
Game Of Love - Jeannie James

“I dare myself,” bulong ni Micki sa sarili habang 
sinisipat ang kabuoan ng bakanteng balkonahe. 
Wala siyang masyadong kakilala sa party at 
medyo nakababagot iyon. Kaya naman, kailangan 
niyang aliwin ang sarili. “Hinahamon ko ang sarili 
kong tumulay sa balustre at tumawid sa kabilang 
balkonahe.”  

Bago pa siya magkaroon ng pagkakataong 
kumbinsihin ang sarili na huwag ituloy ang gagawin, 
hinubad na niya ang sapatos at umakyat sa balustre. 
Humina ang ingay ng kasayahan mula sa kanyang 
likuran at umihip ang banayad na hangin paikot sa 
buhok niya, presko at malamig sa kanyang balat. 

Sa ibaba, pinapalibutan ng mabababang halaman 
ang malawak na bakuran at may maliit ding batis 
doon. May malalaking bintana sa kahabaan ng 
buong gilid ng bahay. Mabining pumapagaspas ang 
mga kurtina sa salamin at tumatagos ang liwanag 
doon papunta sa batis, binibigyan iyon ng kakaibang 
liwanag. 

Nanginig si Micki nang makadama ng takot, 
ngunit mabilis din iyong pinalis. Tumulay siya sa 
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balustre. 

Nagulat siya nang makarinig ng kaluskos sa 
mga halaman sa ibaba at agad siyang napahinto. 
Iwinasiwas niya ang mga braso para panatilihin ang 
balanse.

“Mawalang galang na.” Mababa at kaaya-aya ang 
lalaking tinig. “Parang ang saya-saya mo d’yan, ah. 
Ano ba sa tingin mo’ng ginagawa mo?”

Malawak siyang ngumiti na para bang karaniwang 
bahagi ng kanyang evening entertainment ang 
makipag-usap sa mga ‘halaman’. “Naglalaro lang.”

“Anong laro ’yan?‘Paano Mabalian Ng Leeg Kapag 
Nahulog Ka’?” 

“Hey!” protesta niya. “I’m having fun. ’Wag mong 
sirain.”  

“Pasensya na, buong puso kong hinihiling ang 
iyong kapatawaran.” Tila tunay ang paghingi nito 
ng tawad kaya napagpasyahan ni Micki na maluwag 
itong patawarin. 

“Mabuti naman,” tango niya bilang pagsang-
ayon. “Actually, sinusubukan ko kung kaya kong 
magbalanse hanggang sa kabilang balkonahe.”

“Bakit?”
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Napakunot siya rito. “Kasi hinamon ko ang sarili 

ko. Hindi naman ako p’wedeng umatras sa hamon.” 

“I see. Ngayong pinaliwanag mo na, parang tama 
nga naman. Kailangang tapusin ang hamon, di ba?”

“Siyempre,” giit niya. “Now if you’ll excuse me, 
kailangan ko nang ituloy ’to.” Sinubukan niyang 
huwag na itong pansinin at nagpatuloy siya sa 
pagtawid. Maingat niyang inilalapat ang isang paa 
sa harap ng isa. 

“Tama lang pala ang dating ko.” Tila tuwang-
tuwa ang lalaki sa sarili. “Tingnan mo nga naman 
ang suwerte ko at nakatagpo ako ng isang binibining 
kailangan ng tulong.”

Umiling si Micki habang nakatitig pa rin sa 
kanyang mga paa.

“Hindi ko kailangan ang kahit na sino.”

“Siyempre kailangan mo. I mean, ako,” giit ng 
tinig.  “Naghihintay ako para saluhin ka.” 

Huminto si Micki at matamang pinag-isipan ang 
sinabi ng lalaki, pagkatapos ay isinawalang-bahala 
iyon. “Parang di na ’yon masaya, di ba? I mean, ano 
pa’ng silbi ng hamon kung wala namang mawawala 
kung matatalo ka.”
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“Naisip ko lang naman. Ayokong mahulog ka.”

“Hindi ako mahuhulog,” protesta niya. “Eksperto 
ako sa mga balancing acts.” Natuwa siya sa sinabi 
niya at napabungisngis. “At sa mga disappearing acts. 
Magaling akong mag-disappear.”

“Professional magician ka?” magalang nitong 
tanong. Tila payag itong maniwala sa kahit na anong 
sasabihin niya, parang gusto niya tuloy gumawa ng 
kuwento tungkol sa isang mahaderang madrasta at sa 
isang amang mula sa linya ng mga hari, pero parang 
masyadong komplikado iyon at nawalan siya ng gana.

“No, hindi ako magician. Pero parang masaya 
’yon, ’no?” tawa niya. “Pero nag-ballet lessons ako.”

“Ah, talaga?” Tila na-impress ito. “Kailan naman 
’yon?” 

“N’ong five years old ako,” taimtim niyang sagot, 
pagkatapos ay bumungisngis. “Nahulog din ako n’on. 
Kaya hindi ko na tinuloy.”

Tumawa rin ito. “May nagsabi na ba sa ’yong 
para kang sira?”

“Meron, pero isang beses lang.” 

“Isang beses lang?”
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“Hindi ko na sila ulit nakita,” madilim niyang 

sagot.

Nakarinig pa siya ng mga kaluskos sa ibaba at 
nakadama siya ng isang di-inaasahang pagkabahala 
na baka iwan siya nito. Pero nakahinga siya nang 
maluwag nang malamang naroon pa rin ang lalaki. 
Muling itong nagsalita. 

“So what’s your name, pretty ballerina-magician?” 

“Sino’ng gustong makaalam?” Hinawi niya ang 
ilang hibla ng kanyang maikli at maalong pulang 
buhok paalis sa kanyang mukha. Yumuko siya 
at sinubukang sumilip sa mga halaman habang 
pinapanatili ang pagbalanse. Hindi niya maaninag 
ang mukha nito. “Ba’t ’andyan ka sa mga halaman?”

“’Wag kang masyadong yumuko,” babala nito. 
“Masyado kang lasing para sa balancing act.”

“Lasing? Sino’ng lasing?” Ipinadyak niya ang 
isang paa sa di-makatarungang bintang nito. Nawalan 
siya ng balanse at ligtas na nadulas sa sahig ng 
balkonahe. “Oh! Tingnan mo’ng nangyari dahil sa 
’yo.”  

“I’m sorry. Pero magandang bagsak naman ’yon. 
I’m impressed; kitang-kita ang experience mo sa 
ballet.”
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“Salamat, ha.” Nanatili siyang nakasalampak 

sa sahig, tumatango sa pagsang-ayon. Matalino ang 
lalaki. 

“Good balance. Coordination under duress. 
Courageous.” 

Tila iniisa-isa nito ang isang listahan ng mga 
katangian at natagpuan niya ang sariling tumatango 
sa bawat isa. 

“Ma’am, tingin ko ikaw ang babaeng kailangan 
ko.”

“Hmm.” Nagulat siya sa huling sinabi nito. 
Huminto si Micki sa pagtango at napatitig sa dilim. 
“Ano’ng ibig mong sabihin?”

Tumawa ito. “Ang ibig kong sabihin, parang 
mabait ka.”  

Naningkit ang mga mata niya sa balustre. “Ba’t 
mo naman kailangan ng isang taong mabait?”

“Para sa isang rescue mission.” Para itong 
pinuno ng isang military troop. “Top secret mission 
’to at napakaimportante. Ang mga pinakamalakas at 
pinakamagaling lang ang p’wedeng sumali.”

Ibiniling niya ang ulo sa isang direksyon. “Laro 
ba ’to? Gusto ko ng mga laro.” 
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“Isang laro, siguro,” turan nito. “Pero isang 

napakahalagang laro.” Makahulugan itong bumulong. 
“Buhay at kamatayan ang nakataya dito.”

Nanalo ang curiosity ni Micki kaya tinanong niya, 
“All right. Ano ba ’yon?”

Nanatiling seryoso ang tinig ng estranghero. 
“Kailangan nating tahakin ang isang isla at tawirin 
ang isang batis.”

Sinulyapan ni Micki ang isla sa gitna ng batis. 
Madilim doon at tanging sinag lamang ng buwan ang 
tumatama roon. 

“Kailangan nating sagipin ang isang kaawa-awa 
at walang kalaban-labang pusa.”  

Umiling siya at tumawa. “P’wede. Magaling ang 
linya mo. Original ka at medyo lasing na nga siguro 
ako. Pero hindi ako madadala niyan ngayong gabi.” 

“Totoo.” Bumalik ang pagiging karinyoso nito. 
“May pusa talaga d’on. Baba ka dito malapit sa tubig, 
maririnig mo ’yong pusa.”

Pinigilan ng dalaga ang sarili. “Hindi mo sinagot 
’yong tanong ko. Bakit ka nag-iispiya sa ’kin d’yan sa 
mga halaman?”

“I wasn’t spying. Nagpapahangin lang ako dito. 
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Tumakas lang muna ’ko sa party, parang ikaw. ’Tapos 
narinig ko ’yong meow ng pusa.”

Posible ang paliwanag nito at malambot ang puso 
niya. Kung kailangan ng isang pusa ang tulong niya, 
hindi niya ito maaaring talikuran. 

Mula sa mga halaman sa ibaba, pumailanlang 
ang boses ng lalaki. “I dare you.”

Well, doon na natapos iyon. Lumibot ang tingin 
ni Micki sa deck para makahanap ng daan pababa. 
Ang tanging exit ay sa mga French doors sa loob ng 
bahay. Kailangan niyang dumaan sa kasiyahan sa 
loob. Walang appeal iyon para sa kanya. 

“D’yan ka lang,” ani Micki. “Bababa ako.” 

“Akala ko hindi mo na gagawin.”

Hinagilap niya ang mga sapatos at ibinagsak iyon 
sa lupa sa ibaba. Inangat niya ang sarili sa balustre 
at sinampay ang mga binti roon. Magaspang ang 
semento at hindi iyon komportable sa kanyang balat. 
Sumabit doon ang kanyang bestida nang tumalon 
siya pababa sa naghihintay na bisig ng lalaki. 

Matatag ang yakap nito at malapad ang dibdib. 
Marahan siya nitong ibinaba hanggang sa lumapat 
ang kanyang mga paa sa lupa. At nang lumuwag 
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ang yakap nito ay sandaling nanatiling nakadantay 
ang mga kamay nito sa kanyang balakang. Hindi 
niya napigilan ang manginig dahil sa masarap 
na sensasyon. Bumiling siya upang titigan ang 
estranghero. Matangkad ito, lagpas anim na 
talampakan, maitim ang buhok, guwapo ang mukha 
at may isang maluwang na ngiti na nagsasabing 
alam nito na hindi siya nanginig dahil sa lamig. May 
paghanga sa kulay asul nitong mga mata para sa 
galing niya sa pagbaba. May kapilyuhan din doon. 
Mukha itong guwapong daredevil.

“That’s my girl,” anito. “Ang ganda ng talon mo. 
Malamang may dugong gymnast ka rin kahalo ng 
pagiging ballerina at magician mo.”

Inilayo ni Micki ang sarili sa lalaki. “I am not,” 
diin niya, “a girl.”

“’Wag kang mag-alala,” hinayaan siya nitong 
kumalas. “Expression lang ’yon. Sa suot mo, tiyak 
na hindi ka maipagkakamali sa isang batang babae.”

“Ano’ng mali sa suot ko?” Kumunot siya. 
Katamtaman ang haba ng suot niyang bestida, 
maluwag ang palda at may pagkamahinhin ang 
dating, pero sumusunod ang tela sa bawat kurba ng 
kanyang katawan. May ginintuang kinang ang itim 
na seda na nagpatingkad sa kulay ng kanyang pulang 
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buhok. 

“Wala. Pinataob mo lahat sa party.”

Hindi siya kuntento sa sagot nito kaya umikot 
siya sa harap nito. “See? Prim and proper ang suot 
ko.”

“Kung ’yon ang tingin mo.” May paghanga sa 
titig nito at lumuwang ang pilyo nitong ngiti nang 
igiya siya nito sa batis. “Well, halika na, Miss Totally 
Proper. May kailangan pa tayong iligtas na pusa. 
Kakasa ka ba?”

“Kakasa ’ko sa kahit ano.” Pero pinigilan pa rin 
ni Micki ang sarili. Ano ba ang ginagawa niya? Ni 
hindi niya kilala ang lalaking ito at madilim sa isla.

“Halika na.” Inabot nito ang kamay sa kanya. 
“Hindi ako nangangagat.”

Hindi ba’t naghahanap siya ng excitement? May 
pagdududa pa rin siya nang abutin niya ang palad 
nito at hinayaan itong igiya siya papunta sa batis. 
Malambot ang damo sa ilalim ng kanyang paa. Tila 
dalawampung talampakan ang layo ng maliit na isla 
mula sa pampang. 

“Pakinggan mo.” Ibinaling nito ang tainga sa isla. 
“Maririnig mo ’yong meow ng pusa.”
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Tahimik silang nakatayo roon habang maghawak 

pa rin ng kamay. Pinisil nito ang kanyang kamay at 
minasahe ang palad niya gamit ang hinlalaki nito. 

Nailang siyang gumalaw. “Wala ’kong naririnig,” 
usal niya.

Kumunot ito na para bang ngayon lang naalala 
ang kanilang misyon. “Talaga naman, traydor na 
pusa,” reklamo nito. Humarap ito sa isla. “Kitty, kitty. 
Here kitty, kitty.” Sumulyap ito sa kanya upang hingin 
ang kanyang suporta. “Talagang nakakaawa ’yong 
pag-meow niya kanina. Totoo. Kailangan mo ’kong 
samahan.”

Hinila niya ang kamay mula rito at buong 
dignidad na hinagilap ang kanyang palda. “Sa tingin 
ko, Mister, manloloko ka. Now, if you’ll excuse me, 
babalik na ’ko sa party.” 

May malakas na nag-meow.

“See?” Nakangiti itong bumaling sa isla. “Ano’ng 
s’abi ko sa ‘yo? Nakakaawa ’yong pusa. Kailangan mo 
’kong tulungan sa pagligtas sa kanya.”

Sinuri ni Micki ang isla. “Kahindik-hindik ’yon 
kaysa nakakatakot. Kung pusa ’yon, pa’no ’yon 
nakarating d’on, aber?”
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“Nahulog siguro sa puno at hindi makabalik.” 

Itinuro nito ang isang malaking puno, may mga sanga 
iyon na nakatabing sa batis. 

May pag-aalinlangan siyang tumango. Posible 
ang paliwanag ng lalaki. “At ba’t mo ’ko kailangan? 
Ba’t di na lang ikaw ang magligtas sa pusa?”

“Kailangan niya ng woman’s touch.” Tumango ito 
na para bang siguradung-sigurado sa sinabi. “Wala 
’kong alam sa mga pusa.”

“P’ano mo naman naisip na mayr’on akong alam 
d’un?”

“Base sa dating mo.” Tila seryoso ito. “Parang 
ikaw ’yong tipo ng babae na hindi tatalikuran ang 
isang hayop na nangangailangan.”

May punto ito. Pero kung tutuusin, halos lahat 
ng babae ay ganoon, kaya ang tsansa na tama ang 
hula nito ay malaki. 

“Halika na,” pilit ng lalaki. “Hindi naman malalim 
’yong batis.”

“At pa’no mo nalaman ’yon?” Nadagdagan ang 
hinala ng dalaga. “Ilang babae na ba ang dinala mo 
sa islang ’yan, ha?”

“Wala ni isa.” Mukha itong inosente habang 
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nakataas ang mga daliri nito sa dibdib. “Cross my 
heart and hope to die.” Sa pagdududa sa mukha niya 
ay idinagdag nito, “Matagal na kaming magkaibigan 
ni Jan. I watched her design this place. Nakita ko 
’yong mga contractors n’ong hinuhukay nila ’yong 
indent para sa pond.” 

“Man-made ’tong pond?” Nagulat si Micki. Tila 
bumagay ang batis sa kapaligiran bilang isang natural 
at mahalagang bahagi noon. 

“Absolutely. Si Jan mismo ang nagdisenyo 
hanggang sa laki at kulay ng mga bato sa ilalim.”

Napabuntong-hininga si Micki. Parang si Jan 
talaga iyon. She was a wonderful woman, pero 
napaka-controlling at napaka-conscious sa mga 
current trends ng design at fashion. Nakikita na niya 
si Jan na sinisipat ang mga bagong architectural 
magazines para hanapin ang eksaktong gusto nito 
para sa sarili nitong private pool. 

Isang pang meow ang umalingawngaw mula sa 
isla at nag-angat ng kilay ang lalaki sa kanya.

“Well,” untag nito. “Tatayo na lang ba tayo dito 
at mag-uusap buong gabi? O tatapusin ang ating 
magiting na misyon na sagipin ang isang kaawa-
awang kuting?”



Game Of Love - Jeannie James
Inangat niya ang palda sa kanyang tuhod at 

nagpahuli sa binata habang hinuhubad nito ang 
sapatos. Nagpatiuna ito sa batis. Pinagmasdan niya 
ito habang tumatawid sa tubig, hindi nito pansin ang 
mga along tumatama sa dulo ng slacks nito. 

Gagawin din iyon ni Danny. Isang imahe ang 
sumalpok sa kanyang isipan. Ililigtas din ng lalaki 
ang isang maliit na kuting. Sa disyerto sa Silangang 
Oregon, may nakita silang woodchuck na nanigas sa 
takot habang nasa gitna ng kalsada. Inihinto ni Danny 
ang kotse para igiya ang hayop palayo sa panganib. At 
minsan sa isang drive through sa Timog, huminto ito 
para itawid ang dalawang pagong para hindi mapipi 
ng susunod na kotse. 

Nakatayo roon si Micki, tuwid na nakatitig sa 
kanyang harapan; umiikot sa isipan ang isang puting 
ulap ng mga alaala, ibinabalik siya sa nakaraan. 

“Hindi ka ba sasama?”

Sino ang nagsasalita? Pilit niyang inalala. Lalaki 
iyon. Ang lalaki sa mga halamanan. Ang lalaking 
nakilala lang niya ngayong gabi. Lumingon ito upang 
tingnan kung ano ang problema at tumagos ang 
mga salita nito sa makapal na usok ng mga alaalang 
bumabalot sa kanya. 
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Siyempre sasama ako. Hindi mabuo ng kanyang 

bibig ang mga salita kaya tumango na lamang siya. 
Dahan-dahan, isa-isang ibinalik niya ang mga pader 
sa kanyang isipan. Ano ba ang mayroon sa lalaking 
ito at ibinabalik nito ang masasakit na alaala? 
Matagal na niyang hindi naiisip si Danny at hindi siya 
magsisimula ngayon. Siya si Micki Vaughn, contract 
worker sa isang panandaliang trabaho sa Seattle. 
Walang Danny. Nabubuhay siyang mag-isa at masaya 
siya. 

Mabilis siyang humigop ng hangin.

Isang matatag na kamay ang humagilap sa palad 
niya at gulat siyang napatitig doon. Halatang nag-
aalala ang estranghero. 

“Tutulungan kitang bumalik sa pampang. Hindi 
ka naman takot sa tubig, di ba? O sa mga pusa?”

“No and no. Parang may natapakan lang ako. 
Halika na.” Umangat na ang ulap sa kanyang isipan 
at sinubukan niyang tuksuhin ito nang kaunti. “Pero 
parang natatakot ako sa ’yo.”

“No!” Tila nagulantang ang lalaki, ngunit kita 
niya ang pagpipigil nitong ngumiti. Nadala siya ng 
adventure nila. Tumatawa niyang sinalubong ang titig 
nito at nakadama siya ng pananabik. Napakaganda 
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ng ngiti ng estranghero. Lumuwag ang hawak 
nito sa kanyang kamay at naging mabining haplos 
iyon. Mabilis nitong pinisil iyon, pagkatapos ay 
pinagpatuloy ang pagtahak sa batis habang maluwag 
na hawak ang kanyang kamay.  

“Ngayon, nas’an na ’yong pusa?” Narating nila 
ang tuyong bahagi ng isla at nilibot nito ang paligid. 
Hinawi nito ang mga halaman upang sumilip doon.

Napasinghap si Micki nang tumalon ang isang 
itim na pusa. Kumaripas ito patalon sa sanga ng puno. 
Nag-meow ito bago tumalon pabalik sa mainland, 
tuluyan nang nawala sa kanilang paningin.

Malakas siyang tumawa. “Well, nasayang ang 
effort natin. Mukhang hindi na-appreciate ng pusa 
ang tulong natin.”

“I’d call it a sucess,” pilit nito. “Narating natin 
ang isla at nailigtas ang pusa.”

“Para kang car salesman. Ligtas nga siguro ’yong 
pusa, pero hindi ’yon dahil sa ’tin. Malamang nainis 
pa siya dahil inistorbo natin siya.”

“Still.” Ipinatong nito ang isang braso sa kanyang 
balikat. “Hindi naman masama dito, di ba? Walang 
tao dito sa isla maliban sa ’ting dalawa.” May pang-
aakit sa tinig nito at dumadampi ang mainit nitong 
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hininga sa kanyang sentido.

“Well.” Pilit niyang pinanatiling kalmado at 
praktikal ang tinig. “It was a good game while it 
lasted.”

“Oh, tapos na ba?” Nagtatanong itong nakatitig 
sa kanya, nakatuon sa kanyang mga mata ang kulay 
asul nitong mga mata. Pakiramdam niya ay hinihila 
siya palapit sa binata.   

“Siyempre tapos na.” Hindi matatag ang kanyang 
tinig at itinulak ni Micki ang sarili palayo sa mga 
bisig nito. “’Andito tayo para iligtas ‘yong pusa, di 
ba? Hindi tayo nagpunta dito para sa romance. Ni 
hindi ko nga alam ang pangalan mo.”

“Madaling ayusin ’yan. My name is Adam. Adam 
Laurence.” Makahulugan itong tumitig sa kanya. “But 
you can call me ‘Darling’.”

“No thank you, Mr. Laurence. Hindi ako 
pinalaking tanga ng mama ko.” 

“I can see that. Nagpalaki siya ng isang 
napakagandang anak.”

Napakaguwapo ng lalaking ito at halatang mas 
marami itong karanasan kaysa sa kanya. Dapat siyang 
tumakbo palayo rito. “Hindi na ’ko lasing, salamat sa 
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’yo. Nawala ’yong kalasingan ko sa pagtawid natin 
sa pond. Mauna na ’ko.”

“Sandali,” awat ni Adam. “Dito ka muna, may 
bench dito at magandang tingnan ang langit ng 
Seattle dito sa tubig.”

“Ang bilis ng diskarte mo,” protesta niya. 
Maliwanag ang sinag ng buwan at tila kumikindat 
ang mga bituin mula sa mga sanga ng puno. 

Nakahuhumaling ang alok ng lalaki at medyo 
malungkot siya nitong nakakaraan. “Talagang walang 
nakakalagpas kay Jan,” buntong-hininga niya. 
Sinundan niya ito papunta sa pampang.  

“Talaga.” Umupo ito sa silya at hinintay siya. 
“Magkaibigan kayo? Ba’t hindi pa tayo nagkakakilala?”

“Kaibigan ko si Jan, pero boss ko rin siya. Ilang 
buwan na rin akong nagtatrabaho para sa kanya.”

“You work with computers then?”

“I install computer networks,” paliwanag niya. 
“Hardware and software, lahat ’yon.”

“A network installer,” tango ni Adam. “I see.”

“No, you don’t.” Tumawa siya. “Pero okay lang. 
Hindi na kita babagutin ng mga detalye.”
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“Interesado ako. Hindi ko lang maintindihan. 

Siguro maganda kung ipapakita mo sa ’kin ang 
trabaho mo kapag p’wede ka.”

“All right. Someday,” pagpayag ni Micki. Balang 
araw sa hinaharap.

Ang kaso lang ay wala na siya sa hinaharap. 
At mabuti iyon. Wala siyang magiging problema sa 
binatang ito kung mananatili ang lahat sa hinaharap. 
“Eh, ikaw? Ano’ng trabaho mo?”

“Mahirap ding ipaliwanag. Ang linya ko ay 
corporate reorganizations, at paminsan-minsang 
pangangasiwa ng acquisitions at mergers.”

Pilit niyang inintindi ang mga sinabi ng lalaki. 
Tumigil ito at ngumisi. “Ipapakita ko sa ’yo minsan.”

“Parang ayoko ’ata. Parang puro nakakabagot na 
meetings at pie charts.”

“Parang gan’on nga. Pero hindi siya boring.”

“S’abi mo, eh.” 

Ang liwanag ng buwan, ang marahang daloy 
ng tubig, ang nagtataasang mga gusali sa kalayuan, 
tila nagkaisa ang mga iyon upang bumuo ng isang 
maluwalhating katahimikan. Muli, kaswal na 
ipinatong ni Adam ang braso nito sa kanyang balikat.
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This is silly. Dapat lumayo ako, naisip ni Micki. 

Sumandal siya sa binata. “Jan has a great house.” 

“Oo nga,” sang-ayon nito. “Kasama talaga siya 
hanggang sa pinakahuling detalye ng design at 
construction.”

“Sigurado ’yon,” matabang niyang turan. “Sa 
trabaho, talagang kontrolado rin niya lahat. Pa’no 
kayo nagkakilala?”

“We’re old business acquaintances. Nakilala ko 
siya n’ong nag-restructure ’yong kompanya niya 
seven years ago. Tinawagan kami para pag-usapan 
ang plano nila.”

“Restructuring,” aniya. “Parang ang pangit n’on.”

“Hindi naman lagi. Minsan ’yon ang makakatulong 
sa kompanya. Kung hindi nag-restructure ang 
kompanya nina Jan, baka wala na sila ngayon.” 
Naging paos ang tinig ng lalaki. “Kung nangyari ’yon, 
paano kita makikilala?”   

Bumaling si Adam sa kanya. Ibinaba nito ang 
mukha at bigla, ang sumunod na naganap ang tila 
pinakanormal na bagay sa mundo—ang yakapin at 
hagkan ang isang estranghero habang patuloy ang 
kasayahan sa bahay sa kanilang likuran. 
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Malambot at mainit ang mga labi nito, 

napakarahan, subalit malalim at sensuwal ang halik 
nito. Nalalasahan ni Micki ang tamis sa dila nito 
at hindi niya napigilang idikit ang sarili kay Adam. 
Natunaw siya sa halik nito at bumilis ang paghinga 
ng lalaki. 

Mahigpit siya nitong niyakap sa dibdib nito. 
Bumilis ang tibok ng kanyang puso, nakikipaghabulan 
sa puso nito. Tumigil si Adam, inilayo ang mga labi 
sa kanya at napasandal siya sa bisig ng binata. 

“This is really comfortable.” Hinaplos niya ang 
pisngi ni Adam. “You’re really comfortable.”

“Umm.” Tila hindi ito natuwa.

“Ayaw mo n’on?” gulat niyang tanong.

“Mas gusto ko ang dangerous at sexy,” ungol nito 
at napatawa siya.

“Ang gandang magpalipas ng gabi nang ganito, 
ano?”  usal niya habang marahang naglalakbay ang 
kanyang mga daliri sa hita nito. “Ang makipaghalikan 
sa isang estrangherong hindi ko na makikita ulit.”

Nagtataka itong tumitig sa kanya at humigpit 
ang yakap ng binata. “Hindi na makikita ulit? Ba’t 
mo nasabi ’yon?”
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“Well,” aniya. “Kung tingin ko makikita kita ulit, 

hindi sana kita hinalikan.”

Umatras si Adam at tinitigan siya na para bang 
nagbibiro siya. “Hinalikan mo lang ako kasi hindi mo 
’ko kilala? Anong klaseng sagot ’yan?” Kumunot ito. 
“‘Wag mong sabihing may asawa ka na.” 

“Wala akong asawa,” magaan niyang sagot. 
“Hindi na ‘ko nagde-date nitong nakaraan.”

“Oh, okay ’yon. Pero wala namang ibang dahilan 
para hindi tayo magkita, di ba?”

Ngumiti lamang si Micki at tumayo. Oras na para 
umalis. “I think we’d better get back.”

“Okay,” tila nag-aalangan ito. “Gusto mong 
bumalik sa party? O gusto mo nang umalis? May alam 
akong magandang lugar na may magandang music.”

“Sigurado ako. Sigurado rin akong may 
magandang koleksyon ng music sa apartment mo.” 
Umiling siya at tinahak ang tubig. 

Dumantay ang maliliit na alon sa kanyang mga 
binti habang iniilawan ng sinag ng buwan ang daan 
patungo sa pampang. Tila ba may mahika ang isla 
at ngayon ay iniiwan niya iyon. “Kailangan ko nang 
umuwi. May pasok ako bukas.”
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“Sabado bukas. Hindi naman slave driver si Jan, 

di ba?”

“Hindi naman.” Narating ni Micki ang pampang 
at binitawan ang palda; hinayaan niya itong sumuray 
nang kaunti upang matuyo ang dulo noon. “I’m doing 
some upgrades to the computer network, kailangang 
gawin ’yon habang walang gumagamit ng system.”

“Ouch!” Mapang-unawa nitong hinagkan ang 
tungki ng kanyang ilong.

“Hindi naman gan’on kasamang pumasok nang 
weekend. Tahimik nga ’yon.” Humakbang si Micki 
paatras at pormal na inilahad ang kamay. “It was 
nice meeting you, Adam Laurence. Thank you for a 
wonderful time on that magical island.”

Tinanggap nito ang kanyang kamay at hinagkan 
iyon. “The pleasure was mine.” Humigpit ang hawak 
nito at hinila siya palapit. Pinanood niya ang mabagal 
na paglapit ng mga labi nito sa kanya. Umawang 
ang kanyang mga labi sa pananabik. Hinagkan siya 
nito nang malalim. Mainit at malambot ang mga labi 
nito. Subalit nang iangat nito ang bibig at ngumiti, 
umatras siya. 

“Goodbye, Adam.” Tinungo niya ang balkonahe 
at hinagilap ang mga sapatos. Naglakad siya patungo 
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sa driveway.

Mabilis siya nitong sinundan. “Sandali! ’Wag mo 
’kong takbuhan! Ni hindi ko alam ang pangalan mo. 
O ang phone number mo.”

Sinulyapan niya ito at ngumiti. Ni hindi siya 
huminto. “I’m part of the Network Analyst Protection 
Program. Kapag sinabi ko sa ’yo ang pangalan ko, 
kailangan kitang patayin.”

“Hah!” Naabutan siya ng lalaki at hinagilap ang 
kanyang braso. “’Wag mo ’kong takbuhan.”

“Adam.” Huminto siya at hinarap ito.Umiling 
siya. “Hindi ako naghahanap ng relationship.”

“Who said anything about a relationship?” May 
panunukso sa tinig nito, pero mariin iyon. “Phone 
number mo lang ang gusto ko.”

“Sa tingin ko, hindi ko dapat ibigay ’yon.” Puno 
siya ng duda. “Hindi ko kailangan ng boyfriend.”

“Miss.” Nagkaroon ng paninita sa tono nito. “You 
are a flirt. Hinalikan mo ’ko d’on sa isla, dapat hinihila 
na kita ngayon sa simbahan para pakasalan ako.”

“I’m sorry.” Nahiya si Micki. “Lasing nga ’ata ako.”

“S’abi mo hindi ka na lasing.”
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“Kung gentleman ka, hindi mo na dapat pinaalala 

sa ’kin ’yan.”

“Aha. Nakuha mo rin. Hindi ako gentleman.”

Muli siyang napangiti. “Ayaw mong magpatalo, 
’no?”

“Siyempre. S’abi nga nila, all’s fair in the game 
of love.”

“The game of love.” Sandali niyang inisip ang 
katagang iyon. “Parang gusto ko ’yan. I like games.”

“Ako rin,” usal nito. “Play it with me. We can 
have a great time.”

Masyadong mapang-akit ang lalaki, masyadong 
kumpiyansa sa sarili nito. 

“Wala ’kong dalang pen,” aniya. “Hindi ko 
p’wedeng ibigay ang pangalan ko.”

“Sa lahat naman ng mga walang k’wentang 
dahilan.” Napailing ito. “Sabihin mo na lang. Matalas 
ang memorya ko.” Mapanukso itong ngumiti. “I dare 
you.”

Labag sa kalooban, narinig niyang sumagot siya. 
“My name’s Micki.”

“Micki. Kakaiba ’yon. Is it short for anything?”
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“No,” pagsisinungaling niya. “Micki lang.”

“Bagay sa ’yo.” Malawak itong ngumiti. “Kelan 
kita puwedeng makita uli? I-set na natin ang sunod 
nating date, hmm?”

“Tatawagan na lang kita.”

Nag-angat ito ng kilay. “Don’t call me, I’ll call 
you? Hindi mo nga alam ang phone number ko.”

“Iyon nga ’yon,” tango niya.

“You are a tease, aren’t you? Pero okay lang. 
Magkikita tayo ulit. Sinisigurado ko ’yon sa ’yo. Hindi 
mo ’ko puwedeng takbuhan nang gan’on kadali.”

Hindi napigilan ni Micki ang kung anong kaba 
habang naglalakad palayo kay Adam. Para manatiling 
ang kanyang kontrol ay kailangan niya laging umalis. 
Hindi maaaring magkaroon siya ng pangmatagalang 
relasyon. Sigurado siya roon. 

—————

Pinagmasdan ni Adam ang pag-alis ni Micki. 

Talagang nakakaintriga ang dalaga. At maganda. 
At mahilig sa adventure. At wala rin itong karelasyon. 
Dagdag puntos iyon. Ngunit ayaw siya nitong 
makalapit. Lalo iyong nakapukaw ng pansin niya. 
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Mabuti na lang at dumalo siya sa party ngayong gabi. 
Kailangan niyang makilala ang dalaga.

Sumipol si Adam at sinuot ang kanyang mga 
medyas at sapatos.
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“Peste, peste talaga.” Napakalakas ng tinig ni Jan sa 
halos walang taong opisina. 

Sumilip si Micki mula sa ilalim ng mesa. Kasing-
asim ng timpla ni Jan ang timpla niya. Ang dapat 
sana ay simpleng network upgrade ay hindi niya 
matapos-tapos hanggang ngayon. Kausap ng kanyang 
boss ang computer manufacturer sa telepono habang 
sinusubukan niyang suriin kung saan nagmumula 
ang problema sa pamamagitan ng mga hardware at 
network lines. 

“Nalaman mo ba kung ano’ng problema? Kaya 
ba nating ayusin?”

“Oo. Nalaman ko talaga kung ano’ng problema.” 
Lumabas si Jan sa cubicle nito at namaywang. Sa 
kabila ng lahat ay hindi niyang napigilang ngumiti. 
Naka-shorts at walang manggas na blusa lamang 
siya dahil weekend naman. Pero hindi si Jan. Naka-
tailored red suit at matching heels pa talaga ito. 

“Nakakita ang manufacturer ng incompatibility 
sa server at latest software version natin.” Tumaas 
muli ang boses nito. “Inaayos na nila, pero hindi sila 
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umaasang maaayos ’yon sa loob ng ilang linggo.”

“Ngayon lang nila sinabi sa ’tin ’yan?” Hindi siya 
makapaniwala.

“Akala kasi nila hindi importante.” Bumuntong-
hininga ito at bumagsak sa malapit na silya. “Hindi 
tayo p’wedeng mag-upgrade ngayon, Micki. Kailangan 
nating ibalik lahat ng nagawa na natin at kailangan 
ulit nating ibalik ’yong old system.”

“Nagpagod lang tayo para sa wala.” Dismayado 
siyang umiling. “Inaabangan na nila dito ’yong 
enhancements. Balak na ngang gamitin ng vice 
president ng marketing ’yong mga new features para 
sa next presentation niya.”

“Alam ko, alam ko. Magso-sorry ako, pero wala 
tayong magagawa.” 

Bumuntong-hininga ulit ang babae at lalong 
lumubog sa upuan nito. “Hindi natin ’to kasalanan. 
Don’t worry about it.”

“Siguro,” aniya. “Pero may naisip ako.”

Walang ganang iwinasiwas ni Jan ang kamay 
nito.

“N’on mo pa gustong magpalit ng computer 
manufacturers. S’abi mo out-of-date at unmaintainable 
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na ’yong system, di ba?” 

Tumango si Jan at nagpatuloy siya. 

“P’wede mo sigurong gamiting dahilan 
ang nangyari ngayon para subukan ang ibang 
manufacturers.”

Lumiwanag ang mukha ng kaharap. “At dahil sa 
nangyari ngayon, baka makuha ko ang suporta ng 
buong opisina para d’on. Lalo na ’yong vice president 
ng marketing.” Pinaikot nito ang upuan. “Micki, 
genius ka talaga.”

“Alam ko,” ngisi niya.

“Mayabang, pero genius.” Bumaling si Jan sa 
computer workstation malapit sa kanya. “Okay lang 
ba kung ikaw na lang ang mag-back out ng mga 
changes? Isusulat ko lang muna ’tong mga ’to habang 
fresh pa.”

“Okay lang.” Tumayo siya at inayos ang mga 
gamit. Sinulyapan niya ang relo. Alas onse na ng 
umaga. Ang haba ng araw na iyon. Nahirapan siyang 
makatulog nang nakaraang gabi. Lagi niyang naiisip 
ang mga braso ni Adam na nakayakap sa kanya, ang 
mga labi nitong napakalambot at init, nakalapat sa 
kanya. Iniisip din ba siya ng binata? Naalala pa kaya 
nito ang babaeng nakasama nito kagabi? Sandali 
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siyang tumigil at pumikit upang muling madama ang 
yakap nito sa kanya.

“Bakit ka nakangiti?” Walang ligtas ang kahit na 
ano sa matalas na paningin ni Jan.

Napabuntong-hininga siya at nagmulat.

“Iniisip ko lang ’yong party. It was great, by the 
way. Salamat at inimbita mo ’ko.”

“It was my pleasure. Salamat at nag-enjoy ka.” 
Sinulyapan siya nito. “Nakita ko kayo.”

“Nakita kami?” Bumilis ang tibok ng puso ni 
Micki at nanatili siyang nakayuko para hindi nito 
makita ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. “Ano’ng 
sinasabi mo?”

“’Wag kang magpanggap. Nakita ko kayo ni 
Adam Laurence sa isla. Akala mo siguro nakatago 
kayo sa dilim d’on, pero nakita ko kayo. And I swear, 
naglalampungan kayo.”

“Oh no!” Napasinghap siya. “Lahat ba nakakita 
sa ’min?”

Ngumiti si Jan doon. “No, ako lang. Ako ang 
may-ari ng lugar. Alam ko kung saan dapat tumingin, 
kaya gan’on.” Naging seryoso ito. “Mag-ingat ka sa 
kanya, Micki. Masyado kang sensitive para i-date ang 
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isang kagaya ni Adam Laurence.”

“Masyadong sensitive? Ako?” Umiling siya. 
“Hindi totoo ’yan, pusong bato ’to.”

“Umaarte kang parang tigasin.” Nakakapanibago 
ang pagiging maunawain ni Jan. “Pero nakikita kita 
sa mga office parties kapag nagkukuwentuhan ‘yong 
iba. Ang lamlam minsan ng mga mata mo, parang 
ang lungkot-lungkot mo.”

“Hindi ako malungkot, ’wag kang mag-alala sa 
’kin.”

“Alam kong wala ’kong pakialam.” Muli itong 
nagpatuloy sa pagtipa ng keyboard. “Ayoko lang 
makita kang masaktan, ’yon lang.”

“Isa pa,” protesta niya. “Tingin ko charming si 
Adam.”

“Charming si Adam at iyon ang problema. 
Malamig at manhid ang kaluluwa n’on sa ilalim ng 
ngiti n’on. Kaya niyang saktan ang puso ng isang 
babae bago pa malaman ng babae ang nangyayari. 
Pero…” Tipid na ngumiti si Jan sa kanya. “Nakikita ko 
naman ang attraction. Sobrang guwapo talaga siya.”

“Maganda ang ngiti niya,” sang-ayon ni Micki.

“Maganda ang ngiti niya?” di-makapaniwalang 
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ulit ni Jan, pagkatapos ay humalakhak. “’Yon lang 
ang napansin mo? Eh ’yong katawan niya?”

“Hindi rin masama ang katawan niya,” amin 
niya. “Bonus ’yon.”

“Bonus?” Napatingin sa langit ang kausap. 
“D’yusme, bigyan Mo ’ko ng lakas. Kasama mo sa isla 
ang pinakaseksing lalaki sa siyudad at ngiti lang niya 
ang napansin mo!” 

“Alam ko lang kung ano’ng gusto ko. At gusto ko 
ang mga lalaking marunong tumawa.”

“Oh, sure. Tatawa talaga si Adam Laurence. 
Makikipagtawanan siya sa ’yo hanggang sa makakita 
siya ng bago. Pagkatapos, n’on wala na siya. Alam 
ko, Micki. Nakita ko nang nangyari ‘yon.”

“Bakit gan’on?”

Ipinatong ni Jan ang siko sa mesa at pinagsaklop 
ang mga kamay. “Nasaktan siya n’on, pero di niya 
kinuwento sa ’kin ‘yong nangyari. Ang alam ko, na-
engage na siya n’on at divorced ang parents niya. 
Palagay ko lang, hindi na siya naniniwala pa sa true 
love.” 

Tumuwid ng upo si Micki at ibiniling ang ulo 
kay Jan. “So hindi siya pumapasok sa long-term 
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relationship?”

“Long-term?” Mapang-uyam nitong tawa. “Long-
term na kay Adam kapag umabot na ng dalawang 
araw.”

“Walang pangmatagalang attachments?” patuloy 
niya.

“No. In fact, last year…” Napatigil si Jan. “Ano 
ba’ng pinupunto mo?”

“Hmm.” May kaunti siyang panunukso. “Isang 
attractive playboy na ayaw masaktan. Masaya ’yon. 
Mukhang perfect fit si Adam.”

“Micki Vaughn,” tawag ni Jan. “’Wag kang 
magkakamali. Masasaktan ka lang. Mai-inlove ka sa 
kanya at sasaktan ka niya.” 

Tumawa siya. “Ang seryoso mo, Jan. Isang oras ko 
lang siyang nakausap kagabi. Malamang nakalimutan 
na niya ’ko.”

“Hindi nakakalimutan ni Adam ang magagandang 
babae.”

“Why, thank you, Ma’am.” Mapagpanggap siyang 
tumango sa papuri nito. 

Naningkit ang mga mata ng amo at sandali itong 



Game Of Love - Jeannie James
huminto. Binalingan nito ang computer. “Basta ’wag 
kang masasaktan. Gusto talaga kitang katrabaho.”

“Salamat.” Napangiti siya at parang bigla siyang 
nahiya. “Gusto din kitang katrabaho, Jan. Maganda 
ang trabaho ko dito. I’ll be sorry when it’s over.” 

“Over?” Nagtaas ito ng kilay nang hindi nag-aalis 
ng tingin sa screen. “Hindi matatapos ang trabaho 
mo. Habambuhay ang mga computer updates.” 

“Aba siyempre, habambuhay ’yon. Pero ang 
kontrata ko, hindi. Four months na lang ako dito, di 
ba?”

 “Ano?” Kumunot ito. “Ang alam ko, para lang 
’yon tingnan kung magiging okay ka sa kompanya. 
Hindi mo naman talaga inakalang hanggang d’on 
lang ’yon, di ba?”

“Ay, oo. Contract worker ako by heart.”

“At ano nama’ng ibig sabihin n’on?”

“Ibig sabihin, hanggang six months lang ako 
dito.” Magaan ang kanyang tono. “’Tapos, hahanap 
na ulit ako ng bago.”

“Pero bakit? Akala ko ba gusto mo dito?”

“Gusto ko dito,” sang-ayon niya.
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“O, eh, bakit? Alam mong gagawin kitang 

permanente. Hindi ko dapat sasabihin ’to, pero 
maganda ang magiging sahod mo.”

“No.” Mariin siyang umiling. “Hindi mo 
maiintindihan. Mahal ko lahat ng trabaho ko. I work 
hard at them. Binibigay ko sa kanila ang gabi at 
weekends ko. Pero pag tapos na ang contract, gusto 
kong umalis na. Sa bagong trabaho, sa bagong lugar. 
Alam mo ‘yong kasabihan; ‘See new places. Meet 
exciting new people.’” 

“At saang exciting place ka naman pupunta 
pagkatapos dito?”

“Hindi pa ’ko sigurado,” magaan niyang sagot. 
“Hindi ko pa napag-iisipan. Baka sa San Francisco, 
hindi pa ’ko tumitira d’on.”

“Wala ka bang lugar kung s’an ka talaga nakatira?” 

Sa pag-iling niya ay nagpatuloy ito.

“Hindi ’ko maisip na walang permanenteng lugar 
kung sa’n ako nakatira. Roots. Hindi ka ba nagiging 
attached sa isang lugar? Hindi ka ba nahihirapang 
iwan ang mga kaibigan mo?”

“Hindi,” maikli niyang tugon. Pinagsisisihan na 
niya na nagkuwento siya sa babae. Hindi na siya 
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komportable sa mga tanong ni Jan.

“Bakit hindi?”

Sa madilim niyang titig ay mabilis nitong 
idinagdag, “Hindi mo naman kailangang sagutin 
kung ayaw mo. But I really care about you. And your 
résumé is so full of jumps. Last year sa Denver, n’ong 
isang taon bago ’yon, sa New Orleans.”

“Hindi pa lang ako nakakapagdesisyon kung s’an 
ko gustong tumira, ’yon lang ’yon.”

“‘Yon lang talaga?” Nagdududa ito.

Sumakit ang kanyang ulo. Hindi niya kailangan 
ang ganitong pangungulit—ang pangungulit na 
ibahagi ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga 
plano. Tumayo siya at lumapit kay Jan.

“Sina-psychoanalyze mo ba ako?” tanong niya 
sa isang mababang tinig. “Kasi kung oo, sinasabi ko 
sa ’yo, hindi ako natutuwa.”

“I’m sorry.” Napaurong ito sa pagkabigla.

“Hindi, Jan.” Bumagsak ang kanyang mga 
balikat at napabuntong-hininga siya. “Okay lang. Ako 
dapat ang mag-sorry. Hindi ko naman sinasadyang 
magsungit.” Pinagmasdan niya ang hawak niyang 
manual. “Alam kong nagiging mabuting kaibigan ka 
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lang.”

Bumaling muli sa computer screen si Jan at tinipa 
muli ang keyboard. “Nakakatawa ka talaga, Micki. 
Sana lang mas kilala kita. Pero kung magbabago ang 
isip mo at gusto mong mag-stay, alalahanin mo na 
may trabaho ka dito.”

“Salamat, Jan,” malamlam niyang sagot at 
ngumiti ito sa kanya.

“Lunch time!” Nagulat sila sa malakas na tinig 
mula sa hall.

“Si Adam ’yon, ah,” asik niya. “Pinapunta mo 
siya?”

“Hindi, ah!” singhal din ni Jan.

“Ano’ng ginagawa niya dito?”

“Whispering, ladies? That’s hardly polite.” 
Nakatayo si Adam sa hallway at may dalang ilang 
malalaking paper bags. Malawak itong ngumiti 
sa kanila nang mapansin ang pagkapahiya nila. 
“Maganda naman ang pinag-uusapan n’yo tungkol 
sa ’kin, di ba?”

Napakaguwapo nito. Nakasuot ito ng khaki pants 
at puting long-sleeved shirt at may malawak na ngiti 
sa mga labi. Hindi niya napigil ang mapangiti rin dito. 
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“Adam.” Gusto niyang tadyakan ang sarili nang 

marinig ang saya sa kanyang tinig. 

“Ano’ng ginagawa mo dito?” pasinghal na tanong 
ni Jan. Tumayo ito at hinarap si Adam. Nakahalukipkip 
ito. Para itong German Shepherd na nagbabantay kay 
Micki laban sa mga lobo. 

“Lunch, sana.” Walang hirap itong nakalusot sa 
kanyang amo at ipinatong ang mga bag sa isang mesa. 
“Inimbitahan ko na ang sarili ko para makipag-date 
sa pinakamagandang babaeng nakilala ko. At kasama 
na rin ang kaibigan niya,” dagdag nito para kay Jan 
na tila pahabol lang iyon. Sumimangot ang huli.

Nagulat si Micki sa pasimpleng pag-isnab nito 
kay Jan. Pero habang nakatitig siya kay Adam ay 
kinindatan nito ang dalaga at natunaw sa isang ngiti 
ang simangot ng kanyang amo.

Inilabas ni Adam ang isang putahe na tila isang 
creamy chicken salad. “Umaasa ’kong ang daan sa 
malamig niyang puso ay mula sa gorgeous niyang 
tiyan.” 

“P’ano ka nakapasok dito?” Ginigisa pa rin ito ni 
Jan. “Naka-lock dapat sa labas.”

“Oh, I have my ways.” Ngumiti si Adam kay Micki 
pagkatapos ay idinagdag, “Kilala ko ‘yong security 
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guard. Madalas ako dito n’ong weekends na nag-
reorganize ’tong kompanya.”

“Mga traydor,” usal ni Jan.

“Tama na.” Humila ito ng upuan at bumaling kay 
Micki. “Naghihintay ang pagkain.”

Gulat na napatitig sina Jan at Micki sa dami ng 
dala ng lalaki. Salads, sandwiches, eggrolls. Masyado 
iyong marami para sa tatlong tao.

“Hindi ka na talaga dapat nag-abala,” ani Micki. 

“Actually, hindi naman talaga,” ngiti nito. “Itinuro 
ko lang naman ’yan sa nagtitinda.” 

“May hot water sa lunchroom,” alok niya. 
“Kukuha ako ng tea pati na ‘yong mga plato.”

Nasa tabi niya si Adam sa loob lang ng isang 
segundo. “Tulungan na kita.”

Umismid si Jan. “Malamang ako lang ang kakain 
ng mga ’to.”

Hindi niya pinansin si Adam at mabilis na 
naglakad sa lunchroom. Pinanood siya ng binata 
habang nakasandal sa counter. Inayos niya ang mga 
tasa at tea bags. Naiilang siya sa matamang titig nito.

“May problema ba?” untag niya.
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“Wala,” usal nito. “I like the outfit.”

Namula siya. Praktikal ang suot niyang blusa at 
shorts, pero sa paraan ng pagtitig ng binata sa kanya, 
pakiramdam niya ay masyadong nakalantad ang 
kanyang balat. Inabot niya ang asukal, pero lumapit 
si Adam. Inabot din nito iyon at napatigil siya, kinuha 
nito ang mangkok ng asukal at ipinatong sa tray.

“How about that?” Malapit ang bibig nito sa 
kanyang tainga at sandali itong tumigil upang 
marahang kagatin ang ibaba niyon. Dumaloy ang 
pananabik sa kanyang katawan. “We make a great 
team.” Marahan siya nitong hinila at maluwag na 
niyakap. Marahan ang halik nito sa kanyang pisngi. 
Walang laban ang manipis niyang damit sa init ng 
katawan nito. Pakiramdam niya ay hubad siya habang 
marahang dinadama nito ang kanyang likuran.

“Natabunan na ba kayo ng tsaa d’yan?” 
Umalingawngaw ang tinig ni Jan mula sa hallway. 
Agad napaatras si Micki, malawak namang ngumisi 
si Adam.

“Hindi, ah,” sagot nito. “Kumukuha lang ng 
asukal.”

Mapulang-mapula ang mukha ni Micki nang 
makabalik sila sa opisina at hindi nakatulong ang 



Game Of Love - Jeannie James
maasim na titig ni Jan. Nanatili siyang nakatitig sa 
sahig habang nilalagay ang mga plato at tasa sa mesa. 
Kumuha siya ng pagkain. 

Nanatiling magalang ang pag-uusap nila 
habang nagtatanghalian. Halatang matagal nang 
magkaibigan sina Jan at Adam mula sa magaang na 
pag-usap ng mga ito.

 Ibinaba ni Micki ang kubyertos at masayang 
nagpakawala ng hangin. “Masarap ang pagkain.” 

“Ha!” saad ni Jan. “Ni hindi ka nga kumain.”

“Samantalang ikaw,” bastos na tukoy ni Adam 
kay Jan gamit ang tinidor nito, “ang dami mong 
kinain.”

Mabilis napaangat ang tingin ni Micki, pero hindi 
naman ininda ni Jan ang sinabi ng lalaki. 

“I hate diets,” deklara nito at ngumuya ng olive. 
“Nakakasakal.” 

Kumagat ulit ito sa sandwich nito at binalingan 
si Adam. “So balak mong i-date itong pihikang si 
Micki?”

“Pihikan siya?” Agad napukaw ang interes nito. 
“Akala ko sa ’kin lang siya gan’on.”
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“Nope, gan’on siya sa lahat. Sinasabi ko nga sa 

kanya kanina. Mukhang ayaw niya ng attachments.”

Namula si Micki sa pagkapahiya. “‘Andito ‘ko, 
sana  lang ’wag n’yo ’kong pag-usapan na parang 
wala ako.”

Nagpatuloy ang boss niya na parang hindi siya 
narinig. “Hindi mo ’ko sinagot. Balak mong i-date si 
Micki?”

“I’m trying to.” Kinagatan ni Adam ang chicken 
salad sandwich nito.

“Hello? ’Andito ako. May opinyon ako dito.” 
Ikinaway niya ang mga kamay sa hangin, pero walang 
epekto.

Nagpatuloy si Jan. “Kasi kung oo, gusto kong 
itrato mo siya nang tama. She’s a very nice person 
at madali siyang masaktan kaysa sa inaakala mo.”

“Hindi ’yan totoo, ah!” giit niya.

“Madali siyang masaktan?” Nagulat, pero tila 
natuwa ang binata. “Sungit lang ang napansin ko. 
Tell me, may dine-date ba siyang iba?”

Tumawa si Jan. “As if. Ang ayaw niyan ay 
makihalubilo sa mga lalaki dito sa office.”
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“Good.” Masayang ngumiti si Adam at muling 

kumagat sa sandwich. 

“Hellooo.” Iwinasiwas niya ang isang hita ng 
teriyaki chicken sa dalawa. “Nagsasalita ako dito.”

“Itrato mo siya nang tama, Adam Laurence.” 
Tumagos ang matalas na tinig ni Jan sa tinig ni Micki. 
“Kilala ko’ng style mo at ayoko siyang masaktan. 
Kaibigan ko siya.”

Tila nagulat ang lalaki. “Tingin mo, hindi ko siya 
dapat i-date?”

“Gusto kong mag-ingat ka, ’yon lang.”

“Not to worry.” Ngiti ni Adam. “Why, ako ang 
pinakamabait na taong kilala ko.”

Mapang-uyam na umismid si Jan.

“Hello.” Halos sumigaw na siya sa inis. “Wala ba 
’kong say dito?”   

“Yes, hello.” Nakakainis ang pagiging suwabe ni 
Adam. “’Buti naisipan mong sumali sa ’min.”

“Nakakatawa lang ang buong conversation n’yo. 
Wala ’kong naaalalang pumayag akong makipag-date 
sa ’yo,” inis niyang sabi sa binata.

“S’abi mo sa ’kin ide-date mo siya,” paalala ni 
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Jan. Inis siyang tumitig dito. Ngumisi naman si Adam.

“Oops.” Tumayo na ang kanyang boss. “Dadalhin 
ko na lang ‘yong mga plato sa lunch room.” Mabilis 
nitong niligpit ang mga plato at kumaripas sa kusina. 

Pinanood niya itong umalis, at naramdaman 
niyang lumapit si Adam sa kanyang tabi. Tila mas 
alerto siya kapag nasa paligid ito.

“So, s’an tayo pupunta bukas?” Inosente itong 
ngumiti.

“Excuse me?”

“Normally,” buong pasensyang paliwanag nito, 
“kapag nag-date ang dalawang tao, may pinupuntahan 
sila.”

Ito na ang oras para magpasya, Micki Vaughn, 
naisip niya. Tatalon ka ba o hindi?  

“May pupuntahan tayo?” aniya.

“That’s right,” tango nito. “Dapat magkasama 
tayo.”

Hinahamon kita, Micki Vaughn. Inangat niya ang 
titig para makasigurong hindi siya nagsasalita nang 
malakas. Napakaganda talaga ng ngiti ng binata. 
Nakapang-aakit. Hinahamon kitang makipag-date sa 
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lalaking ’to.

Hindi siya sumagot sa loob ng ilang sandali at 
naging seryoso ang ekspresyon ni Adam. Hinaplos 
nito ng isang daliri ang kanyang mukha at hinawi 
ang buhok niya.

“Hinahamon kita,” ulit nito sa sinabi niya sa 
sarili. “Please?” 

 Ano ang silbi ng isang hamon kung wala namang 
mawawala? 

“All right.” Halos pilit ang paglabas ng mga salita 
sa kanyang bibig.

“That’s right.” Bumalik ang ngiti ng lalaki at 
pinagningning ang mga mata nito. 

“S’an mo gustong pumunta?” tanong niya.

“Ikaw ang pumili. Kahit saan, kahit kailan.”

“Hindi ako sigurado…”

“You like games.  How about horse racing at the 
track?”

“Hmm.”

“Talon tayo sa airplane nang naka-parachute?” Sa 
pagdududa niya ay sandali itong nag-isip, pagkatapos 
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ay masayang ngumiti. “Siyempre, alam ko na kung 
sa’n ka matutuwa. Maglayag tayo sa Puget Sound?”

“Maglayag?” Napatuwid si Micki. Matagal na 
niyang gustong subukang maglayag, pero mas gusto 
ni Danny ang mga activities sa kakahuyan. “Alam 
mo bang dalawang buwan na ’kong nakabalik dito 
sa Seattle, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako 
nakakapasyal sa dagat?”

“Nakabalik sa Seattle?” Napansin agad nito ang 
katagang iyon. “Nakatira ka dati dito?”

“Matagal na ’yon.” Kibit niya at hindi na ito 
nagtanong pa. “Ano’ng gagamitin natin? May rental 
boat shop ba?”

 “May sailboat ako.” May pagmamalaki sa tinig 
nito. “A forty-two-foot racing boat. Maganda siya. 
Magugustuhan mo.” Pilyo itong yumuko sa kanya. 
“Magiging maganda kang tingnan d’on.”

“Okay, nakabalik na ang chaperone n’yo. Tama 
na ang lampungan.” Nakapamaywang si Jan sa may 
pintuan. 

Nanghihinayang na lumayo sa kanya si Adam. 
“Siguro naman,” tanong nito sa kaibigan, “dahil 
pinapasok mo siya nang Sabado, bibigyan mo siya 
ng off sa Lunes?”
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“Siguro dapat lang ’yon.” Tila pilit iyon. “Magdala 

ka ng cellphone, Micki.”

Napaigtad siya. Napaatras. “Hindi ako gumagamit 
ng cellphone.” Halos manginig ang kanyang tinig sa 
mga emosyong kinikimkim. Hindi iyon napansin nina 
Jan at Adam.

“Okay, walang cellphone,” sang-ayon ni Jan. 
“Pero kailangan ko siya sa opisina nang Tuesday, kung 
hindi, tatalakan kita.”

Agad itinaas ni Adam ang dalawang kamay para 
awatin ito. “Tuesday, it is.” Bumulong ito kay Micki. 
“Ibig sabihin, may buong Sunday tayo. At Monday.”

Umatras siya rito dala na rin ng nakasanayan. 
“Eh, ikaw? Hindi mo ba kailangang pumasok sa 
trabaho?”

“I worked hard last month,” anito. “Bakasyon 
ako ngayong buwan na ’to.”

“Parang ang saya ng ganyan.”

“Worked hard.” Umismid si Jan. “Ang ibig niyang 
sabihin, beinte cinco oras, walong araw sa isang 
linggo siyang nakipag-deal. Malupit na negosyante 
’yan, Micki. Alalahanin mo ’yon. Kapag may gusto 
siyang makuha, hindi siya tumitigil hangga’t di ’yon 
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napapasakanya. I swear, nabubuhay ’yan sa kape at 
adrenaline.”

“That’s me,” masayang sang-ayon ni Adam. 
“Isang workaholic na nagbabakasyon.” Tumalikod 
na ito at nagpahabol sa kanya. “At ngayon, romance 
ang gusto kong makuha. Magkita tayo sa bahay mo 
ng alas nueve ng umaga.” 

“Sandali!” Alam ni Micki na may nakalimutan 
siya. “Hindi mo alam kung s’an ako nakatira.”

Lumingon ito at ngumisi. “Siyempre alam ko.”

“P’ano?”

“I have my ways. Akala mo ba hinayaan kitang 
umalis nang walang kasama?” May dinukot ito sa 
bulsa. “’Eto ang card ko, ’andyan lahat ng phone 
numbers ko.” Makahulugan itong lumapit sa kanya 
at bumulong. “Baka kasi hindi ka makapaghintay ng 
bukas.”

Napatitig siya sa pintuan kung saan ito lumabas. 

Pakiramdam niya ay isang delubyo ng kalikasan 
ang dumaan sa kanya. 
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Nang tumunog ang doorbell nang umaga ng Linggo, 
halos matapilok si Micki sa pagbukas ng pinto. 

“Sa wakas! Ilang oras na ’kong naghihintay sa 
’yo!”

Nakatayo si Adam sa may pintuan, gulat na 
nakatitig sa kanya. Isang maikli at matingkad na 
sedang roba at tsinelas lamang ang suot niya. Gamit 
ang isang kamay upang panatilihing nakasara ang 
roba, ipinuwesto niya ang kabilang braso sa tapat 
ng kanyang dibdib.

Nakatitig lamang si Adam sa kanya, tila hindi 
makapagsalita.

“Pasok na!” Ipinadyak niya ang paa. “Tatayo ka 
na lang ba d’yan buong araw?”

Inilabas nito ang isang mabangong pumpon ng 
dilaw na rosas mula sa likuran nito. Alangan nitong 
inabot iyon sa kanya bago pumasok sa kanyang 
apartment. 

“I love the outfit, at natutuwa ako na masaya 
kang makita ’ko, pero siguro dapat magbatian muna 

3
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tayo bago tayo…”

“Ay, naku!” singit niya at hindi pinansin ang 
bulaklak. “Wala ’kong oras sa chikahan. P’unta ka sa 
banyo.”

Tila nagulat ito, pero sumunod sa kanya. “Gusto 
mo nang mabilis, ha? Hindi naman sa nagrereklamo 
ako, pero ang lalaki, gustong nililigawan muna. May 
champagne ka ba?”

“Mahabaging langit!” Naging matalas ang tinig 
niya. Mahigpit niyang hinila palupot ang sedang roba 
sa kanyang katawan. “Kailangan lang kita sandali.”

“Sandali lang?” Nag-angat si Adam ng kilay at 
ibinaba ang mga bulaklak. Masaya itong ngumiti. 
“Mas matagal sa sandali ‘yong gusto kong gawin 
natin.”

“Magseryoso ka nga!” Pumadyak ulit siya. “May 
gagamba sa bathtub.”

“Oh, iyon ba ang dahilan ng lahat ng ’to? 
Sayang.” Nagpasikat ito sa pagtupi ng mga manggas 
nito. “Akala ko pa naman, game ka sa kahit ano.”

“Game naman ako!” malakas niyang sagot. Sa 
nakataas nitong kilay ay defensive niyang idinagdag, 
“Kung hindi ka darating, ako na sana ang nag-alis ng 
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gagamba. Pero dahil darating ka naman, bakit pa ’ko 
mag-aabala?”

“Bakit nga naman?” tango nito at tinungo ang 
banyo. Dumampot ito ng tissue mula sa nadaanan 
nito. “Dapat tinawagan mo ’ko kanina. Nasa ’yo pa 
rin ‘yong cell number ko, di ba? Kumaripas sana ’ko 
para tulungan ka.”

Napatigil si Micki. “Sinabi ko na sa ’yong hindi 
ako gumagamit ng cellphones.”

“Dapat matuto ka na,” turan nito. “Sigurado 
akong madaling matuto ang isang high tech computer 
professional na kagaya mo.” 

Tila may sumampal sa kanya ngunit hindi iyon 
napansin ni Adam. Abala ito sa pagsuri sa gagamba. 
Itim iyon at umatras sa isang madulas na kanto. 
Naglakad si Micki palapit at nanood mula sa pintuan 
habang palapit nang palapit ang kamay ng binata na 
may hawak na tissue. 

“’Wag mong sasaktan!” bulalas niya.

Nagtaas ito ng tingin, may pang-uyam at gulat 
sa mukha. “Mukha ba ’kong nananakit ng gagamba?” 
Nang hindi siya sumagot ay idinagdag nito, “Hindi 
ba’t ako ang namuno sa rescue mission ng kuting 
d’on sa mapanganib sa isla?”
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Hindi niya napigil ang pagsilay ng ngiti sa labi. 

Tumango siya. 

“Kaya dapat manalig ka na hindi ko sasaktan ang 
maliit na gagamba.” Bumaling muli ito sa bathtub. 
Mabilis nitong nahuli ang gagamba sa tissue, naglakad 
ito palabas ng pinto at dineposito ang insekto sa 
harapang bakuran ng apartment complex. 

Ginagawa rin ito ni Danny sa kanya noon. Namuo 
ang luha sa pilikmata ni Micki dahil sa mga alaala. 
Kumurap siya para patigilin ang mga iyon habang 
pinapanood na pakawalan ni Adam ang gagamba 
malapit sa kanyang pinto. 

“Hey, now.” Malalaking hakbang itong lumapit 
sa kanya. Nag-aalala ang titig nito at marahan nitong 
pinahid ang luha sa kanyang mga pisngi. “Sorry, 
tinukso kita.” 

Napagkamalan nitong dahil sa takot ang kanyang 
luha. Hinayaan na niya iyon. Mas tama iyon. Saglit 
siyang nanginig at nagawang tumigil sa pag-iyak.

“I’m sorry,” ulit nito. Mahinahon ang boses 
ng lalaki at napakalapit niyon sa kanyang tainga. 
Ramdam niya ang pagdaloy ng kuryente sa kanyang 
katawan. Mabilis siyang humakbang paatras. 

“May pupuntahan ka?” Pinagkrus ni Adam 
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ang mga braso at humakbang sa pagitan niya at 
ng banyo na tila hinahamon siyang lumapit dito. 
Napatitig si Micki, hindi maalis ang tingin sa maitim 
na balahibong bumabalot sa mga braso nito at sa 
kamiseta nitong humahakab sa matipunong dibdib 
ng lalaki. Naghalo ang pagkalito at pangungulila 
sa kanyang isipan hanggang sa maging isang nag-
uumapaw na pangangailangan iyon. Pinilit niya ang 
sariling itaas ang tingin at agad siyang nalunod sa 
malalalim at kulay asul nitong mga mata.  

Binigyan siya ni Adam ng isang nagtatanong 
at nanghihikayat na ngiti, na tila umaasam na 
magbibigay siya ng isang piping pagsang-ayon.

Saglit na naisip ni Micki kung ano kaya ang 
sasabihin ng binata kung inalok niya itong maligo 
kasama niya. Malamang sasagot ito ng oo. At ano 
ang mangyayari sa kanya matapos niyon? 

Napaatras siya dahil sa isiping iyon. “Kailangan 
ko nang magbihis.” Malamya ang kanyang mga salita 
kahit sa kanyang pandinig.

“Kailangan ba?” Nanunukso ito, pero rinig niya 
ang panghihinayang ng binata. “Sigurado ka?”

Pinanatili niyang payapa ang kanyang mukha 
at iniikot ang mga mata. Tinungo niya ang banyo. 
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Pigil-hininga, dumaan siya ilang pulgada lamang ang 
layo sa siko nito. Nag-ingat siyang huwag mapadikit 
dito. Hindi siya sigurado kung nakahinga ba siya 
nang maluwag o hindi nang wala itong ginawa para 
pigilan siya. 

“Hindi ako makaligo hangga’t hindi mo naaalis 
‘yong gagamba sa bathtub,” paliwanag niya habang 
nagmamadali sa pagsara ng banyo. “Mabilis lang ako. 
Make yourself comfortable.”

“Take your time.” Nakatalikod na ito at sinusuri 
ang mga gamit sa kanyang coffee table. “Titingin 
lang ako dito sa living room mo. Bubulatlatin ang 
kaloob-looban.”

“Ang ano?” Gulat siyang napalingon. “Ano 
nama’ng ibig sabihin n’on?”

“Ibig sabihin, titingnan ko ’tong living room mo.” 
Iwinasiwas nito sa hangin ang isang libro. “Titingnan 
kung ano’ng kinaiinis mo. Ano’ng binabasa mo, 
ano’ng tinatago mo. ’Yong mga gan’on.”

“Mangingialam ka?”

“Mas gusto kong tawaging maghahalungkat.” 
Masaya itong ngumiti. “Maghahalungkat ako ng mga 
clues kung sino ka talaga.”
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Mabilis na inalala ni Micki ang mga gamit sa 

kanyang apartment, pagkatapos ay nagkibit-balikat 
siya. Wala itong mapapala. “Well, good luck. Pero 
sinasabi ko na, mahirap akong kilalanin.”

“Oh, magaling ako.” Puno ito ng kumpiyansa. 
“Kilalang-kilala na kita paglabas mo d’yan sa banyo.”

Ngumiti siya at ikinumpas ang isang kamay sa 
pagpipilit nito. Naglakad siya pabalik sa banyo gamit 
ang lahat ng dignidad habang suot ang napakaikling 
roba, pagkatapos ay mabilis niyang ikinandado iyon. 
Nang ligtas na sa loob, nabuwal siya sa tabi ng pinto. 
Ang bilis ng tibok ng puso niya. 

No, Adam, gusto niyang isigaw. Nagsinungaling 
si Micki. Hindi niya kaya ito, hindi na niya kayang 
mabuhay mag-isa. 

Humugot siya ng malalalim na hininga at 
nagawang itayo muli ang sarili kahit nanginginig 
pa rin. Halos tatlong taon na ang nakararaan, pero 
hindi pa rin niya alam kung paano ang mabuhay nang 
mag-isa. Ang alam lang niya ay kinamumuhian niya 
iyon. Ang matulog nang mag-isa, ang gumising nang 
mag-isa. Ang mag-isang gumawa ng mga pagpapasya, 
ang mga pagkumpuni, ang mga gagamba. 

Nanginig si Micki. Sinusubukan niya talagang 
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gawin lahat nang mag-isa, subalit dahil alam niyang 
darating si Adam, napakadaling ibaba ng kanyang 
depensa at hayaang alagaan siya nito, kahit para lang 
tulungan siyang alisin ang isang maliit na gagambang 
iyon. 

Presko ang malamig na tubig at nagawa niyang 
ayusin ang sarili nang makarating siya sa kanyang 
silid. Suot ang puting pantalon at walang manggas 
na pang-itaas, tumayo siya sa bungad ng sala, 
pinapanood ang nakaupong binata sa isang silya. 
Nakatitig ito sa labas ng bintana at may kunot sa noo.

“So,” aniya, “ano’ng nalaman mo sa kaloob-
looban ko?”

Lumingon si Adam at pinagmasdan siya. Wala 
itong bakas ng ngiti sa mukha. “Para ka talagang 
puzzle, alam mo ba ’yon?”

“Aha!” Natuwa siya. “S’abi ko sa ’yo mahirap 
akong kilalanin.”

“Mahirap,” mabagal nitong sambit. “Pero hindi 
imposible. May nakita akong mga clues dito.”

“Ano ’yon?” Inisip niya kung ano ang mayroon 
siya sa sala. “Ano’ng nakita mo?”

“Mga gamit na medyas.” Itinaas nito ang isang 
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pares sa harap niya. Napasinghap siya at hinagip iyon, 
itinago niya iyon sa kanyang likod.

“’Yon na ’yon?”

“Nalaman ko kung s’an ka kumakain ng popcorn.” 
Inangat nito ang isang unan sa sofa para ipakita sa 
kanya ang mga butil. Oops. Napasimangot si Micki 
at itinulak pabalik ang unan.

“But all in all, talagang wala kang masyadong 
gamit dito, ano? Isang encyclopedia. Isang dictionary. 
Technical manuals para sa trabaho. ‘Yong kasalukuyang 
best seller na libro.”

“’Yon na ’yon.” Hindi niya alam kung bakit 
nakahinga siya nang maluwag. Talaga namang wala 
itong makikita. “That’s me. Nakita mo na ang kaloob-
looban ko.”

“No,” tutol nito. “Maraming kulang sa pagkatao 
mo sa kuwartong ’to. ’Asan ang litrato ng pamilya 
mo? Ng mga kaibigan mo? ’Asan ‘yong mga anik-
anik? ’Yong mga kinokolekta ng mga babae nang 
tambak-tambak?”

Mukha talaga itong naguguluhan, halos nag-
aalala. Na tila ba natatakot ito na niluwal siya sa 
mundong ito na malaki na, na wala siyang nakaraan. 
Kung alam lang ni Adam, mapait niyang naisip. At 
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nagulat siya nang mapagtantong halos kaya niyang 
sabihin dito ang nakaraan niya. 

Napatitig si Micki sa mga mata ng lalaki. Marahil 
ay makakahinga siya nang maluwag kung mailalabas 
niya ang kanyang nakaraan. Kung magkakaroon ulit 
siya ng isang tapat na relasyon sa iba. 

Namuo ang mga salita sa kanyang mga labi 
at muntik na niyang sambitin ang mga iyon nang 
bahagyang kumilos si Adam at napukaw ang 
mahikang bumalot sa kanya.

Sino ba ito para pilitin siyang ikuwento ang 
buhay niya? Kung tutuusin, pagkatapos ng apat na 
buwan ay hindi na niya ito makikita ulit. 

Pinigil ng dalaga ang mga salita at nagawa 
niyang malamig na sabihin, “Siguro wala ’kong mga 
kaibigan.”

“Hindi ako naniniwala d’yan,” iling nito, 
matamang nakatitig sa kanya. “Ang bilis mong naging 
close kay Jan. Naisip ko lang….” 

Hindi nito tinapos ang sasabihin at nakadama 
si Micki ng di-inaasahang pag-aalinlangan. Puno ng 
determinasyon ang mukha ng lalaki at tila ito ang 
malupit na negosyanteng ikinukuwento ng kanyang 
boss. 
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“Akala ko ba isasama mo ’kong mag-boat ride?” 

malakas niyang sambit.

Mabilis itong ngumisi, at muling nagbalik ang 
palatawang lalaking gusto niyang kasama. Pinalibot 
nito ang mga braso sa kanya at mabilis siyang niyakap. 

“That’s right, isn’t it? Nangako ako ng boat ride. 
Nakaempake ka na at ready ka na ba?”

“Okay na ’ko,” turan niya. “Food, wine, sunscreen, 
sunglasses. Ano pa ba?”

“Pangginaw. Coats. Sombrero.”

“Ngayon?” tutol niya. “Maganda ang araw.”

“Hindi mo masasabi,” pilit nito. “Kapag naglalayag 
ka sa hangin, p’wede kang lamigin agad.” 

“Yes, Sir. Aye, aye, Sir.” Sumaludo siya rito at 
kumuha ng balabal at sombrero sa aparador sa may 
pasilyo. “Pero parang nakakatawa lang na dala ko 
lahat ’to kasi ang ganda-ganda naman ng araw.”

—————

Simple ngunit mukhang mamahalin ang berdeng 
Jaguar ni Adam. Inilagay nito ang mga gamit niya 
sa likod ng kotse habang nakaupo siya sa harapan.

“Sabihin mo,” simula ni Micki habang 
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nagmamaneho sila papuntang kanluran ng Seattle 
at sa asul na tubig ng Puget Sound. Tumigil siya nang 
mahagilap ng mga mata ang tanawin. Napakagandang 
lungsod ng Seattle, nagtataasan ang mga gusali at 
natatabunan ng niyebe ang tuktok ng mga bundok 
mula silangan hanggang kanluran. 

“Yes, Ma’am?” sulyap ni Adam, nanghihikayat.

Bumaling siya rito. “Bakit ang isang guwapong 
lalaking katulad mo ay single pa rin sa lugar na ’to?”

“Hinihintay kita, siyempre,” mabilis nitong tugon.

“Siyempre,” tango niya bilang pagsang-ayon 
sa napakahalatang linyang iyon. “Pero seryoso ako. 
P’ano mo nagawang manatiling single nang matagal? 
Siguradong sandamakmak ang magagandang 
babaeng naghihintay na mapansin mo.” 

“Nagseselos ka?”

“Hindi pa,” magaan niyang sagot. “Kakakilala 
lang natin. Bigyan mo ’ko ng ilang linggo at tingnan 
natin.”

Sinulyapan siya nito habang minamaniobra ang 
sasakyan sa trapiko. “Ako ang magiging seloso sa 
relationship natin sa tingin ko.”

Gulat siyang napatitig dito. “Hindi ka mukhang 
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seloso.”

“Well, guess again. Dahil ang totoo, seloso ako,” 
seryoso nitong untag. “In fact, natumbok mo kung 
bakit ako single.” 

“Selos?” Hindi siya makapaniwala. “Kanino ka 
naman p’wedeng magselos?”

“Salamat.” Saglit itong ngumiti sa di-sinasadyang 
papuri niya. “Na-engage ako a few years ago. Mabilis 
lang. Akala ko in love na in love ako.”

“Ano’ng nangyari?” Isang tarak ng inggit ang 
kanyang nadama para sa pinagsaluhan ni Adam at 
ng fiancée nito. Sigurado siyang nakamamanghang 
makita ang isang in love na Adam.

“May boyfriend siya ng iba bilang reserba.” Hindi 
ito nakangiti nang sumulyap sa kanya. “Wala namang 
ibang lalaki sa buhay mo, di ba? Kasi sinasabi ko na, 
hindi ako matutuwa kapag nalaman kong meron.”

Sa kabila ng mainit na araw, nanginig si Micki. 
Mabuti na lang at hindi niya sinabi rito ang tungkol 
kay Danny. Mukhang malabo na talagang magkaroon 
siya ng tapat na relasyon dito.

“Adam, ninenerbyos ako sa ’yo. At hindi ka dapat 
mag-alala sa bagay na ’yan sa ’kin. Sinabi ko na, hindi 
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ako nakikipag-date. Ang totoo niyan, hindi ko nga 
planong i-date ka.”

Sandaling ngumiti ang binata habang lumiliko 
sa parking lot. “Sinabi mo nga ’yon, di ba? Andito 
na tayo.”

Hindi tulad ng malalaking bangka na nadaanan 
nila sa daungan, makitid at makinis ang hulma ng kay 
Adam. Bawat matigas na bahagi niyon ay kumikinang 
sa araw.

“Wind Dancer,” basa niya. “Magandang pangalan.”

“Ang totoo, racing boat siya,” paliwanag nito. 
“Hindi talaga ito para sa mga overnight cruises. It’s 
tuned for speed, not for comfort.”

Tinulungan siya ni Adam na umakyat at binitbit 
nito ang mga dala nila sa ibaba. Umiihip ang isang 
marahang hangin sa marina, iginagalaw ang mga 
layag. Pinaandar nito ang bangka palabas sa linya 
ng mga nakadaong doon. Malinis at marahas ang 
hanging tumatama sa kanyang mukha. 

“Mukha kang masaya,” untag ni Adam.

“Hindi ako makapaniwalang ngayon ko lang 
ginawa ’to,” sigaw niya sa kabila ng tunog ng makina. 
“Ang sarap.”
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Tumawa ang kasama. “Hindi pa talaga tayo 

nagsisimula. Hintayin mo ’pag tumama na ang hangin 
sa layag.”

Nang makalabas na sila sa major traffic zone, 
pinalapit siya ni Adam. 

“Hawakan mo,” anito. “Ilalagay ko ‘yong layag, 
ikaw ang magmaniobra.”

Gusto niyang hawakan ang manibela, ngunit 
pakiramdam niya ay hindi niya iyon kaya. “Maraming 
ibang barko dito, di ba? Hindi ba dapat lumayo pa 
muna tayo bago natin gawin ’to?”

“Kaya mo ’yan,” paninigurado nito. “Mukhang 
natural ka d’yan.”

Hindi niya mapigilang ngumiti sa papuri nito. 
“Okay.”  Tumayo siya at hinagilap ang malaking 
manibelang gawa sa kahoy. Nakakapanibago iyon 
at magaspang sa kanyang kamay. Yumuko siya at 
bumulong sa bangka para hindi siya marinig ni Adam.

“Magiging mabait ako sa ’yo, Wind Dancer, kung 
magiging mabait ka rin sa ’kin.” Umugong ito na tila 
tinatanggap ang mga sinabi niya. 

“Into the wind now,” sigaw ni Adam mula sa 
harapan ng bangka habang ikinakabit ang layag sa 



Game Of Love - Jeannie James
palo. Nagtatanong na tumitig siya rito at may itinuro 
ito. “Ibaling mo tayo sa direksyong ’yon.”

Tumayo siya sa likod ng manibela para makita 
nang mas maayos ang mga bangka sa harapan. 
Hinahaplos ng hangin ang kanyang katawan at 
dumudulas ang kanyang buhok mula sa ipit nito. 
Inabot niya iyon para hindi tuluyang kumalas. Halos 
naikabit na ni Adam ang layag at kumakampay na 
iyon habang umaalog ang bangka. 

“Ano’ng gagawin ko?” nag-aalalang tanong niya. 
“Okay lang ba?”

“Ituloy mo lang. Idederecho natin ito mamaya.”

Tumalon si Adam sa deck at tumayo sa likuran 
niya. Itinuro nito ang direksyon at iginiya niya ang 
sailboat para sundan iyon. Pinuno ng hangin ang 
layag at hinipan nito iyon papunta sa deck. Ramdam 
ni Micki ang pagragasa ng lakas nang umigkas 
pasulong ang bangka kasabay ng hangin. 

May inabot si Adam at dumampi ang braso nito 
sa kanyang binti, pinatay nito ang makina. Ramdam 
niya ang init nito. Pinuno ng ugong ng hangin at ng 
bangka ang kanyang mga pandama.    

“This is wonderful.” Nagsimula siyang sumigaw, 
pero ibinaba niya ang boses nang marinig kung gaano 
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katahimik ngayong huminto na ang motor. “This is 
wonderful,” tahimik niyang ulit.

“Aayusin ko lang ‘yong layag.” Abala si Adam 
sa napakaraming mga tali at pinanatili ni Micki 
ang mga mata sa kanyang harapan. May ilang mga 
bangka sa paligid nila. May ilang pangpasyal kagaya 
ng sa kanila, mayroon din para sa trabaho at mga 
turista. Sa hilaga, may malaking barko na may lulang 
makukulay na lalagyan.

“Magandang araw ’to para maglayag.” Sinipat 
ni Adam ang paligid. “Blue skies and a fifteen-knot 
wind. May dala ka sigurong suwerte.” 

Ngumisi si Micki. “Nagdududa ka? Siyempre may 
dala ’kong suwerte. S’an tayo pupunta?”

“Kung s’an tayo dadalhin ng hangin at ng alon.”

Pinag-isipan niya ang sinabi ng binata. 
“Maglalayag lang? Gusto ko ’yan. Parang ’yan lang 
ang tamang gawin.”

Nakangiti nitong idinagdag, “Siyempre may 
kaunting direksyon galing sa ’tin. P’wede nating 
siguruhing dadalhin tayo ng hangin at alon d’yan sa 
Bainbridge Island.” 

“Kaya mo silang kontrolin nang gan’on?” tanong 
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niya.

“I like control,” simple nitong sagot. 

“Ako rin,” usal ni Micki.

Iginiya niya ang bangka sa itinuro nitong 
direksyon, pinanood niya ang lalaki habang 
gumagalaw. Hinihila nito ang tali, pinapakawalan. 
“Pa’no mo ginagawa ’yan?” bulalas niya.

“Ang alin?”

“Lahat ng ginagawa mo sa layag? P’ano nalalaman 
kung anong tali ang dapat hilahin at kailan?”

“Simple lang halos lahat, p’wede kong ipakita 
sa ’yo. Pero may konting panghuhula din.” Tinitigan 
siya nito. “Sa karera sa taglagas, puwedeng ikaw ang 
humawak sa layag. Masasanay ka agad.”  

Ngumiti siya. Wala na siya rito pagdating ng 
autumn. Pero mas madali ang sumang-ayon na lang 
sa sinabi nito. 

Magtatanghali na nang marating nila ang 
Bainbridge Island. Ibinaba ni Adam ang layag at 
binuhay ang motor para igiya sila sa maliit na 
baybayin para ibaba ang angkla roon. 

Habang inaayos nito ang layag at mga tali, 
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inilabas ni Micki ang mga pagkain sa deck habang 
nakaupo siya. 

“Marami tayong pagkain,” tawag niya. “Ano’ng 
gusto mo?”

Sa matagal nitong hindi pag-imik, napataas 
si Micki ng tingin. Napatitig siya sa matingkad na 
asul nitong mga mata. Nakatayo ito sa harap niya, 
nakasandal sa mast, mapang-akit na nakangiti sa 
kanya habang nilalaro ng hangin ang buhok nito. 
Gumala ang tingin nito sa buo niyang katawan; 
itinaas muli ang tingin sa kanyang mga mata. Puno 
ito ng kumpiyansa. 

“Ano’ng gusto ko?” ulit nito, pagkatapos 
ay ngumiti habang ang maiinit nitong mata ay 
nagniningning sa pananabik. Gumalaw ang bangka 
at marahang umindayog sa alon. 

Naglakad si Adam palapit sa kanya, walang hirap 
na dumaan sa mga taling nakabalandra. Umupo ito sa 
cockpit sa tabi niya. Hinawakan nito ang ilang hibla 
ng buhok niya, pagkatapos ay hinayaang dumulas sa 
kanyang braso ang mga palad. 

“You certainly are lovely, Micki.” Naramdaman 
niya, kaysa narinig ang mga sinabi nito. Nagdala ng 
init ang hininga nito sa kanyang leeg. “May kulay 
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ginto ang buhok mo sa sinag ng araw. Nakakasilaw 
sa liwanag na ’to. Matingkad at nagliliyab sa tubig.”

Tila bulong ang pagdampi ng mga labi nito 
sa kanya, sinusundan ang hugis ng kanyang bibig, 
nagdudulot iyon ng nakaliliyong pagnanasa sa 
kanyang katawan. Ano ba ang ginagawa niya at 
hinahayaan niyang hawakan siya ng binata nang 
ganito? Umungol siya; nagulat sa pananabik niya sa 
mga nakalalasing nitong mga halik.   

Inangat ni Adam ang bibig mula sa kanya at 
tumitig sa kanyang mga mata. “I’d like to make love to 
you right here and now, Micki. Gusto kitang angkinin 
n’ong unang nakita kita, n’ong tumatawid ka sa 
balkonahe sa ilalim ng buwan. Para kang engkantada 
na lumabas mula sa pagtatago.” Sinakop muli nito 
ang kanyang mga labi sa isang gutom na halik na 
humihingi ng higit pa sa isang marahang pagtugon. 

Nangatal siya sa nakapananabik na kasiyahan at 
hinayaan niya itong itulak siya sa upuan, bahagyang 
nakaupo, ang bigat ng katawan nito ay nakalapat 
sa kanya. Umayos siya upang tanggapin ang bigat 
ng lalaki, upang hayaan itong dumagan sa kanya at 
sakupin siya ng init nito. Biglang may naramdaman 
siyang matalas na tumusok sa ibaba ng kanyang likod.

“Aray!” Agad siyang napaupo at itinulak nang 
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kaunti si Adam. Masama niyang tinitigan ang 
nakatusok sa kanya. Isa iyong winch handle. Nilibot 
niya ang tingin. Sa paligid nila, puro matitigas na 
bagay ang nakausli, kumikinang sa sinag ng araw. 
Maingat niyang hinawakan ang likod.

“Okay ka lang?” Nag-aalala si Adam, pero ang 
mapanghipnotismo nitong titig ay hindi nawalay sa 
kanyang mga mata. 

“Malayo sa bituka,” aniya saka tumawa. Natunaw 
ang pagnanasa niya sa paghagikhik. “Hindi ako 
makapaniwalang gusto mong mang-akit sa bangkang 
’to. Anong klaseng playboy ka ba, ha?”

Napabuntong-hininga si Adam at napilitang 
lumayo. Kumupas ang pagnanasa nito sa isang 
mapagbirong simangot. “Engot na pagpaplano 
sa bahagi ko,” amin nito, iritadong nakatitig sa 
nakatusok sa kanya. “Kailangang racing boat kasi 
talaga ang bilhin ko, pesteng speed ’yan. Pagbalik 
natin sa bayan, palalagyan ko ’to ng master bedroom.”

“In the meantime,” naglabas si Micki ng bote ng 
alak, “baka p’wede mong buksan ’to para sa ’tin.”

“Magandang ideya.” Tinitigan nito ang bote 
at napabuntong-hininga ulit. “Siguro p’wede kong 
lunurin ang dalamhati ’ko dito.”



Game Of Love - Jeannie James
Magkatabi silang umupo sa unahan ng sasakyang 

pangtubig, nakalaylay ang mga paa nila sa dulo 
habang nilalantakan nila ang pagkain at iniinom ang 
Chardonnay.

Ito na ang pagkakataon ko, usal ni Micki sa sarili. 
Maaari  na siyang makipag-date sa isang lalaki na 
hindi iindahin ang pag-alis niya.  

Habang ngumunguya ito ng salad, nagkalkula 
sa isip si Micki. May apat na buwan siyang natitira 
sa trabaho niya. Labing-anim na maluwalhating 
linggo iyon kasama ang lalaking ito. Labing-pito 
kung magkikita pa rin sila sa linggo kung kailan niya 
kailangang umalis. Mahabang panahon na iyon para 
sa isang relasyon sa isang kagaya ni Adam. Ilang 
linggo para kilalanin ang isa’t isa. Ilang linggo ng 
pagniniig. Ilang linggo para mabagot. Mawawalan ito 
ng gana sa kanya at maghihiwalay sila nang walang 
iyakan. 

“Bumalik na tayo habang p’wede pa.” Ibinalik 
siya ng boses ni Adam sa kasalukuyan. “Humihina na 
ang hangin. Ayokong paandarin ang motor hanggang 
sa marina, it would be so unromantic.”

Tumango siya at bumalik sa manibela. Pinanood 
niya itong iangat ang angkla at itaas ang pangunahing 
layag.  Iginiya niya ang manibela sa direksyong 
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itinuro nito pabalik sa marina. Napakagandang 
araw noon at natutunan ni Micki na namnamin ang 
kakaunting magagandang araw na dumarating sa 
kanya. Hindi siya umaasam ng higit pa sa kung ano 
ang dumarating sa kanya.  

Sumipol ang lalaki habang itinatali ang mga 
linya, ikinakawit ang bangka sa daungan. “Well, my 
lovely lady, ilang oras pa bago ang dinner. Pero alam 
ko…” Tumigil ito habang inaayos ang tali; nagtaas 
ito ng tingin. “Alam ko kung ano’ng p’wede nating 
gawin habang naghihintay tayo.”

“And I’ll bet you just do,” aniya habang 
nagdududang nakatitig dito.

“Pumupusta ka na ngayon, ha?” Binitawan nito 
ang linyang binubuhol nito at naglakad palapit sa 
kanya. “Tatanggapin ko ’yang pusta mo.” Sapat ang 
lapit ng binata para maramdaman niya ang hininga 
nito sa kanyang tainga. “Dapat bang magpahinga tayo 
sa bahay ko at gawing mas interesante ang premyo? 
P’wede nating ituloy ‘yong ginagawa natin kanina, 
bago tayo inistorbo n’ong tumusok sa ’yo.”

Malalim siyang huminga, pinipigilan ang 
nerbyos. Game ba siya sa isang romansa kasama si 
Adam, o hindi? Sinalubong niya ang mga mata nito.
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Hinahamon kita, usal niya sa sarili. Sumama ka 

sa kanya. Magsaya ka. Wala ’tong ibig sabihin. Para sa 
kanya, isa lang itong affair. At tatlong taon na mula 
noong naging masaya siya kasama ang isang lalaki. 
Kailangan niya ito.  

Naningkit ang mga mata ng kaharap. “Hindi ka 
interesado?”

“Oh, interesado ako. At tingin ko magandang 
ideya ang bahay mo.” Determinado at marahan 
siyang nagsalita. Pero ang isipan niya ay abala sa 
ilang libong mga imahe. Nakaupo katabi si Adam sa 
deck ng bangka nito. Si Danny sa cabin. Ang paglobo 
ng layag habang hinuhuli ang hangin. Ang kanyang 
apartment. 

Nang yumuko si Adam upang hagkan siya, 
napatalon siya.

“Sorry, hindi ko sinadyang mag-react nang 
gan’on,” narinig niyang daldal niya, pero hindi niya 
mapigilan. “Pero gusto ko munang magpalit, kung 
okay lang. Bago tayo pumunta sa bahay mo. I mean, 
puro asin ako dahil sa tubig at gusto ko munang 
magbanlaw.”

“All right. D’aan tayo sa bahay mo ’tapos punta 
tayo sa bahay ko.”
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Ngumiti si Adam, natutuwa sa pagkanerbyos ni 

Micki. Salungat ang lahat sa dalaga. Sa una, mainit ito 
pagkatapos ay malamig. Hindi na siya makapaghintay 
na malaman kung paano ito makipagniig. 

Oh yes, maraming dapat matutunan sa isang 
kagaya ni Miss Micki Vaughn.
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“Ta-da,” bulalas ni Micki nang buksan niya ang pinto 
ng kanyang kuwarto. Masigla siyang ngumiti kay 
Adam pero sa pagkainis niya, ni hindi man lang ito 
nagtaas ng tingin nang pumasok siya sa silid. 

Nakatayo ito sa may bintana habang nakasuksok 
ang mga kamay sa bulsa, nakasimangot na sinusuri 
nito ang kanyang apartment. Nag-aalangan na siya sa 
pagiging seryoso nito. Tila masyado itong nag-iisip.

“Okay lang ba ang hitsura ko?” tanong niya, 
umaasam na makuha ang atensyon ng lalaki at mabura 
ang kunot-noo nito. Maganda ang pakiramdam niya 
sa suot niyang tan slacks at long sleeved white blouse 
na may ginintuang mga butones. May makintab na 
sinulid ang mga butones at pinatitingkad niyon ang 
pulang kinang sa kanyang buhok. 

“You look fine,” anito at distracted na ngumiti. 

“Adam Laurence!” Matalas ang tinig niya at 
napalipad ang tingin nito sa kanya. “Mabuti na lang 
at malakas ang ego ko kundi nayurakan na ’ko ng 
napakalamyang papuri mo.” 

“Sorry.” Isang maliit na ngiti ang naglaro sa mga 

4
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labi nito. “May iniisip lang ako. You look gorgeous, 
by the way.”

“That’s better,” sang-ayon niya. “Ngayon, gusto 
mo bang uminom muna bago tayo umalis?”

“Salamat na lang.” Bumalik ang simangot nito. 
“Naiilang ako sa bahay mo.”

“Excuse me?” Nagulat si Micki sa pagiging 
garapal at bastos ng komento nito. 

“Itong apartment mo,” tukoy nito habang 
umiiling. “Para ’tong model house display. Hindi ko 
alam kung p’ano mo natatagalan ’to.”

“Well, sorry kung hindi ’to umabot sa expectations 
mo.” Malamig ang boses ni Micki. “Pero kung ito ang 
sample ng ugali mo sa buong gabi, siguro mas okay 
kung hindi na natin itutuloy ang date na ’to.”

“Not a chance. I’ve been looking forward to this.” 
Malalaking hakbang itong lumapit at kinuha ang 
kanyang braso, ginigiya siya papuntang pinto. “Isa 
pa, ayokong isipin na maglalagi ka nang mag-isa dito 
nang isa pang minuto.”

“Then by all means, let’s go.” Hinila niya ang 
braso mula sa hawak nito at nauna siyang naglakad 
habang nakataas ang kanyang noo. “Tingnan natin 
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‘yong bahay mo. Matapos ang sinabi mo sa bahay ko, 
tumaas ang expectation ko sa bahay mo.”

Tahimik silang bumiyahe papunta sa isang 
pangmayamang distrito bago ito lumiko sa isang tago, 
pero mukhang mamahaling restaurant. 

Gulat siyang napabaling dito. “Akala ko pupunta 
tayo sa bahay mo para mag-dinner.”

“Nagbago ang isip ko,” matabang nitong sagot.

Naningkit ang mga mata ni Micki. “Sa loob lang 
ng beinte-cinco minuto? Ano’ng nangyari?”

Pinarada nito ang sasakyan at binigyan siya ng 
isang maingat na titig. “May simpleng paliwanag. 
Gusto kitang makausap—”

“Bakit?” putol niya sa binata. “Hindi ba tayo 
puwedeng mag-usap sa bahay mo?”

Nagpatuloy ito, “At hindi ko mapigilang hawakan 
ka kapag tayo lang dalawa.”

“Hindi mo mapipigilan?” Nakadama siya ng 
matinding daloy ng tuwa nang madinig ang pag-
amin nito. 

“Akala ko naging maliwanag na ’yon kanina n’ong 
nasa boat tayo,” usal ni Adam. Lumapit ito sa kanya 
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at nawala ang marahas na bakas sa mukha nito. “At 
sa office n’yo. At sa party ni Jan.”

Nakapananabik ang mga salita nito, ngunit hindi 
siya lubusang nagtitiwala sa mga papuri. “Bago ako 
pumasok d’yan sa restaurant, baka dapat sabihin mo 
muna sa ’kin kung ano’ng gusto mong pag-usapan.”

“Ikaw.”

Nagdulot ng mga babala ang maikling sagot nito 
at alangan siyang napasulyap sa katabi. Mataman 
itong nakatitig sa kanya. Pinuwersa niyang maging 
magaan ang kanyang tono. 

“Parang nakakabagot ’yon. Wala namang espesyal 
sa akin.”

“I beg to differ.” Ngumiti si Adam, nanatiling 
nakatitig sa kanya habang inaabot ang pinto. “Tingin 
ko napakainteresante at nakapakakomplikado mo.”

Napaismid siya at sinundan ito papasok sa 
restaurant. Akala pa naman niya, magiging hot date 
ito. Hindi talaga siya dapat nakikipag-date sa lalaking 
ito. Tumindi ang takot niya sa marangyang ukit ng 
mga disenyo sa kahoy na pinto. 

“Masyado ’tong elegante,” mahinang protesta ni 
Micki. “Hindi ako bagay dito sa suot ko.”
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“Seattle’s a casual city,” alo nito sa kanya. “At 

kilala nila ’ko. ’Wag kang mag-alala.”

Tila nga hindi napansin ng maître d’ ang kanyang 
slacks o ang jeans ni Adam. Pinaupo sila nito sa isang 
magarbong mesa malapit sa bintana. May payapang 
tanawin doon ng isang batis at ng matataas na 
damong dinuduyan ng hangin. Mula sa mga damo 
ay tanaw rin ang condominiums at mga gusali na 
nakapalibot sa tubig. 

Halos hindi sinulyapan ni Adam ang menu. 

“Okay lang ba kung ako ang mag-o-order para 
sa ‘yo? They have an excellent oyster bar.” Nakataas 
na ang kamay nito para tawagin ang waiter.

“Hindi! Yuck!” Nangisay si Micki. “Ayoko ng 
talaba.”

“That’s not very sophisticated of you,” puna nito. 
“Talaba ang uso ngayon.”

“Then, maiiwanan ako ng uso,” inis niyang sagot. 
“Gusto mo talagang laging may kontrol, ano?”

“Sorry. Hindi ako sanay na may nakikipagtalo sa 
’kin. Pero oo, gusto ko ng kontrol.”

“Well, ako rin,” determinado niyang sagot. 
Binuksan niya ang menu at sinuri iyon. “Subukan 
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natin ‘yong hindi dumudulas habang kinakain natin? 
Like crab cakes? Or sautéed mussels?”

“Isa bawat isa, sige.” Tiniklop ng binata ang 
menu.

Nang maayos iyon, at dumating ang bote ng 
Chardonnay at habang hinihintay ang appetizers, 
sumandal si Adam sa likod ng upuan nito. 

“You intrigue me,” anito.

Good, isip ni Micki. Hayaan mo silang manghula. 

“Talaga?” malamig niyang tanong. 

“Parang natuwa ka d’on.”

“Oo naman. Gusto ng babae na maging 
intriguing. Pero matanong lang, bakit mo nasabi 
’yon?” Mapanukso siyang ngumiti rito, umaasang 
mapapatawa niya ito mula sa seryoso nitong timpla. 
“Tinatanong ko lang para malaman ko kung anong 
parte pa ng personality ko ang dapat ko pang 
palawakin.”

“Ikaw,” seryoso pa rin si Adam, “ay isang babae 
na walang nakaraan na mas gustong gawing motel 
room ang apartment niya.”

“May nakaraan ako,” mabilis niyang tanggi. 
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Inabala niya ang mga kamay sa pagtitiklop ng 
napkin at pagpatong niyon sa kanyang plato. “Pero 
napakanormal lang n’on, ’yon lang. Hindi naman 
dapat pag-usapan pa.” 

“Naisip mo ba na ni wala akong alam tungkol 
sa ’yo?” Tila inis si Adam sa isiping iyon at tinukod 
nito ang mga braso sa mesa upang lumapit sa kanya. 
“Kahit si Jan walang alam tungkol sa ’yo. Wala kang 
maliliit na bagay sa living room mo. Walang alaala ng 
magagandang nangyari sa ’yo. Walang family photos. 
You don’t talk about your friends.” Naningkit ang 
mga mata ng lalaki. “S’abi mo wala kang kaibigan. 
Nagbibiro ka ba?”

“Siyempre nagbibiro ako,” mabilis niyang 
protesta. “Marami akong kaibigan.” Mga kaibigang 
nakilala niya sa trabaho. At siyempre, pag umalis 
siya sa lugar na iyon matapos ang apat na buwan, 
iiwan niya ang mga kaibigan na iyon kagaya ng lagi 
niyang ginagawa. 

Ngunit hindi na iyon kailangang malaman pa ni 
Adam. Nawawalan na siya ng kontrol sa nangyayari 
at hindi niya gusto ang pakiramdam noon. 

“Ano ba ’to?” agresibo niyang tanong. “Twenty 
questions?”
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“Napakagandang ideya n’yan.” May bakas ng 

tigas sa boses nito. “Gawin natin ’yan. Magtatanong 
ako sa ’yo ng twenty questions.”

“Well, salamat pero ayokong maglaro. Kung 
nalaman ko lang na gusto mo lang pala ’kong pigain 
ng impormasyon, hindi na sana ’ko lumabas kasama 
mo.”

“Game lang,” anito, biglang naging mapang-alo. 
“Laro lang ’to para malaman natin kung sino ang mas 
maraming malalaman sa isa’t isa.”

“Laro mo, batas mo, gan’on ’yon?” 

Mabilis niyang inisip ang mga pagpipilian niya. 
Maaari siyang umalis na ngayon at kumuha ng taxi 
para umuwi. Pero baka lalo lamang mapukaw ang 
interes ni Adam sa kanya. O puwedeng gawan na lang 
niya ng paraan para lusutan ang mga tanong nito. 
Kung magiging parang nakakabagot ng nakaraan 
niya, baka tigilan na siya nito. 

Napagpasyahan niyang umatake. “What 
happened to you, Adam? Akala ko, magiging kaibigan 
kita. Ngayon nilait mo na ang bahay ko, you hijacked 
our date, ’tapos ngayon, inuulan mo ’ko ng tanong 
na parang convict ako.”

“Kailangan ko lang ng sagot, iyon lang. At ano 
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pa ang mas magandang paraan kung hindi ang 
magtanong?” Sumandal ulit ito sa upuan, hindi 
pinansin kung pumayag ba siya o hindi. “Sisimulan 
ko na, ah, puwede?”

“Siyempre magsisimula ka na,” bulong ni Micki.

Hindi siya nito pinansin. “Ito ang talagang gusto 
kong itanong. S’an mo nakuha ang pagiging daredevil 
mo?”

Nagulat si Micki sa tanong nito at napatungo 
siya; iniisip ang mga posible niyang isagot. Gusto 
niyang sabihin na hindi siya daredevil. Nagkukunwari 
lang siya para makayanan ang buhay niya. Sa halip 
ang isinagot niya ay, “Mahirap sabihin. Isa pa, di ba 
dapat ang twenty questions ay kayang sagutin ng 
‘yes’ or ‘no’?”

“Sarili kong variation ‘yon,” malumanay nitong 
paliwanag. “Palagi ka bang naglalaro?”

“Oo.”

“Lagi ka bang nananalo?”

“Hindi,” aniya at sandali niyang nadama ang 
epekto ng mga salitang iyon. “Please ’wag mo na 
’kong tanungin tungkol d’yan.”

“All right then, dahil mukhang mahirap ’yong 
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tanong, ito mas madali. Ilang taon ka na?”

“Ano?” Ayaw niyang magbigay ng personal na 
impormasyon. “Sapat na para uminom ng alak.” 
Tinapik niya ang kristal na wineglass ng kanyang 
kuko. “At ’yon lang ang kailangan mong malaman, 
Mister.”

“Hindi ka naglalaro nang tama,” reklamo ni 
Adam. “Dapat sagutin mo nang buong katotohanan 
ang lahat ng mga tanong ko.”

“Well, maghanap ka ng ibang laro.”

“Sige, sige na.” Itinaas nito ang mga kamay bilang 
pagsuko. “Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. 
S’abi ni Jan, contract worker ka. On hire sa firm 
sa loob ng anim na buwan, ’tapos aalis ka na para 
magtrabaho sa iba. Tama ba ’yon?”

“Tama ’yon,” sang-ayon ni Micki. Isang direktang 
tanong na may direktang sagot. “Sandali!” Bigla 
siyang may napagtanto at napadukwang siya palapit 
dito. “Pinag-uusapan n’yo ’ko ni Jan?”

“Siyempre,” suwabe nitong sagot. “P’ano ako 
makakakuha ng impormasyon tungkol sa ’yo kung 
hindi?” Nakatitig ito sa kanya habang sumisimsim 
ng alak. 
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Napailing si Micki sa pagkatalo. Isa lang ang 

common friend nila at inuusisa na ito ni Adam ng 
mga tanong tungkol sa kanya.

Gusto lang niyang makipaglandian kay Adam. 
Ayaw niyang ikuwento rito ang buong buhay niya. 

“Plano mo bang manatili sa Seattle?” patuloy ng 
binata, wari ay hindi pansin ang kanyang pag-aalala. 
“I checked your qualifications with the personnel 
directors at some companies around town. Mukhang 
malaki ang demand para sa network analyst kahit 
saan.”

“Hindi.” Kahit man lang iyon ay kaya niyang 
sagutin ng totoo. “Iyon ang maganda sa contract job. 
Lumilipat ako kapag tapos na ‘yong kontrata. Mas 
gusto ko ang gan’on.” Mangha niyang idinagdag, 
“Tumawag ka sa ibang mga kompanya at nagtanong 
ka ng mga trabaho para sa ’kin?” Nagsisimula na 
siyang matakot sa lalaking ito.

“Siyempre.” Malumanay pa rin ang tinig nito 
nang magpatuloy. “So wala kang permanteng lugar 
kahit saan?”

“No. Wala pa. Sa ngayon, wala pa.”

“S’an ka lumaki?”
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Hindi siya naglakas ng loob na sabihin dito 

kung saan siya pinanganak, sa hilaga lang iyon ng 
downtown Seattle. Mabilis siyang sumagot. “Malapit 
dito, sa timog lang ng Seattle.”

Tila nakuha niyon ang interes nito. “Saan d’on?”

Dumating ang appetizer at inilagay iyon ng 
waiter sa harap nila nang hindi sila iniistorbo. 

“Sa suburb ng Des Moines,” pagsisinungaling 
niya. May mga kaibigan siya roon kaya alam niya ang 
lugar na iyon. Dinampot niya ang tinidor at hinati ang 
crab cake. Kumalat ang matamis na lasa sa kanyang 
bibig at napabuntong-hininga siya. “Maganda ‘yong 
lugar na ’yon,” dagdag niya. “Well, kahit paano noon.” 

“It’s still a charming little community. Maganda 
ang aplaya d’on, gusto ko laging dumaan d’on.” 
Napaisip ito. “Maliit lang ang Des Moines. Marami 
ka siguradong kaibigan d’on, at d’on ka rin nag-aral.”

Hindi siya umimik. Marami siyang naging 
kaibigan. Iniwan niya lahat ng mga ito nang mag-
empake siya at umalis. 

Sa hindi niya pag-imik, nagpatuloy ang kasama. 
“Bumalik ka na ba d’on nitong nakaraan?”

“N’ong isang buwan, actually.” Pilit ang pagsagot 
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ni Micki. “Nag-drive lang ako sa bayan. Madami nang 
nagbago mula n’ong d’on ako nakatira. Umunlad at 
lumaki na ‘yong lugar.”

“Wala ba r’on ang pamilya mo?”

Umiling siya, bigla ay hindi siya makapagsalita.

“So nas’an na ang pamilya mo?” Tila hindi 
pansin ni Adam ang kanyang pagkailang. Pero buong 
taimtim itong nakatutok sa kanyang mga sagot. 

“Wala na ’kong pamilya.” Sa kanyang 
pagkadismaya, hindi niya mapigil ang paglabas ng 
katotohanan. Nagawa niyang panatilihing magaan 
ang kanyang tinig, pero may bahagyang nginig iyon 
na hindi niya mapigilan. “Patay na ang mga magulang 
ko.” 

Magsinungaling ka! giit niya sa sarili. ’Wag kang 
maging tanga! Magsinungaling ka na lang! 

Itinuwid niya ang mga balikat at kumurap 
upang itago ang luha na namumuo sa kanyang mga 
pilikmata. 

“Sorry.” Agad na nagsisi si Adam. Inabot nito ang 
kanyang kamay at marahang minasahe iyon. Inangat 
ni Micki ang mga mata at walang buhay na tumitig 
sa labas ng bintana. “Ano’ng nangyari?” Marahan ang 
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tono nito at halos hindi niya narinig iyon.

“Okay lang. Matagal nang nangyari ‘yon. Bata 
pa ’ko n’on.” Mas mabuti iyon, isip niya sa sarili. 
“Ayokong pag-usapan.” 

“May mga kapatid ka ba?”

“No. Wala ’kong kapatid.” Napakahirap gawing 
magaan ng kanyang tinig dahil tila napakamaunawain 
ng binata, dahil tila sobrang nag-aalala ito. 

“Mag-isa ka na lang ngayon?”

“Tama. Ako na lang at ilang bilyong tao sa 
buong mundo.” Lumunok siya ng alak nang hindi 
nalalasahan iyon. Humugot si Micki nang malalim 
na hininga at masiglang ngumiti sa kausap. “You 
surprise me. Dalaga ako at walang sabit. Wala ’kong 
commitment sa ibang lalaki, walang mga magulang 
na mangingialam. Tingin ko, dapat tumatalon ka sa 
tuwa na nakilala mo ’ko.”

Hindi ngumiti si Adam. “Nagugulat din ako sa 
sarili ko. Pero mayr’ong kung ano sa ’yo na gusto 
kong malaman ang maraming bagay tungkol sa ’yo. 
P’wede ba talagang maging single ang isang kasing-
ganda at kasing-talino mo? Sigurado ka bang hindi 
ka involved sa kahit na sino?”
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Nagmula sa kung saan ang tanong nito, ngunit 

marahil ay inasahan na niya dapat iyon. 

“Hindi.” Inalog ni Micki ang alak sa kanyang 
kopita at matiim na tumitig sa pagtama ng papalubog 
na araw sa likido. “Wala talaga. Walang sinuman.”

Mataman itong tumingin sa kanya na tila 
makukuha nito ang sagot sa kanya sa pamamagitan 
lang ng pagtitig. 

“Siguradong mayr’on kahit isang selosong 
boyfriend na umaaligid sa ’yo.” 

“No, Sir. Isa-isa lang ang kaya ko. Mahirap na at 
baka mapagpalit ko pa ang mga pangalan nila.”

“Mga dating boyfriend?” 

Ngumiti siya nang walang kasiyahan. “Hindi ko 
pinag-uusapan ’yan.”

“Ha!” Nag-angat ito ng kilay at sumandal muli 
sa upuan nito. “May problema ka sa ex mo, ’yon ba?”

Nagkibit-balikat si Micki at nag-iwas ng tingin. Sa 
labas, kumikinang ang batis. Isang pamilya ng bibe 
ang marahang dumadaan doon na tila ba walang 
pakialam ang mga ito sa mundo. Naiinggit siya sa 
kapayapaan ng mga ito. 
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“May sigawan ba?” Ayaw nitong tumigil. 

Miserable siyang naupo lamang at hinayaan itong 
magpatuloy. “Isang pangit na diborsyo? Masakit na 
hiwalayan?” Mapang-unawa na tumitig sa kanya 
ang binata para aluin siya sa bumabang tono nito. 
“Micki, seloso ako, pero hindi kita sisihin at hindi 
ako magrereklamo para sa mga naging relasyon mo. 
Basta ba nasa nakaraan na sila. Gusto lang kitang 
makilala.” Tila kasing-lambot ng seda ang tinig nito. 
“Tell me, Micki.”

Habang nakaupo roon sa tagong restaurant 
na mayroong payapang tanawin ng tubig, habang 
marahan siyang sumisimsim ng alak, tila iyon ang 
pinakanatural na tanong sa buong mundo. Halos 
nakikita niya ang sariling itinataas ang mga binti at 
kinukuwento ang lahat sa lalaking ito.

Subalit masyadong matatag ang mga depensa 
ni Micki. Tumuwid ang kanyang mga balikat at 
sinalubong ang mga mata ng lalaki.

“Malaya ako, ‘yon lang. I’m free and I like it that 
way.”

“Free?” Nakangiti ito habang nakatitig sa kanya 
kanina na tila ba inaasahan nito ang pagtitiwala 
niya. Ngayon ay umurong ito sa pagkadismaya. 
“Nakakatawang paraan ’yon ng pagsabing mag-isa 
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ka.”

“Hindi ako mag-isa. Kasama kita, di ba? May mga 
kaibigan ako. I have a good time. Mas gusto ko lang 
ang walang commitment.” Nag-angat ito ng kilay at 
nailang si Micki. Parang gusto niyang ipagtanggol 
ang sarili kaya idinagdag niya, “I have no strings 
and no attachments. Kontrolado ko ang buhay ko. 
Magandang pakiramdam ’yon. Kasing-laya ako ng 
hanging pumupuno sa mga layag mo nitong hapon.”

Napasimangot ang lalaki at sumimsim ng alak. 
“Alam mo, ganyan din ang tingin ko n’on sa sarili ko.” 
Sumulyap ito sa labas at isang mabining hangin ang 
umihip sa batis. “Akala ko kaya kong mabuhay na 
kasing-laya ng hangin.”

“Ano’ng nangyari?” usisa niya. Bihira siyang 
makakilala ng taong pareho ang paniniwala sa kanya, 
kahit na sandali lang iyon. 

“Tumanda ako,” marahan nitong sagot at nawala 
ang ngiti ni Micki. Pagkatapos ay idinagdag nito, 
“Ang totoo, gumawa ako ng calculations tungkol 
sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng ‘free as the 
wind.’ Gamit ang presyo ng layag at ng current life 
expectancy nila, nakalkula ko na ang ibig sabihin ng 
phrase na ’yon ay labinlimang sentimo kada milya.”
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“Gan’on ba?” Nanginginig siyang napatawa. 

“Napakapait na interpretasyon naman niyan ng 
napaka-poetic na pakiramdam na ’yon.” 

“Tingin ko lang kailangan mong pag-isipan ulit 
ang konseptong ’yon.” Maningning ang mga mata 
ni Adam sa tindi ng mga emosyon. “Tingin ko, 
wala naman talagang totoong malaya. Laging may 
kapalit ang lahat ng ginagawa natin. Lalo na kapag 
tumatakas tayo.”

Hindi maaaring hindi niya tutulan iyon. Kung 
hahayaan ni Micki ang sariling paniwalaan ang 
mga sinabi ng binata, mawawalan ng katuturan at 
kasiyahan ang paraan niya ng pamumuhay. 

“Ba’t mo naisip na tumatakas ako?” bulalas ng 
dalaga. “At sino ka para manghusga? Hindi na ’ko 
natutuwa sa larong ’to. Sana lang hindi mo balak 
makipagtalo nang buong gabi sa ’kin.”

“Relax. I’m sorry. Ititigil ko na.” Ibinaba nito ang 
titig para magsalin ng alak sa kanilang mga kopita. 
Nang muli itong magsalita ay bumalik na ang magaan 
na tono nito. “Ikaw naman ang mag-twenty questions. 
Ayaw mo bang magtanong tungkol sa ’kin?”

Nagdududa siyang tumitig dito. “Ikaw naman 
ang gigisahin ko?”
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“Tama. At ipapakita ko sa ’yo kung p’ano dapat 

ginagawa ’to.”

“Ang twenty questions?”

“Or more. Or less. Madali akong kausap.”

“Please.” Tumango siya. “S’an ka pinanganak?”

“New York City.”

“New York!” Nagulat si Micki. “Ba’t ka lumipat 
sa Seattle? Ang layo nito sa New York.” 

“Ako ang West Coast representative ng family 
firm namin.” Ngumiti ito. “By definition, kailangan 
’kong tumira sa West Coast.”

“Pero kung galing ka sa New York City, bakit 
ikaw ang representative ng West Coast at hindi ng 
East Coast?”

“Ang tatay ko at ang dalawang kapatid ko ang 
namamahala sa East Coast,” tipid nitong sagot.

“Aha.” Tinapik niya ang kopita. “’Wag mong 
laktawan ang mga interesanteng detalye.”

“Kami ay…” Tumigil ito at pinagmasdan ang 
ilaw na tumatama sa kopita. “Matitigas ang ulo 
namin, ang mga kapatid ko, ang tatay ko at ako. 
Hindi laging maganda kapag nagtrabaho kami nang 
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magkakasama.” 

“Ang mama mo? Wala ba siyang say dito?”

“Divorced ang mga magulang ko,” pakli nito na 
tila ba gusto nitong burahin ang mga alaala.

“I’m sorry.”

“Ako din. Nahuli ng tatay ko ang nanay ko at 
‘yong boyfriend niya sa kuwarto nila.” Nagtaas ito ng 
tingin. “I hate it when people cheat. Or lie.”

Nakadama ng takot ang dalaga, pero iwinaksi 
niya iyon. Hindi siya magtatagal sa bayang ito para 
mabuko ni Adam ang mga kasinungalingan niya. 

Mabilis siyang natanong ulit. “May girlfriend ka 
ba?”

Umiling ito at sinalubong ang kanyang mga 
mata sa isang matiim na titig. “Wala. Wala ’kong 
ex na kailangan mong alalahanin at wala rin akong 
mahalagang relasyon sa iba.”

“Mahalagang relasyon?” Naningkit ang mga 
mata niya. “Ano’ng ibig sabihin n’on?”

“Ibig sabihin n’on,” anito, “wala akong relasyon 
na hindi ko puputulin kapag pumayag kang makipag-
date sa ’kin.”
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“Oh.” Nanginig ang mga kamay ni Micki at 

mabilis niyang ibinaba ang kanyang kopita. “Ayoko 
ng relasyon. Good time lang ang gusto ko hanggang 
sa matapos ang contract ko. ’Tapos tutuloy na ’ko sa 
s’unod kong trabaho.”

“Very intriguing.” Tumango ito na tila ba 
sumasang-ayon sa kanyang sinabi. “Parte ba ’to ng 
‘Life’s a Game’ philosophy mo?”

“Tama,” taas-noong sagot niya.

Nagtatakang tumitig ito sa kanya. “Akala ko 
sinabi mo lang ’yon. Hindi ko naisip na talagang 
naniniwala ka d’on.” 

“Well, ngayon alam mo na. Ang buhay ay isang 
laro. Gusto ko lang ng good time at ‘yon lang.”

“What about love? Commitment?” 

Nagulat siya sa tanong nito. 

“Nagawa ko na ang love at commitment,” 
pagbabalewala niya. “Tinanggal ko na ang mga ’yon 
sa listahan ko matagal na.” Lumapit siya sa lalaki at 
bumulong na tila ba may sasabihin siyang malaking 
sikreto. “Wala ’kong napala.” 

“So.” May tigas ang tinig ni Adam na nagsasabing 
hindi ito kumbinsido sa kanyang sinseridad. “So dito 
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na lalabas ang tungkol sa ex mo.” 

“Wala ’kong sinabing may ex ako.”

“Wala ka ring sinabing wala kang ex.”

“Sa pagkakaalala ko, dapat ako pa rin ang 
nagtatanong.” 

“Tama.” Itinaas ng binata ang kopita bilang 
pagsang-ayon. “Sige, ituloy mo na.”

“Hindi ba may reputasyon ka na… sabihin na 
nating, madaling magsawa sa mga relasyon mo?”

“Sino’ng nagsabi?” Mukha itong nag-iingat na 
mahuli sa isang patibong. 

“Si Jan. Tinatanggi mo?”

“Hindi.” Umiling ito. “Pero hindi ako buong 
sumasang-ayon d’on, may ilan akong mga naging 
relasyon.” 

“Paano ka naging expert sa love at commitment?” 
masaya niyang tanong. “Inamin mo na, ayaw mo ng 
long-term relationships. Kahit pa sa pamilya mo.”

“Sa palagay ko, tumatanda na ako,” usal nito 
habang nakatitig sa kanya. “Lalo na ngayon. Habang 
pinapanood kang magkuwento tungkol sa buhay mo, 
tingin ko nakikita ko na kung saan ako nagkamali 
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nitong nakaraang mga taon.”

Heto na naman! Wala siyang napapala rito. 
Umatras siya sa mas ligtas na mga tanong. “Ano’ng 
ginagawa mo sa kompanya? Paano mo nagagawang 
magbakasyon nang ganito katagal?”

“Dalawang tanong ’yan,” nakangiti nitong 
reklamo. “Dalawa ang bilang ko d’yan.”

“Patas lang.”

“Efficiency consultations ang specialty ng aming 
kompanya. Kinokontrata kami ng mga kompanya 
para i-streamline ang mga negosyo nila. O palawakin 
ang negosyo nila sa pinakamababang gastos.”

 “Streamline, maliit na gastos.” Nagtaas siya ng 
kilay. “Ibig sabihin ba n’on layoffs?”

“Minsan,” tango ni Adam. “Pero madalas, 
pinapayo lang namin na paliitin ang tauhan ng mga 
kompanya sa pamamagitan ng attrition.”

“Ang simpleng hindi pagtanggap ng mga bagong 
manggagawa ay p’wedeng magkaroon ng masamang 
epekto sa lipunan.”

“Totoo ’yan,” seryoso nitong sang-ayon. “Iniisip 
din namin ’yon. Kailangang manatiling maganda ang 
reputasyon ng mga kompanya sa mga manggagawa 
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nila pagkatapos ng reorganization plans. Kung hindi, 
kami ang mapupuruhan. Pero minsan, kailangan 
talagang gumawa ng malulupit na desisyon para 
mailigtas ang kompanya. Kung hindi, mawawalan 
lahat ng trabaho.”

“Magandang justification ’yan.” Itinaas ni Micki 
ang kopita bilang pagpugay sa sinabi nito. “Iniisip ko 
lang kung ’yan din ang iniisip ng mga manggagawa.”

“You know a lot of things, don’t you?” anito. “Ang 
epekto ng attrition sa community. Paano mag-operate 
ng computer networks. Paano mabuhay mag-isa. 
Paano mag-flirt. Ano pa’ng alam mo?”

“Malamang hindi mo kayang hulaan.”

Sumandal si Adam sa upuan at tinitigan siya. 
Dahan-dahan nitong pinagmasdan ang kabuuan niya 
mula sa mesa sa pagitan nila. Ramdam niya ang pag-
iinit ng mga pisngi. Nang sa wakas ay salubungin 
nito ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay 
hubad na siya. 

“I wonder if you’re right,” marahan nitong usal.

“Siyempre tama ako,” mabilis niyang sagot. 
“Tungkol saan nga?”

“Siguro hindi na ’ko dapat magtanong tungkol sa 
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nakaraan mo. Siguro dapat na lang akong tumalon 
sa tuwa dahil wala kang sabit at available ka. ’Yon 
ang gagawin ko sa ibang babaeng gusto ko. Iniisip 
ko lang kung bakit parang iba sa ’yo.”

“Ngayon, nage-gets mo na.” Sa kabila ng magaan 
niyang sagot, bumilis ang tibok ng puso ni Micki. 
Nakipag-flirt na siya dati, pero lagi siyang umaatras 
bago pa maging seryoso. Sa kung anong dahilan, 
hindi niya nakikitang papayagan siya ni Adam na 
gawin iyon ngayon. Sa pagkakataong ito, baka 
mapasubo siya. Ngunit hindi niya mapigilan ang 
sarili. A romance with this man would be a wonderful 
adventure. Kailangan lang niyang liwanagin na 
panandalian lang ang magiging relasyon nila. 

“But we have to keep it light, kasi aalis ako dito 
pagkatapos ng apat na buwan.”

“Kung gan’on, hindi tayo dapat mag-aksaya ng 
oras.” Lumipat si Adam sa upuan malapit sa kanya. 
Hinuli nito ang kanyang kamay. “Punta na tayo sa 
bahay ko? I have some excellent wine and, as you 
guessed earlier, a wide selection of music.” Dumako 
ang mga daliri nito sa kanyang palad, marahan nitong 
hinaplos iyon at nangatal siya sa pananabik. 

“That sounds terrific,” anas niya. Tila namangha 
ito. “Gusto ko ’yon.”
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“Then, d’on tayo pupunta.” Inangat nito ang 

kanyang kamay sa bibig nito at marahang kinagat 
iyon. “Kukunin ko lang ‘yong check ’tapos aalis na 
tayo.”

Malakas ang tibok ng puso ni Micki sa kanyang 
dibdib. Halos hindi siya makapagsalita sa lakas 
niyon. “Hindi pa tayo tapos kumain,” nagawa niyang 
sabihin. 

“May p’wedeng initin ‘yan sa bahay ko. I’m done 
talking.”
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Pinagmasdan ni Micki si Adam habang minamaneho 
nito ang Jaguar. Bahagyang nakapalupot ang 
mahahaba nitong daliri sa manibelang nababalutan 
ng balat. Hindi niya mapigilang titigan ito, hindi 
maiwasang isipin kung paano kaya ito bilang isang 
mangingibig. Napakaguwapo nito. Napakasigurado 
sa sarili. At sa reputasyon ng binata, malamang ay 
marami itong karanasan sa mga babae. 

Hindi ba’t iyon ang kailangan niya? Isang lalaki 
para tulungan siyang makausad mula kay Danny? 
Isang maikli at mainit na pagsasalo para lunurin ang 
mga alaala.

Hinahamon kita, Micki Vaughn, hinahamon 
kitang makipagtalik sa lalaking ito. 

Hindi ito magmamadali, palagay niya. Gugustuhin 
nitong namnamin ang bawat bahagi ng kanyang 
katawan. At parang nakikita niya ang mga palad nito 
na dinadama ang kanyang bawat kurba.  

Lumiko si Adam sa isang kanto, magaan ngunit 
sigurado ang pagdulas ng kamay nito sa manibela at 
halos mangatal siya sa pananabik. 

5
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“Ano’ng iniisip mo?”

Napasinghap si Micki at agad siyang bumalik 
sa kasalukuyan. Hindi niya maaaring sabihin dito 
ang laman ng utak niya! Itinanong niya ang unang 
pumasok sa isip niya. 

“Anong klaseng bahay mayr’on ka?”

Naaaliw na sumulyap sa kanya si Adam habang 
nagmamaneho. “Ano sa tingin mo? Ba’t di mo 
hulaan?”

Ngumiti si Micki. “Nahuli na ’ko sa sarili kong 
laro, ano? S’abi ko sa ’yo, gusto ko ng mga games at 
ngayon hindi na ’ko makakuha ng derechong sagot 
mula sa ’yo.” 

Ngumisi ito. “Parang gan’on na nga.”

“All right, kaya ko ’to.” Bumaling siya paharap 
dito. “Anong klaseng bahay kaya mayroon ang isang 
guwapo at mayamang palikero?” 

Tumango si Adam para tanggapin ang sinabi niya 
tungkol dito. 

“Sa tingin ko…” Humina ang boses niya habang 
iniisip niya ang nakangiti at guwapo nitong mukha, 
ang reputasyon nito, ang hindi maitatangging 
kaseksihan nito. “Isang magarbong penthouse 
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apartment,” sigurado ang sagot niya. “May concierge, 
may kasama pang maid service at may 180-degree 
view ng siyudad.”

“Hindi.” Nagulat siya sa pag-iling nito. “Hindi 
ako nakatira sa penthouse.”

“Hmm. Well, condominium siguro.” Sa pag-iling 
ulit nito ay nagprotesta siya. “Hindi p’wedeng maging 
apartment.”

“Mali lahat. I own a house.”

“A house?” Namangha si Micki.

“Tama.” Tinawanan siya ng binata. “Isang 
bahay na may pinto, may bintana, may bakuran na 
kailangang damuhan at may mga pinggang kailangan 
laging hugasan.”

Pinag-isipan niya iyon. “Kongkreto malamang,” 
aniya. “Ultramodern na parang kahon o building.”

“Mapurol ang detective skills mo.” Lumiko ito 
sa isang mahabang driveway at pinatay ang motor. 
“Silipin mo.”

Dahil inaasahan niya ang isang modernong 
bahay, nagulat siya nang makita ang magarang bahay 
na gawa sa kahoy. Tila alagang-alaga ang bakuran 
kung saan iyon nakatayo. Sa halip na makinis na 
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kongkreto, isa iyong tradisyonal na bahay na gawa 
sa kahoy. May malaki itong balkonahe at nagkukulay-
kape at kahel ito sa naghihingalong liwanag. Mula 
sa labas, ito ang tipo ng bahay na gusto niya noon 
pa man, pero kailanman ay hindi pinangarap na 
mapasakanya. 

Isang cabin, anang dati niyang sarili. Iyon ang 
gusto mo, di ba? Isang maliit na cabin sa kakahuyan. 

Sinagot niya ang sarili at bumulong, “Kay 
Danny’ng pangarap ang cabin, hindi sa akin.” Agad 
siyang nakadama ng pagsisisi dahil sa pagtataksil sa 
dating nobyo. 

“Ano ’yon?” Lumabas si Adam sa kotse at 
bumaling sa kanya para marinig ang sinabi niya.

Nakatayo siya sa tapat ng pinto ng sasakyan, 
pakiramdam niya ay nalulunod siya. “S’abi ko 
maganda ’tong lugar, di ba?” Alanganin ang kanyang 
tinig dahil iniisip niya kung gaano iyon kalayo sa 
gusto nila ni Danny noon. 

“Hindi mo nagustuhan?” Tila nagulat ang 
kasama. 

Napasulyap siya rito at nakitang naguguluhan 
itong nakatitig sa kanya.   
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“Maganda!” Napadaldal siya sa pagkapahiya. 

“Nagustuhan ko! Maganda talaga. It’s just so… nice.”

“Hindi ang inaasahan mo, di ba?” Interesadong 
pinanood ng binata ang reaksyon niya. 

“No,” amin ni Micki. “Hindi talaga.” Sumabay 
siyang maglakad dito. “At sino ang nagdadamo at 
nag-aalaga ng bakuran mo? Siguradong hindi ikaw. 
Hindi kita ma-imagine na nagtutulak ng mower sa 
lahat ng ’to.” 

Napakaganda ng bakuran, ganito kagara ang 
gusto niya para sa sarili niyang bahay—kung mayroon 
siyang bahay.  

“Malas lang, lagi akong umaalis. Gusto ko sanang 
ako mismo ang mag-alaga.” Sa gulat niyang titig ay 
ipinaliwanag ni Adam. “Gusto ko ang paghahalaman. 
Nagulat ka? May maliit na lupa sa likod para lang sa 
’kin. Medyo magulo pa nga lang ngayon. Nagtanim 
ako ng kung anu-ano, pero nagbibiyahe ako lagi kaya 
hindi ko rin masyadong naalagaan. Tingin ko, gusto 
nang bunutin ng gardener ‘yong mga halaman d’on 
at taniman na ‘yong buong area ng mga rosas. Halos 
hindi niya mapigilang bungkalin ’yon kapag umaalis 
ako.” 

Tumawa si Micki, maliwanag sa kanyang isipan 
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ang eksena. May hardin din siya noon. Maingat 
siyang nagpaplano noon para mayroong makukulay 
na bulaklak na namumukadkad kada buwan ng taon. 

“Marunong kang magtanim?” bigla nitong 
tanong. “P’wede kong tanggalin ‘yong gardener ko 
at bigyan ka ng lupa sa likod kung gusto mong mag-
eksperimento.”

“Hindi na, salamat na lang,” pinal niyang sagot. 
Pero nangangati ang mga kamay niyang tanggapin 
ang alok ng lalaki. “May mga ugat ang mga halaman 
at matagal silang lumaki. Wala na ’ko dito para 
makitang lumaki ang mga iyon.”

“Sayang. Gusto ko sanang makita kung anong 
flowerbed ang gagawin mo. Maraming kulay, 
malamang.” Tipid siyang ngumiti at hinawakan ni 
Adam ang kanyang braso. “Pasok na tayo? I can give 
you a grand tour.” 

Sa loob, ang unang napansin niya ay ang 
napakaraming bintana sa kahabaan ng harapang 
dingding,  tanaw doon ang mga bundok. 
Nakamamangha ang tanawin ng Mt. Rainier sa 
Timog-Silangan, tanaw doon ang niyebe sa tuktok ng 
bundok na hinahaplos ng maninipis na ulap. Palubog 
na ang araw at kinukulayan niyon ng mapusyaw na 
asul at rosas ang mga yelo.  Nabatubalani siya sa 
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tanawin.

“Ang ganda,” usal ni Micki. “Ang lapit ng bundok, 
pakiramdam ko, halos nakikita ko na ‘yong mga 
umaakyat.” 

“Maganda ang Mt. Rainier.” Nakatayo si Adam sa 
tabi niya at nakatanaw rin sa bundok. “May telescope 
ako na p’wede nating gamitin para makita ang ruta 
paakyat sa hilaga, pero tingin ko hindi talaga natin 
makikita ang mga climbers.”

“Sayang.” Halos hindi siya bumaling dito para 
sumagot; manghang-mangha siya sa ganda ng 
tanawin.

“Nagha-hike ka?” Nagulat siya sa boses ni Adam.

“Hindi,” mabilis niyang sagot at tumalikod sa 
tanawin. Wala talaga silang panahon noon. 

“That’s too bad.” Naguguluhan itong tumitig 
sa kanya. “Nakakapagtaka na lumaki ka malapit 
sa Seattle, pero hindi ka pa nakakapag-hike o 
nakakapaglayag.”

“A disadvantaged childhood,” balewalang sabi 
niya at masiglang ngumiti rito. 

“Well, I’d love to go hiking with you.” Ngumiti rin 
si Adam. “At mukhang,” hinawakan siya nito sa likod 
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at hinapit siya palapit, “maganda ang pangangatawan 
mo.”

Nag-alangan si Micki, pagkatapos ay sumandal 
dito. Romance ang dahilan kaya siya pumunta rito, di 
ba? Romance at ang yakapin nang mahigpit ni Adam.

Hinawakan nito ang batok niya at marahan 
siyang hinila palapit sa mukha nito. Bumuntong-
hininga ang dalaga, ramdam niya ang panginginig 
ng puso. Mainit at malalim ang halik nito. Ngunit 
lumuwag ang yakap nito at bumaba ang braso nito 
mula sa kanyang balikat. Nakaramdam siya ng 
kahungkagan at kinailangang patatagin ang sarili. 

“Gusto mo pang magtingin-tingin?” tanong nito, 
pagkatapos ay nanunuksong tumawa. “P’wede kong 
ipakita sa ’yo ang mga dapat mayroon sa isang bahay.”

“Tama.” Tumuwid ang mga balikat ni Micki sa 
alaala ng pamimintas nito. “Nilait mo ‘yong bahay 
ko, ngayon, ipakita mo ang bahay mo. Sasabihin ko 
sa ’yo kung naabot nito ang expectations ko.” 

Mabagal siyang naglakad kasama ni Adam sa 
living room nito. Hindi kagaya ng walang laman 
niyang apartment, puno ng personal na mga gamit 
ang bahay ng binata na bumabakas sa malawak 
nitong buhay. 
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Itinuro nito ang ilang family photographs na 

nakasabit sa dingding. “Iyan ang pamilya ng panganay 
kong kuya. At iyon ang mga magulang ko… bago sila 
mag-divorce, obviously.”

Sinulyapan niya ang mga iyon, agad niyang 
nakita ang malaking pagkakahawig ni Adam sa mga 
lalaki, pero sa malapitan ay makikita ang pagkakaiba. 
Mas matigas ang hulma ng mukha ng tatay at mga 
kapatid ni Adam, pinapahiwatig ang mas malupit na 
pag-uugali ng mga ito. Ang mga ito ang ideya niya 
ng hitsura ng mga magagaling na negosyante. Sa tabi 
ng mga ito, si Adam ay tila isang charming, guwapo 
at papetik-petiks na babaero.

’Wag mo siyang maliitin, babala niya sa sarili. 
Sigurado siyang may dahilan ang reputasyon nito. 

“Maganda ang mga portraits,” alanganin niyang 
sambit. “Malamang masaya kang maging kapamilya 
sila.”

Tumawa si Adam sa maingat niyang pagpili 
ng mga salita. “’Wag kang matakot sa kanila. Ako 
siyempre, namana ’ko ang good looks ng pamilya ko.” 

May bigla siyang naisip at nilingon niya ito para 
kumpirmahin iyon. “Wala kang kulubot, ano? Iyon 
ang pinakamalaking pagkakaiba mo sa pamilya mo. 
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Marunong ka bang mag-alala?”

“Ano naman ang kailangang alalahanin?” 
Nagkibit-balikat ang binata. “Ako ang nagdidikta ng 
oras ko sa trabahong gusto ko.” Makahulugan pa 
nitong idinagdag, “At ngayon, nakatayo ako sa living 
room ko kasama ang pinakamagandang babae sa 
mundo.”

Ayaw niyang magpatalo. “Siguradung-sigurado 
ka ba sa ginagawa mo? Kahit kailan ba, hindi ka nag-
aalala na baka may mangyaring mali?”

“Nunca, Micki.” Seryoso ito ngayon; matigas at 
determinado ang boses. Nangatal siya. “Kapag nakita 
ko ang gusto ko, hinahabol ’ko yon. ’Tapos, kinukuha 
ko. Walang dahilan para mag-alala.”

“At ano ang gusto mo ngayon?”

“Bukod sa makasama ka ngayong gabi? Inaamin 
ko, pinag-iisipan ko pa.”

Umiwas siya rito, marahan niyang hinaplos ang 
ilang alahas na nakalatag sa isang mesa. “Ano ’to?”

Mabagal nitong sinundan ng tingin ang 
pinagmamasdan niya. “Jade pendants. Suwerte raw 
iyan. Nakuha ko ’yan sa San Francisco n’ong tumira 
’ko d’on nang anim na buwan. At iyon,” turo nito sa 
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mga batong pigurin na nakapatong sa ibang mesa, 
“mga artifacts na nabili ko sa Indonesia.” Bumalik 
ang pagiging mapagbiro nito at idinagdag, “‘Yong 
nagbenta sa ’kin niyan, s’abi inukit na imahe ’yan ng 
mga ancient gods two hundred years ago. Pero base 
sa mga bitak niyan, hula ko ginagawa niya ’yan nang 
maramihan sa bakuran niya.”

“Bakit mo tinatabi ang mga iyan?”

“Paalala kung saan ako nanggaling. Ng kung sino 
ako.” Bumaling si Adam sa kanya. “Ikaw, siyempre, 
kailangan mo rin ng ganyan sa living room mo.” 

Pinili niyang huwag maintindihan ang sinabi 
nito. “Hindi pa ’ko nakakapunta sa San Francisco. O 
sa Indonesia.”

“Kailangan mo ng souvenirs sa mga lugar na 
napuntahan mo na,” paliwanag nito. “Hindi ng mga 
lugar na napuntahan ko.”

“Tama,” mapang-uyam niyang pagsang-ayon. 
“Bibili ako ng special souvenirs bukas.” 

“Hindi dahil binibili mo kaya naging espesyal.” 
Napakaseryoso nito, muntik na tuloy siyang 
bumungisngis. “Tinatago mo ’yang mga ’yan kasi 
pinapaalala nila sa ’yo ang buhay mo. Ang mga 
importanteng nangyari at ang magagandang alaala.” 
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“Paano kung ayaw kong makaalala?”

“Bakit hindi, Micki?”

“Oh, ewan ko.” Dumampot siya ng isa pang 
palamuti at sinuri iyon. “Mas gusto kong laging 
umaalis. Wala ’kong oras para sa mga alaala.”

Malamlam ang boses nito. “Gan’on ba kasama 
ang nangyari sa ’yo?”

Natukoy ni Adam ang kahinaan niya at tumalikod 
siya para hindi nito makita ang kanyang luha. Salamat 
at umatras ito, tinatanggap ang pangangailangan 
niyang mapag-isa. “Kapag kailangan mo ng 
makakausap tungkol sa nangyari, sabihin mo lang sa 
’kin. Sa ngayon, titingnan ko kung ano’ng puwedeng 
kainin sa kusina.”

“P’wedeng tumulong?”

Ngumiti ang lalaki. “Magaling ako sa pag-iinit 
ng mga pagkain. Pero...” Itinuro nito ang music 
collection nito. “Baka gusto mong maghanap ng mga 
romantic tunes para patugtugin mamaya habang 
kumakain tayo?”

Habang tumitingin sa mga musika, dinaanan 
ni Micki ang mababagal na tugtog at pinili ang 
mabilis na jazz number. Umupo siya sa malambot 
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na sofa. Napakalambot niyon; tila isang sofa para sa 
pagniniig. Tuwid siyang napaupo at agad na lumipat 
sa kabilang upuan. 

Bakit ba hindi siya makapagpasya ukol sa kung 
ano ang gusto niya?

Bumalik si Adam na maraming dalang pagkain. 
“It’s gourmet food, tira-tira nga lang. Pinainit ko at 
sa tingin ko, okay lang naman.” Nilapag nito ang 
mga pagkain sa coffee table, umupo ito sa sofa at 
naghihintay na tumitig sa kanya.  

“Ang sarap ng amoy.” Bigla ay parang nagutom 
si Micki. Naghakot siya ng pagkain sa kanyang plato 
at nilantakan iyon. Naaaliw itong pinagmasdan siya. 

“I really like you, Micki. Gusto ko kung paano 
ka sumusugod nang derecho sa mga ginagawa mo. 
Para kang nakawalang tren, alam mo ba ’yon? Hindi 
ka mapigilan.”

Tumigil si Micki, nakataas ang tinidor. “Maganda 
ba ’yon?”

“Exciting iyon. Hindi ko alam kung ano’ng 
aasahan ko sa ’yo sa susunod na minuto.” Rumehistro 
ang musikang pinili niya kay Adam. “Pero hindi ‘yong 
pinili mong music ang gusto ko sanang pinatugtog 
mo.” Matabang ang tono nito. 
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“Ayaw mo ng jazz?” inosente niyang tanong.

“Oh, gusto ko. Bagay sa ’yo ang piyesa, sa totoo 
lang. Mabilis. Nasa lahat ng lugar ang nota. And it’s 
interesting.”

Namula ang dalaga sa paglalarawan nito. 

“And unpredictable. Kahit ngayon, hindi ko 
masabi kung hahayaan mong akitin kita, o pagkatapos 
mong kumain ay aalis ka na lang.” 

Kahit ako, hindi ko alam, miserable niyang 
sang-ayon.  Malakas niyang sinabi, “Kailangan na 
lang nating maghintay at tingnan kung ano ang 
mangyayari ngayong gabi, di ba?”

“Oo, tama. Pero ang layo mo.” Tinapik ni Adam 
ang kutson sa tabi nito. “T’abi ka sa ’kin. Maluwag 
naman. P’ano naman magiging pabor sa ‘kin ang 
gabing ’to kung hindi kita mahawakan?” 

Binaha ang dalaga ng pagiging mahiyain. Umiling 
siya at kumuha muli ng pagkain.

Inabot nito ang plato niya at inilagay iyon sa 
mesa sa tapat nito. “Tumabi ka sa ’kin, Micki,” tawag 
nito. 

Ano ang ginagawa ko mag-isa kasama ang lalaking 
ito? tanong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang tumayo 
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at nagdududang tumitig dito. 

“Nangangagat ka ba?” Umupo si Micki sa kabilang 
dulo ng sofa at umusod si Adam para tabihan siya. 
Isiniksik nito ang sarili sa kanya hanggang sa ramdam 
na niya ang kahabaan ng binti nito.  

“Siyempre nangangagat ako,” sang-ayon nito. 
Nagdulot ng nakapananabik na tuwa ang mababang 
timbre ng boses ng lalaki. Makahulugan itong tumitig 
sa kanyang leeg. “May iniisip ka bang partikular?”

“Magkuwento ka pa tungkol sa trabaho mo,” 
aniya at mabilis na kumuha ulit ng pagkain. Gamit 
ang tinidor bilang panangga, bumaling siya sa katabi. 
“Parang maganda ang trabaho mo.”

“Siyempre,” payag ni Adam, pero hindi nawala 
ang mababa at nang-aakit na tono ng boses nito. 
“Hayaan mong ipakita ko. I’m into acquisitions.” 
Inabot siya nito at pinalupot ang braso sa kanyang 
mga balikat. “And mergers.” Tumungo ito at hinila 
siya palapit at tuluyan siyang hinagkan sa mga labi. 
Nakangiti itong tumitig sa kanya. “Nakuha mo ba 
’yon? O gusto mong ulitin ko?”

Hindi makapagsalita si Micki. Nakatitig siya rito 
nang may halong takot at pagkamangha. Tinabing 
nito ang ilang hibla ng kanyang buhok. “Talaga bang 
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natural na makintab ang buhok na parang nagliliyab? 
Ang tingkad at ang ganda. Kumikinang kapag 
ginagalaw mo ang ulo mo.” Nagtatayuan ang mga 
balahibo sa kanyang leeg sa pagdampi ng hininga 
nito sa kanya. 

“That’s fine,” nagawa niyang sabihin, “pero gusto 
ko munang tapusin ang pagkain ko, kung okay lang 
sa ‘yo.” Ang bilis ng kabog ng puso niya. Natatakot 
siyang baka kumalabog din ang mga plato sa mesa 
dahil sa bilis noon. 

Pinakawalan ni Adam ang kanyang balikat, pero 
hindi inilayo ang katawan. “Kung gusto mo talaga. 
Pero sana hayaan mong tumulong ako.” 

Dumampot ito ng cracker na may shrimp pâte. 
“Gusto mo?” tukso ng binata at inilapit iyon sa 
kanyang bibig. Sinundan nito iyon ng halik. “Mmm. 
Masarap. Bibili ako lagi nito.” 

Ramdam niyang nakapalibot si Adam sa kanya. 
Dama niya ang hita nitong nakadikit sa kanya… 
ang init ng balat nitong dumadampi sa kanyang 
pisngi. Tila bawat himaymay ng kanyang katawan 
ay buhay na buhay. Ang kailangan lamang niyang 
gawin ay sumandal sa binata at hayaang idikit nito 
ang katawan sa kanya. Ang hayaang dalhin siya ng 
mga halik nito sa lugar kung saan nagkakatotoo ang 
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mga panaginip. 

Marahas na pumintig ang kanyang puso sa 
isiping iyon. Subalit hindi nagkakatotoo ang mga 
panaginip, hindi ba?

Umupo siya nang tuwid. “Kaya ’kong kumain 
mag-isa, salamat. Nagugutom talaga ’ko.”

“Okay,” reklamo nito. “I suppose, puwede kitang 
bigyan ng oras para makakain. Pero mamaya,” 
lumapit ito muli sa kanya, “ako naman.”

Dyusme. Paano ba niya malalagpasan ito? 

Kinagatan niya ang kung anong kulay dilaw at 
nginuya nang hindi iyon nalalasahan. Tikom-bibig 
niya itong nginitian. Sobra na siyang napapasubo 
at hindi na ito nakakatawa. Playing a game, indeed. 
Naglalaro siya kasama ang hari ng pang-aakit. Ang 
tanga-tanga niya! 

“Tingnan natin ang view,” bigla niyang sabi.

Itinuro ni Adam ang bintana. “See?” Bumaling 
ito sa kanya. “Mas gusto ko ang view dito sa couch.”

“Sa deck.” Itinulak niya ito at nanginginig na 
tumayo. “Tingnan natin ang view sa deck.” 

Matagal itong nanatili sa sofa, nakatitig lamang 
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sa kanya. “Darling, Micki, may problema ba?”

“Bakit? Mayroon ba dapat?” Tuwid siyang 
nakatayo. Pinipigil niya ang panginginig ng katawan 
mula sa lamig na lumukob sa kanya. Hinahanap na 
niya ang init ni Adam.  

“Ano’ng problema?” pilit nito. Tumayo ito sa 
tabi niya. “Mali ba ang basa ko sa ’yo? Hindi ka ba 
interesado sa ’kin?” Tahimik siya at miserable at 
mahina itong nagpatuloy, “Gusto mo bang ihatid na 
kita?”

At magsolo sa apartment niya ngayong gabi? 
Samantalang maaari niyang makasama si Adam?

“Hindi!” sigaw niya. 

Ano ba ang dapat niyang gawin? Humigop siya 
ng hangin at saka ito hinarap. Kung hindi niya ito 
magagawa ngayon, hindi na niya ito magagawa pa 
kahit kailan. 

“Hindi natin puwedeng gawin ’yon, di ba?” 

Lumapit siya rito at hinapit siya ng lalaki. 
Ramdam ni Micki ang matipuno nitong dibdib, ang 
matigas nitong mga braso, ang maskulado nitong mga 
hita. Dinama niya ang likod nito at ramdam niya ang 
pagtugon ng pagkalalaki nito sa kanyang paggalaw. 
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Hinawakan niya si Adam sa magkabilang balakang 
at inilapit ang sarili rito, inilapat niya at inindayog 
ang katawan sa pananabik nito. 

Marahas at mabilis ang paghinga ng binata nang 
hilahin nito ang kanyang blusa pataas. Hinaplos ng 
mga daliri nito ang kanyang makinis na balat. Hinila 
siya nito pabalik sa sofa.

Nataranta si Micki. Sa loob lang ng ilang minuto 
ay malalaman na nito. Sa loob lang ng ilang minuto, 
kahit sinong tanga ay malalamang matagal na siyang 
hindi nakikipagtalik. Hindi buhat noong huli kasama 
niya si Danny. At bago si Danny ay walang iba pa. 

Nilunod ng mapaghanap nitong mga halik ang 
kanyang mga iniisip. Napakabilis ng tibok ng puso 
niya at nagtataka na siya na hindi pa iyon pinapansin 
ni Adam.  

“You are the most wonderfully, marvelous woman 
to ever enter my life,” usal nito.

“Oh!” singhap ng dalaga. Nahilo siya sa mga 
sinabi nito at itinulak ng pangangailangan niyang 
damhin ito—akitin ito—ang kanyang pangamba. 

Bumigay siya sa tukso, itinaas niya ang isang 
kamay at hinaplos ang mabining buhok sa leeg ng 
kasuyo. Kaunting taas pa at hinahaplos na niya ang 
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mga labi nito. Ibinuka ng lalaki ang bibig at hinuli ang 
kanyang daliri sa mga ngipin nito; dinilaan nito iyon. 
Ikiniskis ng kasuyo ang mukha sa kanyang kamay at 
pinaliguan ng magagaang halik ang kanyang leeg. 
Dumulas ang palad nito mula sa tagiliran niya sa 
ilalim ng kanyang blusa pataas. Napasinghap siya 
nang walang anumang hawiin nito ang panloob niya 
at spuhin ang isang dibdib. 

Hinihingal na tuluyang itinaas ni Adam ang 
kanyang kamiseta at marahas na isinubo ang tuktok 
ng kubkob nitong laman. Napaungol na umarko ang 
katawan ng dalaga. Ngumiti siya dahil sa kaligayahan. 

“Adam…” usal niya.  

“Micki…” Marahas ang hininga nito subalit 
puno ng init ang tinig. “Sana nakilala kita nang mas 
maaga.” Hinahaplos ng kamay nito ang mga dibdib 
niya. “Isipin mo ang mga taong sinayang natin na 
dapat ay magkasama tayo at tayong lang dalawa, 
habambuhay na nagmamahalan.” 

Mahal. Habambuhay. Sinampal si Micki ng 
mga salita na tila ba isa iyong pisikal na puwersa. 
Umalingawngaw iyon sa kanyang isipan. Ramdam 
niya ang sagot sa kanyang kaibuturan. Hindi 
niya puwedeng gawin ito. Hindi siya maaaring 
makipagtalik sa lalaking ito. Hindi hangga’t nasa 
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pagitan nila si Danny—si Danny at ang cabin nila. 
Ang pangarap na hindi siya iiwan kailanman. 

Pumihit siya sa bisig ni Adam at lumayo rito. 
“’Wag!”

Agad ibinaba ng lalaki ang mga braso. “Ano’ng 
problema, Micki?” Naguguluhan itong tumitig sa 
kanya. “Nagdadalawang-isip ka ba sa ’ting dalawa?”

Lumukot ang kanyang mukha dahil sa pighati. 
“Siguro.”

Puno ng gulat ang ekspresyon ng kaharap at 
inabot siya nito. May sinasabi ito, pero hindi niya 
marinig. Tila ang layo-layo ni Adam sa kanya. 
Nakikita niyang gumagalaw ang mga labi ng binata, 
pero hindi niya maintindihan. Ano ang sinasabi nito? 
Gumagawa ito ng plano para sa natitirang gabi? 
Gumagawa ng plano para sa kanilang dalawa na 
magkasama? Umahon ang takot sa loob niya.

Bakit kailangang maging ganito? Kailan ba siya 
makakalaya sa mga kasalanan?


