
It Started with a Kiss - Bella Amor

“Mom, I’m going out for a walk,” paalam ni Lira sa 
mommy niya. 

“Okay, sweetie. Have fun.” 

Kumaway siya sa ina bago lumabas ng bahay. 
Bumati siya sa mga katulong at trabahador na 
nakakasalubong. Mababait at palakaibigan ang mga 
tao sa San Sebastian, lalo na ang mga nagtatrabaho 
sa Hacienda Herrera. 

Ang Hacienda Herrera ay pagmamay-ari ng 
pamilya ng kanyang Tito Manny, ang fiancé ng 
mommy niya. Niyaya sila nito na magbakasyon 
doon para raw makilala nila ang pamilya nito bago 
magpakasal ang dalawa. 

Unang kita pa lang niya sa hacienda, agad 
na siyang nabighani sa ganda nito. Hindi lang 
siya, maging ang mommy niya. Napagdesisyunan 
ng dalawa na sa maliit na chapel malapit doon 
magpakasal. 

Noong isang araw lamang sila dumating. At 
tuwing umaga ay naglalakad si Lira, iniikot ang 
hacienda. Dahil napakalawak nito, kailangang 
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sumakay ng kabayo para malibot ang kabuuan niyon. 
Iyon nga lang, hindi siya marunong mangabayo. 

Gayunman, lumiko siya para magtungo sa 
kuwadra. Agad hinanap ng mga mata niya si Thunder, 
isang itim na kabayong gustung-gusto niya, pero 
hindi niya puwedeng sakyan. It was a purebred 
Arabian horse na nagmula pa sa Egypt. 

“Good morning, Thunder,” bati niya sa kabayo. 

Hindi siya natatakot lapitan ito dahil well-trained 
ang hayop, kaya behaved naman. Nangangati talaga 
siyang sakyan ito. Unang kita pa lang niya rito, na-in 
love na siya sa kabayo. 

“Magandang umaga, Lira. Napaaga yata ang 
paglalakad mo ngayon,” bati ni Mang Pilo, ang 
matandang katiwala sa kuwadra. 

“Magandang araw ho,” bati niya. “Gusto ko po 
kasing mapanood ang pag-eensayo ni Thunder.” 

Araw-araw kasing pinapatakbo ang kabayo dahil 
nagiging bugnutin kapag hindi naiensayo. Si Roldan, 
ang anak ni Mang Pilo, ang nakatokang sumakay rito. 
Kabisado na nito ang pag-uugali ni Thunder. 

“Gan’on ba? Sige, halika.” Inilalabas na nito mula 
sa kuwadra si Thunder. 
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Hinaplos niya ang likod nito habang sinasabayan 

niya itong maglakad nang mabagal. 

Nakahanda na si Roldan. Sumakay ito kay 
Thunder at mayamaya pa ay mabilis nang tumatakbo 
ang kabayo. Napakagandang panoorin ang pagtakbo 
ni Thunder. 

Napabuntong-hininga si Lira. “Mang Pilo, 
puwede n’yo ho ba akong turuang sumakay ng 
kabayo?” tanong niya. 

“Iyon lang pala. Sige, madali lang naman.” 

Napapalakpak siya. “Salamat ho.” 

“Kuu, ’tong batang ’to. Wala iyon. Sabihin mo 
lang sa akin kung kailan mo balak magsimula.” 

“Puwede hong ngayon na?” excited na tanong 
niya. 

Natawa ang matanda. “Sige.” 

“Yehey!” parang batang sigaw niya. 

“May mga kabayo tayong mababait. Pipiliin ko 
iyong pinakamasunurin para hindi ka mahirapang 
kontrolin.” 

“Kailangan ko pa ho bang magpalit?” tanong 
niya. 
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Tiningnan siya ng matanda. Nakasuot siya ng 

skinny jeans at simpleng puting T-shirt. Nakasuot din 
siya ng Vans shoes. 

“Hindi na,” pagkuwa’y sagot nito. 

“Ang galing talaga ni Roldan mangabayo,” puri 
niya habang pinapanood ang binatang sakay kay 
Thunder. “Ang ganda nilang tingnang dalawa.” 

“Aba, kanino ba magmamana iyan kundi sa 
akin?” Nagtawanan sila. 

Saktong tumigil ang dalawa sa harapan nila. 
Bahagya pang itinaas ni Thunder ang mga paa na 
tila sinasabing gusto pa nitong tumakbo. 

Pagkuwa’y hinaplos ni Lira ang likod nito. “Hindi 
ko ho ba puwedeng sakyan si Thunder, Mang Pilo? 
Mukhang mabait naman ho siya,” puno ng pag-asam 
ang boses na tanong niya. 

Pero bago pa makasagot ang matanda, isang 
baritonong boses ang sumabat. “Puwede, pero sa 
isang kondisyon.” 

Sabay silang napabaling na tatlo sa pinanggalingan 
ng tinig. Muntik nang malaglag ang panga niya. 

He was magnificent. Gorgeous. He looked like a 
sex god—a really, really handsome one. 
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Muntik na siyang maglaway lalo na nang bumaba 

ang mga mata niya sa katawan nito patungo sa 
mamasel na mga hita ng lalaki. 

Gosh, ang yummy niya. 

Pasimple niyang pinunasan ang gilid ng labi 
in case lang na may laway nga siya. Malakas na 
tikhim ang nagpabalik sa katinuan niya. Napabilis 
ang ginawa niyang pag-angat ng mukha at agad 
sumalubong sa kanya ang guwapong mukha ng lalaki. 

Napaatras si Lira at muntik nang matumba 
nang makitang napakalapit ng mukha nito sa kanya. 
Nabawi naman niya ang balanse at nang muling 
tingnan ang lalaki ay nakaangat ang isang sulok ng 
mga labi nito at may pagkaaliw ang mga matang 
nakatitig sa kanya. 

“Sorry, I didn’t mean to scare you,” sabi nito sa 
medyo paos na boses. 

Nagtayuan ang balahibo niya sa katawan dahil 
tila humaplos iyon sa balat niya. Delicious shivers 
ran down her spine. Napakagat-labi siya. 

“Who the hell are you?” she blurted out. Umangat 
ang isang kilay nito. Nag-init ang mukha niya sa 
pagkapahiya sa inasal. 
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“I’m Gabriel. At ikaw siguro si Lira.” Iniabot nito 

ang kamay sa kanya. 

Atubili siyang tanggapin ang kamay nito, pero 
nag-aalala siyang magmumukha siyang bastos kung 
hindi niya aabutin iyon. 

“Hi,” bati niya. 

Nilingon niya ang mga kasama at noon lang niya 
napansing wala na ang mga ito. Mukhang inihatid na 
ng mga ito si Thunder sa kuwadra dahil natatanaw 
na niya roon ang kabayo. Hindi niya namalayang 
iniwan siya ng mga ito kasama ang binata.

Si Gabriel ang nag-iisang pamangkin ni Tito 
Manny. Anak ito ng yumao nitong kapatid na lalaki. 
Ilang beses na itong nabanggit ni Tito Manny sa 
kanya, at maging ng mommy niya. 

Mukhang napansin ng binata kung saan siya 
nakatingin. 

“Kanina pa sila umalis, hindi mo namalayan kasi 
you were spacing out,” amused ang tonong paliwanag 
nito. Napalingon siya sa lalaki.

Oh, shit! Nakita ba nitong napatitig siya sa crotch 
area nito kanina? Parang gusto niyang lumubog sa 
kinatatayuan dahil sa kahihiyan. Iniisip kaya nitong 
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pinaglalawayan niya ang katawan nito? Na in-
imagine niyang hinuhubaran niya ito? 

“Lira, you’re doing it again.” At tumawa ito. Na 
lalo lamang niyang ikinalito. 

Salubong ang mga kilay niya nang tumahimik ito. 
“Tapos ka na?” masungit na tanong niya. Tumalikod 
siya at mabilis na naglakad palapit sa kuwadra. 

“Sorry,” hinging paumanhin nito, nakasunod sa 
kanya. Nang balingan niya ang binata ay nakangiti 
pa rin ang mga matang nakatitig sa kanya. 

Umingos siya at muling hinarap ang kabayo. 
Gusto niyang ignorahin ang presensya ni Gabriel, 
pero mahirap gawin iyon. Isa ito sa mga taong 
malakas ang personalidad at mahirap snob-in. 

“Puwede ko ba siyang sakyan?” tanong niya 
habang marahang hinahaplos ang likod ni Thunder. 

“Puwede,” maikling sagot nito. Naramdaman 
niyang lumapit ang binata sa kanya. Malapit na 
malapit. Ramdam na niya ang init na nagmumula 
sa katawan nito. 

“Okay, pero hindi ako marunong mangabayo. 
This will be my first time,” sagot niya bago humarap 
dito. 
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Pinigil niya ang mapasinghap dahil sobrang lapit 

nito. Halos dumikit na ang ilong niya sa malapad na 
dibdib nito. Tumingala siya at tinaasan ito ng kilay. 

Ngumiti ito pero hindi lumayo. “Okay lang, 
tuturuan kita. Saka mabait naman si Thunder, 
madaling kontrolin,” sagot nito, nakayuko sa kanya. 

“Thank you.” 

“No, Lira. I don’t want your gratitude,” sabi nito. 

“Puwede kitang bayaran kung gusto mo,” offer 
niya. 

Umatras siya ng isang hakbang, pero balewala 
dahil sinadyang lumapit pa ng binata sa kanya. 
Parang mabibingi na siya sa lakas ng tibok ng puso 
niya. 

“Hindi ko kailangan ng pera, Lira,” sabi nito sa 
paos na boses. At bago pa niya maitanong kung ano 
ang gusto nito, mabilis nang nakayuko ang binata 
at sinakop ng mainit nitong mga labi ang bibig niya. 

Napasinghap siya at sinamantala iyon ni Gabriel. 
Mabilis nitong naipasok ang dila sa bibig niya at lalo 
pang pinalalim ang halik. Nadadala na siya nang 
makarinig siya ng ungol at iyon ang nagpabalik sa 
katinuan niya. Ako ba iyon?
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Mabilis niyang naitulak palayo si Gabriel. 

“A kiss for a ride,” he said with a smug smile. 

Hindi niya pinigil ang paglipad ng kamay niya 
patungo sa mukha nito. Nasiyahan siya nang makita 
ang marka ng kamay niya sa pisngi ng binata. “Bastos! 
Walang modo! Arogante!” talak niya. “Hindi ko 
kailangan ang kabayo mo! Isaksak mo sa baga mo! 
Tse!” 

Tumalikod siya at nagmartsa pabalik sa mansion. 
Nanginginig ang katawan niya sa sobrang galit. 

Ano’ng tingin niya sa ’kin, cheap? 

Kahit na naglaway siya kanina sa katawan nito, 
wala itong karapatan na bastusin siya. Wala itong 
karapatan na halikan siya. 

Hindi sila magnobyo. 

At kung ang kabayong si Thunder ang 
ipinagyayabang nito, may ibang kabayo pa naman 
na puwede niyang sakyan at puwedeng si Mang Pilo 
ang magturo sa kanyang sumakay roon. 

“Mayabang!” Gusto niyang tirisin ang binata.
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Hawak pa rin ni Gabriel ang nasaktang pisngi habang 
tinatanaw ang palayong dalaga. 

“Damn!” Hindi niya alam kung ano ang pumasok 
sa kukote niya at basta na lamang niyang hinalikan 
ito. 

Hatinggabi na nang dumating siya kagabi kaya 
hindi niya nakilala agad si Lira. Alam niyang kasama 
ito ni Tita Eloisa at excited na siyang ma-meet ito. 
Paggising niya kaninang umaga, ito agad ang hinanap 
niya, pero lumabas daw ito para maglakad-lakad. 

Lumabas siya para sundan ang dalaga. Ang una 
niyang narinig ay ang mataginting na tawa nito. Tila 
iyon musika sa pandinig niya. Sa tawa pa lang ay 
parang na-in love na agad siya rito. Sinundan niya 
ang pinanggagalingan ng malamyos nitong tinig at 
nakita niyang masaya itong nakikipag-usap kay Mang 
Pilo. 

Natigil siya sa paglalakad at pinanood lang si 
Lira habang pinagmamasdan nito si Thunder na ini-
ensayo ni Roldan. Kontento na siyang tumayo roon 
at panoorin ang paglalaro ng iba’t ibang emosyon 
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sa magandang mukha nito. Pero nang marinig niya 
ang hiling nitong sakyan si Thunder, nakaisip siya ng 
magandang rason para laging makasama ang dalaga. 

Gusto niyang siya ang magturo ritong mangabayo. 
Ang hindi niya inaasahan ay ang pagguhit ng 
paghanga sa maganda nitong mukha nang makita 
siya. At aaminin niyang sobrang nakapagpataas iyon 
sa ego niya. 

Everything seemed to be falling into place. 

Hanggang sa mawala si Grabriel sa katinuan at 
basta na lamang itong hinalikan. O tamang sabihing 
ibang ulo niya ang ginamit niya. 

“Stupid, stupid,” pagmumura niya sa sarili. 

Pero agad din siyang napangiti nang maalala 
ang mukha nito matapos itong hagkan. Alam niyang 
naapektuhan din si Lira sa halik niya. Pero sa bandang 
huli, nanaig ang galit nito. He chuckled. Naalala ang 
pang-iinsulto nito. 

At para siyang tangang tumatawa doong mag-isa. 
“God, I think I’m in love.”

Umaasa siyang susuportahan siya ng kanyang 
Tito Manny, na siyang mapapangasawa ng mommy 
ni Lira.



It Started with a Kiss - Bella Amor
Nag-iisang kapatid ng daddy niya ang kanyang 

Tito Manny. Ito, si Lolo Mauricio at si Lola Mercedes 
na mga magulang nito ang kumalinga sa kanya nang 
mamatay ang mga magulang niya sa isang boating 
accident noong pitong taong gulang pa lang siya. 
Lahat naman ng pagmamahal ay sinikap ibinigay ng 
mga ito sa kanya. 

Namatay ang Lola Mercedes niya noong nasa 
kolehiyo siya at nag-aaral sa ibang bansa. Simula 
noon, lalo pa siyang napalapit sa tito at lolo niya. May 
mga kamag-anak din siya sa side ng mommy niya. 
Lagi rin niyang nakakasama ang mga ito dahil malapit 
na magkaibigan ang pamilya ng Lolo Mauricio at ng 
Lolo Jose niya. Sa katunayan, lumaking magkaibigan 
ang daddy at mommy niya bago nagpakasal ang mga 
ito. 

At dahil mag-isa siyang anak at wala ring anak si 
Tito Manny, ang mga pinsan niya sa mother side ang 
naging tila kapatid niya. Sina James at Jenny, anak ni 
Tito Dante na panganay na kapatid ng mommy niya, 
at si Elise na anak ng kanyang Tita Joanne. Lumaki 
silang malapit sa isa’t isa. Katunayan, kasama niya si 
James noong mag-aral sa ibang bansa.

Parang hindi na siya makapaghintay na ipakilala 
si Lira sa iba pang mga kamag-anak.
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—————

Padabog na isinara ni Lira ang pinto sa kusina. 
Napalingon sa kanya ang ilang mga katulong doon, 
pero hindi niya pinansin at dere-derecho siyang 
naglakad. 

Hinanap niya ang mommy niya. 

“O, ba’t ang bilis mong bumalik? May nakalimutan 
ka ba?” tanong ng ina. Hindi ito nakatingin sa kanya, 
abala ito sa pagsusuklay sa buhok. 

Hindi siya sumagot. Ibinagsak niya ang katawan 
sa kama nito sabay pikit ng mata. Pero nang maglaro 
ang imahe ni Gabriel sa isip niya, agad niyang iminulat 
ang mga mata. Mahirap na, baka bangungutin siya 
habang gising. 

“Bakit masama ang timpla ng mukha mo?” 

“Paano, Mommy, nakilala ko ang pamangkin ni 
Tito. Akala ko ba mabait siya?” Ngumuso siya. 

“Mabait naman talaga ang batang ’yon,” sagot 
nito. 

“Anong mabait? Mayabang sabihin n’yo.” 

“Lira!” sita ng ginang. 

“Totoo naman, Mommy,” giit niya. “Mantakin 
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mong basta na lamang niya akong hinalikan. I hate 
him. He stole my first kiss.” Sinuntok-suntok niya 
ang unan. In-imagine niyang mukha iyon ni Gabriel 
habang sinusuntok niya. 

“He what?” Napasigaw ang mommy niya. 

“Narinig mo ako, Mommy. Hinalikan niya ako,” 
sumbong niya. 

Nasiyahan si Lira nang makita ang galit sa mukha 
ng ina. Na agad ding nabura. Nalito siya nang ngumiti 
ito sa kanya. 

“So how was it?” tanong nito. Nakataas ang isang 
kilay nito. 

“Mommy!” sigaw niya. Hindi siya makapaniwala 
na iyon ang itinatanong nito. 

“Sorry,” sabi nito. “So bakit ka niya hinalikan?” 

“Hindi ko alam. Sabi niya bayad daw sa pagsakay 
ko kay Thunder,” nakasimangot na sagot niya. Narinig 
niya ang mahinang pagtawa ng ina. Tiningnan niya 
ito nang masama. 

“Sorry.” Iwinasiwas nito ang mga kamay. “Pero 
parang disappointed ka kasi sa sagot niya. Mas gusto 
mo ba kung sinabi niyang hinalikan ka niya dahil 
gusto niya?” 
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“No!” mabilis na sagot niya. 

Pero may isang parte ng pagkatao niyang 
nagsasabing nagsisinungaling siya. Mukhang alam 
din iyon ng mommy niya dahil nagtaas uli ito ng kilay. 

“Hindi ba dapat naghuhurumentado na kayo 
ngayon kasi may nagnakaw ng halik sa baby n’yo? 
You’re a horrible mother,” maktol niya. 

Natatawang pinalo siya ng mommy niya ng unan 
sa ulo. She glared at her. Promise, weird talaga itong 
ina niya. Ang iba, halos ayaw pahawakan ang kamay 
ng anak. Ang mommy naman niya, laging itinatanong 
kung may boyfriend na siya. 

“I’m the best mom in the world,” sabi nito. 

“Yeah, you just keep on thinking that if it makes 
you happy,” balik niya. 

“I will. So, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. 
How was the kiss?” 

Hindi na siya nag-isip. “It sucks.” 

Nanlaki ang mga mata ni Lira nang marinig ang 
malakas na pagtikhim sa likuran niya. Nanlaki ang 
mga mata niya sa nakangiting ina. Lagot talaga itong 
mommy niya sa kanya. Akala pa naman niya kakampi 
niya ito. 
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“Ano’ng ginagawa mo dito?” Lukot ang mukhang 

bumaling siya sa nakangiting binata. Bakit kasi hindi 
niya isinara ang pinto nang pumasok siya sa silid ng 
ina? 

Ang kapal ng mukha. Nakuha pang ngumiti. 
Tusukin kaya niya ang mata nito. 

“Sinundan kita. Gusto kong malaman kung okay 
ka,” simpleng sagot nito, pinagkrus ang mga braso 
sa dibdib. 

At ang malandi niyang mga mata, sinundan na 
naman ang paglalaro ng matigas na muscles nito. 
Iniwas agad niya rito ang tingin. 

“O ngayong nakita mong okay lang ako, puwede 
ka nang umalis.” Itinago niya sa pagsusungit ang 
paglalaway dito. 

“Lira!” parang naiskandalong saway ng mommy 
niya. 

Siguro dahil ngayon lamang siya nito narinig na 
nagsungit sa ibang tao. Mabait siya at malambing. 
Hindi palaaway. Pero dahil sa nakaw na halik ni 
Gabriel, lumalabas yata ang nakatagong dark side 
niya. 

“Mommy, he deserves it. He stole my first kiss,” 
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pagmamaktol niya. 

“Pero hindi mo pa rin siya dapat binabastos. I’m 
sure humingi na siya ng dispensa sa ’yo,” pangangaral 
ng mommy niya. 

Gusto niyang mapailing. Sino ang babaeng ito 
at nasaan ang tunay niyang ina? 

“Nope. At hangga’t hindi siya humihingi ng sorry, 
hindi ko siya haharapin nang maayos,” matigas na 
sagot niya. She glared at him. Ngumisi lang si Gabriel. 
“See that, Mommy? Wala siyang balak humingi ng 
sorry.” 

“That’s because I’m not sorry for kissing you,” 
he said. 

“Why, you arrogant pig! Kung hindi ka magso-
sorry lumayas ka na bago pa ako magka-wrinkles,” 
bulyaw niya. 

Pero hindi ito tuminag at tumayo lang sa pintuan 
habang nakatingin sa kanya.  

“Fine, kung hindi ka ang aalis, ako ang aalis,” 
madramang sabi niya. Tumayo siya at hinarap ang 
ina. “And, you’re not my mom. Ibalik mo ang mommy 
ko.” 

“Lira!” tawag ng ginang, pero hindi niya ito 
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pinansin. 

Sinadya niyang bungguin si Gabriel pagdaan niya 
sa pintuan. Iningusan niya pa ito. 

“Saan ka pupunta?” tanong ng binata, hindi 
pinansin ang pag-irap niya. 

“Sa impyerno. Bakit, sasama ka?” 

“Kung gusto mo,” sagot nito. 

“Tse! Pumunta kang mag-isa mo.” Iyon lang at 
nagmartsa na siya palayo. 

Hinayaan ni Lira na dalhin siya ng mga paa kung 
saan ng mga iyon gustong pumunta. Sa garden siya 
humantong. Naupo siya kahoy na upuan at hinayaang 
laruin ng hangin ang buhok niya. Sumagap siya ng 
sariwang hangin para kalmahin ang sarili. 

Mayamaya ay naisipan niyang mahiga sa 
Bermuda grass at mag-relax. Ipinikit niya ang mga 
mata habang nakaunan sa dalawang braso. Pero 
nalukot ang ilong niya nang maramdaman ang 
presensya sa tabi niya. 

Hindi niya sigurado kung paano niyang natiyak 
na si Gabriel ang nasa tabi niya. Marahil ay dahil sa 
pagbilis ng pitik ng puso niya. O sa preskong amoy 
ng pabango nito. Nagmulat siya ng mga mata at 
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agad sumulubong sa kanya ang hawak nitong long-
stemmed yellow rose. 

Nagdududa ang tinging ipinukol niya rito. “Ano 
’yan?” 

“Bulaklak,” pilosopong sagot nito. 

Nagsimulang kumulo ang dugo niya. Pesteng 
lalaking ’to. 

Katatapos lamang niyang pakalmahin ang sarili 
pagkatapos heto na naman ito at sinisira ang mood 
niya. 

“Alam ko. Bakit mo ako binibigyan niyan?” 
pagtataray niya.  

“Bakit, sinabi ko bang para sa ’yo ito? Malay mo 
may pagbibigyan akong iba?” nakangising balik nito. 
Nakaupo na ang binata sa tabi niya. 

Umusok ang ilong ni Lira. Mabilis siyang tumayo 
saka piningot ang tainga nito. Napaaray ito at pilit 
kumakawala pero lalo lang niyang hinigpitan ang 
hawak dito. 

“Gabriel Herrera, tigil-tigilan mo ang pambubuwisit 
sa akin, ha. Baka hindi ako makapagpigil, magulpi 
kita,” 
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“Aray, aray! Lira, tama na. Matatanggal na ang 

tainga ko, eh,” reklamo nito. 

Binitawan niya ang tainga nito. “Iyan lang pala 
ang katapat mo.” Ipinagpag niya ang mga kamay. “O, 
ngayong napakulo mo na naman ang dugo ko, ano 
pa’ng kailangan mo? Bakit mo ako nilapitan?” 

“I wanted to apologize.” 

Duda niya itong tiningnan. “Akala ko ba hindi 
mo pinagsisisihang hinalikan mo ako?” 

“No, not that. Gusto kong humingi ng sorry kung 
pakiramdam mo binastos kita. Pero hindi ako mag-
a-apologize na hinalikan kita. I’m not sorry for that,” 
pagkaklaro nito. 

“Eh, ano pala’ng silbi ng pagso-sorry mo?” 

Nagbuntong-hininga ito. “Ayokong isipin mong 
binabastos kita.” 

“Kung gan’on, hindi ka dapat nagnanakaw ng 
halik,” balik niya. 

“I know. I just couldn’t help myself,” tila pilit na 
pag-amin nito. 

Lumabi si Lira, pero sa loob-loob ay napangiti. At 
least, hindi nito sinabing bayad sa pagsakay niya kay 
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Thunder ang halik. Her first kiss. Pagkatapos bayad 
lang? Hello, special kaya ang halik niya. 

“Here, para talaga ’to sa ’yo,” sabi nito habang 
iniaabot ang bulaklak sa kanya. 

Tinanggap niya iyon. 

Paborito niya ang yellow roses. Bakit kaya iyon 
ang bulaklak na napili nitong ibigay sa kanya? O 
ichinismis ba iyon ng mommy niya? 

“Ahh, huwag mo palang ipapakita kay Ate Agnes 
’yan,” tukoy nito sa taga-alaga ng mga halaman sa 
hardin. “Pinitas ko iyan sa mga alaga niyang rosas. 
Baby niya kasi ang mga iyon, eh. Lagot ka sa kanya 
kapag nakitang hawak mo ’yan,” napakamot sa ulong 
babala nito. 

“Walanghiya ka talaga. Bibigyan mo na nga lang 
ako ng peace offering nakaw pa,” gigil na sabi niya. 
Pinagpagan niya ang likod niya gamit ang isang 
kamay bago nagmartsa palayo rito. 

“Hey, huwag ka nang magalit. Emergency 
naman kasi. Hayaan mo, sa susunod ibibili kita nang 
dalawang dosenang yellow roses. Promise.” 

“Hay naku! Ewan ko sa ’yong Gabriel ka. Matino 
naman ang tito mo, bakit ikaw hindi? Kanino ka ba 
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nagmana?” 

Tumawa lang ito. 

“So, bati na tayo?” 

“Hindi,” sagot niya saka ito tinalikuran. 

“That’s fine. Kukulitin na lang kita hanggang sa 
patawarin mo ako,” pahabol nito. “By the way, I like 
the way you taste.” 

Bumalik siya at sinugod ito. Kung kailan medyo 
okay na siya ulit, saka nito sinabi iyon. Natatawang 
tumakbo si Gabriel palayo sa kanya. Lalo niyang 
binilisan ang pagtakbo. 

“Paduduguin ko talaga ang bunganga mo!” banta 
niya. 

Nang-aasar ang tawa na isinagot nito. Lumingon 
pa ito sa kanya at kumindat. 

“Iyon ay kung mahuhuli mo ako,” pang-aasar 
nito. 

Naku, lagot talaga sa kanya ang lalaking ito. 
Tatadtarin niya ito ng pinung-pinong kurot hanggang 
sa mamaga ang buong katawan nito. 

Sige sila sa pagtakbo. 



It Started with a Kiss - Bella Amor
Malapit na sila sa kuwadra, malapit sa kung saan 

una siyang hinalikan nito. Pursigido talaga si Lira na 
maabutan ang lalaki. 

Nagulat siya nang bigla itong tumigil sa pagtakbo 
at hinintay lang siyang makalapit. Pareho na silang 
hinihingal. Itinaas niya ang nakakuyom na kamay 
at balak talagang suntukin si Gabriel sa bibig pero 
nasalo nito iyon. 

Hinila siya nito palapit at agad pumulupot ang 
kabila nitong braso sa katawan niya. Pinagdikit ng 
binata ang katawan nila. 

Namula siya nang maramdam ang matigas 
nitong kabuuan na nakalapat sa kanya. Dama niya 
ang pagdapo ng mabango nitong hininga sa mukha 
niya.  

Naningkit ang mga mata ni Lira at walang 
babalang tinapakan nang malakas ang paa nito. 
Nasiyahan siya nang marinig ang malakas na pag-
aray ng binata. 

“Sadista ka pala,” nakangiwing sabi nito, bahagya 
lang lumuwag ang yakap sa kanya. 

“At prinsipe ka ng kabuwisitan. Bitawan mo ako.” 
Itinulak niya ito, pero ni hindi man lang ito natinag. 
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“Ayoko nga, ang sarap mo kayang yakapin.” 

“Kakagatin kita,” babala niya. 

“Bahala ka—” 

Gano’n ha? 

Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong 
makaiwas. Bumaon na ang ngipin niya sa leeg nito.
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Napapangiti si Gabriel, naalala ang magandang 
mukha ni Lira habang tumatakbo siya palayo rito. 
Galit na galit ang dalaga habang hinahabol siya. 
Makikita iyon sa kislap ng mga mata nito, pati na 
rin sa pamumula ng mga pisngi. Mababasa rin ang 
determinasyon sa mukha nito na maabutan siya. 

Muli siyang natawa nang maalala ang hitsura 
nito kanina nang sabihin niyang gusto niya ang lasa 
nito. Lumobo ang cute na mga pisngi nito at nanlaki 
nang sobra ang mga mata. Parang kakainin siya nito 
nang buhay kung hindi lang siya nakatakbo. 

Nang marating nila ang lugar kung saan niya ito 
ninakawan ng halik, tumigil siya at hinintay itong 
makalapit. Umakma itong susuntukin siya pero 
nahawakan niya ang kamay nito bago niya niyakap 
nang mahigpit. 

Tumatawa pa rin siya habang yakap ito. 
Napakaganda talaga nitong tingnan kahit naniningkit 
sa galit ang mga mata. 

Gustong-gusto niyang inaasar ito lalo. 

At nang iutos ng dalagang bitawan niya ito, 
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tumanggi siya. 

Hindi siya naniwalang kakagatin siya nito. 
Sasampalin o sisipain pa siguro. Pero kagat? Hindi na 
ito bata. Sunod na namalayan niya ay ang pagbaon 
ng matatalas nitong ngipin sa leeg niya. Doon mismo 
kung saan naghuhugpong ang leeg at balikat niya. 

Napasigaw si Gabriel sa sakit. Pakiramdam niya 
ay nagsugat ang parteng kinagat ni Lira. Daig pa nito 
ang bampira. Sigurado siyang magmamarka ang kagat 
nito. 

Mabilis niyang sinundot sa tagiliran ang dalaga. 
Napalayo ito sa kanya dahil sa kiliti. 

“You bit me,” di makapaniwalang saad niya. 

“I warned you,” she said. Humalukipkip pa ito. 
“Sinabi ko naman sa ’yong bitawan mo ako, ayaw mo. 
Di kinagat kita.” 

Hinaplos niya ang parteng kinagat nito at 
tiningnan ang mga daliri kung may dugo ba roon. 
Napangiwi siya. 

“Hindi ko alam, may lahi ka palang aswang,” 
nakasimangot na sabi niya. Umismid ang dalaga bago 
siya tinalikuran. 

Napangisi siya at sumunod dito. 
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“Pasalamat ka nga hindi nagdugo,” mataray na 

sabi nito nang patuloy niyang kulitin. “Kapag umulit 
ka pa, paduduguin na talaga kita.” 

Natawa siya. She was magnificent. 

Kahit na nagbabanta ito, para sa kanya ito pa rin 
ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Kahit yata 
anong ekspresyon ng mukha nito, magiging maganda 
ito sa paningin niya. Oh man, how sappy was that? 

“Sadista ka talaga. But I like it.” Bahagya pa 
niyang binundol ang balikat nito. 

Tiningnan siya nito nang masama. “Masokista ka 
ba?” 

Tumawa siya. “Hindi naman, pero minarkahan 
mo ako kaya gusto ko. Parang sinasabi ng markang ’to 
property mo ako. Get it?” Pinagtaas-baba ni Gabriel 
ang mga kilay. 

Iiling-iling na nagpatuloy ito sa paglalakad. “Baliw 
ka.” 

“Oo,” sagot niya, saka kumanta. “Nababaliw ako 
sa ’yo, bawat silakbo ng puso ko…”  

“Eww! Get away from me.” Itinulak siya nito. 

Natatawa lang na itinuloy niya ang pagkanta. 
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Kumapit pa siya sa isang kamay nito. 

God, nababaliw na yata siya. Pero para kay Lira, 
okay lang. Tanggap niya. 

“O nandiyan na pala  kayong dalawa. 
Magtatanghalian na,” sabi ng mommy ng dalaga. 
“Gabriel, hinahanap ka ng tito mo. Saan ba kayo 
galing?” 

“Namasyal lang po kami, Tita,” magalang na 
sagot niya, hindi nawawala ang ngiti sa labi. Si 
Lira ay permanente na yata ang pagkakasimangot. 
“Pupuntahan ko lang po si Tito,” paalam niya.

Tumango ito. Tatalikod na siya nang pigilan siya 
nito sa braso. “Ano’ng nangyari sa leeg mo?” may pag-
aalalang tanong nito. 

Napangiti siya sa medyo masakit pang parte niyon. 
Pagkatapos ay nakangising sumulyap siya kay Lira. 
Nagtaas ito ng kilay. Tila naghahamon. Umatras siya 
nang dalawang hakbang bago sumagot. 

“Binigyan po ako ng chikinini ni Lira, Tita,” seryoso 
ang mukhang sagot niya. Pagkatapos ay sumulyap siya 
sa mukha ng dalaga. 

Now, that—was priceless. 

Muntik na siyang matawa nang malakas pero 
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nagpigil siya. 

Lira let out a noise, a growl. Pagkatapos ay 
humakbang ito palapit sa kanya. Humakbang siya uli 
paatras. 

“See you later, Tita.” Kumaway siya sa mommy 
nito bago bumalikwas at kumaripas ng takbo. 

“Gabriel, papatayin talaga kita!” sigaw ni Lira. 

Hindi na niya napigilan, humalakhak siya. 

What a day! 

Ito na yata ang pinakamemorableng araw ng 
buhay niya. Hindi niya akalaing makikilala niya ang 
babaeng magpapatibok sa puso niya ngayong araw 
na ito. 

Lira. Pangalan pa lang nito, napakaganda na. 

Lalong lumuwang ang ngiti ni Gabriel nang 
maalalang siya ang unang lalaking nakahalik dito. 
Kahit nakaw pa iyon, hindi niya pinagsisisihan. At 
alam niyang umpisa pa lamang iyon ng relasyon nila. 
Tiwala siyang mapapasakanya ang dalaga.

Kumunot ang noo niya. Alam niyang naasar 
talaga ito sa kanya. Kailangang gumawa siya ng 
magandang gesture para rito sa gayon ay makabawi. 
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Bulaklak sana, kaso baka ihampas lang iyon ng dalaga 
sa kanya. 

I know—a picnic. 

Tama, ipapasyal niya ito sa palibot ng hacienda 
saka niya ito dadalhin sa gubat. May maliit na talon 
doon. Sigurado siyang mag-e-enjoy si Lira roon. At 
masosolo niya ito. 

“Bakit ang laswa ng ngiti mo?” 

Napatalon talaga siya mang may magsalita sa tabi 
niya. May kasama na pala siya sa library. Napahawak 
pa siya sa dibdib dahil talagang kumabog ang puso 
niya. 

“Tito! Bakit ba bigla ka na lang sumusulpot? 
Jeez!” reklamo niya habang minamasahe ang 
tumatalbog yatang puso. 

Tumawa lang ito. “Kanina pa ako sa tabi mo pero 
hindi mo ako pinapansin. Daydreaming?” 

Nag-blush siya. As in nag-blush talaga siya na 
tila school boy na nahuling gumagawa ng kalokohan. 
Okay, so medyo naging marumi nga ang laman ng 
isip niya habang ini-imagine ang araw na masosolo 
niya ang dalaga. At talagang nawala ang atensyon 
niya sa paligid niya. 
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But who could blame him? 

Kakakilala pa lang ni Gabriel sa babaeng 
magmamay-ari ng puso niya. Sino ang hindi ma-e-
excite doon, sige nga? 

“Oh, ’ayan na naman ’yang ngiti mo. Parang 
gusto kong kilabutan diyan. Sino ba’ng iniisip mo?” 

“Si Lira,” hindi nag-iisip na sagot niya. Na-realize 
lang niya ang nagawang pagkakamali nang tumaas 
ang kamao ng tito niya at dumapo na iyon sa tuktok 
ng ulo niya. “Aray! Tito!” 

“Gabriel Herrera, alisin mo sa isip mo si Lira. 
Parang anak ko na ang batang iyon. Lalo na ngayon, 
pakakasalan ko ang mommy niya. Kapag nalaman 
kong ginawan mo siya ng hindi maganda, malalagot 
ka sa akin, maliwanag ba?” 

Kapag ganoon ang tono ng Tito Manny niya, 
alam niyang seryoso ito at hindi nagbibiro.   

Sumeryoso na rin si Gabriel. Masyadong mataas 
ang paggalang niya sa nakatatandang lalaki para 
balewalain ang pangaral nito. 

“Opo, Tito. Hindi n’yo naman kailangang sabihin 
sa akin iyan,” nakasimangot na sagot niya. Hinaplos 
niya ang ulong nasaktan. “I’m in love, Tito.” 
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“Are you serious?” 

Tumango siya. “Pagkatapos ng ilang taong 
paglalaro, nahanap ko na rin ang babaeng magpapatino 
sa akin.” 

“Sigurado ka ba? Baka naman ibang parte ng 
katawan mo ang nagsasalita ngayon, Gabriel?” 
nagdududa pa ring tanong nito. 

Bumuntong-hininga si Gabriel. 

Oo, medyo playboy siya. Pero hindi siya 
manloloko. Lahat ng babaeng nakarelasyon niya, 
alam kung ano ang tunay na score sa pagitan nila. 
Never pa siyang nagpaasa ng babae. At never siyang 
nagsabi na mahal niya ang mga ito. 

“No, Tito. This time it’s different.” Saglit siyang 
tinitigan nito bago tumango. “Nga pala, Tito, balak 
kong ipasyal si Lira sa may talon. At balak ko ding 
ipagluto siya. Alam mo ba kung ano ang mga paborito 
niyang pagkain?” 

Tumaas ang kilay nito.

Siguro dahil first time nitong narinig na gagawin 
niya iyon para sa isang babae. 

Gusto niyang iparamdam kay Lira na espesyal 
ito kaya walang hanggang ka-sweet-an ang ipapakita 
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niya rito. Maliban pa sa gusto niyang bumawi sa 
pang-aasar na ginawa niya sa dalaga. 

“Mahilig si Lira sa Italian food. Fettucine Alfredo 
o lasagna, okay na iyon sa kanya. At mahilig siya sa 
steamed vegetables.” 

“Okay.” Hindi siya marunong magluto ng mga 
pagkaing sinabi nito, pero puwede namang i-research, 
di ba? 

“Tara na sa hapag. Baka nakahain na.”

—————

Nagngingitngit pa rin si Lira. Sa susunod talaga 
na lapitan siya ni Gabriel, sasakalin na niya talaga 
ito hanggang sa maubusan ito ng hininga. Natigil 
lamang siya mula sa pag-iisip ng iba’t ibang paraan 
ng pagpapahirap dito nang marinig na kumatok ang 
ina sa kuwartong ginagamit niya. 

Nagpaalam siya ritong magbibihis at maglilinis 
ng katawan bago pumunta sa dining room, pero 
mukhang nainip na ito at sinundo na siya.

“I hate him, Mommy. Manyakis siya. I don’t like 
him,” tila batang sumbong niya, at tumalikod dito 
para ipa-zipper ang bestidang suot niya. 

Okay, so dalaga na siya, isang taon na lang 
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magtatapos na sa kolehiyo. Pero hindi ibig sabihin 
niyon hindi na siya puwedeng umakto na parang 
bata. 

“Talaga? Sigurado ka bang hindi mo siya gusto? 
Guwapo siya…” Nanunukso ang tono nito. Naupo 
ang ina sa kama niya matapos itaas ang zipper sa 
likod ng damit niya.

Nanulis ang nguso niya. Tiningnan niya nang 
masama ang ina. “He’s ugly.” 

“Lira, masama ang magsinungaling,” sabi nito. “I 
saw the way you looked at him. Tingin ko crush mo 
siya. Saka siya ang first kiss mo. Wala bang iniwang 
impression sa ’yo iyon? And besides, I like Gabriel 
for you.” 

“Mom!” angal niya. 

“All right. Ayaw mo pang magkanobyo, kesyo 
bata ka pa. Ayaw mong matulad sa akin na batang 
nag-asawa.” Exagg na pinalungkot nito ang mukha. 

Lira sighed. 

Oo, maagang nag-asawa ang mommy niya. 
Eighteen lang ito nang ipagbuntis siya at magpakasal 
sa daddy niya. Childhood sweethearts ang mga 
ito. Ang masaklap, namatay ang daddy niya noong 
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limang taong gulang lang siya kaya lumaki siyang 
walang ama. Iyon ang dahilan kung bakit malapit 
siya sa ina. Ito ang best friend niya. 

Alam niyang hindi nagsisi ang mommy niya na 
maaga itong nagpakasal, pero dahil maaga itong 
nabuntis, napilitan itong tumigil sa pag-aaral nang 
ipanganak siya. Kailangang ipagpaliban nito ang 
pagkamit sa pangarap dahil sa kanya. At ayaw niyang 
matulad dito. 

“Sige na, Mommy. Mauna ka nang bumaba at 
baka naghihintay na sila. Susunod na talaga ako 
agad.” Naupo siya sa harap ng salamin.

Tumango ito lumabas na ng guest room na 
ginagamit niya. 

Kung puwede lang talagang magtagal pa siyang 
magmukmok, o sa kuwarto na lang kumain. Ayaw 
niyang makaharap si Gabriel. Unang araw ng 
pagkakakilala nila at binulabog na nito ang mundo 
niya. Bumalik ang isip niya sa halik na ninakaw nito. 

Ipokrita siya kung ipagkakaila niyang wala 
siyang naramdaman kanina. Humarap siya sa salamin 
at mabilis na sinuklay ang buhok. 

Napatitig si Lira sa mga labi niya matapos ibaba 
ang suklay. Naalala niya ang mainit na hininga ni 
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Gabriel na dumapo sa pisngi niya, ang malambot at 
matamis nitong mga labi. Nagtayuan ang balahibo 
niya sa katawan nang maalala kung paanong 
sinaliksik ng dila nito ang bibig niya. 

“Gan’on pala ’yon,” kausap niya sa sarili. Umangat 
ang kamay niya at dinaanan ang nakaawang na labi. 
Wala sa loob na napangiti siya. 

“I like the way you kiss, Gabriel,” sabi niya sa 
repleksyon sa salamin. 

Unang kita pa lang niya sa binata, nakaramdam 
na siya ng matinding attraction dito. Naasar lamang 
siya dahil… tila misyon talaga nito sa buhay ang 
pakuluin ang dugo niya. 

At kahit pa crush niya ito, wala pa rin itong 
karapatang nakawin ang first kiss niya. Maraming 
beses pa naman siyang nag-imagine ng mga espesyal 
na scenario kung paano matatanggap ang first kiss 
niya, pagkatapos sinira lang nito. 

Iyon ang ikinagagalit niya. 

Nag-sorry nga ito sa kanya, sweet and sincere 
kahit paano, pero sinira rin nito nang bigyan siya ng 
isang nakaw na rosas. Siraulo talaga. 

“Hay naku, Gabriel Herrera, kapag hindi ka 
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nagtino, babawiin ko ang pagka-crush ko sa ’yo,” tila 
sirang pagkausap niya sa sarili. 

At kahit gaano pa kaalaskador ang binata, hindi 
niya maitanggi na excited siyang makita uli ito. 
Pumikit siya nang mariin at umiling-iling. 

Sa isip ay tumitili si Lira. Hindi ako puwedeng 
magkagusto sa mayabang na ’yun!
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“Lira, bakit hindi ka magpasamang mamasyal kay 
Gabriel? Tutal wala naman siyang trabaho bukas. 
Puwede kayong pumunta sa may talon. Di ba gusto 
mong makita ’yon?” suhestiyon ni Tito Manny. 

Lumipad ang mga mata niya sa nakangiting 
binata. Magkakasalo na silang kumakain ng 
tanghalian. 

“Oo nga, hija. Hindi mo pa nalilibot itong buong 
hacienda. Mas madali kung sakay ka ng kabayo,” 
ani Lolo Mauricio. Dumating ang matanda sakto 
lamang para sa tanghalian. May kinausap daw itong 
nagbebenta ng mga kabayo. Napakaaga nitong 
umaalis kaya di na nila nakasabay sa almusal. 

“Hindi ho ako marunong mangabayo,” sabi niya. 

“Walang problema doon, Lira. Puwede kitang 
iangkas kay Thunder. Saka di ba gusto mo ding 
matuto?” sabat ni Gabriel. 

Nagdududa ang tinging ipinukol niya rito. 

Kaninang lumabas ito mula sa study kasunod 
ang Tito Manny nito, kakaiba ang ngiti ng binata. 
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Alam niyang may iniisip na naman itong kalokohan. 
At siya ang biktima. 

Naramdaman niyang nakatingin sa kanya ang 
apat na kasalo sa pagkain. Naghihintay ang mga ito 
sa sagot niya. Napatingin siya sa mommy niya.  

“That’s a great idea, Lira. Magaling mangabayo 
si Gabriel, sa kanya ka na lang magpaturo,” sabi nito.

She should have known better than to expect 
anything else from her. 

Puwede kayang kinidnap ang tunay na mommy 
niya ng mga aliens at clone itong kaharap niya 
ngayon? “I don’t know, Mom. Ayokong makaabala,” 
tanggi niya. 

“Nonsense. Hindi ka kaabalahan sa akin, Lira,” 
nakangiting salo ni Gabriel. “Mag-i-enjoy akong 
turuan ka.” 

Hayan na naman ang kilig na iyon. Peste kasing 
Gabriel ito. Kung makatingin akala mo, masyadong 
sensual at gustong manlambot ng mga tuhod niya. 
Laking pasalamat niya at nakaupo siya. Tiningnan 
niya ito nang masama. 

Mukhang alam din ng binata ang epekto nito sa 
kanya dahil kumindat lang ito bago muling ibinalik 
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ang pansin sa pagkain. Siya nama’y parang gustong 
dukutin ang puso para patigilin iyon sa mabilis na 
pagtibok. 

Ang landi mong puso ka, konting ngiti lang ni 
Gabriel OA ka na makapag-react. 

“So, it’s settled. Ipapasyal ka bukas ni Gabriel. 
Magdala na rin kayo ng pampaligo at pagkain,” 
nakangiting sabi ni Lolo Mauricio. 

Mukhang walang gustong pumansin sa tahimik 
na hidwaan sa pagitan nila ng binata. Pinigil niyang 
mapasimangot. 

“Pupunta tayo mga seven ng umaga para hindi 
pa masyadong mainit,” sabi ni Gabriel.

“Great.” Halos hindi maitago ang sarkasmo sa 
tinig niya. 

“Gabriel, bakit hindi ka mag-imbita ng mga 
kaibigan mo para makilala sila ni Lira?” Si Lolo 
Mauricio. 

Muntik na siyang mabulunan sa bilis ng pag-
angat nito ng ulo. Nagpoprotesta ang anyo nito. 

Buti nga sa ’yo, akala mo masosolo mo na naman 
ako, natatawang isip niya. 
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“Oo nga, Gabriel. Para magkaroon naman ako 

ng mga bagong kaibigan dito,” malambing ang tinig 
na hiling niya. 

Naningkit ang mga mata nito sa kanya. Tinaasan 
lang niya ito ng kilay. 

“I’ll try. Baka kasi may iba silang lakad,” sagot 
nito. “Lira, gusto mo bang sumama sa ’king mamasyal 
mamaya? Fiesta sa bayan namin at may perya malapit 
sa plaza.” 

“Sige, anong oras tayo pupunta?” Nakasagot na 
siya bago pa nakapag-isip. Nakalimutan na agad niya 
ang inis niya sa binata. 

“Okay na ba ang seven-thirty? Sa labas na rin 
tayo kumain.”  

“Okay,” mabilis na sang-ayon niya. 

Pagkatapos magtanghalian, nagtungo si Lira sa 
kuwarto niya. Kahit medyo nagdadalawang-isip siya 
sa picnic nila ni Gabriel bukas, excited pa rin ang 
isang bahagi ng puso niya. 

Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. 
Ang huling laman ng isip niya ay ang nakangiting 
mukha ni Gabriel. Nagising lamang siya nang may 
kumatok sa pinto ng silid niya. 



It Started with a Kiss - Bella Amor
“Lira, hapon na,” boses iyon ng mommy niya. 

Bumangon siya, kinusot ang mga mata. 
Naghihikab siya nang damputin ang cellphone. 
Napabalikwas siya nang makitang alas seis na ng 
gabi. 

“Paano akong nakatulog nang ganito katagal?” 
Mamaya, mahihirapan na siyang matulog. 

“Maligo ka na, alas siete ang alis n’yo ni Gabriel,” 
narinig niyang sabi nito mula sa labas. Narinig niya 
ang papalayong hakbang nito. 

Tila ipo-ipong pumasok siya sa banyo at binuksan 
ang shower para uminit ang tubig. Mabilis siyang 
naligo at maingat na nagbihis. Medyo natagalan siya 
sa pagpili ng isusuot. Gusto niyang maging maganda 
at sexy sa paningin ng binata, pero gusto pa rin 
niyang komportable ang isusuot. Never sacrifice your 
comfort for fashion, iyon ang paniwala niya. 

Pinili niyang magsuot ng ripped skinny jeans at 
pinarisan iyon ng white seamless tank top na hapit 
din sa katawan. Nagsuot siya ng doll shoes na kulay 
puti rin. Hinayaan niyang nakalugay ang basang 
buhok. Pagkatapos ay naglagay siya ng light makeup 
at nagwisik ng paboritong pabango. 

Alam niyang peryahan ang pupuntahan nila pero 
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kiber. Gusto rin niyang maging maganda sa paningin 
ni Gabriel. Isang ikot pa sa full length mirror para 
masigurong okay na ang ayos niya saka siya mabilis 
na lumabas ng silid niya. 

“I’m ready,” sabi niya nang makitang nasa gilid 
ng hagdan si Gabriel at naghihintay sa kanya. 

Tumingala ang binata. At nasiyahan siya nang 
mabasa ang pagkislap ng paghanga sa mga mata 
nito nang paraanan siya ng tingin. Nang muling 
maghinang ang mga paningin nila, nakangisi siya. 

“Nagustuhan mo ba?” nakataas ang kilay na 
tanong niya. 

“Puwede na.” 

What? Puwede na? Ibig sabihin, pilit na pasado 
lang ang pinaghirapan niyang ayos na ito? 

Tiningnan niya ang sarili. Stylish ang suot niya. 
Ang gusto ba nito ay blouse na labas ang kaluluwa? 
Ganoon ba ang tipo nito? 

Parang gustong umusok ng ilong ni Lira. Excited 
pa naman siyang lumabas kasama nito, pero sinisira 
na ni Gabriel ang gabi niya. 

“Nagbibiro lang ako. Ito naman sumimangot 
agad,” nakangiting sabi ng binata. Lumapit ito 
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sa kanya at pinisil ang pisngi niya. Lumayo siya 
rito. “Smile, sweetie. You look lovely. Siguradong 
kaiinggitan ako ng marami kasi ako ang kasama ng 
pinakamagandang babae ngayong gabi.” 

“Halika na nga.” Nilagpasan niya ito. Pero alam 
niyang nakita pa rin nito ang pinipigil niyang ngiti 
pati na ang pamumula ng mga pisngi niya dahil sa 
papuri nito. 

“Tita, aalis na po kami,” narinig niyang paalam 
ni Gabriel sa mommy niya. 

“Okay. Enjoy,” sagot ng ina. 

Hinintay niya ang binata dahil hindi niya alam 
kung alin sa mga nakaparadang sasakyan ang kotse 
nito. 

Hinawakan nito ang kamay niya at iginiya siya 
sa isang kotse. An Audi. Alam niyang bigatin ang 
pamilya Herrera pero, wow. Ang astig ng kotse nito. 
Pangarap lang niya dating makasakay sa ganoong 
klase ng sasakyan, at mukhang magkakatotoo iyon 
ngayong gabi. At may handsome prince charming pa. 

“Thank you,” sabi niya nang makaupo na. Feeling 
prinsesa siya ngayong gabi. 

“Gusto mo bang kumain muna tayo o pagkatapos 
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na lang natin sa perya?” tanong nito nang nasa 
driver’s seat. 

“Pagkatapos na lang. Gusto kong sumakay sa 
lahat ng rides nila,” sagot niya. 

“Okay.” Binuksan nito ang radio ng sasakyan. 
“Anong type ng music ang paborito mo?” 

“Anything.” 

Pumailanlang ang kanta ni Taylor Swift na Bad 
Blood. She started tapping her hands on her thighs. 
Hindi nagtagal, pasayaw-sayaw na siya sa upuan. 
Nilingon siya ng binata pero inilabas lang niya ang 
dila at binelatan ito. 

“You’re crazy,” natatawang sabi nito. 

“Maybe, but I’m fun, too. Admit it.”  

Tumawa lang ito. 

Ini-imagine ni Lira na dumukwang si Gabriel at 
hinagkan siya sa pisngi. Natigilan siya. Ano ba ang 
iniisip niya. Wala sa loob na hinawakan niya ang 
kaliwang pisngi. 

“Lira! Lira!” Natauhan lamang siya nang may 
yumugyog sa balikat niya. Napakurap siya at nakitang 
nagtatakang nakatingin sa kanya ang binata. 
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Nakahinto na ang sasakyan? Napalingon siya sa 

paligid at nakitang nakaparada na pala ang kotse sa 
harap ng peryahan. Kailan pa sila nakarating doon? 

“Lira, ayos ka lang ba?” nag-aalalang tanong ni 
Gabriel.

Ipinilig niya ang ulo. “Oo, ayos lang ako, may 
iniisip lang.” Iniiwas niya ang tingin, umaasang 
hindi nito mapansin ang pamumula ng mukha niya. 
“Kanina pa ba tayo dito?” 

“Hindi naman. Nagtaka lang ako n’ung hindi ka 
agad sumagot.” 

“Sorry, I was spacing out,” sabi niya. “Tara na?” 

Mabilis itong bumaba at umikot sa puwesto niya. 
Binuksan nito ang pinto para sa kanya. Inilahad nito 
ang palad sa kanya. Napangiti si Lira.

Bumalik ang pakiramdam na espesyal siya 
ngayong gabi. 

“Thank you,” kimi niyang pasalamat. 

“My pleasure.” Ikinawit nito sa braso ang kamay 
niya. Nagbayad ito ng entrance fee para sa kanilang 
dalawa pagkatapos ay iginiya na siya papasok. 

Inilibot niya ang tingin sa paligid at tiningnan 
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ang rides na puwede niyang sakyan. 

Napangisi siya. 

Napatingin siya kay Gabriel nang maramdaman 
ang titig nito. “Bakit ganyan ang pagkakangisi mo? 
Balak mo akong tsansingan, ano?” akusa nito. 

“Ang kapal mo, ha! ’Lika na nga, gusto kong 
sumakay sa Ferris wheel. Iisa-isahin kong sakyan lahat 
ng mga rides nila.” Hinila na niya ang binata.


