mata mo, doon 
mo malalaman ang katotohanan…”

—————

Driver pala si Rufus, mukhang lalaki ito pero 
mukhang babae rin. Nalilito tuloy si Mari. Nakalulan 
siya ngayon sa isang van, iyong klase ng van ng 
mga artista na napi-feature sa mga shows. Sabi ni 
Rufus, pupunta sila ng condo ngayon, kukunin ni 
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Mari roon ang nakalimutang suit ni Kirk na isusuot 
nito sa shooting ng primetime teleserye nito. Isa pa, 
ihahabilin na rin niya ang bitbit niyang bagahe. 

Kaninang umaga lang sila bumaba ng barko ni 
Pusita. Hinayaan niyang tumakas ang kaibigan kahit 
na alam niyang maaaring salvage-in siya ng buong 
angkan nito pagbalik niya. Kanina lang din sinabi ng 
babae sa kanya ang plano nitong pakikipagtanan. 
Ni hindi ito nag-iwan ng contact number. Alam 
niyang nagpalit ng cell number dahil hindi na niya 
matawagan ang dati nitong numero.

Ang totoo, ang talagang pakay niya sa Maynila ay 
ang maghanap din ng mapapasukan, iyong malaki-
laki ang suweldo kaysa sa pagkakahera niya roon 
sa equipment shop ni Sir Cruz. At siyempre, mas 
mapapanatag na rin ang loob niya dahil mas malapit 
na sila ni Kirk. 

Nagulat din si Mari nang halos ipagtulakan siya 
ng tatay niya na sumama kay Pusita. Binigyan pa siya 
nito ng pambayad sa ticket ng barko. Ang bilin nito 
ay hanapin niya ang kanyang nanay na ngayon ay 
may asawa nang Kano. Sa ina raw siya mangutang o 
di kaya ay magpatulong maghanap ng trabaho.

Hindi sana siya papapasukin ng guard kanina 
sa istasyon na pinagtatrabahuhan ni Kirk. Buti 
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na lamang at nagyoyosi itong si Rufus malapit sa 
gate. Ang maipapakita lang kasi niyang pinaka-
identification kung di man ebidensya ay iyong sulat ni 
Ate Maby na nagpapasalamat kay Kirk sa pagbibigay 
ng leave dito para sa pag-aasikaso ng kasal nito at ng 
kasintahang si Biboy doon sa Cebu. At pagpapasalamat 
dahil pinayagan daw ni Kirk na pumalit muna ang 
pamangkin nito. May dala rin siyang ilang pictures ni 
Ate Maby na kasamang ibinigay sa kanya ni Pusita, 
pandagdag ebidensya raw.

Sa totoo lang, gusto sana niyang sabihin 
kay Pusita na hindi na niya kailangan ang mga 
ebidensyang iyon, sa oras na masilayan ng mga mata 
ni Kirk ang mukha niya. Oo nga pala, hindi alam ng 
best friend niya ang nakaraan nilang matatawag ng 
isa na sa hottest young leading men ng taon. Inabot 
ni Mari ang panyo niya at doon siya umatungal ng 
iyak. “Ano’ng nangyari sa mukha ko? M-may mali ba 
sa ’kin? Hindi naman ganoon kalaki ang ipinagbago 
ko simula noong second year high school, ah! Naging 
pangit ba ko?” Hindi mawawaan ang hagulgol niya.

“Ano’ng problema mo, Miss?” tanong ni Rufus. 
“Bigla mo bang na-miss ang probinsya n’yo? G-gusto 
mo na bang umuwi?” Napangisi ito. 

Lalo siyang napaatungal ng iyak.
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“Na-amnesia ba si Kirk? Naaksidente ba siya? 

Kung alam ko lang, di sana’y noon pa lang ay lumuwas 
na ’ko ng Maynila, dapat sinundan ko siya—” Ang 
atungal niya ay napalitan ng malakas na hiyaw nang 
malakas na mapa-break ang van.

—————

Binuksan ni Harris ang ref, kinusot-kusot pa niya 
ang gilid ng isa niyang mata. Kagigising lang niya. 
Napahikab siya ulit. Kinuha niya ang isang can ng 
iced beer sa malaki at punong ref, saka tinungo ang 
sala nang naka-boxer briefs lang. 

Inalis niya ang tab ng canned beer at uminom 
mula roon. Naramdaman niya ang pangangati ng 
parte niyang iyon. He closed his eyes. He tried 
getting rid of the itch by scratching his balls, all the 
while drinking the ice cold beer in his other hand. 
He scratched harder, hindi namalayan ang pagbukas 
ang pinto na ilang metro lang ang layo sa harap niya. 
When he opened his eyes, a wide-eyed woman just 
a few inches away was staring at him.

“Holy grail!” Naisaboy ni Harris sa hangin ang 
laman ng bibig. Napaubo siya nang malakas. “Who 
the ghost are you?!” gimbal na tanong niya. 

Gusto sana niyang tapikin ang mukha ng babae 



Scripts And Memories - Autumn Castillo
upang malaman kung multo ba ito o hindi. Napakaputi 
nito. Kung sa pamumutla o ano ay hindi niya alam. 

He lightly tapped the girl’s face—and he did it 
using the hand he used to scratch his balls! 

Tumili ang babae. “Manyaaaaaaak!” she shrieked.

At bago pa siya naka-react sa tili nito, agad na 
siyang naumbagan ng kamao nito. It hit him right 
under the nose. 

Who the f*ck is she? Bakit ito nakapasok sa condo 
niya? Nagsimulang umikot ang paningin ni Harris, 
ang huling naramdaman ay ang pagbagsak niya sa 
sofa, hawak-hawak ang dumudugong ilong.

—————

Sindak si Mari.

Tama naman ang binuksan kong pinto, hindi ba? 

Hawak niya ang susing ibinigay sa kanya ni 
Rufus bago siya nito pinasakay ng taxi. Sa malas ay 
nabangga ang van nila sa isa ring van. Nabangga ni 
Rufus, hindi raw nito natingnan nang mabuti ang 
traffic lights.

Ang siste, matapos silang lapitan ng isang taga-
MMDA, tinawagan nila si Kirk at malaking pagka-
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highblood ang natikman nila. Nagpaiwan si Rufus sa 
pinangyarihan ng insidente upang ayusin muna ang 
problema kasama ang masungit na driver ng van na 
nanakot pang ipapa-news daw nitong nabangga ito 
ng van ni Kirk Merilles.

Ang kailangan niyang gawin ngayon ay kunin 
ang plantsadong pulang suit at ang naiwang pitaka 
ni Kirk sa side table sa kuwarto nito at humarurot 
pabalik sa ‘amo’. 

Pero heto at galing sa malas, malas pa rin ang 
nasuungan ni Mari. Sino kaya ang walang modong 
nasuntok niya kanina roon sa sala? Masyado na 
siyang nabigla kaya hindi na siya nakapag-isip. Sukat 
ba namang ihawak sa mukha niya ang galing sa 
ano nito. Sana lang ay huwag muna itong gumising 
hanggang sa makalabas siya nang buhay sa condo 
na iyon. Nasa ikadalawampung palapag pa naman 
ang unit ni Kirk. 

Halos liparin niya ang bawat sulok ng malawak 
na kabuuan ng silid; maespasyo iyon, minimalistic 
at moderno ang istilo ng furniture. 

Saan kaya dito ang sinasabi ni Rufus na dressing 
room? Ibinagsak niya ang pinto ng isang kuwartong 
nabuksan niya. Kulang na lang ng langaw at usok at 
puwede nang pagkamalang dumpsite ang kuwartong 
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iyon! 

Idinerecho niya ang lakad sa ikalawang silid 
na na-laser ng eyesight niya. Binuksan niya iyon, 
sumalubong sa kanya ang bangong naamoy niya 
kanina sa dressing room ni Kirk. 

Then this room must be Kirk’s. Tinahak niya ang 
isang side table ng king size bed na animo sa isang 
Persyanong prinsipe.

She reached out and grabbed the wallet. 

“Got you! Magnanakaw ka pala, ha!” Nabitawan 
niya ang hawak-hawak na pitaka ni Kirk. 

Mahigpit siyang nasunggaban mula sa likuran 
ng isang bulto, kinuyumos nito ang pupulsuhan niya 
at sa gulat ni Mari ay mabilis ring napalibutan ng 
hawak ang isang balikat niya. Nang ilingon niya ang 
ulo at nakita niyang may dugo pa sa ilong ang walang 
modo! Nang ibaba niya ang tingin, nakita niyang 
naka-boxer briefs pa rin ito! Napatili siya sa takot.

“Bitawan mo ’ko! Bitawan mo ’ko!” gimbal niyang 
tili, hindi alam ang gagawin. Sa porma ng lalaki, 
parang hindi ito naligo ng ilang araw. Magulo ang 
buhok nito at may mumunting balbas na tumutubo 
sa panga nito. Mukha itong rapist. 
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“Sino ka?” asik ng lalaki. “Ipapupulis kita!” 

pananakot nito, hindi pa rin siya binibitawan. 

To her horror, nasa posisyon sila na animo’y bina-
backhug siya nito.

“Ikaw ang ipapupulis ko! Bitawan mo ’ko!” 
Inabot niya ang kamay nitong nakalingkis sa pulso 
niya at malaki ang bungangang ipinatong niya ang 
mga ngipin sa balat ng kamay nito. Kinagat niya ito! 
Sapat lamang ang kagat niya upang mabitiwan ng 
lalaki ang hawak sa kanya, pero napahiyaw ito sa 
sakit. Inabot niya ang pitakang nahulog kanina at 
humarurot ng takbo palabas ng kuwartong iyon. 

Maaari bang nasa barko pa ako ngayon at 
nananaginip? 

Hinawakan ni Mari ang kuwintas niya. Tinapik-
tapik niya ang sarili. Wa epek. Nadinig niya ang 
pagbagtas ng mga paa patungo sa kanya. Wala siyang 
nagawa kundi hanapin ang kusina. Nasa kusina 
na siya nang mapahiyaw muli nang makita sa di-
kalayuan ang nagdidilim na anyo ng estranghero. 
Hinalungkat niyang bigla ang mga drawers sa kusina. 
May hinahanap ang kanyang mga mata. 

Sa wakas, nakahanap din siya ng isang mortal 
weapon: isang maliit na kutsilyo!
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“Huwag kang lalapit sa ’kin! Diyan ka lang! 

Magpapaliwanag ako!”

Mukhang nagitla naman ang lalaki. Nagbago ang 
ekspresyon ng mukha nito. 

“I-ibaba mo ’yang kutsilyo… please…” Animo 
kukumbulsyunin na nangatog ang buong katawan 
nito, fear in his eyes. Saka ito pumikit at nawalan 
ng malay.
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“Tell me what happened,” lukot ang mukhang utos 
ni Kirk habang nasa labas sila ng emergency room. 

Gulat na gulat si Mari sa nangyari kanina sa 
condo at mas laking gulat niya nang dumating si 
Kirk doon habang nakabulagta ang estranghero at 
hawak-hawak niya ang maliit na kutsilyo. 

Should she tell Kirk what really happened? 
Ikukuwento ba niya ang pangha-harass na ginawa sa 
kanya ng pinsan nitong may pangalan palang ‘Barney’ 
ayon sa rinig niya.

Napatikhim si Mari. In-edit niya nang kaunti ang 
kuwento niya, kesyo nagulat iyong walang modong 
lalaki dahil nakita na siya sa labas ng kuwarto na 
may dalang pitaka, naalarma ito at hinabol siya, 
napatakbo siya sa kusina at ginawa ang alam niyang 
pinaka-epektibong self-defense.

“He has a phobia with knives,” matipid na 
eksplanasyon ni Kirk at pagkuwan hinablot ang 
pitaka nito. Isinuksok nito roon ang sa tingin niya 
ay sampung libong piso, cold cash. “Aalis muna 
ako. Bantayan mo siya. Ililipat siya sa private room. 
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Umuwi kayo pag okay na siya. Nasisira ang schedule 
ko dahil dito.” May bahid ng pagkairita ang boses 
nito at ni hindi man lang siya tiningnan nang inabot 
ang pera.

“Kirk, hindi mo ba talaga ako nakikilala?” sambit 
niya, pahapyaw lang, animo ibinulong lang sa hangin.

Nagulat si Mari nang mapalingon ang binata sa 
kanya. His deep gaze was fixed on her for a moment. 
“Kilala kita…” slow-mo nitong pahayag at napatayo 
siya nang di oras, nahulog ang ilang papel na pera 
mula sa kamay niya. 

“Pusita…” Plok! “Pulutin mo ang pera, hindi 
basura ’yan.” 

Sa pagkamangha niya ay ibinalik lang ni Kirk sa 
mga mata ang signature shades nito na sponsored pa 
ng isang international brand. Tumalikod ito at dere-
derechong dumaan sa pasilyo. Pati yata langgam na 
lalakad-lakad sa gilid ng pasilyong iyon ay isinandal 
muna ang pasan-pasang butil ng kanin at nag-bow.

Malakas niyang ibinalik ang puwetan sa silya.

—————

Iminulat ni Harris ang mga mata, at nabungaran 
ang pigura ng isang nakatalikod na anghel. Mahaba 
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ang buhok nito at humihimig ng isang masayang 
tunog: Barney Song. Idinilat pa niyang lalo ang mga 
mata at hindi ininda ang nakasisilaw na liwanag mula 
sa anghel na iyon. Naghintay siyang lumingon ito. 
Paglingon, nanlalaki ang mga matang napatitig ito 
sa kanya, may hawak na mansanas sa isang kamay 
na nakapasak sa bunganga nito, at may isang maliit 
na kutsilyo sa kabilang kamay.

Napasigaw si Harris nang wala sa oras.

“Oh my butiki! Sorry! Butiki!” Naihagis nito 
pabalik sa lamesa ang kutsilyo. 

Napansin niyang ito rin ang babaeng nagbigay sa 
kanya ng nosebleed kanina at muntik pang magtulak 
sa kanya upang mahiga siya sa kanyang kabaong. 

“Sino ka?” angil ni Harris.

“Mari, este—Pusita. Hindi, Mari talaga, ’tapos 
Pusita sa ngayon. Proxy PA ako ni Kirk, kapalit ni Ate 
Maby. Ang rason kung bakit nandoon ako sa condo 
kanina ay dahil kukunin ko sana ang naiwang pitaka 
ni Kirk, at ’yung suit niya…” Napaupo na ito sa gilid 
niya, papak pa rin ang mansanas. “Sabi ng doktor, 
magpahinga ka lang daw ilang oras, ’tapos puwede 
na tayong umuwi. Pinabantayan ka ni Kirk sa ’kin, 
saka may iniwan pa siyang pera para sa ’yo.”
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Dahan-dahan, unti-unti na niyang napagtagpi 

ang mga nangyari.

Four days ago, paalis si Maby sa condo nang 
maabutan niya ang nasabing assistant ni Kirk. 
Kararating niya lamang mula Amerika noon, 
natatandaan niyang namaalam din ang babae sa 
kanya at sinabing may papalit daw muna rito sa 
maikling panahon ng pagkawala nito. Pamangkin 
nito umano.

Ang totoo ay kay Harris talaga ang condo na 
iyon. Mukhang half-American half-Filipino rapist lang 
talaga ang hitsura niya sa ngayon, pero kung igo-
Google ang profile niya, malalaman na tagapagmana 
siya ng isang kilalang advertising firm sa New York. 
Kasalukuyan rin siyang nag-aaral sa isang pamosong 
unibersidad sa Amerika. 

Umuwi lamang ang binata upang hanapin ang 
sarili. Nagtapos na ang may isang taong relasyon 
niya at ng kasintahang si Jessica. Koreana ang babae 
at ipinagpalit si Harris sa isang indie pop singer na 
Australyano. Bukod doon, nag-file na ng divorce ang 
ina ni Harris laban sa ama nito, dahil nadiskubre ng 
ginang na matagal na palang kabit ng esposo ang 
sekretarya nito.

Somehow, his seemingly perfect life wasn’t as 
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perfect as before, at biglang nawalan ng enthusiasm 
ang binata upang isakatuparan ang mga pangarap 
sa buhay. 

Mukhang wala rin naman siyang pag-aalayan 
niyon. He needed a break at nagdesisyon siyang 
sumagap muna ng hangin sa Pilipinas.

“I see…” Napatangu-tango si Harris at may 
kuryosidad na tinitigan ang babaeng nasa tabi niya. 
Katahimikan. 

“Wala bang sorry man lang diyan?” irap nito.

“Look, I’m sorry…” Naalala niya ang eksena 
kanina at gusto niyang i-pause delete iyon sa 
memorya ng babae, at pati na rin sa memorya niya. 
“Hindi ko sinasadya, sa tingin ko, we’re both at fault 
and should both say sorry.”

Hinawakan niya ang kanyang ilong at hinimas-
himas iyon. Nakatangang nakatitig lamang sa kanya 
ang babae. 

Mukhang hindi ’ata nito na-gets!

“Sabihin mo nga, Barney, magpinsan ba kayo ni 
Kirk? Ano’ng nalalaman mo sa nakaraan niya?” 

“Barney?!” 
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“Oo, ikaw. Hindi ba Barney ang pangalan mo? 

Sabi ni Kirk—”

“Sheesh! Huwag mo nga ’kong ipangalan sa 
baklang violet na dinosaur please. Harris. Harris 
Davies, ’yun ang pangalan ko.”

“Whooaa!” Malakas na tawa ang pinakawalan ng 
estranghera. “Kung maka-Harris Davies ito, o! Naks!”

Naningkit ang mga mata niya. Mukhang hindi 
naman yata makausap nang normal ang babaeng ito. 
Naupo siya sa kama at tiningnan ang oras, mag-a-alas 
seis na ng gabi. “Tara na. Uuwi nako. Wala akong 
balak makipag-usap sa ’yo, Pu-si-ta.”

“Hey, it’s Mari. Mari ang pangalan ko!” 

“Marie?”

“Hindi, Mari. Maaaa-rrrri!” Ngumuso ang babae 
pagkatapos. Pahiwatig na gusto nitong makarinig ng 
tamang bigkas.

“May kulang na E, kaya pala kulang-kulang ka 
rin,” bulong niya sa hangin at tumayo na. Kinamot 
niya ang ulo at naalala ang marubdob na pagnanais 
niyang maligo na. Amoy-alak din yata siya.

“Hoy, s’an ka pupunta?” Hinarang siya ng babae 
sa pinto.
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“Magpapa-discharge na ’ko. Tawagin mo ’yung 

nurse, sabihin mong lalabas na ang pasyente. Diyan 
lang ako sa hallway,” aniya.

“Assistant ako ni Kirk, pero hindi mo ’ko assistant, 
Barney!” Ekis ang kilay ng kaharap niya.

“Kung assistant ka niya, eh, di assistant rin kita 
in short.” Malaki ang ngisi ni Harris. 

Akala siguro ng babaeng ’to palamunin ako ni Kirk. 
Kinapkap niya ang suot, kinabog nang maalalang 
boxer shorts lang ang saplot niya. Pero naka-long 
pants na siya at sando ngayon.

“Binihisan ka namin ni Kirk pagkatawag namin 
ng ambulansya. Malala kung isugod ka naming 
naka-boxers lang,” supply nito sa nabasa marahil na 
pagtataka niya.

“Okay. Salamat.” Walang interes niyang hinawi 
ang bulto ng babae at sinubukang buksan ang 
seradura ng pinto nang pigilan siya nito.

“Huwag ka munang lumabas, baka mahimatay 
ka na naman. ’Tsaka, dito ka muna, marami pa 
’kong tanong sa ’yo tungkol sa pinsan mo. Please, 
nagmamakaawa ako, kelangan ko ng tulong mo. 
Sabihin mo sa ’kin ang totoong nangyari sa pinsan 
mo…” Madamdamin at seryoso siya nitong tinitigan.
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This woman is very weird, konklusyon niya. 

Mabilisan niyang inagaw ang seradura at naglakad 
na palabas. Hindi niya ininda ang pagsisigaw nito 
ng ‘Barney’ at dere-derechong tinahak ang klinika 
ni Vernice.

—————

Sa nurses station ay binati si Mari ng babaeng 
naka-duty. Sinabi niyang tumakas ang pasyente sa 
silid na binabantayan niya. Napatawag ang nurse 
sa telepono at may kinausap. Nang ibaba nito ang 
telepono, sinabi nitong huwag na siyang mag-alala 
dahil nasa klinika raw ni Doc Vernice ang pasyente. 
Binigyan siya nito ng ilang papel at sinabing ang 
dapat niya na lang gawin ay magbayad sa cashier at 
maaari na silang makalabas ng pasyente.

’Asan na kaya ang lokong ’yun? Doc Vernice? Baka 
kaibigan niya. Bahala na nga siya! 

Nasa labas na si Mari ng hospital at mabilis 
niyang napara ang isang taxi. Habang nasa taxi, 
hindi napigilan ng luha niya na kumalas na mula sa 
pagkakasabit sa kanyang mga mata. Mula sa pantalon 
niya ay inilabas niya ang isang Hello Kitty wallet 
na cuarenta pesos lang ang bili niya. Binuksan niya 
iyon at inilabas ang isang maliit na litrato. Siya iyon 
at si Kirk. Kuha nila noong nasa second year high 
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school sila. Namasyal sila noon sa parke sa bayan 
ng probinsya nila. Nagpa-picture sila kay Manong 
Photographer habang may hawak siyang ice cream at 
may hawak namang lobo si Kirk. Una at huling date 
nila iyon bago lumuwas ng Maynila ang kaibigan 
kasama ang tiyahin nito na siyang nag-aruga rito 
matapos itong maulila sa mga magulang.

Napakasaya ni Mari noong araw na iyon, at 
iyon lamang ang natatangi at nag-iisang larawan at 
katibayan niya sa bubuwit at pururot na love nila 
noon ni Kirk. Pero para sa kanya, tunay ang lahat ng 
iyon, at habang mas tumatagal ang panahon, mas 
bumibigat ang halaga ng lalaki sa puso niya. Totoong 
sinisinta niya ang binata noon pa.

—————

Eleven years ago…

Hinihipan ng hangin ang bawat hibla ng buhok 
nila habang masaya silang naghahabulan ni Kiko 
sa malawak na palayan ng ama niyang si Mang 
Ben. Magkahawak-kamay nilang inakyat ang burol 
patungo sa isang puno ng santol. Sa lilim ng punong 
iyon ay binuklat ni Mari ang isang notebook habang 
nakatayo sa tabi niya si Kiko, pinupunasan ng bimpo 
ang pawisang mukha.
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Hinila niya ang kamay nito at pinaupo ito sa tabi 

niya. “Kiko, halika! Basahin mo ’to, sinulat ko ’yung 
mga linya n’ung bidang lalaki d’un sa sikat na teleserye 
ngayon. Nanood kami ni Baby doon sa tindahan ni 
Aling Lucia kahapon. Bagay sa ’yo ang action star, 
dapat kumain ka lang nang marami!”

Tinitigan ni Kiko ang notebook niya, parang 
nawiwirduhan.

“Pag artista ka na, magbabasa ka ng ganyan, 
’yung mga linya, ’tapos minsan, ime-memorize mo ’yan. 
Script ang alam kong tawag d’un, eh.”

Nakita niya ang pagkinang ng mga mata ni Kiko. 

Iyon ang palayaw niya rito. Ang sabi nito ay iba 
raw ang pangalan nito sa birth certificate. Iyon umano 
ang gagamitin nito pag naging artista na ito dahil 
sosyal daw pakinggan. Ngunit mas gusto ni Mari ang 
tunog ng ‘Kiko’. 

“Talaga? Naku, Mari, nag-abala ka pa…”

“Wala ’yun. Ibibigay ko talaga ’yan sa ’yo. Kaunti 
nga lang ’yan, eh. Mabilis kasing magsalita d’un sa 
TV…” ngiti niya kasabay ng nakitang ngiti nito.

—————

Maputi ang dalaga, hanggang balikat ang buhok 
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at maliit ang mga mata. She was like a pretty china 
doll. Tahimik siyang naghintay habang inaasikaso 
nito ang isang pasyente sa loob ng clinic. Pagkabigay 
nito ng reseta ay magalang na nagpasalamat ang 
pasyente at nakita niyang tipid itong nginitian ni 
Vernice. 

Saka lang tumingin sa kanya ang doktora. “Hindi 
pa kita dini-discharge, Harris.”

Tumunog ang telepono at bumaling ito upang 
tahimik na sagutin iyon. Pinakinggan niya ang 
mahinahon nitong pakikipag-usap. Hindi pa rin ito 
nagbabago, malambing pa rin ang boses ng dalaga. 
And she moved with gentle swiftness and perfection. 

Napangiwi siya. “I’m still here, right?”

“What happened, Harris? Akala ko ba’y napa-
therapy mo na doon sa Amerika ang phobia mo?” 
maingat na tanong nito. “Siyanga pala, may 
naghahanap sa ’yo. ’Yung babae kanina sa ER. Who 
is she?”

“Pabayaan mo siya. PA ’yun ni Kirk, at siya ang 
dahilan kung ba’t ako naisugod dito sa hospital.” 
Napailing-iling si Harris at dinampot sa mesa ni 
Vernice ang isang snow globe na may dalawang cute 
bears sa loob. Inalog niya iyon bago ipinatong sa 
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palad at animo nag-snow nga sa loob niyon.

“Regalo mo sa ’kin. Twelve years old ako n’un, 
and you were like ten. You said the bears were us. 
Very cute,” tila paalala ni Vernice. 

Naging kalaro na niya ito noon sa tinitirhang 
private village. Malapit na kaibigan din ng ama 
niya ang mga Chui, who owned a chain of retail 
stores. Hindi nagtapos ang pagkakaibigan nila nang 
umalis siya patungong Amerika. Kapag bumibisita 
si Vernice doon kasama ang pamilya nito ay siya 
ang tour guide nito. Hindi rin kaila sa babae ang 
lihim niyang paghanga rito mga bata pa lamang 
sila. Katunayan, nanligaw siya sa dalaga may tatlong 
taon na ang nakakaraan matapos niyang kumuha ng 
undergraduate course, at nang magsimula na siya sa 
kursong pinapangarap—filmmaking. 

Ngunit hindi siya sinagot noon ni Vernice, 
tinawanan lamang siya nito at sinabing parang 
nakakabatang kapatid na ang tingin nito sa kanya. 
At ngayon, habang pinagmamasdan niya ito, hindi 
lingid sa kanya na naroon pa rin pagtatangi niya 
para rito. Kaya nga yata niya niligawan si Jessica ay 
dahil sa panlulumong nadama niya sa pambabasted 
ni Vernice.

Namalayan na lang ni Harris ay nasa harapan 
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niya ang dalaga.

“You know what you should do, Harris? Umuwi 
ka na. Maligo ka, magbihis ka, magdasal, just let it 
out.” At sa gulat niya ay niyakap siya ng doktora. 
Pagkuwa’y kumalas ito at sinabing, “I know it’s not 
easy, but everything will be fine. Remember your 
dreams? Don’t let them slip—” Kakabigin na sana 
niya pahapit ang babae nang may tumunog. Cell 
phone nito.

“Hello, Kirk?” Saglit siyang nagulat sa nakitang 
ekspresyon sa mukha ni Vernice habang kinakausap… 
ang pinsan niya? “Harris is fine.” Mabini itong 
napatawa at parang may nakakaaliw na narinig 
mula sa kabilang linya, “Heto nga, nasa harap ko 
siya, he’s good to go home. Well,” natawa na naman 
ito na ikinakunot ng noo niya, “that’s very sweet of 
you, Kirk…”

May hindi ba siya nalalaman sa dalawa? Teka 
nga, may ilan taon na ba siyang wala sa Pilipinas at 
hindi niya namalayan na naging mas mag best friends 
pa ang dalawa ngayon? 

Alam niyang magkakilala ang mga ito, noong 
kupkupin nila si Kirk at pag-aralin sa Amerika, 
nakakasalamuha rin ng pinsan niya si Vernice. But it 
was almost civil, to the point na mukhang bodyguard 
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lang nila si Kirk sa tuwing namamasyal sila ni Vernice 
sa Grand Central Park o gumagawa ng kalokohan sa 
Las Vegas. Bata rin si Kirk ng isang taon sa kanya. 

“You call each other?” nagtatakang tanong ni 
Harris.

“He calls, yes, when he’s not busy…” kibit-balikat 
na tugon ni Vernice. “Nang bumalik siya dito sa 
Pilipinas to try his luck in showbiz, ako ’yung naging 
cheerleader niya. We go out to dinner, lunch, we sort 
of became really good friends like you and me…” 
Kakaiba ang ngiti ni Vernice. 

“Really?” Medyo mapait siyang napatawa. Dahil 
kung magpapakatapat si Harris sa sarili, ang isang 
rason kung bakit bumalik siya sa Pilipinas ay ang 
pagbabakasakaling doon niya mahahanap muli ang 
sarili niya sa piling ng babaeng alam niyang may 
puwang pa rin sa kanyang puso. 



Scripts And Memories - Autumn Castillo

Alas siete na ng gabi nang maipasok ni Mari ang 
katawan sa condo. Nagulat siya sa naabutan. Nasa 
kusina si Rufus at kasalukuyang nasa kalan. 

Cook din pala ito? naisip niya.

“Naghahalihinan kami ni Maby sa pagluluto, 
pero nitong mga nakaraang araw, ako ang nagluluto 
para kay Sir Kirk pag dito siya kakain. Pero madalas 
naman, nagte-take out lang ’yun o kumakain sa labas 
kasama ng mga kaibigan niyang kapwa artista. ’Tapos, 
binibigyan lang niya kami ng pangkain sa labas.”

“Matagal ka na bang nagtatrabaho kay… Sir 
Kirk?” tanong niya habang nakaupo sa isang stool 
sa kusina.

“Bakit, hindi ba nakuwento sa iyo ni Maby?” 
nagtatakang tanong ni Rufus.

“Ah… eh, hindi eh,” nguso niya. “Hindi ka pa 
niya nakukuwento.”

“Talaga?” anang dambuhalang si Rufus. “Alam 
mo, Hija, di mo naitatanong, nag-a-audition pa lang 
iyang si Kirk ay magkasama na kami niyan. Napadpad 

3
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kasi iyan sa amin minsan d’un sa may squatters 
noon, parang wala iyan sa sarili ’tapos may mga 
galos pa. Dinala ko ’yan sa hospital, wala naman daw 
seryosong injury. Kinabukasan, sinundo iyan ng isang 
babae, ’yung tita niya, mama ni Sir Harris. Wala na 
’kong balita sa kanya pagkatapos. Pero kinalaunan, 
may n’ung nakailang commercials na siya, nagulat 
na lamang ako nang hanapin ako niyan, ’tapos nag-
offer sa ’kin ng trabaho.”

“G-gan’un ba?” sambit ni Mari, naglalaro ang 
mga pangyayari sa isip. Kutob nga niya ay may 
nangyari talaga kay Kirk, baka noong napadpad ito 
sa lugar ni Rufus ay nanggaling ito sa isang aksidente 
o kung ano. Anuman ang totoo, aalamin niya iyon. 
“Rufus, wala ba siyang maalala n’ung mapunta siya 
sa inyo?” 

Hindi ba’t ganoon sa mga telenovela, walang 
maalala ang mga pangunahing tauhan dahil nabagok 
ang ulo at nagka-amnesia?

“Meron naman, alam niya ’yung pangalan niya 
at address ng dapat sana’y pupuntahan niyang bahay. 
D’un nga sa magkukupkop sa kanila ng tiya niya, 
’yung mama ni Harris. Isinama ’yang batang ’yan sa 
Amerika. ’Tapos n’ung mamatay iyong isang tiya niya, 
bumalik na si Sir Kirk dito sa Pilipinas. Teka nga pala, 
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’asan si Sir Harris?” kunot-noong usisa ni Rufus.

“Ah, eh, sinabi ng nurse na pumunta daw sa isang 
doktora. Kaya iniwan ko na…”

“Ba’t mo kasi tinutukan ng kutsilyo?” matigas na 
sambit ni Rufus. 

Nakatitig siya sa kausap habang nagsasalita ito, 
sa tingin niya ay hindi naman talaga ito tomboy, 
mukhang babae talaga ito, dambuhala nga lang at 
may pagka-maton kung kumilos. Hindi malamya.

“Hindi ko naman alam, eh…” Napakamot siya 
sa ulo.

“O, siya, siya! Huwag kang tutunga-tunganga 
diyan at tulungan mo ’ko dito sa pagluluto. Ihahatid 
ko pa ito sa set ni Sir Kirk dahil gagabihin ’yun sa 
shooting. Ituturo ko rin sa ’yo ’yung iba mo pang 
dapat malaman at kung paano ang suweldo mo. Pag-
alis ko, maglinis ka muna dito sa condo.”

Napangiwi siya. “Pero gusto kong sumama sa set 
ni Sir Kirk!”

“Bukas na. Excited ‘to, o! ’Tsaka, ibi-brief pa kita. 
Isa pa, pinapaayos pa ’yung van natin, kotse lang ang 
dina-drive ko.”

Matapos nga nilang kumain nang madalian at 
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ligpitin ang kalat sa kusina ay inilibot siya ni Rufus 
sa condo unit, tinuruan siya kung alin ang huwag 
hahawakan at kung ano lamang ang gagalawin. 
Ipinakita nito sa kanya ang dressing room ni Kirk, 
at nalula siya. Malaki ang unit na iyon, hindi niya 
lang masyadong napansin kanina. May bar room din 
doon at habang pinakikinggan si Rufus, hindi niya 
maiwasang mamangha sa mga naabot na ni Kirk, pero 
lihim din siyang nalulungkot dahil nangangamba 
siyang baka nga tuluyan na talaga siyang nalimutan 
ng binata sa pagdaan ng panahon, na isa na lamang 
siyang memoryang basta na lamang nitong binura 
sa buhay nito. Ang layu-layo na ng lalaki sa kanya. 
Langit ito at lupa siya, iyong ganoong level ng feeling 
lang naman ang drama niya.

Itinuro ni Rufus ang quarters nila, isang tagong 
kuwarto iyon malapit sa comfort room. Sa biglang 
tingin ay hindi mo aakalaing kuwarto iyon dahil may 
nakasabit na painting sa pintuan. Dalawa ang kama 
sa kuwartong iyon. 

Muntik na siyang mapalundag sa saya dahil sa 
ka-cute-an ng kuwarto. Iyong isa, puti ang bedsheets, 
pero iyong sa kanya, pink ang covers at namataan pa 
niya ang isang lampshade na Hello Kitty ang disenyo. 

Mahilig din yata sa pink si Ate Maby, naisip ni 
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Mari. Sumagi sa kanyang bigla ang kaibigang si 
Pusita. 

Nasaang planeta na kaya ito ngayon? Sana ay 
mag-text ito sa kanya at nang mabawasan ang pag-
aalala niya.

Pag-alis ni Rufus, sinimulan na niya ang trabaho. 
Nasa dressing room siya ni Kirk ngayon. Nakatupi 
na lahat ang dadalhin nitong mga damit bukas at 
nakasilid na sa travel bag. Nakaayos na rin ang 
salansan ng mamahaling rubber shoes nito. May 
inihanda na rin siyang relos. Habang ginagawa lahat 
iyon kanina ay nire-replay niya sa memorya ang 
matatamis nilang nakaraan. 

Huwag kang mag-alala, Smiley Star, dinala ako ng 
Diyos dito dahil may misyon akong dapat gampanan. 
Maaalala rin niya ako. Manunumbalik ang memorya 
niya at makukuha ko ang talagang sa akin! Kulang 
na lang ay insert-an niya ng evil laugh ang naisip. 
Tumawa siya na parang baliw matapos halikan ang 
relos na kanina ay pinupunasan niya.

“Ayy, butiki!” Napalundag siya nang marinig ang 
boses sa likuran niya. Napalingon siya. Si Barney.

“What’s with the evil laugh?” angil ng lalaki at 
nakahalukipkip na nakatitig sa kanya. Mas matangkad 
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si Kirk kay Harris, pero mas matangkad pa rin ang 
huli kay Mari. Kung mala-Adonis si Kirk at ehemplo 
ng kaguwapuhan ng isang purong Pilipino dahil sa 
moreno nitong kutis, si Harris naman ay tulad ng mga 
modelo ng toothpaste o di kaya ay ka-partner ng mga 
artistang babae sa mga beauty product commercials 
sa mixed nitong lahi. Ngunit sa paningin ni Mari, 
mukha pa rin itong rapist.

“Ba’t ’andito ka?” Gulat na napaatras si Mari. 
Tinutukan niya ang nakabukang pintuan sakali mang 
kailanganin niyang liparin iyon mamaya.

“Just checking my place. Isa pa, bago ka lang dito, 
malay ko ba kung magkainteres ka sa mga gamit ni 
Kirk? Alam mo na…” Pahapyaw na ibinaba nito ang 
tingin sa mahigpit niyang hawak na Rolex.

Nagusot bigla ang mukha ni Mari. “Hoy, hindi 
po ako magnanakaw!” Ibinaba na niya ang relos at 
isinalansan ang mga huling gamit at lumabas na ng 
dressing room na iyon. 

Nakakunot-noong pinakiramdaman niya ang 
lalaking naglalakad ngayon sa likod niya at mukhang 
sinusundan ang kanyang bawat tapak. 

“Sinusundan n’yo po ba ako, Sir Barney?” 
Naiiritang lumingon siya muli rito.
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“Hindi kita sinusundan, talagang masikip lang 

ang pasilyo ng dressing room na ’to kaya bilis-bilisan 
mo. Isa pa, sinabi ko nang hindi Barney ang pangalan 
ko. Harris.”

Hindi siya nakaimik. Binilisan nga niya ang 
paglakad. 

“Ba’t mo nga pala ako iniwan sa hospital?” 
biglang tanong ng lalaki. 

Sira pala ito, eh. “Excuse me po. Hindi ko po kayo 
iniwan. Pumunta po kayo sa doktora ba ’yun. ’Tapos, 
binayaran ko na po ’yung mga bayarin. Hindi ko na 
po din ni-locate kung nasaang lupalop po kayo. At 
isa pa, nasa tamang pag-iisip naman po siguro kayo 
para umuwi nang mag-isa.”

“Wala kasi akong pera, tuloy nakisakay ako sa 
kaibigan ko…” usal nito at dumerecho na sa kusina. 
Namataan niya ang pagliwanag ng mukha ng lalaki 
nang madiskubreng may nakahandang pagkain sa 
hapag. Kumuha ito ng plato at kubyertos, pumuwesto 
sa dining table. Wala na siyang maisipang i-react kaya 
tumalikod na siya at babagtasin na sana ang quarters 
nila nang tawagin na naman siya ni Harris.

“Hoy, s’an ka pupunta?” puna nito.

“Sa kuwarto. Matutulog na.”



Scripts And Memories - Autumn Castillo
“Dito ka muna. Ipagtimpla mo ’ko ng kape,” 

kaswal nitong sambit. 

“Kasama ba sa kontrata ni Ate Maby ang 
ipagtimpla ang pinsan ni Kirk ng kape?” bubulung-
bulong niyang sabi sa likuran ng lalaki habang 
hinahanap ang garapon ng kape.

“Nasa itaas, ikalawang tokador,” sabat ng lalaki 
mula sa upuan nito. 

Madilim niya itong tinitigan mula sa likuran, 
lihim na nagdadasal na sana si Cyclops siya para 
masunog ito.  

Matatapos rin ito, Mari. Kape lang ’yan…

Dahil hindi niya pala abot ang sinasabi nitong 
tokador na nasa taas ng sink, hinablot niya ang isang 
stool sa gilid, umakyat siya habang tinititigan ang 
likod ng lalaking ang laki-laki ng kain. Nararadar niya 
iyon batay sa galaw ng mga balikat nito na parang 
mauubusan ito ng bukas sa pagsubo. Ibinalik na niya 
ang tingin sa tokador at ibinuka iyon nang biglang—

“Butikiiiiiii!” 

Nadinig ni Mari ang pagkalansing ng mga 
kubyertos sa plato bago pa man niya marinig ang 
pagkalabog ng sariling katawan sa sahig. Napairing 
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siya sa sakit.

—————

Nasa gilid ng sofa ang matabang pusang iyon at 
nagma-meow sa mukha niya habang kung saan-saan 
na dumadapo ang kamay ni Harris sa kanyang likod. 
Kasalukuyan siyang nakasubsob sa sofa.

“S’an… ’asan ang masakit?” In fairness, may pag-
aalala naman sa tono ng lalaki.

“Saang planeta ba galing ang bakulaw na pusang 
iyan at kailangan niyang lumabas ng tokador at 
luksuhan ang mukha ko!” impit niyang iyak, sa inis 
ay malakas niyang naitulak ang kamay ng lalaki at 
naupo na siya sa sofa. Humagulgol siya, “Papatayin 
ko ang pusang ’yan!”

“Don’t you dare kill Lilac!” Gimbal na dinampot 
ni Harris ang matabang pusang iyon. Persian cat. 
Hinimas-himas nito iyon at sa tingin niya, isang 
segundo siyang tinitigan nang masama ng pusang 
iyon.

“Magsama kayo ng amo mo!” she hissed at the 
cat.

Sa amusement niya, mabilis na tinabunan ni 
Harrris ng kamay nito ang isang tainga ng pusa. 
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“Huwag mo namang pagsalitaan ang pusa!”

Hindi malaman ni Mari kung matatawa siya 
habang umiiyak sa reaksyon ng lalaki. Para itong 
batang paslit. Mabuti na lamang pagsemplang niya 
sa sahig kanina ay ang puwetan niya ang pinaka-
napinsala.

“Ang sakit-sakit ng puwet ko, ang sakit sakit ng 
puso ko…” anas niya. Malaya na siyang nagpakawala 
ng luha habang maang na napatulala sa kanya ang 
binata maging ang pusa.


