
This Time Forever - Lyle Corinne

“Oh, no!” yamot na sambit ni Giane nang makatakas 
mula sa kanyang pagkakahawak ang kahuhuli pa 
lamang niyang isda. 

Isang oras na siyang nakatayo sa ilog na hanggang 
tuhod ang lalim, nag-iingat na huwag gumalaw upang 
hindi siya iwasan ng mga isda. Tuwing may lumalapit 
sa kanyang paa ay mabilis niya itong dinadakma. 

Mayroon s iyang da lawang nahul i  na 
nagpupumiglas sa loob ng basket na gawa sa 
maninipis na sanga. Siya mismo ang naghabi niyon. 
Ngunit maliit ang mga isdang iyon at kailangan 
niyang dagdagan. Pang-apat na iyong nakatakas, at 
labis siyang nanghinayang dahil malaki iyon.

Pinilit niyang manumbalik ang pasensya at 
muli ay hindi kumilos. Abril ngayon at tag-init. 
Underwear lamang ang kanyang suot sa ilalim ng 
isang manipis na tapis na ginawa niyang halter top 
dress pansamantala dahil ang kanyang mga damit 
ay nakasampay sa sanga ng ilang puno matapos niya 
iyong labhan sa ilog. 

Nabasa ang kanyang katawan dahil sa pakikipag-
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wrestling sa isda, kaya’t nang umihip ang malakas 
na hangin ay nilamig siya. Nang maglaon ay di na 
niya mapigilan ang kanyang panginginig, at tuluyan 
na siyang nawalan ng pag-asa na may mahuhuli pa.

Akma siyang aahon mula sa ilog nang may 
marinig na kaluskos ng mga tuyong dahon at 
nababaling sanga mula sa di kalayuan. Mag-iisang 
linggo na ang kanyang inilalagi sa kakahuyang iyon 
at mga hayop lamang ang kanyang nakakasalamuha 
kaya’t hindi niya ininda ang tunog. 

Nakapagtataka man na walang nagagawing tao 
sa ilog at sa masukal na kakahuyan, mas mabuti na 
iyon. Maigi kasi na walang makaalam na naroon siya.

Isang buwan at kalahati ang lumipas mula noong 
umalis si Giane sa kanila. Masakit lisanin ang tanging 
buhay na kinagisnan niya, pero alam niyang hindi na 
siya maaaring manatili pa roon at magpanggap na 
kagaya pa rin ng dati ang lahat. 

Hindi na niya kayang harapin ang apat niyang 
kapatid na pawang tumatawag sa kanya ng ‘Ate,’ ang 
kanyang ina na isinilang siya sa mundo gayong isa 
siyang malaking pagkakamali, o ang lalaki na buong 
buhay niyang kinilalang niyang ama gayong hindi 
pala sila magkadugo.
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Mula pa pagkabata ay napansin na niyang naiiba 

siya sa kanyang mga kapatid. Bagaman pareho sila 
ng sumunod sa kanya na kamukhang-kamukha ng 
kanilang ina, si Giane lang ang bukod-tanging kulot 
at golden brown ang buhok at kakaibang light brown 
ang mga mata, samantalang ang lahat ng kanyang 
mga kapatid ay tuwid ang buhok at kakulay ng langit 
sa gabi ang mga mata. 

Masyado ring mahaba ang hubog ng kanyang 
katawan. Noong labing-isang taon siya ay kasing-
tangkad na niya ang kanyang ina, at ngayong diez y 
ocho na siya ay hanggang balikat na lamang niya ito. 

Ilang beses niyang tinanong ang kanyang mga 
magulang kung bakit siya naiiba, ngunit paulit-ulit 
nilang isinantabi ang kanyang pagtataka o di kaya’y 
idinadaan sa biro ang pagsagot.

Makakalimutan na sana niya ang lahat ng iyon. 
Pinili niyang maniwala na aksidente ng genetics 
ang kanyang hitsura, na marahil ay mayroon silang 
ninuno na iba ang lahi at namana niya ang mga 
katangian nito. Ngunit isang buwan matapos idaos 
ang kanyang simple ngunit eleganteng debut ay 
ibinunyag sa kanya ng kanyang mga magulang ang 
katotohanan.

Noong dalaga pa ang kanyang inang si Beatrice 
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ay nagtrabaho ito sa ibang bansa. Isang gabi ay 
nagkayayaan ito at ang mga katrabaho na uminom. 
Hindi sanay si Beatrice sa alak ngunit pumayag 
ito sa isiping hindi ito pipilitin ng mga kasama na 
makipagsabayan kung hindi nito kaya.

Isang superior ng kanyang ina ang nagpakita 
ng labis na interes dito, at ini-order umano ito ng 
maiinom. Sa takot ni Beatrice na mainsulto ang amo 
ay tinanggap nito ang unang dalawang inumin, iniisip 
na kaya nitong dalhin iyon, planong tanggihan na 
ang mga kasunod. 

Pero nagkamali ito ng pag-estima sa tolerance 
sa alak. Saglit lang pagkaubos ng pangalawang baso 
ay umikot na raw ang paningin nito hanggang sa 
tuluyang nag-black out. 

Huli na ang lahat nang manumbalik ang ulirat ni 
Beatrice. Wala man itong maalala sa nangyari nang 
nagdaang gabi ay alam nito kung ano ang ibig sabihin 
ng pananakit ng pribadong parte ng katawan. Ang 
puri na pinakaingat-ingatan nito ay nanakaw rito.

Labis na kahihiyan ang idinulot ng pangyayari. 
Hindi na ito bumalik sa trabaho, at kung hindi 
pa nag-alala ang mga kaibigan nito at katrabaho 
ay baka nanatiling lihim ang lahat ng kasalanang 
nagawa rito. Ang mga kaibigan nito ang nagpursigi 
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upang mapagbayad ang salarin, at habang tuloy ang 
kaso laban sa lalaki ay nadiskubre ni Beatrice na 
nagdadalang-tao ito.

Alam nitong may batas sa lugar na iyon na 
nagpapahintulot sa mga biktima ng rape na ipalaglag 
ang dinadala. Labis man ang takot ni Beatrice para 
sa kinabukasan nito, hindi nito magawang suklian 
ng isa pang kasalanan ang nauna. 

Lubhang nadismaya ang pamilya ni Beatrice 
sa nangyari. Ipinadala nila ito sa probinsya sa 
pangangalaga ng isang tiyahing matandang dalaga, at 
doon ay ilang buwan itong nagdusang mag-isa. Ang 
tanging pinagkakaabalahan nito ay ang pagtulong sa 
tiyahin sa pamamahala sa maliit na plantasyon nito.

Dalawang buwan bago manganak si Beatrice 
ay nakilala nito si Mario Ravanes na siyang 
bagong tagapamahala ng lupain ng tiya ng dalaga. 
Nagdesisyon kasi ang matanda na kailangan nang 
mamahinga ni Beatrice bilang paghahanda sa 
panganganak, at dahil magiging abala rin ang tiyahin 
sa pag-aalaga sa pamangkin at sa bata ay kumuha 
na ito ng tauhan.

Noong una pa lang ay mabuti na ang pakikitungo 
nina Beatrice at Mario sa isa’t isa, at di nagtagal ay 
natuto muli si Beatrice na magtiwala. Kahit noong 
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nalaman na ni Mario ang lahat ng nangyari kay 
Beatrice mula mismo sa bibig ng babae ay hindi 
nagbago ang pakikitungo nito sa dalaga. 

Unti-unti ay may namuong pag-ibig sa pagitan ng 
dalawa. Naroon si Mario nang manganak si Beatrice, 
at nang maglaon ay inaya nitong magpakasal ang 
babae. 

Pinili nilang pareho na ilihim sa anak na 
pinangalanang Giane, hango sa pangalan ng tiya ni 
Beatrice na Margiana, ang katotohanan sa likod ng 
kanyang pagkatao, hanggang sa lumaki na siya at 
mapagtanto ng mga magulang na maiintindihan na 
niya ang lahat.

Marahil ay masyadong maaga na sabihin ang mga 
bagay na iyon sa isang labing-walong taong gulang na 
dalaga, ngunit alam ng mga ito na matapang si Giane 
at mas matandang kumilos kaysa sa kanyang edad. 

Ni minsan ay hindi nagkaproblema sina Beatrice 
at Mario sa pag-uugali ni Giane—matalino at 
responsableng bata, istrikta ngunit mapagmahal sa 
mga kapatid. At kahit pa maganda at napakaraming 
nagkakagusto, walang in-entertain na manliligaw ang 
dalaga dahil mas pinahahalagahan niya ang pag-aaral 
at ang pag-iipon ng pera mula sa part-time job.
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Habang nakikinig noon sa ibinubunyag ng mga 

magulang ay hindi umiimik si Giane. Hindi niya 
inisip na imposible ang sinasabi ng mga ito dahil 
alam niyang walang rason ang mga magulang para 
magsinungaling. Pinatapos niya ang dalawa sa 
pagsasalita na walang isinasabad na kahit anong 
katanungan. Sa mata ng kanyang mga magulang ay 
tila napaka-rasyonal at mature ng naging reaksyon 
ni Giane. 

Tumango siya nang sabihin ng mga itong walang 
magbabago kahit lumabas na ang katotohanan. 
Hindi man si Mario ang tunay niyang ama, hindi 
iyon hadlang, noon, ngayon, o kahit kailan pa, upang 
maging iba ang turing nito sa panganay. Anak pa rin 
siya nito.

Isang napakalaking tinik ang nabunot sa mag-
asawa nang lumapit sa mga ito si Giane upang 
yumakap nang mahigpit. Bagaman walang-imik, tila 
sapat na ang yakap na iyon bilang pahiwatig ukol sa 
nararamdaman ng dalaga. 

Pero noong gabing iyon, habang panatag at 
mahimbing ang tulog ng lahat, nag-empake si Giane 
ng ilang gamit, at dala ang kanyang naipon ay umalis 
siya nang walang anumang intensyong bumalik pa.

Kung saan-saan siya napadpad. Wala siyang 
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kahit anong plano kung saan siya pupunta dahil mas 
madali siyang matutunton kapag iisang direksyon 
ang kanyang tinahak. 

Sa umaga ay naglilibot siya na parang isang 
turista sa matataong lugar upang hindi siya maging 
kapansin-pansin. Kung hindi naman ay naghahanap 
siya ng tahimik na lugar upang pagpalipasan ng oras 
pag gustong mapag-isa. 

Sa gabi ay sumasakay siya ng bus patungo sa 
malalayong lugar, at sa anim hanggang sampung 
oras na biyahe niyon ay natutulog siya. Sa muling 
pagmulat ng kanyang mga mata, nasa ibang siyudad 
o bayan ulit siya. Sakaling may econo-hotel sa lugar 
ay nagrerenta siya ng kuwarto, ngunit hindi siya 
nagtatagal nang higit sa tatlong araw. 

Hindi niya maikakaila na natatakot siya sa 
kanyang ginagawa. Maraming masamang puwedeng 
mangyari, kaya naman laking pasasalamat niya na 
mula pagkamusmos ay pinag-aral siya at ang mga 
kapatid niya ng martial arts. Akala niya noon ay 
wala lang iyon. Ngayon ay alam na niya na nais ng 
kanilang ama na bigyan sila ng sandata sakaling may 
magtangka ng masama sa kanila. 

Hindi pa naman niya kinailangang gamitin ang 
kanyang natutunan. Pero wala man siyang problema 
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sa kanyang kaligtasan, unti-unti nang nagiging 
problema ang kanyang pitaka dahil malapit nang 
maubos ang laman niyon. 

Kaya parang itinakda ng tadhana nang mapadpad 
siya sa isang maliit na nayon at nadiskubre niya ang 
isang parte ng kagubatan na ideyal paglagian. 

Sa lugar na iyon lamang ulit siya nakadama ng 
kaligayahan. Habang nagpapaikot-ikot siya sa isla ng 
Luzon ay bitbit niya ang sakit ng katotohanang bunga 
siya ng pagkakamali, at ang kanyang tunay na ama 
ay isang hayop na malamang ay nakalaya na mula 
sa bilangguan. 

Wala siya ni katiting na pagnanais na makilala 
ito. Ang gusto niya ay bumalik sa nakaraan kung saan 
siguradong-sigurado siya na anak siya ng kanyang 
kinilalang ama.

Habang naglalakad si Giane patungo sa kanyang 
kampo upang kuhanin ang army knife at umpisahan 
nang linisan ang nahuli, narinig ulit niya ang kaluskos 
at mas malapit na iyon. 

Sa pagkakataong iyon ay nagmasid na siya, at 
noon niya nakita ang isang lalaking nakatayo sa 
likod ng isang puno, kalahati lamang ng katawan 
ang nakausli na wari’y nagtatago. 
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May hawak itong dilaw na disposable camera at 

naka-focus iyon sa kanya.

—————

Wala pang isang oras nang makarating si Pio 
kasama ang nakababatang kapatid na si Mari sa 
bahay ng kanilang Tita Virgie at Tito Angel ay gusto 
na kaagad niyang lumabas. Bitbit ang isa sa mga 
cameras niya, umalis siya ng bahay, hindi pinansin 
ang kapatid nang pasigaw nitong itanong kung saan 
siya pupunta. Sa kotse pa lang kasi ng kanilang Tito 
Angel ay buwisit na siya kay Mari, saksakan kasi ng 
dami ng reklamo. Madami raw itong pinlano kasama 
ang mga kaibigan but there she was, stuck in the 
middle of nowhere. 

Binara pa nito ang kanilang Tita Virgie. 
Naghihintay ang matanda sa bahay kasama ang mga 
anak imbis na sumama sa pagsundo sa kanila dahil 
hindi pa bumabalik ang kasambahay ng mga ito. 

Naiinis si Pio kay Mari na para bang dahil lang 
hindi ito makakapag-telebabad ay katapusan na ng 
buhay nito.

Napailing siya habang naaalala ang kapatid, 
nagtataka kung paanong ibang-iba ang ugali nila 
gayong pareho naman sila ng pinanggalingan. 
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Taon na nang huli silang magpunta rito. 

Excited siya na masilayan ang kakaibang ganda ng 
countryside, lalo’t nag-aaral siya ng photography sa 
kolehiyo at iba na ang kanyang pagtingin sa bagay-
bagay.

Malawak ang lupang pag-aari ng kanyang Tito 
Angel, at sakop nito ang isang maliit ngunit masukal 
na kagubatan sa kabilang dako ng lupang sakahan. 
Madalas siyang maglibot doon noong bata siya, at 
iyon din ang pinakana-miss niya sa lugar kaya doon 
siya pumunta upang matakasan ang kapatid. Takot 
ito sa gubat na iyon at hindi siya nito susundan.

Lango siya sa tanawin sa gubat, at sunud-sunod 
ang pag-snap niya ng litrato sa kung saan-saan. 
Dinala siya ng kanyang mga paa malapit sa ilog na 
pinagtatampisawan niya noon, at doon niya inabutan 
ang isang wood nymph na naglalaro sa tubig.

Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Totoo palang 
mayroong mahiwagang nilalang na namumuhay 
kasama ng mga tao, at talagang hindi niya maisip 
na karaniwang tao nga iyong babae dahil sa ganda 
nito. Krema ang balat nito at hanggang baywang ang 
golden brown nitong buhok. 

Walang anu-ano’y itinaas niya ang camera at 
kinuhanan ito ng litrato, ngunit masyado siyang 



This Time Forever - Lyle Corinne
malayo at walang zoom function ang hawak niya. 
Nainis siya sa sarili dahil hindi niya binitbit ang SLR 
camera niya na mayroong lente. Kapag naman umalis 
siya para kunin iyon, baka magtago na ang nympha 
at mawalan siya ng pagkakataong makuhanan ito.

Tahimik siyang nagtago sa pinakamalapit na 
puno sa tabi ng ilog saka muling kinuhanan ng litrato 
ang nympha, ngunit huli na ang lahat. Nakatunog 
na ito. 

Kita niya ang panlilisik ng mga mata ng babae 
nang mamataan siya sa likod ng puno. Dahan-dahan 
upang hindi ito matakot, umalis siya sa pinagtataguan 
at lumapit. Inakala ni Pio na tatakbo ito papalayo 
upang magtago, ngunit kabaliktaran ang nangyari. 

Nahinto ang binata sa aktong paglapit. Sa hitsura 
kasi ng pagtakbo ng babae sa kanyang direksyon, 
maging sa matinding galit sa mukha nito, para itong 
sumusugod sa isang kalaban. At si Pio ang kalaban 
na iyon.

Blanko ang isip ni Pio habang nararamdaman 
ang mahigpit na hawak ng babae sa kanyang braso, 
tapos naitanong niya sa sarili kung bakit umiikot 
ang paligid. Napagtanto niyang ibinabalibag siya 
ng babae nang humampas na ang kanyang buong 
katawan sa lupa.
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“What were you doing? Pervert!” gigil na sigaw ng 
babae sa nakahandusay na lalaki habang pinipilipit 
ang brasong hawak. 

Dahil sa matinding sakit sa buong katawan lalo 
na sa braso ay agad naintindihan ni Pio ang kanyang 
pagkakamali. 

Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng isang 
dalagang hindi niya kilala sa kagubatan na ito, pero 
hindi ito nanggaling sa mundo ng mga imortal gaya 
ng kanyang unang akala, maliban na kung marunong 
pala talaga mag-Ingles at mag-judo ang mga nasa 
engkantadong mundo. 

“I-I’m sorry! Maniwala ka, hindi ako manyak!” 
tangkang paliwanag ni Pio. 

Hinigpitan pa ng babae ang pagpilipit sa kanyang 
braso. Halos maluha na siya sa sakit. Gayunman ay 
hindi niya napigilan ang humanga. Sa edad na diez 
y nueve ay malaki ang katawan ni Pio kaya hindi 
biro ang kakayahang ipinakita ng babae sa ginawang 
pagbalibag sa kanya. 

“Huwag ka nang magmaang-maangan! Kung 
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hindi ka manyak, bakit mo ’ko pinapanood? May 
camera ka pa!”

“Let me explain! A-akala ko wood nymph ka! 
Paano kasi magkakaroon ng babaeng gaya mo sa 
gubat na ’to unless hindi ka tao? But believe me, alam 
ko nang mali ako. Taong-tao ang lakas mo. P-puwede 
mo na ba ’kong bitawan? Please, ang sakit-sakit na,” 
pakiusap ni Pio. 

Binigyan ng babae ng one last twist ang kanyang 
braso bago siya tuluyang binitawan, saka ito umatras 
papalayo. 

Noon na-realize ni Giane na nabuksan ang suot 
na tapis at kitang-kita na underwear lang ang suot 
niya. Umakyat ang dugo sa kanyang mukha, at sa 
nakikita niyang matinding blush din sa mukha ng 
lalaki, alam niyang nakapagnakaw ito ng sulyap, 
sinasadya man o hindi.

Magalang na iniwas ni Pio ang tingin habang 
nagkukumahog ang babae sa paghablot sa T-shirt at 
shorts na nakasampay. 

Hindi naman inalis ni Giane ang tingin sa lalaki 
habang nagbibihis, kahit na ba hindi ito kumikilos at 
nakatalikod na sa kanya.

“Okay ka na ba?” tanong ni Pio nang tumagal 
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ang katahimikan. 

Tapos nang magbihis si Giane at hawak na niya 
ang kanyang Swiss knife, ngunit nanatili siya sa 
kanyang kampo at hinintay lang ang sunod na kilos 
ng lalaki. 

Kahit kasi mukhang disente ito, nahihirapan 
siyang lunukin ang paliwanag nito na napagkamalan 
siya nitong isang diwata. Tantiya niya ay matanda 
lamang ng isa o dalawang taon sa kanya ang lalaki. 
Nakakatawa kung sa edad nitong iyon ay naniniwala 
itong may mga diwata. Kung nagsisinungaling ito, 
ibig sabihin ay tama siya at isa itong common pervert.

“Hindi ka pa ba aalis? May kutsilyo ako, at hindi 
ako mag-aatubiling gamitin ’to kung may balak kang 
masama.” 

Tumawa ang lalaki saka lumingon saglit, tila 
sinisigurong bihis na siya bago humarap. 

“I know you won’t hesitate to defend yourself. 
Maniwala ka, alam ko,” natatawa nitong saad. “Pero 
kailangan kong itanong kung sino ka at kung ano’ng 
ginagawa mo dito. Alam mo bang private property 
ang gubat na ’to?” 

Hindi sumagot si Giane. 
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Sinubukang lumapit ni Pio ngunit mabilis na 

itinaas ng dalaga ang hawak nitong patalim. 

“I’m sorry I scared you earlier, pero hindi ko 
intensyon na saktan ka. Won’t you trust me?” 

“Pagkatapos ng ginawa mo? Why on earth would 
I trust you? At kung private property ’to, ano’ng 
ginagawa mo dito?” singhal ng babae.

“Pamangkin ako ng may-ari, at masuwerte kang 
ako ang nakakita sa ’yo. Sakahan ang palibot ng 
gubat na ito. I’m not saying the farmers here are not 
to be trusted, pero paano kung may magawing lalaki 
na sadyang maitim ang budhi at gawan ka niya ng 
masama? Hindi ka ba natatakot?”

“Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Nakita mo 
naman, di ba?”

“Pero nag-iisa lang ako. I’m sorry to be blunt 
pero kung ilang lalaki ang susugod sa ’yo nang sabay-
sabay, wala kang laban. You’ll probably get raped and 
killed.”

Nang marinig ni Giane ang salitang ‘rape’ ay 
para siyang binagsakan ng higanteng bato sa sakit 
na nadama. Mula noong ipagtapat ng kanyang 
mga magulang na isa siyang anak na resulta ng 
panggagahasa, pinilit niya ang sarili na maging 
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matatag at huwag isipin na kasalanan niya iyon. 
Hindi niya hinayaan ang sarili na umiyak at proud 
siya sa bagay na iyon. 

Ngunit bakit sa ganitong sitwasyon napili ng 
kanyang tapang na lisanin siya? Bakit ngayon pa 
na kaharap niya ang isang estranghero naisipang 
pumatak ng kanyang luha hanggang sa nabulag na 
siya ng mga ito?

Nang makita ni Pio ang pagragasa ng luha ng 
babae ay dali-dali niya itong nilapitan saka inakay. 
Saglit itong nagpumiglas ngunit hindi pumayag si 
Pio na kumalas ito mula sa yakap niya. 

Dala ng sobrang pagod both physically and 
emotionally, mabilis natanggap ni Giane ang 
pakikiramay ng estranghero. Malabo man sa kanyang 
pag-iisip kung bakit, sa kaibuturan ng kanyang puso 
ay alam niyang mapagkakatiwalan nga ang lalaking 
ito.

Si Pio naman ay halos sipain na ang sarili dahil 
sa pag-aakalang napaiyak ang babae sa mga sinabi 
niya. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin, at 
nang hindi pa rin ito tumigil ay nangahas siyang 
haplos-haplusin ang likod nito bilang pampakalma. 

Matagal bago naubos ang ilang linggong inimbak 
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na luha ni Giane. Masakit man na humarap muli sa 
kanyang pamilya, gusto na niyang bumalik dahil miss 
na niya ang mga ito. Marahil ay labis ang pag-aalala 
ng kanyang mama. Baka hindi na ito makakain o 
makatulog sa kaiisip kung ano ang nangyayari sa 
kanya. 

Siguro ay hinahalughog ngayon ng kanyang 
papa ang buong Pilipinas para mahanap siya at 
maibalik sa kanila. Alam niyang galit ito kaya’t hindi 
siya magtataka kung mawawalan na ito ng tiwala sa 
kanya. 

Malamang din na ang karaniwang magulo at 
maingay na bahay nila ay tahimik at nagluluksa dahil 
hindi maintindihan ng kanyang mga kapatid kung 
paano nagawang maglayas ng kanilang Ate Yan. 

Ngunit sabik man sa kanyang dating buhay ay 
desidido siya na huwag bumalik. Buong buhay niya 
ay sigurado siya sa kanyang pagkatao, na siya si Giane 
Ravanes, anak nina Mario at Beatrice at kapatid nina 
Ibelle, Marco, Patrice, at Lucille. Ngayon ay ni hindi 
niya alam kung anong pangalan ang dapat niyang 
gamitin.

Makalipas ang labinlimang minuto ay unti-unting 
tumahan si Giane. Buo na muli ang kanyang lakas 
ng loob. Kasabay ng pagbabalik niyon ay ang pagka-
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conscious niya sa sitwasyon. Patuloy sa banayad na 
paghaplos sa likod niya ang isang kamay ng lalaki. 

Gusto niyang magalit at ibalibag muli ang binata 
dahil sa pangangahas nito, ngunit nakatulong nang 
malaki ang presensya nito upang kumalma siya. 
Pinili na lamang niyang kumawala at humakbang 
papalayo rito.

“S-sorry… and thank you, um…” Tiningnan ni 
Giane nang masinsinan ang kasama at napansing 
magandang-lalaki ito. Mahaba ang mukha at 
kuwadrado ang panga. Banaag sa mga mata nito 
ang kaamuan habang ang mga labi ay may bakas ng 
kapilyuhan. 

Malamang hindi ito nauubusan ng mga babaeng 
umaaligid dito. Siguro ay normal para rito ang 
pagpapatahan sa isang babae. 

Inakala ni Pio na ang pananahimik ni Giane 
ay dahil naghihintay ito na magpakilala siya kaya 
nagpaunlak siya. 

“Pio ang pangalan ko, Pio Aragon. Ikaw?” masuyo 
niyang tanong. Sinagot siya ng babae ng isang iling. 
“Hindi ka magpapakilala?” Umiling muli ito. “Eh, ano 
ang itatawag ko sa ’yo?”

“Wala. Bakit mo kailangan ng itatawag sa ’kin?” 
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Hindi intensyon ni Giane ang magtaray pero ganoon 
ang nangyari. Ano pa ba kasi ang habol ng taong ito?

“You can’t possibly think I’ll let you stay here? 
Pero kung ayaw mong sabihin ang pangalan mo, hindi 
kita pipilitin. I’ll just call you Nympha. How’s that?”

Napabungisngis si Giane. “Nympha? Paninindigan 
mo ’yung kuwento mo na akala mo isa akong wood 
nymph? I still don’t believe you, pero oo, I fully expect 
na hahayaan mo ako dito. Paubos na ang pera ko. 
Wala akong ibang puwedeng puntahan kahit gustuhin 
ko pa.”

“Okay, naiintindihan ko na ang sitwasyon. 
Naglayas ka sa inyo at ayaw mong sabihin ang 
pangalan mo dahil baka matunton ka ng mga 
naghahanap sa ’yo. I get it, and I’m going to respect 
your decision. Pero hindi pa rin kita puwedeng 
hayaan dito.” 

Hindi masabi ni Pio kung simpatya lang ba ang 
dahilan kung bakit gusto rin niyang manatiling lihim 
ang kinaroroonan ng dalaga, pero naisip niya na kung 
siya ang nasa sitwasyon nito, hindi lang balibag ang 
aabutin ng taong magsusumbong sa kanya sa pamilya 
niya. Nag-isip siya ng paraan para mapaalis si Giane 
sa lugar na iyon at mailayo ito sa parehong peligro 
at pagkakadiskubre. The answer hit him at once.
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“Kailangan mo ng trabaho?” tanong ni Pio.

“Oo. But I told you, hindi ko puwedeng sabihin 
ang pangalan ko. Sino ang magha-hire sa isang taong 
ayaw magpakilala?”

Si Pio naman ang umiling. “Hindi issue ’yon. 
Sasabihin ko kina Tito at Tita na i-hire ka bilang stay-
in maid. Ayos lang ba sa ’yo?”

“O-oo. Kung pupuwede,” nag-aalangang pakli ni 
Giane. Napakadaling isipin na may ibang binabalak 
ang binatang ito kaya ganoon na lamang ang concern 
sa kanya, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang intuition. 

Pakiwari niya, si Pio iyong klase ng bata na hindi 
maatim na iwan ang isang kuting na kailangan ng 
kukupkop at hanggang sa nagbinata ay bitbit nito 
ang ugaling iyon. Mahirap paniwalaan na mayroon 
pa talagang ganitong lalaki sa mundo—inosente at 
may ginintuang puso.

“Good!” masayang tugon ni Pio saka nag-
umpisang tumakbo paalis. “I’ll be back!” sigaw pa 
nito bago tuluyang maglaho sa kakahuyan.

Napailing si Giane pagkatapos ay napatawa.

He’s such a boy, naisip niya. 

Hindi ba’t kasasabi pa lang nito na delikado ang 
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mag-isa sa kagubatan? Pagkatapos ay iniwan siya 
nito nang hindi man lang nililinaw kung kailan ito 
babalik. Ngunit pagkaisip na pagkaisip pa lang doon 
ni Giane ay namataan niyang muli si Pio na pabalik 
sa kanya ang takbo.

“You know what? Let’s go there now, together.”

—————

Iniempake ni Giane ang kakaunti niyang gamit 
habang si Pio ay naiintriga sa basket na ginawa niya 
at sa laman niyon.

“Nasa ilog ka kanina dahil nanghuhuli ka ng 
isda?” Magkahalo ang mangha at aliw sa mukha 
ni Pio na ikinainis ni Giane. Tuluyan itong tumawa 
nang makita ang pagsimangot niya. “I’m starting to 
feel bad about taking you away from here, mukhang 
nag-e-enjoy ka.”

“Ha-ha,” yamot na sambit ni Giane. “Kung tapos 
ka nang pagtawanan ako, halika na sa inyo.”

Sa paglalakad nila ay inusisa ni Pio kung paano 
ang naging buhay ni Giane sa kagubatan. “Wala akong 
nakitang tent, ibig sabihin sa lupa ka natutulog? Hindi 
ba maginaw? Papaano ’yung mga insekto?”

“Isang linggo pa lang ako dito kaya hindi pa 
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naninigas ang mga buto ko. ’Tsaka marunong akong 
gumawa ng apoy at sapat na ’yon para itaboy ang 
mga insekto. Kanina ko lang naisipan manghuli ng 
isda, bago ’yon naghahanap ako ng mga prutas o kaya 
ugat na puwedeng makain.”

“Wow. Parang ang saya. So, isang linggo ka pa 
lang nawawala sa inyo? Malapit ka lang ba dito 
nakatira?”

Umiling si Giane. “Mahigit isang buwan na. 
Malayung-malayo mula rito ang kinalakihan ko.”

Napansin ni Pio na hindi gusto ni Giane na 
pag-usapan pa ang bagay na iyon kaya’t tahimik 
sila hanggang makalabas ng gubat at makatawid sa 
sakahan patungo sa bahay ng kanyang tito at tita.

Nang makita ng mga kaanak ni Pio ang kabuntot 
niyang dalaga ay nanlaki ang mata ng mga ito, lalo 
na iyong kay Mari na nalaglag pa ang panga. Kahit 
pa mukhang ilang linggong namalagi sa kagubatan 
ang hitsura ng babae—at nalaman nila na ganoon 
nga talaga ang nangyari—ay kapansin-pansin ang 
ganda nito. 

Halos hindi makapagsalita ang mga kamag-anak 
ni Pio sa pagkagulantang dahil hindi tumitigil sa 
pagpapaliwanag ang pamangking lalaki na kailangan 
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ni “Nympha” ng trabaho at kung maaari ba nila itong 
kunin bilang stay-in maid nang hindi tinatanong kung 
sino ito at kung bakit ito nandoon? 

Pinanood ni Giane ang naganap na debatihan sa 
pagitan ng mag-asawa gamit lamang ang expressions 
sa mukha ng mga ito. Sanay siyang magbasa ng 
ganitong komunikasyon dahil madalas iyong gawin 
ng mga magulang niya. 

Una ay bahagyang nagsalubong ang kilay ng 
dalawa, tila kapwa tinatanong ang isa’t isa kung ano 
ang dapat nilang gawin. Pagkatapos ay tumaas ang 
mga kilay ng babae: Okay lang siguro. 

Kumunot naman ang noo ng lalaki: May binata 
tayo sa bahay, maglalapit tayo ng dalaga? 

Ibinaling ng ginang ang ulo sa direksyon ng 
ipinakilalang si Mari: ’Andito naman ang kapatid ni 
Pio, ’andito rin tayo at ang mga bata. 

Nanliit ang mata ng asawa nito: Hindi natin siya 
kilala, baka magsisi tayo sa pagpapatira sa kanya dito. 

Tumango nang bahagya ang babae: Kung 
mangyari man ang ikinatatakot mo, it would be a 
lesson learned, but for now, let’s give her a chance. 

Sumagot din ng tango ang lalaki: Tama ka, baka 
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pag hindi natin siya kinupkop ay kung saan pa siya 
mapadpad at lalo pang mapasama.

Nakangiti na si Giane bago pa man sabihin ni 
Tita Virgie sa kanya na tanggap na siya. “But can 
you really do housework, honey? Mukha kang… 
mayaman.”

Ipinangako ni Giane na marunong siyang 
magtrabaho at agad niya iyong pinatunayan. Mabilis 
siyang naligo sa banyo ng kuwartong ginagamit ng 
kasambahay ng mga itong napasarap sa bakasyon at 
maaari nang sisantehin, pagkatapos ay nagprisinta 
sa mag-asawa na siya na ang magluluto ng kanilang 
tanghalian.

Isang subo pa lang ng kanyang inihain ay bumilib 
na ang lahat sa kakayahan niya. Hindi pormal 
ang pakikitungo ng pamilya ng mga ito sa mga 
kasambahay kaya kasabay nilang kumain si Giane. 
Nakita niya ang panibagong palitan ng mag-asawa 
ng saloobin na hindi gumagamit ng salita. 

Tumaas ang isang kilay ng may-bahay: I bet you’re 
glad we hired her. 

Isang maliit na ngiti ang sumibol sa bibig ng 
asawa nito: Oo na. 

Ikinatuwa ni Giane na nasiyahan sa kanya ang 
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kanyang mga amo. 

Siguro hindi marunong magluto ’yung dati nilang 
kasambahay, naisip niya. 

Ngunit di nagtagal ang kanyang pagkatuwa dahil 
naalala niya ang dahilan kung bakit marunong siyang 
magluto at magtrabaho sa bahay. Ang kanyang ina 
ang nagturo ng lahat ng ito sa kanya. 

Kahit kailan ay hindi nag-hire ng katulong ang 
kanilang mga magulang kaya’t mula pagkabata ay 
independent silang magkakapatid, lalong-lalo na si 
Giane na siyang umako ng responsibilidad sa bahay 
nang magdesisyon ang kanyang ina na bumalik sa 
pagtatrabaho upang pag-ipunan ang pagpasok nila 
sa kolehiyo. 

Ngunit si Giane ay hindi na babalik sa kolehiyo. 
Mauuwi lang sa wala ang pagsisikap nila. 
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Madalas wala sa bahay tuwing umaga si Pio dahil 
sinita ito ni Giane. Pinaka-busy kasi siya kapag umaga 
at ayaw niyang ginagambala siya ng binata nang 
ganoong oras. Bilang kapalit, nangako siya kay Pio na 
sasama rito sa mga hapon na wala siyang kailangang 
gawin. 

May alinlangan man sa maaaring patunguhan 
ng inosenteng relasyon ng dalawa ay naiintindihan 
ng mag-asawa ang pagiging malapit nina Pio at 
‘Nympha’ sa isa’t isa dahil magkalapit ang edad ng 
mga ito. 

Pero si Mari ay labis ang pagtatampo dahil 
madalas itong naiiwan na mag-isa. Lagi siya nitong 
sinusungitan kaya’t kahit gusto ni Giane ay hindi niya 
ito magawang makasundo.

“Pasensya ka na kay Mari,” isang araw ay sabi 
sa kanya ni Pio habang nakaupo sila sa tabi ng ilog 
kung saan sila nagkakilala. 

Bago sila umalis kanina ay niyaya ni Giane na 
sumama si Mari, ngunit “Hmph!” lamang na may 
kasamang irap ang tugon nito.

3
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Ngumiti si Giane. “I wish I could say na sanay 

na ’ko, pero ’wag kang mag-alala, okay lang sa ’kin.”

“May mga kapatid ka rin ba?” 

Hindi ito ang unang beses na sinubukan ni Pio 
na magtanong tungkol sa buhay ni Giane. Minsan ay 
pinapaunlakan siya ng dalaga at sumasagot, ngunit 
kadalasan ay hindi. Akala ni Pio ay hindi na naman 
ito sasagot dahil matagal ang pananahimik nito.

“Panganay din ako kagaya mo, apat ang kapatid 
ko.” 

Nanlaki ang mga mata ni Pio, bukod sa sumagot 
ito ay nakakagulat din para sa kanya ang laman ng 
sagot na iyon.

“Lima kayo? Ang dami. Kumusta naman ang 
malaking pamilya?” 

Bumuntong-hininga si Giane. “Magulo, madalas 
nakaka-stress, lalo kapag nag-aaway ’yung dalawang 
bunso ’tapos dinadagdagan pa ng kuya nila. ’Yung 
sumunod sa akin, masyadong mabait. Kapag lumalala 
ang mga away, umiiyak siya kahit wala namang 
ginagawa sa kanya. Pero dahil doon, magbabati ang 
lahat.” 

Naaliw si Pio sa kuwento ni Giane. “Eh, ikaw, 
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ano’ng ginagawa mo pag may nag-aaway?”

“Wala, hinahayaan ko lang sila.” Natawa si Pio 
sa kanyang sagot.

“And here I thought you’re the responsible type,” 
pailing-iling niyang sambit.

“Hindi ko puwedeng gamitin palagi ang authority 
ko. Pag nasanay sila kaagad sa ’kin, paano na? Akala 
mo ba sa lahat ng pagkakataon makikinig sila? 
Tinitipid ko ’yung authority para sa mga bagay na 
importante talaga. ‘Choose your battles’ ang strategy 
ko.” 

Saglit nanahimik si Giane, bakas na naman sa 
mukha ang kalungkutan na nahaluan ng pagkabahala. 

“Although now I don’t think I’ll have any authority 
left… I’m so stupid! Papaano kung gayahin ako ng 
mga kapatid ko at maglayas din sila for every little 
thing?”

Nanginginig ang mga kamay ni Giane dahil sa 
sobrang galit sa sarili. Ngayon lang niya napagtatanto 
ang extent ng posibleng consequences ng ginawa 
niya. Akala niya ay siya lamang ang maaapektuhan 
niyon ngunit hindi.

Bahagya siyang napapitlag at nanumbalik sa 
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sarili nang maramdaman niya ang pagkuha ni Pio sa 
kanyang mga kamay. Pinanood niya ang paulit-ulit na 
pagdampi ng mga hinlalaki ng binata sa magkabila 
niyang palad na para bang sa ibang mga kamay nito 
iyon ginagawa, kahit pa dama ng kanyang buong 
katawan ang mumunting paghaplos nito.

“Pero hindi naman ‘little thing’ ang dahilan mo 
kaya ka umalis, tama ba?” 

Derecho ang tingin ni Pio sa mga mata ni Giane. 
Nakita ng dalaga na kahit ano pang dahilan ang ibato 
niya rito, totoo man o gawa-gawa lang, maniniwala 
sa kanya si Pio dahil nagtitiwala ito nang lubos sa 
“Nympha” na nakilala nito.

“Giane,” kanyang naisambulat. 

Split-second bago bumukas ang kanyang bibig ay 
wala siyang ideya kung ano ang kanyang sasabihin. 
Siya man ay nagulat na ang totoong pangalan niya 
ang kanyang binigkas.

“What?” gulat na tanong ni Pio. Parang narinig 
niya ang sinabi ni Giane pero para ding hindi. 
Nahihirapan siyang maniwala na three weeks after 
nilang magkakilala, malalaman na niya ang totoong 
pangalan nito.

Napalunok si Giane bago niya inulit ang sinabi. 
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“Giane ang pangalan ko. Giane Ravanes.”

Matagal na nagtinginan ang dalawa, kapwa 
nilalasap ang sandali dahil alam nilang pareho na 
hindi lamang simpleng pagpapalitan ng pangalan 
ang naganap. 

Pagkuwa’y naramdaman ni Pio na bumalik ang 
panginginig ng mga kamay ni Giane, ngunit alam 
niyang hindi na iyon dala ng galit. Binigyan niya ang 
dalaga ng isang malokong ngiti.

“Ano ’yon? Dyi-an?” Sinadya ni Pio na maliin ang 
bigkas sa pangalan nito dahil alam niyang maiinis 
ang kaibigan. Natupad ang pakay niyang ibsan ang 
kaba nito dahil biglang nawala ang ngatal sa mga 
kamay ng dalaga.

“Gi-yan,” mariin nitong tugon.

“Gi-an nga,” natatawang sambit ng binata na 
mali pa rin.

“Gi-yan! Kagaya ng Pio, may ‘y’ din sa unahan 
ng vowel,” yamot na paglilinaw ng dalaga.

“Aah. Eh, di Gyi-yan.” 

Napansin na ni Giane na nananadya lamang ang 
lalaki.
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“Whatever, Pyi-yo,” ganti ng dalaga sabay haklit 

ng mga kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki, 
pagkatapos ay tumayo na. “Tara na, baka naghahanap 
na ng merienda ’yung mga bata.”

“Wait!” Inangat ni Pio ang camera na nakasabit 
sa kanyang leeg at saktong paglingon ni Giane ay 
kinuhanan niya ito ng litrato.

Umiiling si Giane pero nakangiti ito. “Hindi ka pa 
ba nagsasawa? Ilang beses mo na akong nakuhanan 
ng litrato, ah.”

“Ba’t naman ako magsasawa, eh, ang ganda-
ganda ng model ko? Smile, Giane,” utos nito habang 
nakaangat na naman ang camera. 

At dahil sa wakas ay tama na ang bigkas ni Pio 
sa kanyang pangalan, madali niya itong nasunod.

“Ikaw naman.” Kinuha ni Giane ang camera mula 
sa kanya at itinaas iyon. “Smile, Pio.”

—————

Ang litrato ni Pio na may pilyong ngiti sa labi ang 
pinaka-una nilang na-develop nang sumunod na gabi. 

Humingi ng pahintulot si Pio sa tito at tita nito 
na pansamantalang gawing darkroom ang guest 
bathroom at doon ay pinanood ito ni Giane sa 
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pagtatrabaho. 

Aliw na aliw ang dalaga sa panonood sa unti-
unting paglinaw ng mga larawan habang nakasipit 
ang mga iyon sa alambre, pagkatapos ay biglang 
matatawa sa laman ng litrato. 

Kaya pala madalas niyang maramdaman na 
may nagmamasid sa kanya habang nagtatrabaho sa 
umaga ay dahil mayroon nga talaga. Akala kasi niya 
ay napa-paranoid lang siya na kahit anong saglit ay 
matutunton na siya ng kanyang pamilya.

Napakaraming moments ang panakaw na 
kinuhanan ni Pio, malamang ay mula sa malayo 
dahil hindi niya ito napansin sa paligid noong mga 
panahong iyon. Ultimo pag-aagiw niya ng dingding 
ay kinuhanan nito, maging ang mga kakatwang 
scenes gaya ng pagbelat sa kanya ni Mari habang 
nakatalikod siya rito.

“Personal Stalker ko ba ang gusto mong maging 
pag-graduate mo?” pabirong tanong ni Giane. 
Tatawa-tawa siya ngunit seryoso ang ibinigay na 
tingin sa kanya ni Pio.

“Depende. Payag ka ba maging Personal Stalkee 
ko?” 

Napakasimple ng pahayag ni Pio, at sa una ay 
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parang walang ibig sabihin, ngunit naiintindihan ni 
Giane ang totoong laman ng mga salita, at sa sobrang 
kaba ay iniwas niya ang kanyang paningin sa binata. 

“Don’t,” mataman na sambit ni Pio, kalahating 
pag-uutos at kalahating pagsusumamo na huwag 
siyang umiwas dito. Tinanggal nito ang gloves sa mga 
kamay saka marahang hinaplos ang mukha ni Giane. 
Napaling muli rito ang paningin ni Giane. “What’s 
your answer?”

Dahan-dahan iniangat ni Giane ang kanyang 
kamay at ipinatong iyon sa kamay ni Pio na nakadampi 
sa kanyang pisngi. Nanginginig man sa kaba ay buo 
na ang kanyang loob. 

Noon pa man ay praktikal na siya kaya’t hindi 
siya nag-entertain ng manliligaw sa pag-iisip na 
hassle ang makipagrelasyon. 

Pero iba si Pio. Hindi niya kailangang pilitin 
ang sarili niya upang umibig dito. Pikit-mata siyang 
tumango. 

Magkahawak pa rin ang kanilang kamay nang 
dumampi sa isa’t isa ang kanilang mga noo, sunod 
ay mga pisngi, pagkatapos ay ang dulo ng ilong. 

Pinakahuli at pinakamatagal ang pagdadampi 
ng kanilang mga labi.
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Biglang napatid ang kanilang unang halik nang 

may kumatok sa pintuan.

“Kuya!” Boses ni Mari ang tumawag mula sa 
kabila ng pinto. “Kuya!” ulit nito nang hindi sumagot 
si Pio.

“Bakit?” bakas ang pagkainis sa tugon ni Pio. 

Si Giane naman ay na-conscious dahil muntik 
na silang mahuli ni Mari. Mabuti na lamang at may 
modo ito at marunong kumatok.

“Nasa telepono sila Mommy, gusto ka daw 
kausapin!” sigaw nito. Narinig nila ang mga yabag 
nito papaalis.

Nagbuntong-hininga si Pio. “Saglit lang,” paalam 
nito saka lumabas ng makeshift darkroom. 

Matagal na nawala si Pio ngunit hindi mapakalma 
ni Giane ang sarili habang naghihintay. Nararamdaman 
pa rin niya ang labi ng binata sa mga labi niya, noong 
una ay marahan at nagtatanong, pagkatapos ay 
lumalim dahil sa kasiguraduhan. 

Malamig naman sa banyo kanina ngunit ngayon 
ay bahagya na siyang pinagpapawisan. Mainit ang 
kanyang pakiramdam.

Pinilit niyang i-distract ang sarili at tinitigan ang 
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mga nakasabit na larawan. Sa dami ng mga iyon ay 
nag-iisa lang ang umangkin ng kanyang pansin, ang 
litrato ni Pio na siya mismo ang kumuha. 

Tinanggal niya iyon mula sa pagkakasabit, ingat 
na hawakan lamang sa gilid dahil medyo basa pa, 
saka pinagmasdan at hiniling na ang tao mismo iyon 
at hindi ang litrato lamang nito. 

Agad natupad ang kanyang hiling dahil bumalik 
na si Pio, ngunit iba itong Pio na kaharap niya ngayon. 
Salubong ang mga kilay nito at nanlilisik ang mga 
mata ng lalaki sa sobrang galit. 

“M-may problema ba?” tanong ni Giane na puno 
ng pag-aalinlangan. Nagsisisi na ba kaagad ito sa 
ginawa nila? 

Nabasa ni Pio ang takot sa mga mata ng dalaga, 
at naisip na sa nararamdaman niya ngayon ay ito 
lamang ang may kakayanang magpakalma sa kanya. 
Lumapit siya kay Giane at niyakap ito nang mahigpit. 
Matagal silang tahimik na magkayakap bago nagsalita 
si Pio gamit ang boses na puno ng pighati.

“Magma-migrate kami nina Mari kasama ang 
parents namin sa States. Planado na ang lahat, ang 
kailangan lang naming gawin ay sumipot sa airport 
two weeks from now.”
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Huminto ang buong mundo ni Giane. Pagkatapos 

ay unti-unti itong gumuho. 

Nang araw na lumayas siya sa kanila, iisang 
bagay lang ang nasisiguro niya. Wala na ang dati 
niyang poder sa buhay na nakagisnan at kailangan 
niyang humanap ng bagong lulugaran. 

Ngayong gabi ay natagpuan niya ang lugar na 
iyon, right here beside this charming boy whom she’d 
known for all of three weeks but for whom she’s 
already falling fast for. Ngunit maging ito pala ay 
pahiram lamang at hindi itinakdang maging kanya. 

Matagal bago niya namalayan na tuluy-tuloy ang 
pagpatak ng mga luha niya. 

Ramdam ni Pio ang pagkabasa ng kanyang 
T-shirt kaya’t hinigpitan niya pa ang yakap sa dalaga. 

“I don’t have to go, Nympha,” mariin niyang 
pahayag. 

Gustung-gusto maniwala ni Giane na totoo ang 
sinasabi nito ngunit napakahirap umasa. Napailing 
siya. 

“I don’t have to go,” pag-ulit ni Pio. “Wala 
akong obligasyon na sumunod sa mga plano ng mga 
magulang ko dahil hindi naman nila isinaalang-alang 
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ang nararamdaman ko.”

Umiling muli si Giane. “Iniisip lang nila ang 
makakabuti sa ’yo. Hindi sila palaging tama pero 
palaging mabuti ang intensyon nila.”

Tumawa si Pio nang walang nararamdamang 
kaligayahan. “Makakabuti? Paanong makakabuti sa 
’kin ang malayo sa ’yo? Paanong makakabuti na hindi 
ko matatapos ang pag-aaral ko dito? Paanong—?”

“Shh.” Nadudurog man ang puso ay isinantabi 
niya ito para ibsan ang poot sa damdamin ni Pio. 
“Puwede kang bumalik. Pagbigyan mo ang hiling ng 
mga magulang mo na makasama ka roon. Pagkatapos 
n’on ay magiging malaya ka nang sundin ang gusto 
mo. Puwede kang bumalik, Pio. Bumalik ka. Bumalik 
ka… p-para sa’kin.”

Si Pio naman ang umiling. “Ayoko, Giane. 
Ayokong umalis, ayokong iwan ka.”

Nakaramdam ng patak si Giane sa tuktok ng 
kanyang ulo. Maging si Pio ay umiiyak din. Halos 
mapahagulgol si Giane. 

“A-ayoko din na umalis ka, p-pero wala akong 
magagawa.” Matagal silang natahimik.

“Meron, Giane.” Bahagyang kumalas si Pio sa 
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kanilang yakap upang matingnan ang babae sa mata. 
“You can run away again. Run away, Giane, and this 
time, run away with me.”

Nanlaki ang mga mata ng dalaga. “S-seryoso ka 
ba?” kabadong tanong nito.

“Seryoso ako. Magtanan tayo,” marahang 
pahayag ni Pio.

Natawa si Giane, di dahil sa kasiyahan kundi 
dahil sa kahibangan. Mahirap ang buhay na parating 
kailangang magtago, mabigat sa balikat, sa sikmura, 
sa utak, sa puso. Ayaw niyang ipapasan din kay 
Pio ang araw-araw na bigat na ito. Akma na siyang 
tatanggi.

“Don’t say no. Please, Giane, don’t say no,” 
pagmamakaawa ni Pio na labis ikinahabag ni Giane. 

Tuluyan na siyang nahibang. Alam niyang 
mawawasak ang buhay ni Pio kapag pumayag siya 
sa nais nito. Walang kasiguraduhan sa hinahangad 
nilang landas, walang garantiya na magtatagal ang 
balak nilang nakawin na kaligayahan. 

Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ginawaran ni 
Giane si Pio ng isang taimtim na tango.

—————
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Mula sa pagkakatayo niya sa bahagyang 

nakabukas na pintuan ay nasaksihan ni Mari ang 
naging kasunduan ng kapatid at ni ‘Nympha.’ 

Tahimik siyang umalis at nagtungo sa kanyang 
kuwarto. Kinuha niya sa drawer ng desk ang 
kanyang diary, ngunit wala siyang balak ibahagi ang 
nalalaman maging sa sarili niya. Inalis lamang niya sa 
pagkakaipit sa mga pahina ang isang piraso ng papel 
na dali-dali niya noong pinunit mula sa isang dyaryo. 

Nakalimbag sa papel na iyon ang litrato ng isang 
dalaga, sa ilalim ay ang pangalan nito, at sa ilalim 
pa niyon ay ang contact information ng taong nais 
makahanap dito.

Tinatarayan man niya palagi ang babae, dahil 
lamang iyon sa selos niya, sa atensyong ibinibigay rito 
ng lahat ng tao sa bahay. Tatlong araw na niyang alam 
kung sino talaga si ‘Nympha’ ngunit pinili niyang 
manahimik pansamantala upang mabigyan ng mas 
mahabang oras si Giane Ravanes at ang kuya niya. 
Halata kasi na malakas ang tama ng kapatid niya sa 
dalaga at ganoon din ito sa kanyang kapatid. 

Pero mas malalim pala kaysa simpleng fling ang 
nararamdaman ng dalawa sa isa’t isa, at ngayon 
ay balak ni Giane na nakawin na nang tuluyan ang 
kanyang kuya. Hindi maaaring palampasin ni Mari 
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ang bagay na ito.

—————

Labis ang pag-iingat ng lihim na magsing-irog 
upang walang makadiskubre ng kanilang binabalak. 
Kagaya pa rin ng dati ang routine nila araw-araw, 
kahit pa sa kani-kanilang mga kuwarto ay handa 
na ang kanilang mga gamit upang mabilis makaalis 
pagdating ng hudyat. 

Napagkasunduang magtanan nina Pio at Giane 
pagkatapos maibigay ng mag-asawa sa suweldo 
ng dalaga. Kailangan nilang hintayin iyon dahil 
kailangan nilang maging praktikal.

Dumating ang takdang araw. Pagkakain ng lahat 
ng hapunan ay nagpakaabala si Giane sa paglilinis ng 
hapag at kusina habang si Pio ay kasama ang kanyang 
kaanak sa sala, nanonood ng telebisyon. 

Tanging ang dalawa lamang ang nakakapansin 
sa kuryenteng dumadaloy sa hangin dahil sa tindi 
ng magkahalong takot at pananabik nila sa kanilang 
pangangahas.

Akma nang aakyat si Giane sa kanyang kuwarto 
kagaya ng palagi niyang ginagawa pagkatapos ng 
lahat ng trabaho nang may kumatok sa pinto. Bumaba 
muli siya para pagbuksan ito, ngunit naunahan siya 



This Time Forever - Lyle Corinne
ni Mari. 

Magpapatuloy na siya sa pag-akyat nang 
umalingawngaw ang boses ni Tita Virgie. 

“Sino sila? Ano’ng kailangan nila?”

Nagmadali si Giane pabalik sa sala, pagkatapos 
ay natigilan sa bukana ng pintuan. Nakatayo si 
Mario Ravanes sa tanggapan ng bahay, palinga-linga 
ang mga mata sa lahat ng taong nasa harapan nito 
hanggang sa dumapo ang tingin nito kay Giane at 
nanatili roon.

“Papa,” bulong ni Giane sa nanginginig na boses, 
ngunit sa lalim ng katahimikan sa paligid ay narinig 
iyon ng lahat.

Nakita ng bawat pares ng mata sa kuwarto ang 
pagyanig ng matinding galit sa buong katawan ng 
lalaki. Saglit nilang inakala na susugurin nito si Giane 
para sampalin, lalo si Pio na akmang haharangan ang 
daan ng lalaki upang ipagtanggol ang dalaga, ngunit 
naiisip pa lamang nila ito ay nasaksihan na nila ang 
pagkatunaw ng galit. 

Napalitan iyon ng makabasag-pusong kaligayahan 
dahil natagpuan na rin sa wakas ng isang ama ang 
anak na dalawa’t kalahating buwan nang nawawala.
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“Anak…” Hindi halos mabigkas ng lalaki ang 

kataga dahil sa paninikip ng lalamunan nito. “Giane, 
Anak, p-patawarin mo na kami ng mama mo. 
A-Anak… Anak ko, umuwi ka na sa atin. Please, 
pakiusap, umuwi ka na,” pagmamakaawa ng ama ni 
Giane. Rumaragasa ang mga luha nito.

“P-Papa… Papa…” Kusang kumilos ang mga paa 
ni Giane upang itakbo siya papalapit sa kanyang ama. 
Gayundin, kusang umangat ang kanyang mga braso 
upang yumakap dito. Nakapagtatakang kasing-lakas 
ng sa ama ang patak ng kanyang mga luha na para 
bang namana niya ang pagka-iyakin dito gayong 
hindi talaga sila magkadugo. “Papa… I’m sorry, 
Papa… I’m sorry…”

“B-Baby ko, Anak… A-alam mo naman na baby 
kita, hindi ba? Hindi ba? Wala akong pakialam 
kung sino ang nagpunla sa ’yo, ako ang nandoon 
noong ipinanganak ka, ako ang nagpakain sa ’yo, 
ang nagpaligo sa ’yo, ako ang naghele sa ’yo para 
makatulog ka… Anak kita! Anak kita, naiintindihan 
mo? Naiintindihan mo ba? Anak, pakiusap, sumagot 
ka.”

“Opo, Papa…” Hinigpitan ni Giane ang yakap sa 
ama. “Opo…”

“Ikaw ang bukod-tanging panganay ko at ayoko 
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na ulit mawala ka. Ipangako mong hindi ka na ulit 
aalis. Maawa ka, Anak, isipin mo ang Mama mo…”

Marahang kumawala si Giane sa bisig ng ama at 
animo’y lango na tumingin sa paligid upang mahanap 
ang isang mukha. 

Matigas ang titig sa kanya ni Pio, wari’y pinipilit 
lakasan ang loob, ngunit sa likod ng maskara ay alam 
ni Giane na nadudurog ang puso nito. Alam niya dahil 
ganoon din siya. 

Hindi na nila kailangan pang isawika ang 
kasagutan, ngunit kailangan itong marinig ng 
kanyang ama. 

Kay Pio siya nakatingin habang sinasambit ang 
mga katagang magtatapos sa kanilang pangarap at 
magpapaguho sa lahat ng namamagitan sa kanila.

“Opo, Papa. Ipinapangako ko.”

—————

Para siyang tinraydor. Walang salita na 
makakapagbigay-hustisya sa sakit na nararamdaman 
niya. Iiwan siya ni Giane, at kailangan niya ring 
umalis tungo sa isang lugar, doon sa hindi na niya 
makikita ang minamahal. 

Pagkarinig sa panata ni Giane sa ama nito ay 



This Time Forever - Lyle Corinne
lumabas siya. Narinig niyang ibinulong ni Giane 
ang kanyang pangalan ngunit hindi siya tumigil 
o lumingon. Para saan pa kung patatagalin nila 
ang katapusan? Madadagdagan lamang ang hapdi 
na kailangan nilang bitbitin sa kani-kanilang 
patutunguhan.

Bawat hakbang ni Pio patungo sa kagubatan 
kung saan nagsimula ang lahat ay siyang hakbang 
din ng kanyang pagtatangkang makalimot. 

But even then, he knew. His attempt to forget 
was doomed from the start.


