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“Don’t leave me, Shad. Mahal na mahal kita…” samo 
ni Suki sa nobyo. Her obsidian black eyes misted with 
tears and her knees were shaking tremendously. She got 
down on her knees and clutched the hem of his shirt.

Alas cinco y media ng hapon at nililipad ng hangin 
ang mahabang buhok ng dalaga. Nasa rooftop sila 
ng isang low-rental apartment building kung saan 
sila unang nagkakilala bilang mga summer youth 
volunteers four years ago.

“I’m sorry, Suki, but I’m tired of this bullshit. 
Stop mindf*cking me! And to hell with this holy rigid 
relationship! Lalaki ako, Suki. Ano ang tingin mo sa 
akin, bamboo tree?” asik nito sa kanya. Sunud-sunod 
ang ginawa nitong pag-iling. “Look, I’ve had enough 
of this. It’s over,” exasperated na usal ng lalaki saka 
malakas na tinabig ang kamay niyang nakahawak sa 
laylayan ng damit nito.

Nanlaki ang kanyang mga matang basa ng luha.

“I just don’t love you anymore so eff off,” dagdag 
pa nito.

Bawat katagang namumutawi sa bibig ng kausap 
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ay tila bakal na dumidikdik sa puso niya. “Shadrach, 
please...”

Malalaki ang hakbang na tinungo nito ang 
hagdanan. Nasa punong baitang na ito at aktong 
bababa na nang habulin ito ni Suki at mahigpit na 
ipinulupot ang nanlalamig na mga kamay sa braso 
ng lalaki na marahas nitong binaklas. Dahilan upang 
mawalan siya ng balanse at dumulas ang paa niya sa 
baitang ng hagdanan. 

A frightening feeling choked her before pain bruised 
her frail body. Ramdam niya ang malakas na pagtama 
ng bawat parte ng kanyang katawan sa matigas at 
magaspang na bagay bago lumagpak ang ulo niya sa 
sahig. She felt something viscous spilling down her face 
before her lids closed.

—————

Tumingala si Suki sa kisame ng mall, kung saan 
siya nagtatrabaho bilang Magic Sing promodiser, upang 
pigilan ang pagbagsak ng luha mula sa kanyang mga 
mata. Mahapding-mahapdi ang kanyang lalamunan. 
Minsan lang siya nagmahal, sa maling lalaki pa. She 
loved him, perhaps too much. At ninakaw ng pag-ibig 
na iyon ang limang taon ng buhay niya. Limang taon 
siyang nabuhay na parang gulay dahil sa aksidenteng 
iyon. Mahigit isang taon din ang ginugol niya sa 
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rehabilitation upang manumbalik lang ang dating 
lakas ng kanyang katawan.

She clutched the microphone to her chest, 
breathing hard. Bawat paghugot niya ng hangin ay 
nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Natutop niya 
ang kaliwang bahagi ng ulo. Ramdam niya ang pilat. 
There was a slight depression at the left temporal 
area of her head. At habang naroon iyon ay patuloy 
niyang iindahin ang sakit ng nakaraan na dulot ng 
taong minahal niya nang husto sa loob ng mahabang 
panahon.

Itinuon ni Suki ang mga mata sa telebisyon 
kung saan naka-display ang lyrics ng kasalukuyang 
pumapailanlang na musika. Her brows knitted 
together. Humugot siya ng hangin bago niya sinabayan 
ang kantang Pusong Bato ni Jovit Baldivino. 

“Nang ika’y ibigin ko, mundo ko’y biglang nagbago. 
Akala ko ika’y langit, ’yun pala’y sakit ng ulo. S’abi mo 
sa akin, kailan ma’y di magbabago. Naniwala naman 
sa iyo. Ba’t ngayo’y iniwan mo,” she sang with a tinge 
of bitterness in the tone of her voice.

Inibig niya si Shadrach. He was her perfect 
man—guwapo, matangkad, maganda ang katawan, 
at chinito. Bago pa man umentra sa eksena ang lalaki 
ay nabuhay na siya araw-araw sa isiping iisang hangin 
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lang ang nilalanghap nila. Ganoon siya kabaliw sa 
mga lalaking singkit—noon! Hindi na ngayon. She 
hated them now. 

“Fuu! Kaya ko ’to. Ano nga uli iyong s’abi sa 
Lucky Me commercial? ‘Never say die and tomorrow 
is another day’,” bulong niya sa sarili.

She stomped her foot to the ground and stretched 
her right fist in the air. Kasabay niyon ay makawasak-
diaphragm ang ginawa niyang pagdali sa chorus ng 
kanta.

“Di mo alam dahil sa ’yo ako’y hindi makakain. Di 
rin makatulog buhat nang iyong lokohin. Kung ako’y 
muling iibig, sana’y di maging katulad mo!” birit niya 
at may pakumpas-kumpas pa ng kamay.

She gathered all the air inside her lungs. “’Tulad 
mo na may pusong bato!” pagtatapos niya, sabay 
ikot at nag-finale pose na nakaturo ang hintuturo 
sa unahan. Her eyes fixed directly on the person 
unintentionally pinpointed by her forefinger, and she 
met a pair of hazel brown eyes like a water mass of 
a vast and deep sea—calm yet cold. 

They blazed and gleamed.

—————
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Awtomatikong nanginig ang pang-ibabang labi 

ni Suki. She was seeing a ghost from the past and it 
felt like a rusty needlestick was pricking her insides. 

Ang lalaking nagpanginig sa labi niya ay saksakan 
ng guwapo. His hot guise was knocking her knees. 
Matangkad ito, around six feet two inches tall at 
sigurado siyang sa likod ng formal tux nito was a 
body to drool for. His thin lips pressed together and 
he was looking straight into her eyes.

She wasn’t seeing Shadrach. Subalit may common 
denominator ang dalawang lalaki—parehong chinito! 

Look, I’ve had enough of this. It’s over… over… 
over…

Nagpaulit-ulit sa utak niya ang mga huling 
salitang binitiwan ng dating nobyo noong walang 
awa nitong dinurog ang puso niya. 

Nagliyab ang kanyang mga mata kasabay ng 
pagsariwa ng sakit. Tila sinundut-sundot ng may 
bahid asidong scalpel ang open wound sa puso niya. 

It’s over… over… over…

Nagdilim ang lahat sa kanyang paligid. Ang 
tanging nakikita ng dalaga nang mga sandaling iyon 
ay ang estranghero at ang tangi ring nararamdaman 
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niya ay ang mahapding pagtibok ng kanyang puso.

Her nose flared. Itinabi niya ang hawak na 
microphone at malalaki ang hakbang na nilapitan 
ang lalaki. She was so furious that everything around 
her became a blur and she tripped over her own 
feet. Lumanding siya sa mismong paanan ng binata. 
Halos humalik na ang tungki ng kanyang ilong sa 
nangingintab nitong sapatos.

“Miss, are you okay?” tanong sa kanya ng 
estranghero.

She frowned. Ito na naman po ang sumpa ng 
pagiging spastic ko, sa loob-loob niya.

Nag-angat ng mukha si Suki at sinalubong uli siya 
ng mga matang pinaghalong malamig na tsokolate 
at berde. Mirth was dancing in his eyes this time and 
she didn’t like it.

Pinagtatawanan ba ako ng bandikut na ito?

Inilahad nito ang kanang kamay sa kanya, subalit 
malakas niyang tinabig iyon. Pinukol niya ito ng 
matalim na tingin. “Hindi ko kailangan ng tulong 
mo. Ano’ng tingin mo sa akin, imbalido?” Lukot ang 
ilong na pilit niyang itinulak patayo ang sarili. “Tabi!” 
Pagkasabi niyon ay paika-ika na siyang tumalikod at 
nagmartsa palayo.
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“Seriously, you need an urgent brain scan,” 

bubulung-bulong nitong usal. 

Her jaw tensed. Nasapo niya ang kaliwang bahagi 
ng ulo. Nakita ba nito ang pilat niya? Nilingon niya 
ang lalaki at sinibat ng matalim na tingin. Again, she 
saw his sultry tiny eyes. 

“Baliw!” she hissed then trudged away.

—————

Umangat ang magkabilang kilay ni Lohan nang 
maghugpong ang mga mata nila ng babaeng Magic 
Sing promodiser. Her hair long and flowing waved 
down her face. She had a moderately high nosebridge, 
a cute little pair of lips, red flushed cheeks, and there 
was something in her tense and angry obsidian black 
eyes that magnetized him.

“Hindi ko kailangan ang tulong mo. Ano’ng tingin 
mo sa akin, imbalido?” bigla nitong asik sa kanya.

Labis niyang ikinagulat iyon, subalit pinili niyang 
huwag ipahalata sa kaharap. Ni isang segundo ay 
hindi niya naisip na incapacitated ang babae at hindi 
niya lubos-maisip kung bakit iyon sumagi sa utak 
nito.

Weird, he thought. Weird, but nonetheless very 



Eluding Lohan - Ingrid De La Torre
pretty…

In fact, tumatak kaagad ang maganda nitong 
mukha sa isipan niya at hindi niya iyon kayang 
ipaliwanag. He’d got more than his fair share of pretty 
women, pero ang kaharap lang ang tanging babaeng 
nakakuha sa kanyang atensyon.

Siya, si Atty. Lohan Lim, one of the country’s 
most notorious criminal defense attorneys. He was 
cold, distant, and fearless. Kinatatakutan ng lahat, 
ngunit kakatwang ni hindi naintimida sa aura niya 
ang dalaga. The woman shot him a raised brow the 
very first time their eyes locked. 

“Tabi!” sikmat sa kanya ng babae.

Okay, what did I do this time? Reformed na ako, 
ah.

His brows almost reached the roots of his hair in 
total disbelief. May problema sa utak ang babaeng ito, 
naisip niya. She was acting weird and hostile toward 
him. Ni wala naman siyang ginawang masama o 
ipinakitang hindi maganda rito. 

“Seriously, you need an urgent brain scan.” Bigla 
na lang iyong dumulas sa kanyang bibig.

Nakita niya kung paano ito natigilan bago dahan-
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dahang lumingon sa kanya. Tama siya, maganda ito. 
Kahit na lukot ang noo nito at matalas ang kislap ng 
mga mata.

“Baliw!”

Napailing si Lohan at nagkasyang tanawin na 
lamang ang dalaga na iika-ika pa rin sa paglakad. 
Ngunit sa kabila niyon ay napaka-sexy pa rin nitong 
tingnan. He shook his head again and his lips twitched 
a little for a tiny smile. The woman was so fascinating. 

“And so interesting…”

Tumunog ang cellphone niya at nabaling doon 
ang kanyang pansin. He threw an impassive look at 
the phone screen. 

Marcia calling…

It was his executive administrative assistant. “Yes, 
Marcia?” payak niyang sagot.

“Sir, you have an appointment with Mr.—”

He grimaced. “I clearly instructed you last week 
to delete all meetings in my calendar for one whole 
month. What happened here? Bakit may naisingit sa 
schedule ko?” He spoke with a ruthless tone in his 
voice. Awtomatikong naglaho ang maliit na ngiti sa 
mga labi ni Lohan.
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Saglit na natahimik ang babae sa kabilang linya. 

“A-ah, sorry po, Sir. It slipped my mind and—”

“Your head’s in the cloud again, Marcia. Focus 
and get your work right next time.” Pagkasabi niyon 
ay pinutol na niya ang tawag. Hinilot niya ang sentido 
at sandaling ipinikit ang mga mata. 

He’d got a really bad temper lately. Iyon ang 
primerang rason kung bakit gusto ni Lohan na 
pansamantalang burahin ang trabaho sa kanyang 
sistema at kung bakit naroon siya sa mall nang mga 
oras na iyon na hindi niya usual na puntahan.

Hindi mabait na tao si Lohan, pero hindi pa rin 
naman siya halimaw. And work was slowly turning 
him into a monster. Bawat araw ay lumalawak ang 
yelong lumilikop sa dibdib niya. Marami na siyang 
naipanalong kaso, subalit pulos kaso at korte pa rin 
ang laman ng kanyang utak. Through tear-stained 
eyes, he saw only victory for himself. At hindi na siya 
komportable sa nangyayari sa kanyang sistema.

I am not a monster… 

He already had a closet full of skeletons. Tama 
na iyon.

“I need to breathe new air.” His eyes then 
scanned the place to search for that familiar 
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face—ang mukhang nakabusangot at matalim ang 
pagkakatingin sa kanya.

“My new air… indeed.”
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Natahimik ang Libretto, isang coffee shop at book 
store na pinag-isa, nang pumasok si Lohan. People 
would recognize him immediately at first glance. Sino 
ang hindi nakakakilala sa kanya? He single-handedly 
destroyed other lawyers in court. Taglay niya ang 
isang higanteng pangalan sa karerang pinili kaya 
maraming tao ang takot sa kanya, bukod sa wala 
pa siyang pinatalong kaso ay pinaniniwalaan din 
ng karamihan na miyembro siya ng isang solidong 
sindikato.

Napailing siya at napabuga ng hangin. Naglakad 
siya sa unang bakanteng mesa. He walked with power 
and a cold, unfriendly façade. Nakasunod sa kanya 
ang tingin ng mga taong naroroon. 

Inilapag ng binata ang hawak na black leather 
briefcase sa lamesa. He took off his eyeglasses and 
folded its temples. Pagkuwan ay itinuon niya ang 
mga mata sa labas ng glass door.

I don’t want to be like you, Greg. Hindi ko gustong 
maging kagaya mo o katulad ng mga magulang ko. 
Pero tingnan mo ako ngayon, do you see yourself in 
me now, Greg? I’m beginning to be just like you, anang 
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isipan niya.

Anak siya ng isang tindera ng isda at isang 
simpleng mangingisda. They were very poor then. 
Laging nag-aaway ang mga magulang ni Lohan 
hanggang sa tuluyan nang mawasak ang pamilya nila. 
Subalit bago pa man iyon ay matagal na silang sira. 
Kaya nang pumanaw ang mga ito, he hardly felt pain.

Kinupkop siya ni Don Gregato, puno ng kanilang 
lungsod. Maraming hindi magandang gawain ang 
matanda. Maimpluwensya ito, diktador, at madali 
lang para rito ang patahimikin ang ibang taong hindi 
ayon dito. The old man owned illegal businesses, at 
alam iyon ng mga tao, lamang ay wala silang magawa 
laban sa kapangyarihan nito. And that made people 
despise the old man. Thus, making people despise 
him too. Dahil siya ang nag-iisang anak-anakan ni 
Don Gregato de la Vega. 

The old man already passed away. Dala nito sa 
hukay ang mga illegal nitong gawain. Lohan didn’t 
want anything to do with his ill-gotten wealth and 
businesses. Nag-aral siya, nagtapos at nagtrabaho 
nang maayos. He built his own ladder to success. 
Hindi niya kailanman ginamit ang impluwensya 
ng ama-amahan. Ngunit nananatiling nakabahid 
sa pagkatao niya ang mantsa ng pangit nitong 
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reputasyon.

“I don’t give a tiny rat’s ass,” he groaned. Akmang 
ipapaling na niya sa dalang briefcase ang atensyon 
nang mahagip ng mga mata niya mula sa labas ng 
glass door ang babaeng may mahabang buhok na 
ginulo na ng hangin. She wore a gray sweatshirt 
which was too big for her, a casual black pencil-cut 
skirt, and an old pair of low-heel pumps.

Bakas ang pagod sa mukha nito, pero hindi 
nabura niyon ang taglay nitong natural na ganda. 

“That woman again,” anas ng binata. Ang 
babaeng pinagtarayan siya sa mall nang nagdaang 
araw.

—————

Nakita ni Lohan kung paanong nagmadaling 
pumasok ang Magic Sing promodiser sa loob ng 
Libretto habang panay ang sulyap nito sa wristwatch 
na suot, at namalas niya rin kung paanong tumama 
ang balikat nito sa katawan ng pinto. He saw how 
her body jerked and her eyes squinted in pain.

“Tsk, clumsy,” puna niya. Naalala niyang napatid 
din ito sa sarili nitong mga paa noong sugurin siya 
nito sa kanyang kinatatayuan sa mall. “What’s the 
clumsy bug doing here?”
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Itinulak ng babae ang pinto at nagpatuloy ito 

sa pagpasok, himas-himas ang nasaktang balikat. 
Malalaki ang hakbang nito at dere-derecho sa counter. 
Dumaan ito sa tabi niya, and all the miniscule cells 
in his body froze as he inhaled her scent.

Ano’ng ginagawa sa akin ng estrangherang ito?

Nilingon ni Lohan ang dalaga at nakita niyang 
kausap nito ang may-ari ng Libretto—who wore a 
striped red and white long-sleeved shirt, baby blue 
leggings, orange rubber shoes, and a pair of lonely 
eyes—si Ayana. Kilala niya ang huli pagkat madalas 
siyang nagtutungo sa nasabing café book store dati 
dahil katapat lang niyon ang office building ng pag-
aari niyang law firm. Naging madalang lang ang 
punta niya roon nang dumagsa ang kanyang mga 
kliyente dahil sa lumulubhang kaso ng two men 
riding-in-tandem at mga shooting incidents.

Tumalikod ang estranghera at pumasok sa loob 
ng staff room, suot na nito ang uniporme nang 
lumabas at mabilis na pumuwesto sa likod ng bar 
counter. Yumuko ito at hinalukay ang dalang bag.  

He stood up and sauntered toward her. “I’d like 
a large black coffee, please,” he ordered.

“Right away, Sir. Just give me… uhm, a few 
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minutes here,” sagot nito nang hindi nag-aangat ng 
mukha.

Matiim na pinagmasdan ni Lohan ang kaharap. 
Her downcast eyes adorned with thick lashes. The tip 
of her nose a bit flushed at halatang bahagya lang 
pinaraanan ng daliri ang buhok.

“Aha! ’Dito ka lang pala, eh!” she beamed. 
Marahas nitong hinugot mula sa loob ng bag ang 
nameplate, kaya tumilapon iyon at nagpaikut-ikot 
sa ere bago bumagsak sa sahig.

Confirmed. This woman is certainly on the list of 
the world’s clumsiest women, sa loob-loob niya. She 
was awkward and graceless, subalit kakaiba pa rin 
ang dating nito sa kanya. Dapat ay na-turn off na 
siya rito, but he was feeling nowhere near that. Hindi 
ito marunong kumanta, hindi ito pinong kumilos at 
hindi rin maganda ang pagtrato nito sa kanya. She 
threw him frowns and deadly gazes, yet he wanted 
her so much.

“Suki,” basa niya nang idikit nito ang nameplate 
sa tapat ng kanang dibdib nito. 

Little Miss Clumsy Suki, his brain supplied.

“Ikaw na naman? Sinu-stalk mo ba ako?” mataray 
nitong sita sa kanya nang sa wakas ay mapansin siya 
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nito. Her cheeks were flaming red and he actually 
liked it.

“I am not stalking you. Nagkataon lang na nasa 
iisa tayong lugar. Nagtatrabaho ka rito, nagkakape 
naman ako,” kalmado niyang tugon. Pigil-pigil niyang 
umangat ang isang sulok ng kanyang labi, naa-amuse 
kasi si Lohan sa babae.

Lalong namula ang magkabila nitong pisngi. 
“Yes, you are stalking me,” she insisted.

“Okay, fine. On second thought, stalking is a good 
word, and stalking you is actually a great idea,” he 
teased. Sa likod ng pormal niyang mukha ay ngiting-
ngiti na siya. This Suki woman was something. 
Ramdam niyang attracted siya sa dalaga at gustung-
gusto niya talaga ito. May kung anong damdamin 
itong pinupukaw sa kanya.

“So sinusundan mo nga ako! Sa bibig mo na 
mismo nanggaling! You, you, you—”

“Jerk?” he completed.

“Tama! Jerk!”

“Thank you and nice meeting you too,” aniya.

Nagsalubong ang mga kilay ni Suki at lalong 
nalukot ang noo nito. If her nose could only exude 
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fire, pihadong kanina pa siya natupok ng apoy.

“My name’s Lohan Lim, and I want to be your 
friend, Suki.”

Inirapan siya nito. “Wala akong pakialam kung 
sinong Pontio Pilato ka pa at hindi kita gustong 
maging kaibigan!” sikmat nito.

He calmly shrugged off his shoulders. “Too bad 
’cause I won’t take no for an answer. And just so you 
know, my little clumsy Suki, I want more than just 
friendship…” Tinitigan niya sa mga mata ang dalaga 
bago nagpatuloy, “I want you.”

—————

Kunot na kunot ang noo ni Suki habang tinatahak 
niya ang sementadong daan pauwi. Nakasakay siya ng 
kanyang simpleng plush pink na bisikleta. Naiinis siya 
pagkat okupado ng Lohan Lim na iyon ang kanyang 
isipan. Limang araw na ang lumipas buhat noong 
huli nilang engkuwentro, subalit magpahanggang sa 
mga oras na iyon ay pabalik-balik pa rin sa balintataw 
niya ang mukha nito.

Her brain could still project Lohan’s appearance. 
Kaya pang iguhit ng utak niya ang malapad nitong 
dibdib at ang naghihikahos sa extra fats nitong 
katawan. He was incredibly fit at nawawalan siya 
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ng kakayahang lunukin ang sariling laway sa tuwing 
naaalala niya ito.

Masamang senyales ito!

Nais niyang hambalusin ang sarili kung bakit 
pinupuri-puri pa ng isip niya ang binata at kung bakit 
tila pinagnanasaan niya ito. Napaungol si Suki saka 
nilakasan ang pagpadyak sa pedal ng bike. 

Kinailangan pa niyang um-absent sa Libretto 
sapagkat ngarag na ngarag na ang kanyang utak sa 
kaiisip sa lalaking ni hindi na nagpakita uli matapos 
nitong sabihing gusto siya nito.

Mahina siyang napamura. Buwisit! Nakakainis 
talaga!

Hindi naman kasama sa bucket list ng dalaga 
ang muling ma-in love sa lalaking singkit at kahawig 
ng taong nanakit nang husto sa kanyang damdamin. 
She chose to be happy and responsible at sakit sa ulo 
lang ang love. 

“Suki!” tawag sa kanya ni Lolo Faustos. May-
ari ito ng may kalakihang bakery na malapit lang 
sa bahay nila at ito rin ang nag-iisang taong hindi 
tumigil sa pagtulong sa abuela niya nang maratay 
siya sa ospital. Mabait ang matanda kaya magaan 
ang loob niya rito, bukod pa sa gusto niya rin ito para 
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sa kanyang Mimang Satianna na mag-iisang dekada 
nang biyuda.

Produkto siya ng hindi buong pamilya dahil sa 
kagagawan ng isang walang-pusong taong umentra sa 
buhay nila at nagdala lang ng delubyo sa pagsasama 
ng mama at papa niya. Ngayon ay may kanya-kanya 
nang pamilya ang mga magulang at paminsan-
minsan ay nag-aabot ang mga ito ng tulong pinansyal 
sa kanilang maglola.

“Lolo Faustos! Kumusta na po kayo?” Bumaba 
siya ng bisikleta at pinasandal iyon sa malaking 
poste na nakatirik sa labas ng bakery. Napasulyap 
si Suki sa loob ng panaderya at nakita niyang 
napakaraming taong nagkakasayahan doon. Puno 
ang limang mesang gawa sa kahoy at mayroon pang 
mga taong nakaupo sa pinagpatung-patong na kaha 
ng soft drinks sa isang sulok. Dinig pa niya mula sa 
kinaroroonan ang malalakas na pitong gawa ng bibig 
at malulutong na halakhakan. 

“Ano po’ng meron? Huwag ninyong sabihing—”

“Tama ang iniisip mo, Hija. Puto bread eating 
contest nga. Kaya’t pumasok na tayo at kailangan 
mong depensahan ang iyong titulo bilang puto bread 
queen.”
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Napahagikgik ang dalaga at sandaling nawaglit 

sa kanyang sistema ang inis at pagkalitong binuhay 
ni Lohan sa katawan niya. Sumabay siya sa matanda 
papasok ng bakery at naghiyawan ang mga tao nang 
makita siya.

“Lolo Faustos, wala naman ho kaming panama 
riyan sa apu-apuhan ninyo pagdating sa puto bread 
eating contest. Aba’t kung anong liit ng katawan 
niyan ay siyang laki ng espasyo sa tiyan,” pabirong 
reklamo ng isang binatilyo, kakamut-kamot pa ito 
sa ulo.

“Oo nga naman, Lolo Faustos, hindi kami uubra 
kay Suki. Sa anim na puto bread eating contest 
na idinaos sa loob ng anim na buwan ay walang 
nakapagpatalsik kay Suki sa trono,” natatawang 
dagdag ng isang dalagang may katabaan ang 
pangangatawan.

Napabungisngis si Suki. “Ano ba naman kayo, 
ang ne-nega ninyo, ha! Ang ne-negative! Ano nga 
iyong lagi kong sinasabi sa inyo? Never say die and 
tomorrow is another day. Malay n’yo naman wala 
pala sa kondisyon ang sikmura ko ngayon at madali 
n’yo na ang titulo ko.”

Naghalakhakan ang mga taong naroroon.
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“Simulan na natin ang pa-contest na ito. Sino ang 

matapang na gustong subukan ang tibay at galing ng 
ating defending champion?” anunsyo ni Lolo Faustos.

She heard loud whistling sounds, subalit walang 
may nag-angat ng kamay. Mayroong nagtuturuan 
pero walang kusang nagboboluntaryo.

Suddenly, a man standing in one corner raised 
his right hand. “I’ll take up the challenge,” anang 
baritonong tinig nito. His voice was warm, deep, 
and sexy that her body replied with an electrifying 
shudder. 

Lohan…

—————

Naglaho ang kaliit-liitang ingay sa loob ng bakery 
nang tumayo si Lohan at lumapit sa kanya nang 
hindi inaalis ang pagkakahugpong ng kanilang mga 
paningin.

Lumaktaw ang tibok ng puso ni Suki kaya 
nagpakawala siya ng hilaw na tawa. Naghahalo ang 
nararamdaman niyang pagkasabik at pagkasuya rito. 
Bigla na lang itong naglaho pagkatapos ay susulpot 
para lang hamunin siya? 

“Nagpapatawa ka ba? Ikaw, lalaban sa akin? Sa 
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hitsura mong nag-uumapaw sa kasosyalan, ni hindi 
mo nga siguro alam kung ano ang hitsura ng puto 
bread.”

“You just watch me, Suki. Tatalunin kita and 
that’ll be one stone off the wall erected around you.”

Pinagtaasan niya ito ng kilay. He was clearly 
underestimating her. Hindi nito alam ang galing 
niya pagdating sa departamento ng paglamon. “Sige, 
subukan mo,” hamon niya rito. Lalong nawalan ng 
ingay ang paligid. Nakamasid lang sa kanila ng binata 
ang lahat ng taong nandoon sa panaderya.

Gumuhit ang tipid na ngiti sa mga labi ni 
Lohan at napaurong siya. Sa iilang beses niya itong 
nakaengkuwentro ay never pa itong ngumiti—ngayon 
pa lang at hindi maganda ang epekto niyon sa kanya.

Ang guwapo niya! tili ng lihim na kalandiang 
nagtatago sa kaloob-looban ng kanyang katawan.

“I will and if I win…” Sadya nitong ibinitin ang 
litanya. 

Naningkit ang kanyang mga mata at nagkiskisan 
ang mga bagang niya sa labis na inis. “And if you 
win what?” she screeched. Buwisit na lalaking ito at 
binibitin pa talaga ako! maktol niya.
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Nagkibit-balikat lang ito. “1, 4, and 3,” 

makahulugan nitong tugon.

Nanlaki ang mga mata ni Suki. “I love you?”

“Nope.”

Nag-usok ang kanyang ilong. “Ano ang ibig 
sabihin niyan?” nanggagalaiti niyang tanong.

“Malalaman mo sa tamang oras… kapag natalo 
ka.”

“Whatever! Bring it on!”

—————

Binalot ng palakpakan at birong pustahan ang 
kabuuan ng bakery shop. Nasa iisang mesa lang sila 
ni Lohan. Nakaupo siya sa tapat lang nito at may 
kanya-kanya silang platong naglalaman ng tig-iisang 
daang piraso ng puto bread.

Panay ang subo ni Suki, hindi hinihiwalay ang 
matalim na titig sa binata. She hated his guts. Hindi 
man lang ito nagdalawang-isip na kalabanin siya at 
ano ba kasi ang ginagawa nito sa panaderya ng Lolo 
Faustos niya?

“Stalking is a good word, and stalking you is 
actually a great idea…” naalala niyang sinabi nito 
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noon sa Libretto.

Stalker nga ang bandikut na ito! she concluded. 
Mag-MIA pa kuno nang limang araw, stalker pa din! 
Ano’ng tawag doon sa bigla na lang niyang pagsulpot sa 
bakery? Paano niya nalaman ang lugar na ’to? Lalong 
nag-igting ang inis niya para rito na may kahalong 
emosyon na kumikiliti naman sa kanyang gulugod.

Lihim siyang napasigaw sa inis.

Sinulyapan niya ang plato, sampung puto 
bread na lang at panalo na siya. Samantalang may 
labindalawang piraso pa ang binata. Alam naman 
niyang hindi ito kakasa sa kanya. Paborito niya ang 
puto bread at talagang likas siyang mabilis kumain 
at magaling sa contest na ito. And she had prided 
herself in this.

Pinagmasdan niya si Lohan at siya namang pag-
angat ng ulo nito. Nginitian siya nito at hindi pa 
nakontento, he winked at her. She stiffened. It felt 
like her heart got arrested. Hindi siya makahinga 
hanggang sa mabulunan siya. Natutop niya ang 
lalamunan at mabilis naman siyang inabutan ng tubig 
ni Lolo Faustos.

Naubos niya ang isang baso ng malamig na tubig 
at nang ilapag niya iyon sa mesa ay tumambad sa 
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kanya ang seryoso na uling mukha ni Lohan. 

“I won,” deklara nito.

Dumaan ang sandaling katahimikan at halatang 
inaabangan ng lahat ang reaksyon ng dalaga. 
Nakatutok sa mukha niya ang mata ng mga taong 
nakapaikot sa kanila ni Lohan.

Napanganga siya. Hindi makapaniwalang 
nagpalipat-lipat ang tingin niya sa plato at mukha 
nito. “Dinaya mo ako!” mangiyak-ngiyak niyang 
hiyaw.

“Hindi kita dinaya at alam mo iyan.” Inikot nito 
ang mga mata sa paligid bago muling itinuon sa 
kanya. “At alam nilang lahat iyan. Now, let me just 
remind you about the numbers…”

“Naman, o! Ang gulo mo rin, eh. Ano nga ang 
ibig sabihin ng mga numerong iyon?” napipikon na 
niyang usal.

“Tomorrow… you will know. Susunduin kita sa 
Libretto.”



Eluding Lohan - Ingrid De La Torre

The awful truth about being different, iyon ang isang 
bagay na naglalaro sa utak ni Lohan habang nakatayo 
siya sa tabi ng kanyang grey Subaru Forester na 
nakahimpil sa tapat ng Libretto. His arms folded 
firmly across his chest. People were checking him 
out openly. He could hear huffing sounds from the 
male specie, at mga hagikgikan naman mula sa 
kababaihan.

White long-sleeved polo shirt, black pleated 
trousers, at mamahaling sapatos na gawa sa balat ng 
ahas—a complete get-up that screamed of wealth, 
power, and oozing with authority. Iyon ang kabuuang 
kasuotan ni Atty. Lohan Lim. Nasanay siya sa ganoong 
pananamit dahil kadalasan ay mga kliyente ang 
kaharap niya, kung hindi man mga importanteng 
tao sa lipunan.

“Kuya, excuse me po, artista po ba kayo? Ang 
guwapo n’yo po kasi! Puwede ho bang magpa-
picture?” kinikilig na pukaw sa atensyon niya ng 
isang dalagita. May kasama pa itong grupo ng 
kadalagahang panay ang ngiti sa kanya.

Hindi s iya nakahuma kaagad. He felt 

3



Eluding Lohan - Ingrid De La Torre
uncomfortable. Nasanay siyang takot sa kanya ang 
mga tao. Oo nga at maraming humahanga sa kanya, 
subalit naiintimida ang mga itong lumapit sa kanya. 
Women were either quietly watching him from afar 
or snooping behind his back.

Tumikhim siya at awkward na inayos ang salamin 
sa mata. Nakita niya ang kanyang reflection sa glass 
door ng Libretto at napansin niyang maaliwalas ang 
kanyang mukha. Sa loob ng ilang segundo ay hindi 
kaagad nakilala ni Lohan ang sarili. 

Where had the furrowed eyebrows gone? The 
creased forehead? 

Binago siya ng isang babae sa loob ng napakaikling 
panahon lang? His face contorted into a scornful 
expression. Hindi siya makapapayag na maapektuhan 
ni Suki ang pagkatao niya, kaya nga dumistansya 
siya rito nang ilang araw. He liked her, yes, but he 
considered the feeling as another case of a passing 
fancy.

“Hindi ako artista, please leave me alone,” 
malamig niyang tugon sa dalagita. Bumalik na ang 
linya sa kanyang noo at ang mariing pagsasalubong 
ng kanyang mga kilay. Dahilan upang mapaurong 
ang babae at magmadaling lumayo.
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Napabuga siya ng hangin.

“Mr. Grouch!” biglang komento ng isang pamilyar 
na tinig.

His nerves twitched.

Napatingin si Lohan sa pinanggalingan ng 
boses at nakita niyang papalapit sa kanya si Suki. 
Nakasimangot ito at nakatikwas ang kilay. Malakas 
nitong tinampal ang kanang braso niya. 

“Hoy, bakit inaway mo iyong bata? Ang sama 
talaga ng ugali mo!” sita nito sa kanya.

Confusion sparkled in his eyes. She called that 
teenager a kid? Bata pa ba iyon sa tingin nito? At ano 
na naman ang nagawa niya? Kasalanan ba niyang 
hindi siya komportable sa tuwing nakapaikot sa 
kanya ang mga humahangang kababaihan?

“That woman is not a kid anymore. At hindi ko 
siya inaway,” depensa niya sa sarili.

Lalong sumimangot si Suki. “Hindi mo siya 
inaway? Eh, ano lang ang ginawa mo?”

“I simply told her to leave me alone.”

“Pagtataboy, hah, pinaganda mo pa. ’Tsaka nakita 
mo sana ang hitsura mo habang sinasabi mo iyang 
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pamosong linya mo. Mukha kang constipated na 
bandikut. Alam mo ba kung ano ang bandikut, ha? 
Iyong maliliit na hayop na mukhang daga na may 
mahahabang ilong!”

His mouth widened in incredulity. “You are 
terrible. Kalimutan na natin iyon. Hindi naman iyon 
ang ipinunta ko rito. May usapan tayo,” pag-iiba niya 
sa topic.

Irap ang nakuha niyang sagot mula rito.

“One. I want to spend this one entire night with 
you.”

“Ini-invite mo ba akong mag-date?” derecha 
nitong tanong.

Nanuyo ang lalamunan ng binata. Naalarma siya 
sa kung anong kadahilanan. Hindi niya napaghandaan 
at hindi sumagi sa kanyang isipan na ganoon nga ang 
implikasyon niyon. 

Date.

“No! It’s not a date,” kontra niya, gulung-gulo 
ang ekspresyon sa kanyang guwapong mukha. “It’s… 
it’s… I call it… damn! I call it—”

“Whatever,” she murmured in a flat, annoying 
tone. “Date o kung ano pa man ang gusto mong 
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itawag diyan, wala akong pakialam pero oo sasama 
ako sa ’yo. Hindi dahil gusto ko kundi dahil sinakyan 
ko ang kabaliwan mo d’on sa puto bread eating 
contest at natalo ako.

“Pero, Mr. Grouch, huwag na huwag mo akong 
pagbabalakan ng masama. Hindi mo puwedeng 
hawakan ang kamay ko. Hindi mo ako puwedeng 
akbayan or else…” Tinitigan siya nito mula ulo 
hanggang paa. “Tapos ang maliligayang araw mo,” 
she threatened him with a slight bulging of her eyes.

“At baka ibiglang-liko mo ako, ha! Naku, huwag 
na huwag mong gagawin iyan kung ayaw mong 
mapukpok sa ulo ng steering wheel!” dagdag nito.

Umalsa ang inis sa sistema ni Lohan. Pilipitin 
ko kaya ang leeg ng babaeng ito? Masyadong bilib sa 
sarili, naisip niya. Ibubuka na sana niya ang bibig 
nang muli itong magsalita.

“Tapos na ang usapang ito.” Lumapit si Suki sa 
kotse niya saka tinapik ang bubong niyon. “Kotse 
mo? Ang guwapo, ah. O, tara na, para matapos na 
ang date na ’to.”

Hindi siya mabilis pamulahan ng mukha dahil 
natutuhan na niya kung paano kontrolin ang emosyon, 
subalit nang mga oras na iyon ay napakarami nang 
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puntos ng babae at ramdam niya ang pag-iinit ng 
balat sa kanyang mga pisngi. 

“I won’t f*cking touch you and this is not a 
f*cking date!” he reiterated.

—————

Pinukulan ni Suki ng masamang tingin si Lohan. 
How she itched to shoot him with a rocket launcher. 
Nanggigigil siya rito. 

Lohan and his bazooka-sized pride, her brain 
grumbled. Tusukin niya kaya ang lalaki para 
humumpak naman kahit papaano ang taglay nitong 
kayabangan?

“Let’s find a good place, I’ll buy you a formal 
dress for tonight’s dinner,” bigla nitong suhestyon. 
His eyes went up and down her body in a scrutinizing 
manner. Bumagsak ang isang sulok ng mga labi nito 
na tila ba hindi nagustuhan ng lalaki ang nakita at 
labis niyang ikinainis iyon.

Disimulado niyang sinuri ang sarili. Simpleng 
pink baby tee ang suot ni Suki na pinatungan niya 
ng kanyang paboritong oversized gray sweatshirt at 
pinares niya sa kulay abong pantalon at kayumangging 
sandalyas.
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The annoying frown expanded in her face. “Ano 

ang mali sa suot ko?” asik niya kay Lohan.

“Nothing. It’s just that you look… unsophisticated, 
unflashy, and too plain,” he commented flat out.

Unsophisticated, unflashy, and too plain! Pareho 
lang ang ibig sabihin ng tatlong iyon, ah. Kung simple 
at hindi marangya ang kasuotan ng isang tao, hindi na 
kaagad ito puwede sa mga sosyal na kainan? Bullshit!

Lalo siyang nanggigil kay Lohan. Makikita mo 
ang hinahanap mo, bruhong lalaki ka! sigaw ng utak 
niya. 

She flashed him her most devilish grin. “Actually, 
magbibihis pa ako. Hintayin mo ako rito, ha?” 
Pagkasabi niyon ay bumalik siya sa loob ng Libretto, 
kasama ang nag-uusok niyang bumbunan.

“Boss A, may extrang damit ka pa ho ba rito? 
Puwede kong hiramin?” lapit niya kay Ayana na 
kasalukuyang minimintina ang pagkakaayos ng mga 
libro sa shelf.

“Meron naman. Nasa office ko. Why?”

Nagpalinga-linga muna siya sa paligid at baka 
sumulpot na naman bigla ang kabuteng si Lohan. 
“May tuturuan lang ako ng leksyon, Boss,” aniya sa 
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magandang amo.

Tumango ang babae at tinungo ang pribado 
nitong opisina. Hindi na ito nagtanong pa. Sumunod 
siya rito at doon na rin mismo nagbihis. She wore 
Ayana’s royal blue cotton turtleneck long-sleeved 
blouse and her gray spandex leggings. 

“Parang may kulang,” puna ni Ayana. She 
snapped her fingers. “Ang scarf!” bulalas nito. Kinuha 
nito ang orange knitted scarf at ipinaikot iyon sa leeg 
niya.

Nagpakawala siya ng isang nasisiyahang 
paghinga. “Muy perfecta!” 

Paglabas ni Suki ng opisina ay nakasalubong 
niya si Violet. Matalik niya itong kaibigan at siya ring 
nagmamay-ari ng building na pinapaupahan kung 
saan nasa first floor ang Libretto at nasa ikalawang 
palapag naman ang gym na pag-aari ng super hot 
fitness instructor na si Zayd Ali Barrameda.

“Holy cow! Suki, ikaw ba iyan? Mukhang sumapi 
sa ’yo si Ayana, ah,” pansin nito.

Maarte niyang pinaikot ang bola ng mga mata. 
“May formal dinner akong pupuntahan, eh, at ang 
buwisit na lalaking kasama ko ay hayun na sa labas 
at naghihintay sa sopistikada niyang ka-date.” Sadya 
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niyang binigyang-diin ang mga katagang ‘sopistikada’ 
at ‘date’.

Napakunot-noo si Violet. “Date?” Lumapit ito sa 
pinto at sinipat ang binatang nakatayo pa rin sa tabi 
ng nangingislap nitong kotse dahil sa tama ng araw. 
“Ka-date mo? FYI, singkit po ang lalaking iyan. Hoy, 
Suki Oviedo! Ano ang naglalaro ngayon diyan sa baliw 
mong utak, ha?” Hindi maganda ang ekspresyon sa 
kahali-halinang mukha ng kaibigan nang muli siya 
nitong lingunin. Alam nito ang masalimuot niyang 
pinagdaanan sa ‘ex’ niyang kamukha ni Lohan na 
nakatayo ngayon sa labas ng café book store.

“Alam kong singkit siya,” payak niyang tugon.

“At kilala mo rin ba kung sino ang taong gusto 
mong samahan ngayon? Kinatatakutang abogado at 
walang pagpapahalaga sa ibang tao. He is heartless. 
A monster.”

Napipi si Suki. Lumitaw sa balintataw niya ang 
imahe ni Lohan—ang hazel brown nitong mga mata, 
ang matangos nitong ilong, ang mga labi nito.

A monster?

Isang parte ng pagkatao niya ang kontra sa bagay 
na iyon, kahit pa madalas ay naiinis siya sa binata. 
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Lohan is not a monster…

Pilit siyang ngumiti. “Don’t worry about me, V. 
May baon akong pepper spray.” Tinapik niya ang 
dalang bag. “’Tsaka nakatanim na sa utak ko ang 
Cobra Kai code. When under attack, strike first! Strike 
hard! Strike fast! No mercy!”

—————

Gustong itago ni Lohan ang haring araw nang 
tumambad sa harapan niya si Suki. Nahiya naman 
siya sa araw dahil mas masakit pa ang dalaga sa mata 
kaysa rito.

What the hell’s got into this woman?

“Ready na ako!” todo-ngisi nitong wika.

It took godlike effort for him not to shake off his 
head. Talagang tine-testing ng babae ang hangganan 
ng pasensya niya. “Bakit ganyan ang suot mo?”

“Bakit ba? This is flashy and definitely not plain. 
Passable na rin sigurong tawaging sophisticated.” 
Halata ang pang-iinis sa tono ng boses ni Suki.

His brows collided and he studied her intently. 
Kapagkuwan ay naglaho ang pagkakasalubong ng 
mga kilay niya at umaliwalas ang kanyang mukha. 
Gumuhit ang isang tipid na ngiti sa kanyang labi. 
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“Okay, that will do.” Binuksan niya ang pinto ng 

kotse at iminuwestra ang passenger seat. “It looks 
good on you. Shall we?” Totoo naman iyon, kahit ano 
ang suotin ni Suki ay bumabagay pa rin dito. 

Umikot na siya at inokupa ang driver seat 
nang nakaupo na ang dalaga saka sinimulang 
patakbuhin ang sasakyan. Dinala niya si Suki sa 
isang napakagandang restaurant. A place filled with 
sophisticated lights. Marbled stairs that led to a grand 
hall housing elegant tables and chairs. Malapad 
ang lugar at mayroong malamyos na musikang 
pumapailanlang sa kabuuan niyon.

Matapos mag-order ay itinuon ni Lohan ang 
atensyon sa babae. Napansin niyang hindi ito 
mapalagay sa kinauupuan at patingin-tingin ito sa 
paligid at sa suot na damit habang wala sa loob nitong 
hinihimas ang leeg—a gesture of uneasiness.

Stupid woman, naisip niya. Magsusuot ito ng 
ganoong ayos pagkatapos ay hindi naman pala 
magiging komportable. Tinawagan niya ang kanyang 
assistant. Wala pang quince minuto ay nasa harapan 
na nila ito, dala-dala ang dalawang malalaking paper 
bag na naglalaman ng sapatos at damit na mabilis 
niyang pinabili rito.

“Suki, this is my executive admin assistant, 
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Marcia Feliciano. Kailangan mong sumama muna sa 
kanya. Don’t worry, she would neither hold your hand 
nor anchor her arms around your shoulders, would 
you, Marcia?” baling niya sa assistant.

Umiling ito. “I’m absolutely harmless, Miss 
Oviedo. Now please follow me. This way.”

Natigagal si Suki. Ngunit pinili nitong tahimik na 
sumunod na lang. Hindi pa ito tuluyang lumalampas 
sa mesa nila ay nagkandabuhol na ang mga paa nito. 
Mabuti na lang at naroon siya at naalalayan kaagad 
ang babae. 

He exhaled roughly. Saka niya lang hinayaang 
lumabas ang kanina pang tinatagong iling nang wala 
na ang dalawa sa harapan niya. 

“Stupid, stubborn, clumsy, little Suki.”


