
You’re Still Mine - Ammy Redrico-Ribay

Kung hindi lamang kasalanan ang pumatay ng 
pinsang alaskador, kanina pa sana pinatay ni 
Orange si Beatrice. Alam niyang inaasar siya nito 
dahil nahalata marahil nito na nagmamadali siyang 
makauwi. Imbis na pauwi na sana sila sa tirahan nila 
sa Imperial Subdivision, pinahinto nito ang berde 
nitong Volkswagen Beetle sa tabi ng isang puno ng 
akasya para lamang maglaro sa cellphone nitong 
BlackBerry. May halos dalawang kilometro pa ang 
layo nila sa subdivision. Hindi naman siya makaangal 
dahil hindi sa kanya ang sasakyan. 

Sumagi sa isip niya ang araw-araw niyang 
ginagawa sa tuwing sasapit ang ikaanim ng gabi—
ang tumambay sa tindahan ni Aling Fely.

Tiyak na mabibigo siyang makita roon si Carlo 
kapag nahuli siya ng dating. Mahigit dalawang linggo 
na niya iyong ginagawa, kaya alam na alam niyang 
sa ganoong oras ito lumalabas sa boarding house na 
katabi lamang ng tindahan ni Aling Fely. Nang sipatin 
niya ang kanyang relo, twenty minutes na lang bago 
mag-alas-seis ng gabi. Kunsabagay, may oras pa para 
makahabol siya. 
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Ang kaso, problema niya si Beatrice. Mukhang 

may nalalaman na ito sa bagay na iyon, kaya obviously 
ay sinasadya nitong sirain ang plano niya para asarin 
siya. Marahil ay itsinismis na siya rito ng mga tambay 
sa tindahan ni Aling Fely. 

Sino ba si Carlo at pinaglalaanan talaga niya ng 
oras para makita ito?

Ang lalaking iyon lang naman ang pinakatatangi 
niyang crush sa subdivision nila. Boarder ito sa 
boarding house ni Aling Susie sa kanto. Nagtatrabaho 
ito sa isang bangko bilang teller. Simula nang tumira 
ito sa Imperial Subdivision ay nabulabog na ang 
puso ni Orange na tigang sa pagmamahal. Sino 
ba naman ang hindi magkakagusto rito? Super 
guwapo ito, matangkad at may malalim na dimple sa 
magkabilang pisngi. He had the most amazing smile 
at pakiramdam niya ay natutunaw siya na parang ice 
cream kapag nginingitian nito. Tipikal na lalaking 
Pilipino ang kulay ng balat nito—moreno. At dahil 
marahil mahilig sa ehersisyo, maganda ang katawan 
ng binata.

“Tumanaw ka naman ng utang-na-loob kay 
Mommy, Orange,” narinig niyang wika ni Beatrice. 
“Magbantay ka ng tindahan habang wala siya, hindi 
ganyang puro ka lakwatsa. Baka ’kala mo, di ko 
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napapansin ang ginagawa mo sa tuwing sasapit ang 
ikaanim ng gabi? Panay ang tambay mo sa tindahan 
ni Aling Fely.”

Sinasabi na nga ba niya. Kunwari ay hindi niya 
ito narinig. Pinagkaabalahan na lang niyang burahin 
ang ilang messages sa inbox ng cellphone niya. 

“Narinig mo ba ang sinasabi ko, Orange?” anang 
pinsan niya. “S’abi ko magbantay ka naman ng 
tindahan habang wala si Mommy.”

Kahahatid pa lang nila sa mommy ni Beatrice 
na si Auntie Cecil sa bus terminal. Luluwas ito ng 
Maynila para mamili ng mga kalakal sa Divisoria. May 
puwesto ito sa bayan na ang mga paninda ay iba’t 
ibang klaseng damit, bags, sapatos, borloloy at kung 
anu-ano pang puwedeng maitinda. Kung di pinalayas 
ng tiyahin niya ang tindera nitong si Lilay, may tatao 
sana roon sa tindahan nito. Kaso nahuli nito sa aktong 
pagnanakaw ang babae sa kaha. Natural, ano pa 
nga ba ang dapat gawin ng tiyahin niya kundi ang 
patalsikin si Lilay bukod sa ipa-blotter sa pulis.

“At bakit ako?” angal kaagad ni Orange. Kapag 
nagbantay siya sa tindahan sa bayan, sigurado siyang 
hindi na niya makikita madalas si Carlo. Paano naman 
ang puso niyang tinubuan ng paghanga rito?
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“Ikaw lang ang walang trabaho sa ating dalawa, 

kaya ikaw dapat ang magbantay,” mataray na tugon 
nito.

Hindi siya makahuma kahit hindi niya gusto ang 
impact ng sinabi nito sa kanya. Eh, ano kung wala 
siyang trabaho sa ngayon? Alam niyang gusto lamang 
siya nitong pamukhaan na mas lamang ito sa kanya 
ngayon sa bagay na iyon. Porque mataas ang sahod 
nito sa pag-aahente ng mga feeds, animo’y kung sino 
na ito kung umasta. Mabaho naman ang ibinebenta 
kahit mataas pa ang komisyon. 

Ngayon lang siya nawalan ng trabaho simula 
nang nag-graduate siya three years ago sa kursong 
Accountancy. Suwerte nga siya dahil in-absorb siya ng 
commercial bank kung saan ginawa niya ang kanyang 
on-the-job training. After graduation ay doon na siya 
nagtrabaho. Ang kaso, napilitan siyang mag-resign 
nitong nakaraang buwan dahil pinag-initan siya ng 
asawa ng boss niya. Inakusahan siya nitong querida 
ng lalaki. Buong tapang niya iyong itinanggi dahil 
hindi iyon totoo. Pinili na lamang niyang iwan ang 
trabaho niya kaysa oras-oras ay tinatawagan siya 
ng matrona para walang humpay na akusahan at 
takutin. 

Ngayong wala nang trabaho si Orange, 
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pagkakataon na sana niyang asikasuhin ang pagsunod 
sa pamilya niyang nasa London. Naroon na kasi ang 
mga magulang niya at dalawang nakatatandang 
kapatid. Mahigit isang dekada nang nagtatrabaho 
bilang nurse sa isang ospital ang mommy niya 
samantalang ang daddy naman niya ay isang chef sa 
isang restaurant. May kanya-kanya na ring trabaho 
ang dalawa niyang kapatid na sina Chico at Apple. 
Hindi pa man noon nakakaalis ang dalawa ay hinimok 
na siya na sumabay sa mga ito. Ngunit tumanggi siya 
at ang inirason niya ay baka ma-culture shock siya 
kahit ang totoo ay takot lang siya sa lamig.

Napunta siya sa poder ng Auntie Cecil niya dahil 
sa isang trahedyang naganap na labis na ikinabahala 
ng mga magulang niya. Pinasok ng masasamang-loob 
ang tirahan nila sa kabilang subdivision, at nagkataong 
naroon sila ng kasama niyang kasambahay sa loob. 
Ikinulong sila nito sa isang kuwarto nang nakatali 
ang mga kamay at mga paa nila, may busal sa bibig 
habang sinisimot ng mga iyon ang mahahalagang 
gamit nila, kasama na rin ang nasa wallet niyang 
pera.

 Nataranta nang husto ang mag-asawa nang 
mabalitaan ang nangyari. At para mapanatag daw 
ang loob ng mga ito, pinatira siya sa kapatid ng 
mommy niyang si Auntie Cecil. Ayaw sana niyang 
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pumayag dahil mapapalayo siya sa pinagtatrabuhang 
bangko at saka mga bata pa lang sila ni Beatrice ay 
hindi na sila magkasundo. Nangangamba siya na 
baka apihin lamang siya nito. 

Pero mas mahalaga sa kanya ang kapanatagan 
ng loob ng mga magulang niya, kaya sumunod na 
lamang siya sa kagustuhan ng mga ito. So far, hindi 
naman siya minamaltrato ng tiyahin. Hindi siya 
pabigat sa mga ito dahil bukod sa may sarili siyang 
suweldo ay regular kung magpadala ng pera ang 
mommy at daddy para sa biglaang pangangailangan 
daw niya. 

Nang mangailangan ng pandagdag sa puhunan 
ng Auntie Cecil niya sa tindahan nito ay boluntaryo 
niyang pinahiram ito. Kaya mahihiya naman siguro 
ito kung hindi siya pakikisamahan nang maganda. 
Si Beatrice lang talaga ang problema niya dahil may 
pakiramdam siya na naiinggit ito kaya mabigat ang 
loob sa kanya.

Sinulyapan niya ang pinsan habang abala ito sa 
kung anong ginagawa sa BlackBerry nito. Ayaw sana 
niyang isipin na insecurity ang ugat ng inggit nito sa 
kanya, pero iyon ang nakikinita niyang rason. Noong 
mga bata pa sila ay madalas sila nitong ikinukumpara, 
kaya marahil hinangad nito na karibalin siya sa lahat 
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ng bagay. 

Kung ano’ng mayroon siya, hindi puwedeng 
wala ito. Gaya-gaya ito sa kanya. Ipinagpilitan nitong 
kumuha ng kursong Accountancy noon dahil iyon 
ang kinuha niya. Palibhasa bopol, hindi pumasa sa 
entrance exam pa lang. Kaya napilitan itong kumuha 
ng ibang kurso sa ibang eskuwelahan. Kursong may 
kinalaman sa hayop. Palibhasa, mukhang baboy.

Minsan na rin nitong sinubukang mang-agaw sa 
kanya ng boyfriend. Lakas-loob nitong inakit si John 
Edward, love of her life that time sa pamamagitan 
ng paghuhubad sa harapan nito mismo. Kaso imbis 
na mahulog kay Beatrice si John Edward, nahulog 
ito sa hagdanan dahil mabilis pa sa alas kuwatrong 
kumaripas ito ng takbo palayo pagkakita sa hubad 
na katawan ng babae.

Hindi naman niya masisi kung sabihan siyang 
mas pretty, talented at smart kaysa rito dahil totoo 
naman iyon.

Nuknukan kasi ng taba ang kanyang pinsan 
mula noong tatlong taong gulang pa lamang ito 
hanggang ngayon. Kaya nga ‘Bea Taba’ ang bansag 
niya rito. Hindi ito pumapayat sa kabila ng dibdibang 
pagdidiyeta nito. Mapintog na mapintog ang mga 
pisngi nito at hindi basta-basta malalaman kung 
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alin ang baba dahil tatlong patung-patong iyon. 
Wala ngang pimples ang mukha nito, tadtad naman 
iyon ng mga pekas.  Ang bibig nito na animo laging 
nakanguso ay madalas may nakapahid na pulang 
lipstick. Parang skinless longganisa naman ang mga 
daliri nito sa kamay. At ang baywang... twice ang laki 
sa balakang niya.

“Hoy, Royal Tru Orange!” pukaw nito sa kanya.

“Huh!” Bigla siyang napaigtad.

“Sa ayaw o gusto mo, ikaw ang magbabantay sa 
tindahan,” ani Bea Taba.

“Oo, na, matigil ka lang,” singhal niya rito.

“Sabihin mo nga sa akin. Ano ba’ng sekreto mo 
at panay ang tambay mo sa tindahan ni Aling Fely?”

“Kaya nga sekreto, hindi puwedeng ipagsabi,” 
papilosopo niyang tugon. “Hindi pa ba tayo aalis? 
Baka hindi mo napapansin, tinutubuan na tayo ng 
ugat. Magiging kapamilya na natin itong akasya.”

Kinakampihan marahil siya ng langit dahil 
biglang namatay ang cellphone nito. Nadiskarga 
na ang baterya niyon. Kitang-kita niyang biglang 
nadismaya ang bruhang pinsan. 

Ni hindi siya nito inabisuhan na lalarga na sila. 
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Bigla na lamang nitong pinaarangkada ang Beetle. 
At pabor naman iyon sa kanya. Makakauwi na rin 
siya. Aabot pa siya sa oras ng paglabas ni Carlo ng 
boarding house.

“Baka naman lumalandi ka doon, Royal Tru 
Orange.”

“Eh, di lumandi ka rin doon kung naiinggit ka. 
Landiin mong landiin si Zaldy para mapikot mo na.”

Si Zaldy ang latest love interest ni Bea Taba. 
Panganay na anak ito ni Aling Fely. Kababalik lang 
nito mula sa Italy kung saan ito naging OFW for ten 
years.

“Speaking of Zaldy,” wika nito, “siya ba ang 
dahilan kung bakit palagi ka na lang tumatambay 
kina Aling Fely? May gusto ka ba sa kanya?” Nang-
aakusa ang mga mata nito habang nakatingin sa 
kanya.

 “W-what?” sigaw ni Orange. Nanlaki ang 
mga mata niya. Tama ba ang kanyang narinig? 
“Mahabaging langit, Bea Ta… este, Beatrice! 
Maghunus-dili ka naman sa pambibintang. Insulto 
’yang sinasabi mo sa taglay kong kariktan. Sa ganda 
kong ’to, papatol sa tukmol na ’yon? Kahit sinong 
babae, magdadalawang-isip na gustuhin ang pangit 
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na ’yon puwera na lang kung pangit din ang babae.”

Bukod sa ang sagwang tingnan ng Zaldy na iyon 
dahil sa hitsura—pandak, malaki ang tiyan, manipis 
ang buhok sa bumbunan at nangingitim ang makapal 
na mga labi—sobra pang angas porque maraming 
dalang pera galing sa pagtatrabaho sa abroad.

Biglang inapakan ng kanyang pinsan ang brake 
sa pagkamangha niya. Obviously, pikon na ito sa 
kanya. 

“Ano ba, magdahan-dahan ka naman!” sita niya 
rito.

Muli nitong pinaandar ang sasakyan. Nagawa 
naman niyong umabante nang kaunti para mamatay 
uli. 

“Ano ba?” Naiinis na pinukpok nito ang manibela. 
“Huwag naman ngayon,” sabi nito. 

But the car wouldn’t start again. Mabilis itong 
bumaba para silipin ang makina. Nagmamadali rin 
siyang umibis ng sasakyan ngunit hindi para tulungan 
ang pinsan. 

“Kasalanan mo ’to, eh,” sisi nito sa kanya.

Inismiran lang niya ito at pinara ang paparating 
na tricycle. Malapit nang mag-alas-seis. Kailangan 
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niyang magmadali upang matiyempuhan ang 
paglabas ni Carlo sa boarding house nito.

Nagpababa siya sa tricycle driver sa harap mismo 
ng tindahan ni Aling Felly. Katabi niyon ang pakay 
niyang boarding house. At mula sa kinaroroonan niya 
ay tanaw niyang lumabas mula sa gate si Carlo. Bigla 
siyang natuwa. 

Ano nga ba’ng sinabi ng Google para raw 
mapansin siya ng kanyang crush? Step one, be 
sociable. Meaning, take the opportunity to talk to 
him, make eye contact, and simply get him to notice 
you are alive. Pero kahit daw hindi siya direktang 
makipag-usap sa crush, kung sociable daw siya, 
mapapansin pa rin siya nito.

Well, masubukan nga niya ang step number 
one. Nagkakilala na sila ni Carlo rito rin mismo sa 
tindahan ni Aling Fely two weeks ago. Siguro naman, 
hindi siya mahihirapan na i-perform ang unang step. 
Inayos muna niya ang kanyang puting short shorts. 

Mula nang magka-crush siya kay Carlo, panay 
na ang suot niya ng maiiksing damit. Nagmumukha 
kasing very long ang ubod na kinis niyang legs. Saka 
kailangan daw iyon ayon pa rin sa nabasa niya sa 
Google—wear anything that will catch his eyes that 
sets apart from the rest. Pagkatapos, iyong blouse 
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naman niya ang sinigurong nasa tamang ayos. Loose 
shirt iyon na nakalaylay ang isang balikat. Pink 
ang kulay niyon. White sneakers ang sapin niya sa 
kanyang mga paa.

Dumoble ang tuwa niya nang lumingon sa gawi 
niya si Carlo at ngumiti sa kanya. Siyempre, gumanti 
siya nang pagkatamis-tamis na ngiti, sinamahan pa 
niya ng pagkaway.

Akmang lalapitan niya ito para gawin ang step 
number one—ang makipag-chit chat—nang bumukas 
uli ang gate ng boarding house at iniluwa niyon ang 
isang matangkad na lalaki. He was indeed handsome 
in his white shirt and denim jeans, his built just 
right. Kahit sinong babae ay tiyak na magkakagusto 
rito. Bagaman papadilim na nang mga oras na iyon, 
sigurado siya na kayumanggi ang kulay ng balat 
nito. Taglay nito ang mga matang mailap kaparis ng 
sa usa at ang matangos na ilong. Kahit hindi niya 
makita ang mga ngipin nito, alam niyang mapuputi 
at pantay-pantay iyon. 

She froze suddenly.

He looked like someone she once knew some 
years ago.

Hindi kaya si…? Oh, God, hindi siya maaaring 
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magkamali! Pamilyar na pamilyar sa kanya ang buhok 
nitong curly. Ito lang ang kakilala niya na ang buhok 
ay masunurin sa suklay.  

Hindi na malaman ni Orange kung paano magre-
react. She was stunned, she couldn’t speak.

Si Mateo nga!

For more than four years, mula nang huli 
niyang masilayan ang lalaki, ilang beses na niyang 
napagkamalan ang ibang kamukha nito na tawagin 
sa pangalan nito.

Pero this time, sigurado siyang si Mateo ang 
nasisilayan niya.
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“Orange? Orange! Ikaw nga!” Tuwang-tuwa ang anyo 
ni Mateo nang makita siya. Mabilis itong lumapit sa 
kanya. “Kumusta na?”

Hindi niya magawang sumagot. Nakatunganga 
lang siya. Ano ba ang ginagawa rito ng lalaking ito? 
But he was indeed breathtaking! He looked so fresh.

“Magkakilala kayo?” sabad ni Carlo na nakalapit 
na rin sa kanila.

“Matagal na,” tugon ni Mateo na hindi iniiwan 
ng mga mata ang mukha niya.

“Kilala mo siya?” baling niya kay Carlo nang 
mahimasmasan. How come sa loob ng halos apat 
na taon ay mukhang naging mabait ang tadhana sa 
impaktong ito?

“Yup. He’s my best buddy,” tila proud na sagot 
nito. “Balikbayan siya from the States. At hindi 
boarder lang diyan dahil pamangkin siya ni Tita 
Susie.” Si Tita Susie ang may-ari ng boarding house.

Pakialam ko!

Ang kapal ng mukha ng Mateo na ito! Kung 

2



You’re Still Mine - Ammy Redrico-Ribay
umasta, para bang hindi nito winindang ang puso 
niya.

“Ang ganda natin ngayon, ah!” puna ni Carlo 
pagkatapos siya nitong hagurin ng tingin mula ulo 
hanggang paa. Sa pakiwari niya, mas sinipat pa nito 
nang matagal ang mga legs niya. 

“Lagi naman,” tugon niya na hindi pinapansin 
si Mateo.

“Saan ba lakad natin ngayon?” tanong ng huli.

Inismiran niya lang ito.

Tumawa si Carlo. “May date siguro.”

Gustong sabihin ng dalaga na mayroon siyang 
date para ipamukha kay Mateo na nakapag-move 
on na siya at hindi na apektado sa mga nangyari sa 
kanila noon. Pero kapag ginawa niya iyon, paano 
naman ang pagsinta niya kay Carlo? Baka isipin nito 
na may someone special na siya at hindi na puwedeng 
ligawan.

Kaya dinedma na lang niya ang komento nito.

“Ikaw, saan ang punta mo?” sa halip ay tanong 
niya kay Carlo. Desidido talaga siyang isnabin si 
Mateo.
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“Diyan lang sa tabi-tabi,” anito pagkatapos ay 

nagpaalam na sa kanya. Naiwan siya kasama ni 
Mateo. At hinayang na hinayang siya na hindi niya 
nakausap nang matagal ang crush niya. Sayang ang 
effort niya sa pagpapaganda.

“Kung may date ka, huwag kang magsusuot 
nang ganyan at baka magahasa ka,” wika ni Mateo 
sa kanya.

“Pakialam mo!” singhal niya rito.

“Hindi ka ba natutuwa na makita ako after four 
long years?” His eyes were scrutinizing her.

“Obvious ba na hindi?” 

“Galit ka pa rin hanggang ngayon?” tila 
nakakalokong tanong nito. “Ako, natutuwa na nagkita 
tayong muli. Anyway, kung may date ka, ihahatid na 
kita.”

Pinanlisikan niya ito ng mga mata. “Huwag kang 
umastang anghel dahil hindi ka mabait! Isa kang 
demonyo!” 

Nagpupuyos ang dibdib na tinalikuran niya ito. 
Dinig niya ang paghalakhak nito nang nakakaloko 
kahit malayo na siya rito.

—————
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Habang papauwi si Orange ay tinawagan niya 

si Jinggay gamit ang cell phone niya. May bagong 
development sa buhay niya, kaya hindi puwedeng 
hindi niya iyon mai-share sa kaibigan.  

Pagkatapos ng unang ring pa lang ay nakapag-
hello na kaagad ito sa kabilang linya.

“Hello, Ne,” ‘Ne’ ang tawag niya rito. “May chika 
ako sa ’yo, mainit-init at greaseless pa.”

“Tsismis na naman, Girl,” wika nito sa kabilang 
linya.

“Hindi. Totoo ’to. Alam mo ba kung sino ang 
nakaengkuwentro ko a while ago?”

“Bruha, huwag na itong guessing game. 
Derechahin mo na,” sagot nito. 

“Si Mateo!”

“Si Mateo Uno Bueno? ’Yong ex mo na hindi mo 
pa rin makalimutan?”

Lumabi siya kahit hindi naman siya nito nakikita.

“Excuse me, sino’ng may sabi sa ’yong hindi ko 
pa rin siya makalimutan?”

“Hindi na kung hindi. Saan mo nakatagpo ang 
mokong na ’yon?”
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“Dito malapit sa tindahan ni Aling Fely. Best 

friend pala siya ni Carlo, Ne. Saka pamangkin siya 
ni Aling Susie, ’yong may-ari ng boarding house na 
tinutuluyan ni Carlo. Ang kapal ng mukha niya. Kung 
umasta siya’y ’kala mo sobra pa rin kaming okay.”

“So, ano na’ng hitsura niya ngayon?” curious na 
tanong nito.

“Hayun, mukhang hindi tumalab ang sumpa ko 
sa kanya,” nabubuwisit na tugon niya. Pagkatapos 
siya nitong paluhain nang drum-drum noon, walang 
humpay niya itong isinumpa sa harap ng umiikot na 
washing machine habang magkahalong tumutulo ang 
luha at sipon niya sa bula. “Ang walanghiya, dapat 
mukha na siyang basang-sisiw ngayon, nagdidildil ng 
asin, talunan, walang narating, pumangit, tumanda. 
Pero bakit parang wala siyang ipinagbago? Guwapo 
pa rin siya. At galing pa raw sa States. Hindi ba dapat 
wala siyang karapatang umunlad dahil impakto siya?”

Humagikgik ito. “Kayo siguro ang magkapalad, 
kaya kayo pinagtagpo muli.”

“Heh!” singhal niya. “Tumigil ka sa ilusyon mong 
’yan, Ne! Hindi mangyayari ’yan dahil may iba na 
akong gustong maging boyfriend.”

“Si Carlo,” anito. “Girl, palikero ’yan. Luluha ka 
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lang sa kanya nang drum-drum.”

“Ne naman, ang aga mong tinutuldukan ang love 
story na hindi pa nga nag-uumpisa,” angal niya.

“Tinanong mo ba kung malaya pa si Mateo Uno 
Bueno?”

Napasimangot si Orange kahit hindi siya nakikita 
ng kausap. “Bakit ko gagawin ’yon, di naman ako 
interesado?”

“Aba, dapat! Ang saya siguro kung magkaroon 
kayo ng part two.”

“Sinisiguro ko sa ’yo na wala nang part two,” 
may kombiksyon na sabi niya. “Matagal nang may 
ending ang sa amin!”

“Aba, Girl, masama ’yan. Hindi ka dapat 
nabubuhay sa galit, mas lalong hindi ka dapat 
nagtatanim ng galit sa kapwa,” panenermon ng 
kaibigan. 

“Ne, hindi ko kailangan ang sermon mo,” 
aniya. “Tulungan mo na lang ako kung paano ako 
mapapansin ni Carlo.”

“Mahilig ka namang mag-Internet, eh, di i-Google 
mo. O kaya kung talagang gusto mong lumuha muli, 
gayumahin mo.”
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“Jinggay naman, para kang hindi best friend. 

Pagkakataon ko na itong matikman muli ang tamis 
ng pag-ibig.”

“Best friend mo ’ko kaya nga sinasabi ko sa ’yo 
kung ano ang tingin ko sa Carlo na ’yan. Sige na, 
Girl, ’bye na. Mukhang bad trip na sa akin ang boss 
ko. Kanina pa ako tinitingnan nang matalim.” Casual 
employee sa munisipyo nila si Jinggay. Halos limang 
taon na itong nagtatrabaho roon, pero hindi pa rin 
nagiging regular na empleyado. 

“Gabi na, nasa opisina ka pa rin? Ano pa’ng 
ginagawa mo riyan?” nagtatakang usisa niya.

“Meron pa kaming tinatapos na gawain na 
kailangang mai-pass ngayon. Mamayang mga eight 
pa ako makakauwi. Tinawagan ko na nga sina Mama 
para ’wag mag-alala. O sige na, ’bye na. Tawag na 
lang ako mamaya.”

Pagdating ni Orange sa tapat ng gate nila ay 
tanaw niyang napakadilim pa sa loob ng bahay nila. 
Inakala niyang hindi pa rin nakakauwi si Beatrice.

Kamuntik na siyang mapasigaw nang pagbukas 
niya ng pinto ay bigla ring bumukas ang ilaw sa 
sala. At tumambad sa paningin niya ang pinsan na 
nakatayo sa tabi ng pindutan ng ilaw malapit sa pinto.
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“Ba’t ngayon ka lang?” mataray na tanong nito 

sa kanya. “Nakauwi na ’ko’t lahat, nasa kalsada ka 
pa rin.”

Bumaba at tumaas ang mga kilay niya. “Ano 
naman sa ’yo kung ngayon pa lang ako umuwi?” 
asik niya. “Nanay ba kita para talakan mo ’ko nang 
ganyan?” Ano ba ang pakialam nito sa kanya in the 
first place? “Tantanan mo ako, Beatrice. Bad trip ako 
ngayon.”

“Nakipagkita ka na naman kay Zaldy, ano?” hirit 
nito.

“Ba’t ba ang kulit mo?” sigaw na niya. “Pilit mong 
iginigiit ang imposible! Tingnan mo nga ang hitsura 
ko! Papatol ba naman ito sa pangit na Zaldy na iyon?”

“Oras na mapatunayan ko lang na nilalandi mo 
ang Zaldy ko, talsik ka rito sa bahay na ’to, Royal Tru 
Orange! Tandaan mo ’yan!”

Yuck! In love na in love ito sa pangit na iyon. Ano 
ba ang nakita nito kay Zaldy? Palibhasa walang lalaki 
na magkamaling manligaw rito kaya kahit pangit ay 
papatulan.

How pathetic! She squirmed. 

Basta na lamang tinalikuran ni Orange ang 
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kausap. Tumuloy na siya sa kanyang silid. Kahit 
yata kailan ay hindi sila magkakasundo ni Beatrice. 
Maling-mali yata itong pagtira niya sa bahay na ito 
kasama nito. Mas mabuti siguro, naisip niya, oras 
na magkausap sila ng mommy niya, magpapaalam 
siya na lilipat na lang siya ng ibang tirahan. Hindi 
lang mas makakabuti sa kanila ng pinsan niya iyon, 
makakalayo pa siya kay Mateo. Iyon nga lang, 
mapapalayo rin siya kay Carlo. Gugustuhin kaya 
niyang di makita lagi ang crush niya? Mas hindi siya 
matatahimik kung palagi pa rin silang magkikita ni 
Mateo. 

Naupo siya sa ibabaw ng kama. Speaking of 
Mateo, bakit ba sa dinadami ng naugnay sa kanya, 
ito pa ang muli niyang nakatagpo? Bakit hindi na 
lang iyong puppy love niyang si Noel o kaya naman 
ang first love niyang si Paul? Muli lang sinasariwa ni 
Mateo ang sugat na nilikha nito sa puso niya. Buong 
akala niya, naghilom na iyon, hindi pa pala. 

Kunsabagay, sino ang makakalimot sa ginawa 
nito sa kanya? 

Ipinagpalit ang alindog niya kay Lailani na 
mukhang quarter moon kapag naka-side view dahil 
vice president ito sa kompanya ng mga gamot na 
pinagtatrabahuhan ng lalaki. Malaki ang suweldo at 
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de-kotse. Malayo na ang narating kumpara sa kanya 
na noong mga panahon na iyon ay ni hindi pa nga 
nakakapagtapos ng kolehiyo. Bale-wala kay Mateo 
kung mas maganda siya at sariwa kaysa sa babae na 
iyon.

She had learned about that Lailani through 
Mateo’s cousin named Darrel. Napaamin niya ito 
dahil sa kakulitan niya one Friday afternoon. Sinadya 
niya itong puntahan sa pinapasukan nitong appliance 
center. Naging textmate daw ni Mateo ang Lailani na 
iyon... hanggang sa isang gabi ay nag-dinner date 
ang dalawa. At simula raw nang gabing iyon, naging 
madalas na ang pagkikita ng mga ito. 

Hindi niya kinompronta ang lalaki ng tungkol sa 
kanyang nalaman dahil naduwag siya. Nagkunwari 
siyang walang alam. Pinaniwala niya ang sarili na 
mahal siya nito dahil lagi naman itong nakapulupot 
sa kanya at dibersyon lang ang Lailani na iyon. 

Then came their second year anniversary, 
sinorpresa niya sa apartment nito ang nobyo. Ngunit 
siya ang nasorpresa nang husto. Bisita nito ang 
letseng Lailani at nadatnan niyang magkayakap ang 
mga ito. Ano pa nga ba ang iisipin niya kundi totoo 
ngang may milagrong namamagitan sa dalawa.

Ni hindi niya hiningan ng paliwanag si Mateo. 
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Basta na lamang siyang nag-walk out nang umiiyak. 
Kahit panay ang tawag nito sa kanya ay tuluy-tuloy 
siya sa paglayo. Ngunit bago pala niya ginawa iyon, 
ibinato niya sa mga ito ang bitbit niyang mga pagkain 
na pinagkaabalahan niyang bilhin sa isang food chain 
na nadaan niya. 

“Orange! Royal Tru Orange!” 

Nakarinig siya ng pagbayo ng pinto kasabay ng 
pagtawag sa pangalan niya. 

Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mukha 
dahil basang-basa na pala iyon ng luha.

“Hetong susi sa tindahan,” ani Beatrice, sabay 
abot ng bungkos ng mga susi sa kanya nang pagbuksan 
niya ng pinto. “Maaga akong lalakad bukas. Baka 
pag-alis ko’y tulog ka pa.” Pinagmasdan siya nito. 
“Umiyak ka ba?”

Inirapan niya ito pagkatapos kunin ang mga susi.

“Bahala ka kung ayaw mong sumagot. Diyan ka 
na nga.” Basta na lamang siya nitong tinalikuran.

Nakasimangot na isinara niya ang pinto ng silid.
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Hindi pa inaantok si Mateo, kaya lumabas siya 
ng kanyang silid at nagtungo sa likod-bahay. May 
benches doon sa harapan mismo ng boarding house 
na puwede niyang tambayan. Nasilip niya sa bintana 
ng kanyang silid ang likod ni Carlo, nakaupo sa isang 
bench doon at tumutugtog ng gitara. 

Timing naman, ibig niya itong kausapin tungkol 
kay Orange. May mga bagay-bagay siyang gustong 
malaman. Sa tingin kasi niya, matagal nang 
magkakilala ang dalawa. Pagkatapos ng mga nangyari 
sa kanila ng babae, gusto niyang mapalapit uli rito 
para maging magkaibigan sila. Para mabawasan man 
lamang ang guilt na dinadala niya.

Mahigit sampung lalaki ang boarders ng tiyahin 
niyang si Tita Susie. Pulos estudyante ang mga ito 
sa kalapit nilang universidad at si Carlo lamang ang 
hindi. Actually, exclusive para sa mga estudyante 
lamang ang boarding house ng Tita Susie niya. 
Ipinakiusap lamang niya sa tiyahin na patirahin 
doon si Carlo dahil wala itong makuhang tirahan na 
malapit sa bangkong nilipatan nitong pagtrabahuhan.

Nakilala niya ang lalaki a month after his break-

3
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up with Orange and soon naging best buddy niya 
ito. Kung inaakala ng dating katipan na hindi siya 
nasaktan sa sinapit ng dalawang taon nilang relasyon, 
nagkakamali ito. Na-depress din siya. Hindi pa siya 
nakakabuno ng dalawang taong pakikipagrelasyon 
sa iba. Kay Orange lamang. At sobra-sobra siyang 
nanghinayang na natapon lang sa wala ang lahat. 
But it was already in the past. 

After his break-up with Orange, pag-inom ng 
alak ang naging takbuhan niya para lumimot. Kung 
saan-saang bar siya inaabutan ng umaga habang 
nilulunod ang sarili sa alak. Isang gabi ay nandoon 
din si Carlo sa napasukan niyang bar. Ngunit hindi 
bilang manginginom. Nagtatrabaho ito roon bilang 
bartender. Nang mga panahong iyon ay pinapaaral 
pa nito ang sarili kaya nagtatrabaho ito sa gabi. They 
were both twenty five-years old at that time. 

Hindi makapaniwala si Mateo na ang isang tulad 
nito ang makakapagliwanag ng isip niya. Ang akala 
niya noong una, miyembro ito ng charismatic group 
dahil quoted from the Bible ang mga pangaral nito 
sa kanya. Hindi pala. The man was simply trying to 
make him feel better. Hindi naging mahirap para 
sa kanya ang maglabas ng sama ng loob sa lalaki 
because he was so convincing. Carlo sympathized 
with him. 
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And besides, he had no one to turn to. Malayo 

ang pamilya niya. Pinetisyon ng kapatid niyang 
nasa US Navy ang kanilang ina upang magtungo sa 
Amerika mahigit sampung taon na ang nagdaan. 
Pagkatapos ay kinuha rin nito ang sinundan niyang 
kapatid na isang nurse at ang panganay nila na isang 
beterinaryo. Siya na bunso ay nagpaiwan. Dahil ayaw 
niyang iwan si Orange. 

Ngunit ang paniniwala ng buong pamilya niya, 
ang tatay niyang mas iresponsable pa sa salitang 
iresponsable ang ayaw niyang iwan. Kung galit sila 
sa ama niya, mas galit siya. Kaya imposible ang inisip 
ng mga ito. They were a broken family.

“Pain is inevitable, suffering is optional,” naalala 
ni Mateo na sinabi ni Carlo sa kanya noon. Sa lahat 
ng mga narinig niya mula rito, iyon ang tumatak 
sa isip niya. Ang ibig sabihin, may choice ang isang 
tao to accept the pain and not allow it to turn into 
suffering. He realized that time na tugmang-tugma 
iyon sa sitwasyon niya. At nasa mga kamay niya kung 
gusto niyang mag-dwell sa pain o mag-move on. He 
preferred to go on with his life.

 Nag-resign siya sa pharmaceutical company kung 
saan siya nagtrabaho at buong puso niyang tinanggap 
ang petisyon ng mama niya sa America. Inaamin 
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niya, hindi naging madali sa kanya ang mamuhay 
roon. Kung anu-ano ang naging trabaho niya tulad 
ng pagiging sales person sa isang department store 
doon. 

But his friendship with Carlo never ended kahit 
miles apart ang pagitan nila. Paminsan-minsan ay 
tinatawagan niya ito. Pag may pagkakataong bakante 
siya sa trabaho, they chatted through Skype. That time 
ay tapos na ito sa college at hindi na ito nagtatrabaho 
sa bar kundi sa isang bangko sa Quezon City. 

Nang madestino ito sa sangay na nasa bayan nila, 
nahirapan itong maghanap ng matitirhang malapit 
doon. Carlo resided in a town which was two rides 
away from his work. Kahit nasa States pa siya noon ay 
humingi ito ng tulong sa kanya. Fortunately, his aunt 
owned a boarding house nearby. Ipinakiusap niya kay 
Tita Susie na patirahin doon si Carlo kahit exclusive 
lang ang boarding house nito sa mga estudyante.

Pagkalipas ng apat na taong paninirahan sa 
Amerika, nagpasyang bumalik sa Pilipinas si Mateo. 
He was a B.S. Chemistry graduate, sigurado siyang 
makakahanap uli siya ng trabaho. Kung hindi, 
magtatayo na lang siya ng negosyo. May naipon 
naman siya at kung kulangin man financially, 
nakahandang tumulong sa kanya ang mama at mga 
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kapatid niya. 

Nasa kabilang subdivision ang bahay nila, pero 
pinili niyang pumisan kay Tita Susie dahil sa lahat 
ng kapatid ng kanyang ina, dito siya mas close. 
Palibhasa, ito ang nag-aruga sa kanya noong maliit 
pa siya. 

Tinabihan niya si Carlo sa upuan. This time, 
sinabayan na nito ng pagkanta ang tinutugtog sa 
gitara. At hindi rin kahiya-hiya ang boses nito, 
may maipagmamalaki. Pinatapos niya muna ito sa 
tinutugtog at kinakanta bago ito kinausap. 

Tinabihan niya ito. “Manghaharana ka ba kaya 
ka nagpa-practice?” 

Sumulyap ito saglit sa kanya at ngumiti. “Wala 
naman akong haharanahin,” anito. Pinatayo nito ang 
gitara sa pagitan ng mga hita nito bago iyon niyakap.

“Si Orange, hindi mo type?”

“Haranahin ko siya?” 

“Well, ano naman ang masama?” Nais niyang 
malaman kung may gusto ba ito sa dalaga.

“Hindi iyon makaluma,” wika nito. “Baka 
pagtawanan lang ako kapag hinarana ko siya.”



You’re Still Mine - Ammy Redrico-Ribay
“Matagal na ba kayong magkakakilala ni 

Orange?”

“Hmm..” Parang nagkuwenta muna ito sa isip 
bago sumagot, “Siguro mga dalawang linggo pa 
lang.” 

“Saan mo siya nakilala?”

“Diyan sa tindahan ni Aling Fely, nakita kong 
bumibili. Nagandahan ako sa kanya kaya nagpakilala 
ako.”

Maganda naman talaga si Orange. For four long 
years, physically, she didn’t change much. Still, light-
skinned and slim ito. Flawless pa rin ang mukha nito, 
rosy ang cheeks, sexy ang lips, small ang waist, lean 
thighs, and still pretty ang smile. At makinis pa rin 
ang long legs nito. Only the hairstyle had changed—
her hair was not shoulder-length anymore. Mahaba 
na iyon at makintab. And her curves—they were 
stimulating. How he wished he could just grab and 
taste them just like old times.

Napailing si Mateo sa itinatakbo ng isip niya. 
Kunsabagay, it was understandable na mabulabog ang 
imahinasyon niya nang makita ito kanina na super 
sexy pa rin. May nakaraan sila kaya ganoon.

“Nililigawan mo ba siya?” out of the blue ay 
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tanong niya kay Carlo. Hindi siguro siya matutuwa 
kung ang magiging positive ang sagot nito.

Tila natigagal ang kausap. Awtomatikong 
napatingin ito sa kanya, pagkuwa’y alanganing 
tumawa.

“Friends lang kami,” sagot nito at muling 
ipinuwesto sa kandungan ang gitara. “Bakit mo 
naitanong?”

Nagkibit-balikat siya. Bakit nga ba?

“Wala lang,” aniya. Kung nililigawan man nito si 
Orange, so what? Matagal na silang walang relasyon 
ng babae.

“Pero sa tingin ko, masarap siyang maging 
girlfriend,” sabi ni Carlo. “Hindi lang maganda si 
Orange, mukhang mabait pa.”

“’Yan ang akala mo,” bigla na lang niyang sambit. 
“Paminsan-minsan, maldita ang babaeng ’yon.”

Napamaang ito sa kanya, nagtatanong ang mga 
mata nito. 

“Curious lang ako. Naging ano mo ba siya?” 
pagkuwa’y usisa nito. “Puwede mong sagutin, puwede 
ring hindi. Alam kong magkakilala kayo.”
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“Ex-girlfriend ko si Orange.” 

Ni hindi nagulat si Carlo. “Sabi ko na nga ba, 
may something kayo dati ni Orange. Obvious sa kilos 
niya kanina. Siya ba ’yong dahilan kaya halos ilubog 
mo na ang sarili mo sa alak noon?”

“Siya nga,” pag-amin niya at nagbuntong-
hininga. Kahit best friends sila ni Carlo, ni minsan 
ay hindi niya binanggit ang pangalan ng dating 
kasintahan sa mga kuwento niya rito. Dinetalye 
niya ang bawat pangyayari, pero iniwasan niyang 
magbigay ng pangalan ng babaeng naging subject 
ng kanyang kalungkutan noon. “Hindi na yata kami 
magkakasundo. ‘Kita mo naman, galit na galit sa 
akin,” sabi pa niya.

“Nahuli ka ba naman niyang may kayakap na 
ibang babae noong girlfriend mo pa siya sa mismong 
second year anniversary pa mandin ninyo, natural 
hindi siya matutuwa,” anito. “Ngayong nagkita 
kayong muli, bakit hindi ka magpaliwanag sa kanya?”

“Para ano pa? Matagal na kaming wala.”

“Para magkalinawan kayo at magkapatawaran.”

Umiling si Mateo kapagkuwan. “Ewan ko, Brod, 
mahirap yatang gawin ’yon sa ngayon. ‘Kita mo 
naman, kulang na lang bugahan ako ng apoy sa galit. 
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May boyfriend na kaya siya ulit?” 

“Hayaan mo, itatanong ko. Sasabihin ko, 
pinatatanong mo.”

“‘Wag mong sabihin sa kanya ’yan!” pakli niya. 
“Baka akalain, interesado pa rin ako sa kanya.”

“Hindi ka na interested sa kanya?”

“Sabihin na nating I’m just curious.”

“Sigurado ka?” turan ng kausap.

“Naka-move on na ako.”

Napatangu-tango ito. “Mabuti naman kung 
ganoon. P’wede naman pala siyang ligawan.”

Mabilis na nabaling ang tingin niya kay Carlo. 
“Ano’ng s’abi mo?”

“Wala,” iwas nito. “Pasok na ako sa loob. 
Matutulog na ako.”

—————

Kinabukasan ay maagang nagbukas ng tindahan 
si Orange para maaga ring pumasok ang grasya. 
Ngunit tanghali na ay wala pa rin siyang benta. Kaya 
sa halip na tumunganga siya buong umaga, minabuti 
niyang tawagan si Jinggay sa cellphone nito upang 
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may magawa lang siya. Pero pinipindot pa lang niya 
ang mga numero ay pumasok naman ang tawag nito 
sa kanya.

“Hello, Girl,” ani Jinggay sa kanya sa tonong 
parang excited pa, “may ibabalita ako sa ’yo. Nagkita 
kami sa munisipyo kanina ni Mateo. He said ‘hi’ daw.”

“Pakialam ko sa kanya!” asik niya.

“Nagtatanong kung paano ang proseso ng 
pagkuha ng business permit,” pagpapatuloy nito. 
“Hanep, magtatayo siguro ng negosyo dito sa bayan 
natin ang lalaking ’yon.”

“Pakialam ko nga!” nabubuwisit na sigaw niya. 
“Iyan lang ba ang itinawag mo sa akin?”

“Baka ’ika ko interesado kang malaman na 
nakatira siya sa bahay ng tita niya.”

“Hindi ako interesado,” matabang na sabi niya.

“Sure ka?”

“Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga sabi!”

“Gumanti, hindi ka interesado?” paniniguro ng 
kaibigan.

“At bakit naman ako gaganti?”
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“Di ba niyurakan niya ang pagkatao mo, 

ibinasura ang pag-ibig mo dahil may nakilala siyang 
mas mapera kaysa sa ’yo kahit mukhang quarter 
moon ang mukha?” paalala nito.

Hindi umimik ang dalaga, parang gusto niyang 
patulan ang panukala ni Jinggay.

“Kung gusto mong gumanti sa kanya,” 
pagpapatuloy nito, “ipakita mong you’re living well. 
Iyon daw ang best revenge. Dapat makita niya na 
hindi ka na bitter, na maganda ang buhay mo without 
him. Hindi ganyan.”

Uminit lalo ang ulo niya. “Living well naman ako, 
ah,” mariing wika niya. “Lumalabas lang talaga ang 
pagka-dragon ko sa kanya!” 

“Aba, eh, di pigilin mo. Gayahin mo na lang ako 
nang mag-break kami ni Tom. Kapag nakikita ko siya 
noon, super ngiti ako as if walang nangyaring hindi 
maganda sa amin. Binabati ko pa nga siya kahit ang 
totoo’y gustung-gusto ko na siyang patayin. Kaso 
ayoko namang isipin niya na apektado ako nang 
husto sa paghihiwalay namin. Ayokong bigyan siya ng 
impresyon na bitter pa rin ako kahit iyon ang totoo. 
May pride din ako kahit papa’no.”

“Nasabi mo lang ’yan kasi hindi ka ipinagpalit ni 
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Tom sa ibang babae,” aniya.

“Ganoon na rin ’yon,” anito. “Piliin ba naman 
ng gagong ’yon ang nanay niyang matapobre over 
me?” Kontra sa relasyon nina Jinggay at Tom ang 
ina ng lalaki. Dahil nakakapit pa rin sa saya ng ina 
ang binata, nang utusan ng nakatatandang babae 
ang anak na hiwalayan si Jinggay, hiniwalayan ba 
naman! Pero naka-survive ang kaibigan niya sa 
kabiguang iyon. Nalampasan nito iyon. Matapang 
kasi ito. Samantalang siya, nagtatapang-tapangan 
lang marahil dahil sa loob ng apat na taong nagdaan, 
hindi pa rin niya magawang mag-move on.

“O sige, para sa kapanatagan ng loob mo, 
susubukan kong gawin ’yang sinasabi mo,” saad na 
lang niya. “Pero hanggang ganoon lang ang puwede 
kong ipakita sa kanya, pakitang-tao.”

“Di bale, at least, magiging civil na ang pakikitungo 
mo sa kanya.”

“Maiba tayo, si Carlo naman ang pag-usapan 
natin. Paano kaya siya mapapalapit sa akin, Ne?”

“Kung palikero si Mateo, mas palikero si Carlo, 
Orange.”

“Paano mo nalaman? Gusto ko siya, Jinggay. 
Huwag mo na lang akong kontrahin, suportahan mo 
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na lang ako at tulungang mapalapit sa kanya.”

“Paano? Hindi ko naman siya friend. Bakit ba 
kasi nagmamadali kang mapalapit kay Carlo? Dahil 
ba sa nagkita kayong muli ni Mateo at nag-aalala ka 
na baka ma-rekindle ang pagtingin mo sa kanya?”

“FYI, first glance ko pa lang kay Carlo at wala 
pa sa eksena ang walanghiyang Mateo na iyon, 
naglalaway na ako sa kaguwapuhan niya.”

Tumawa si Jinggay.

“Eh, di gamitin mo si Mateo,” suhestyon nito. 
“That way, makaganti ka man lang sa kanya. 
I-befriend mo siya para mapalapit ka kay Carlo. Di 
ba nga best friends ang dalawa?” 

Laglag ang panga niya sa narinig.

“Wala akong balak na gumanti,” wika niya.

“O sige, ’wag mo na lang isipin na gaganti ka 
kapag nakipaglapit ka uli kay Mateo. Isipin mo na 
lang na ginagawa mo ’yon para sa love mo kay Carlo.”

“Baka ma—” Napatda si Orange sapagkat may 
narinig siyang kaluskos mula sa bukana ng tindahan. 
“Teka, may bibili yata, Ne. Titingnan ko lang.” Mula 
sa kinauupuan niyang puwesto ay tumayo siya at 
sinilip ang gumawa ng ingay. Nanlaki ang kanyang 
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mga mata. “He’s here, Ne! Ano’ng gagawin ko?” Ang 
bilis ng palpitation niya. Aatakehin yata siya sa puso 
anumang oras.

“Sino?” Kung may natutulog man sa kabilang 
linya ay magigising sa lakas ng pagkakasigaw ni 
Jinggay.

“Si Mateo!”

“Huh?”

“Ano’ng ginagawa ng buwisit na ‘to dito?”

“Baka dinadalaw ka,” anito. “Basta ’yung pinag-
usapan natin, ha? Be nice to him. ’Wag na ’wag kang 
sisimangot. ’Wag ka ring magtataray sa kanya para 
hindi siya mag-isip na bitter ka pa rin sa nangyari sa 
inyo. Saka, kaibiganin mo, alang-alang sa love mo 
kay Carlo.”

“’Call you later, Ne,” halos pabulong na turan 
ni Orange. Pinindot niya ang end call button ng 
cellphone niya at nag-ipon muna ng tapang. Dinig 
niya ang pagtunog ng chime, tanda na may customer.

Nang makaipon ng lakas ng loob ay mabilis siyang 
nagtungo sa bukana ng tindahan. Tama nga siguro si 
Jinggay na dapat maging civil ang pakikitungo niya 
kay Mateo sa kabila ng pangit na nangyari sa kanila. 



You’re Still Mine - Ammy Redrico-Ribay
Baka isipin ng binata na hindi pa rin siya nakakalimot 
kung sa bawat pagkikita nila ay magtataray siya.

Huminga siya nang malalim saka iyon ibinuga. 
Tama, hindi na niya uulitin ang ginawa niya nang 
nakaraang gabi. Magiging friendly na siya sa dating 
nobyo.

“Hi,” bati ni Mateo sa kanya na tila nagulat itong 
makita siya roon. Humahalimuyak ang gamit nitong 
cologne. 

“Oh, h-hi. May bibilhin ka ba?” Nginitian niya ito 
sa kabila ng panlalamig ng mga paa at mga kamay 
niya at ng paghahalukay ng kanyang sikmura. Huling-
huli ng mga mata niya ang puzzled expression nito. 
Kunsabagay, nakapagtataka naman talaga na bigla 
siyang bumait dito. 

“May item ka ba na puwedeng pangregalo?” 
anito na pumasok sa tindahan para tumingin ng mga 
panindang nasa loob.

Bagaman naipangako niya sa sarili na hindi na 
niya tatarayan si Mateo, she preferred to maintain 
her distance.

“Para kanino ba? Saka para sa anong okasyon?” 
tanong niya.
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“Mag-aanak ako sa binyag,” sagot nito.

“Babae o lalaki ang bibinyagan?”

“Lalaki.”

Tumangu-tango ang dalaga at tila saglit na nag-
isip. Pagkuwa’y inisa-isa niyang tiningnan ang mga 
laruang panglalaki na naka-display sa eskaparate. 
Nang mapagtantong di-angkop na iregalo alin man 
sa mga iyon ay nagtungo siya sa hilera ng mga damit 
pambata na nakasabit. Kumuha siya ng ternong t-shirt 
at shorts na kakulay ng ulap. May nakadisensyong 
ibon na may nakasulat na Angry Bird sa harapan. Ang 
size ay kakasya para sa siyam na buwang gulang na 
sanggol na lalaki.

“Ito, baka gusto mo nito,” alok niya, sabay abot 
dito ng ternong t-shirt at shorts.

“Sige, ’yan na, kasya na siguro sa kanya ’yan. 
Mataba naman ‘yon. Kung meron pang ibang design, 
bigyan mo uli ako ng apat pang terno.”

Iyon nga ang ginawa niya. 

Nakapagbayad na si Mateo at naibalot na niya 
ang pinamili nito, ngunit atubili pa rin itong umalis.

“May nakalimutan ka pa bang bilhin?” 
nagtatakang tanong niya rito.
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Nagkamot muna ito sa ulo bago nagsalita. “Wala 

kasi akong kasama sa Sabado,” anito. “Puwede mo 
ba akong samahan?”

Napalunok si Orange nang wala sa oras.

“Ano ba’ng meron sa Sabado?” 

“Binyag,” tugon nito. “Nasabi ko nga di ba na 
mag-aanak ako sa binyag. So, sama ka?”

“Huh?”

“Sige na,” ungot ni Mateo.

“Pag-iisipan ko.” Tama ba ang sagot niya. Dapat 
siguro, tumanggi kaagad siya. Pero sinabi ni Jinggay 
na dapat makipaglapit siya sa dating katipan kung 
gusto niyang mapalapit kay Carlo. 

“Okay.” 

Masayang nagpaalam na ito. Naiwan siyang 
nakatunganga.


