
Withstanding Mireo - Kriss Dela Roca

Nag-freeze ang tasa ng kapeng sana ay iinumin ni 
Mireo nang may mahagip ang kanyang mga mata. Sa 
tingin niya ay mabubulag siya kapag patuloy niyang 
tinitigan ang nakalantad sa kanyang harapan. 

It was really an eyesore for him to see a lady 
wearing an orange knitted scarf over a royal blue 
cotton turtleneck, long-sleeved blouse and a printed 
English kilt over gray spandex leggings and maroon 
rubber shoes. 

The lady had a horrible fashion sense. 

Nakakasakit sa mga mata.

“Saan naman kaya namana ng babaeng ito ang 
fashion statement niya?” bulong niya sa sarili habang 
pinagmamasdan ang estrangherang nagsasalansan ng 
mga libro sa isang parte ng café book store na iyon 
na kilala sa pangalang Libretto. 

Sa panahon ngayon ay hindi niya akalaing may 
makikita pa siyang nagsusuot ng ganoon, lalo na’t 
nasa Pilipinas kung saan ang antas ng temperatura 
ay halos umaabot sa tatlumpu hanggang tatlumpu’t 
tatlo. 
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Inilibot ni Mireo ang kanyang mga mata sa loob 

ng Libretto. Isa iyong café shop at book store na pinag-
isa. Maraming parokyano ang nasa loob niyon at 
nagkakape o kumakain. Ang unahang bahagi ng lugar 
ay para sa mga ‘coffee persons’. Sa gitnang bahagi ang 
mga pila ng iba’t ibang klase ng libro na maaaring 
basahin at bilhin kung gugustuhin. Moderno ang 
disenyo ng Libretto, kaya talagang kapansin-pansin 
ang dalaga dahil hindi nababagay sa establishment 
ang pananamit nito.

Napailing siya. Talagang napakasakit sa mata ang 
style ng pananamit nito. Habang tinititigan ito ay may 
humarang sa kanyang paningin. Isang magandang 
babaeng ang nasa counter at umo-order. Nakatabi 
niya ito kani-kanina lang sa eroplano. 

“O-M-G! Que horror! Where did you find that 
horrible get-up? It’s so out of fashion!” nangingilabot 
na sabi ng isang customer sa babaeng kanina ay 
pinag-aaralan niya. 

“O-order ka ba o lalaitin mo ang suot ko?” sagot 
ng dalaga. 

Hindi niya napigilan ang paghalakhak. May 
katarayan din pala ang babaeng ito! Akala ni Mireo 
ay katulad lang ito ng iba na ‘damsel in distress’ ang 
drama.
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A woman with an attitude.

Napalakas yata ang kanyang pagtawa, dahilan 
upang makuha niya ang atensyon ng dalawang 
babae. Saglit na naghinang ang kanilang mga mata 
at tila naupos siyang parang kandila. 

Bakas sa mga mata ng dalaga ang kakaibang 
lungkot at nag-uumapaw na inis. Tila tumulos sa 
kaibuturan ng kanyang puso ang paghahangad na 
malaman ang dahilan ng lungkot na nabanaag niya. 

“It’s you! Hi, handsome, I’m Audrey but you can 
call me ‘Audi’,” baling sa kanya ng customer. “Alam 
mo, ’Neng,” sabi nito sa babaeng nasa counter, “hindi 
ka mapapansin ng mga lalaking ganito kaguwapo 
kung ganyan ang hitsura mo. Kaya kung ako sa iyo, 
mag-ayos ka. I can help you. Here’s my number, you 
can call me anytime so we can start your makeover.”

“Alam mo, Miss, wala naman akong pakialam 
kung mapansin ako o hindi ng mga lalaki. I don’t give 
a damn, kaya kung ako sa iyo ay huwag mo akong 
pakialaman. Now, are you still going to order or not?” 
Siguradong malapit nang mainis ito. 

Lalo tuloy naintriga si Mireo sa dalaga. Muli itong 
tumingin sa kanya.  

He gave her a smile but she snapped back. “At 
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ikaw lalaking kung sino, sino ka para pagtawanan 
ako?” Inirapan siya nito. 

Lumapad ang kanyang ngiti. 

Hindi niya maintindihan ang sarili, pero ang 
inasal ng estranghera ay sapat na para magsumirko 
ang kanyang puso. She’s doing wonders in his 
anatomy, that, he immediately realized. Bago pa 
lumala ang kanyang mga iniisip ay tumunog ang 
cellphone sa bulsa ng pantalon niya.

“Mireo, nasaan ka na ba, kulugo ka?” bungad na 
tanong ng kaibigan niyang si Violet. Halata sa boses 
nito ang pagkainis at pag-aalala. 

Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naroon 
siya sa Del Mar. Naka-leave siya mula sa trabaho at 
balak niyang bisitahin ang kaibigan bago niya gawin 
ang talagang dahilan ng kanyang pagbabakasyon.

“Relax, Yeyet. Ayos lang ako sa kinalalagyan ko. 
By the way, narito na ako sa Del Mar. I’m just enjoying 
the view here at the coffee shop.”

“Coffee shop? Nasa Libretto ka? Anong magandang 
view ang mayroon diyan?” 

“Basta. Huwag mo nang itanong.”

“Ano ngang view ang maganda riyan sa Libretto 
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maliban sa magagandang libro at masarap na kape?” 
tanong ng kaibigan.

Hindi na nasagot ni Mireo ang kausap sa kabilang 
linya dahil parang mahikang pumaloob siya sa isang 
mundo na ang tanging naroon ay ang dalagang may 
baduy na kasuotan. He knew that behind that awful 
get-up was a very beautiful and interesting woman. 

Yes, he was so much interested in her. At alam 
niyang hindi siya titigil kung hindi niya makikilala 
ang babae.

“Do you know someone who wears an orange 
scarf and a turtleneck blouse in the middle of the 
scorching heat of the sun?” 

“Si Ayana lang ang may orange scarf dito,” sagot 
ni Violet.

“Ayana ba ang pangalan niya?” He searched every 
corner of the café bookshop for that particular face 
that magnetized his eyes and undivided attention.

The lady already has a name. Ayana. 

Makatambay nga muna sa Libretto.

“Hi,” bati niya kay Ayana. Hindi na niya napigilan 
ang paglapit dito. Daig pa ng magnetic field nito ang 
magnetic field ng Bermuda Triangle kung maka-
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magnet. Ngunit inisnab siya ng babae. “Puwedeng 
mag-order?”

“Yes, Sir!” sagot ng isang crew.

“Puwede kayang iyong magandang dilag na iyon 
ang kumuha ng order ko?” tanong niyang nilakasan 
pa ang boses upang makarating iyon sa pandinig ni 
Ayana.

“Right away, Sir!” masiglang sagot ng crew bago 
bumaling sa dalaga. “Ma’am, kayo daw po ang gusto 
ni Sir na mag-asikaso sa kanya.” 

“At bakit ako? Sa dami n’yo riyan, aabalahin pa 
ninyo ako.”

“Miss, sige na, ikaw na ang mag-asikaso sa akin,” 
may ngiting request ng binata kay Ayana.

“At bakit naman kita pagbibigyan? Sino ka ba?”

“Customer ako rito sa Libretto, and I believe in 
the motto that ‘customers are always right’.”

“Nilait mo ako kanina, bakit kita sisilbihan? Hindi 
ka naman kawalan sa negosyo ko!” sabi ni Ayana, 
sabay irap sa kanya. 

“Hindi kita nilait kanina. May narinig ka bang 
sinabi ko na umalipusta sa pagkatao mo?” tanong 
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niya.

Hindi umimik ang dalaga. Tinapunan lang siya 
nito ng isang nakamamatay na tingin. Iyon ang akala 
nito. To him, the stare she cast on him just made her 
hot and sexy and it made him more interested in her.

“Maginoo ako. Hindi ko ugaling manglait ng 
kahit sino, ano man ang katatayuan nila sa buhay. 
Kaya makakaasa kang hindi kita lalaitin kahit kailan.”

“Hambog,” narinig niyang asik nito. Napahalakhak 
siya. Lalong tumalim ang tingin ni Ayana sa kanya. 
Kaya lalo siyang napangiti nang malaki nang makitang 
namumula sa pagkainis ang mukha ng dalaga.

“I’m enjoying this,” iling niya habang nakangiti.

“Heh!” sigaw nito, sabay walk out.

—————

Si Ayana ay kanina pa nasa loob ng kanyang 
opisina sa ikalawang palapag ng Libretto, pero 
hanggang sa mga oras na iyon ay tila nararamdaman 
pa rin niya ang mga titig sa kanya ng guwapong 
estrangherong iyon. 

Hindi siya sanay na mapansin ng ibang tao. All 
her life ay masaya siyang maging ‘unnoticed’ at hindi 
naman issue sa kanya na pag-usapan siya. 
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Mula nang dumating siya sa Del Mar upang 

magsimula ng panibagong buhay ay alam niyang 
naging tampulan na siya ng usap-usapan. Hindi kasi 
siya ang taong palakaibigan. 

She’s a loner but she has her reasons. 

Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi siya 
komportable sa titig ng lalaking hindi niya mawari 
kung totoong tao ba o imahinasyon lang ng mapaglaro 
niyang utak.

His stare seemed to penetrate her whole being. 
Parang binabasa nito ang lahat sa pagkatao ni Ayana.

Nakuha ng binata ang kanyang atensyon mula 
pa lang ng pagpasok nito sa café cum book shop. His 
presence was overwhelming her, suffocating her. 

Tila isa itong panaginip na naging totoo sa 
kanyang mga mata. Kaya naiinis siya sapagkat 
pinagtawanan siya nito dahil sa klase ng kanyang 
pananamit.

Nang magtama ang mga mata nila kanina, 
naramdaman niya ang kakaibang sensasyon na 
gumuhit sa kanyang puso. She could tell that he 
was intrigued about her. Her heart literally skipped 
a beat when he smiled at her. Isang bagay na minsan 
lang niya naranasan. At iyon ay tatlong taon na ang 
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nakalipas.

“You are crazy, Aya,” bulong niya sa sarili. “Wala 
na siya. Hindi na siya babalik. Might as well move 
on and let him be at peace,” tukoy niya sa dating 
kasintahan.

Muli niyang itinuon ang pansin sa ibabang 
bahagi ng Libretto kung saan nakikita niya ang 
pangkalahatang operasyon ng kanyang negosyo. 
Muli rin niyang sinulyapan ang bahaging iyon kung 
saan nakaupo ang guwapong lalaki na ngayon ay 
kausap na ni Violet, ang namamahala at may-ari ng 
pinakamalaking minahan sa lugar na iyon.

“What’s with you that I can’t seem to take my 
eyes off you?” usal niyang tanong sa sarili habang 
pinagmamasdan si Mireo.

“Ma’am?” untag sa kanya ni Suki, ang part-time 
barista niya sa gabi. Nakasilip ang ulo nito sa pinto.

“Yes, Suki, may kailangan ka?”

“May nagpapabigay nito sa iyo.” Inilabas ng 
babae ang isang pumpon ng bulaklak mula sa likuran 
nito. Kumunot ang noo niya sa nakita.

“I know you’re wondering who might be sending 
you the flowers and why would he send you those.”
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Nakamaang lamang si Ayana.

“For heaven’s sake, Ayana! You’re a very beautiful 
woman, kailangan mo lang mag-ayos paminsan-
minsan, pero hindi ibig sabihin ay hindi ka kapansin-
pansin. Ang totoo, maraming gustong manligaw sa 
iyo, pero ayaw mo naman silang pansinin,” tuluy-
tuloy na sabi ni Suki sa kanya. 

“Who did you say sent these flowers?” tanong 
niya.

“I didn’t.”

“What?”

“Ang s’abi ko, hindi ko pa sinasabi kung kanino 
galing iyang mga bulaklak. Saan ba lumilipad ang 
utak mo?” 

Pinukulan niya ng masamang tingin si Suki. “Last 
time I checked, boss mo pa rin ako.” 

Ngumisi ito at nag-peace sign. “Sorry naman,” 
may himig ng pagbibiro pa ring saad ng barista. “Fine, 
si Mireo ang nagbigay.”

“Mireo?”

“The handsome guy sitting at the left corner 
downstairs. Iyong lalaking kanina pang umaga nagbi-
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vigil sa ibaba.”

Mireo pala ang pangalan ng hambog na lalaking 
iyon? Hindi man lang ito nagpakilala sa kanya kanina 
samantalang ipinagmamalaki pa naman nitong 
maginoo raw ito. Ang yabang talaga!

“And how did you know that? May trabaho ka 
kanina sa mall, paano mo nalaman na kanina pang 
umaga ang lalaking iyon rito?” 

Mabilis talagang sumagap ng balita ang kanyang 
sikat na barista.

“Hello, sino’ng hindi makakaalam? Kanina pa 
nagtatanong ang lalaking iyon tungkol sa iyo. Saka, 
sa sobrang guwapo ng lalaking iyon, tanga lang ang 
hindi makakapansin sa kanya.”

“He’s asking about me?”

“I think he’s interested in you,” tukso nito. 
Napalipad ang kanyang tingin sa kinaroroonan ni 
Mireo at parang may sensor ito dahil biglang umangat 
ang ulo ng lalaki patingala sa kanya. 

Kahit one-way mirror ang naka-install sa second 
floor, pakiramdam niya ay nakikita siya nito. He even 
smiled.

“Ang guwapo niya, ano?”
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“Yeah,” sang-ayon niya. 

“Aha!” Nagulat siya sa biglang pagsasalita ni 
Suki. “You’re also interested in him.”

“H-hindi, ah!” mariing tanggi ni Ayana. Ngunit 
sigurado siyang ikinapula ng mukha niya ang 
pagkakahuli ng empleyada sa kanya.

“Tulak ng bibig, kabig ng dibdib,” kanta nito.

“Hindi ba may trabaho ka pa sa ibaba?”

“S’abi ko nga. Sige, iiwan muna kita sa pagsulyap 
mo kay Mr. Delicioso,” sabi ni Suki. 

Nang maiwan siyang mag-isa ay wala sa sariling 
dinampot ni Ayana ang mga bulaklak at sinamyo bago 
inayos iyon sa isang vase na nakita niya sa ilalim 
ng mesa niya. Pagkatapos ay saka siya nagpasyang 
umuwi na. 

Hindi niya namalayang gabi na pala. Nakalabas 
na siya ng Libretto nang may sumalubong sa kanya.

“Hi,” bati ng hambog pero guwapong estranghero. 
Naumid ang kanyang dila. Masama na talaga ang 
epekto nito sa kanya. “Pauwi ka na ba?”

“Ikaw na naman?” mataray na tanong niya. 

Weird. Ngayon lang siya nagtaray sa isang lalaki. 
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Dati naman kahit hindi niya gustong makipag-usap 
ay civil siyang makitungo sa mga ito.

Maybe because he laughed at my fashion statement?

“Yes.”

“I don’t have time for people who do not have the 
manners to introduce themselves,” mataray niyang 
sabi sa binata.

“Oh, I’m sorry. My bad. I’m Mireo. Mireo 
Wallgreen,” pakilala ng lalaki. Inilahad nito ang 
kamay sa kanya. “Kaibigan ako ni Violet.”

Kaibigan ni Violet, ulit niya sa isip. “I don’t 
freaking care.”

Ngunit ngumisi lamang ito, sabay iling.

“Hindi ako masamang tao at lalong wala 
akong balak na masama sa iyo. Gusto ko lang 
makipagkaibigan,” nakangiting sabi nito. 

“Makikipagkaibigan ka pala pero nilait mo ako 
kanina.” 

“Hindi kita nilait.”

Kahit may duda siya sa intensyon ni Mireo ay 
tinanggap niya ang pakikipagkamay rito.
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Biglang gumuhit ang isang kakatwang kuryente 

sa kanyang kamay, dahilan para biglang niyang 
hatakin iyon palayo sa palad ng lalaki.

“Static,” saad ni Mireo.

“Sorry.” Did she say sorry?

“No worries. Did you receive the flowers?” tanong 
nito pagkatapos ng isang awkward na katahimikan.

“You sent the flowers? Why?” She looked at him, 
only to find that he’s looking at her intently.

“Yes, to say sorry for laughing at you a while ago. 
Nagustuhan mo ba?”

Nadismaya si Ayana. Akala pa naman niya ay 
interesado ito sa kanya. Nakakainis!

“Salamat.”

“Uuwi ka na ba? Ihahatid na kita.”

“I can manage.” She declined his offer.

“On the way naman ang bahay mo sa tinutuluyan 
ko, kaya ayos lang sa akin na ihatid ka. Siguro naman 
okay lang sa iyo na ihatid ng bagong kaibigan.” 

Napamaang siya kay Mireo.

“Hindi mo pa nga alam ang pangalan ko, 
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magkaibigan na tayo agad?”

“Oh, I know your name. Violet told me. Ayana, 
right?” Tumango siya. “So, shall we?”

May kayabangan talaga ang lalaking ito. Ngunit 
sinabi ng isang parte ng utak niya ay confident lang 
ito. 

“Mayabang ka rin, ano?” 

“At ikaw, mataray,” ngisi nito sa kanya. 

Pinaningkitan niya ng mga mata si Mireo.

“Alam mo, I can manage on my own. You don’t 
have to bother yourself. Just let me be,” sikmat niya. 
Nakakainis itong lalaking ito! Ang lakas ng loob na 
sabihing mataray siya. Mag-walk out kaya siya?

Ngunit bago pa makatalilis si Ayana ay nahuli 
nito ang kanyang braso. There goes the teasing little 
electricity again. 

“You know, I can’t let you go on your own. I can’t 
let this chance to know a beautiful lady like you.” 
Muli itong nag-alok na ihatid siya. Tumanggi siya 
pero wala siyang nagawa nang sumabay ito sa kanya.

“Says the one who insulted me a while ago.”

“Ilang beses ko bang sasabihin na hindi kita 
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ininsulto?” 

“You did! You laughed at me when that Audrey 
announced how horrible my way of dressing up is.”

Napatango si Mireo. “Okay, if I offended you, I’m 
sorry. It was inconsiderate of me to laugh.”

“Apology accepted.”

Kahit naiinis ang dalaga rito, pakiwari niya 
ay mabuting tao si Mireo dahil sigurado siyang 
hindi nakikipagkaibigan si Violet sa isang hindi 
mapapagkatiwalaan. Sa isang banda ay alam niyang 
attracted siya sa lalaki, kaya pumayag rin siya na 
maihatid nito. Isang bagay na kahit kailan ay hindi 
niya ginawa noon.
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“Sige na, sumama ka na,” yakag sa kanya ng kaibigan 
at kasamahan sa Air Logistics Command Department 
ng Philippine Air Force. Hindi siya talaga kasama 
sa grupo ng mga sundalo na maghahatid ng mga 
ammunition supplies ng Air Force sa Polomolok, South 
Cotabato. 

Ngunit naroon siya dahil isinabit siya ng 
tumatayong leader ng grupo na si Capt. Mihr Garcia, 
ang best friend niya.

“Bakit kailangan ko pang sumama sa iyo, Bok? 
Hindi pa ba sapat na hinila mo ako mula sa mahal 
kong duyan para maging driver ninyo? Ngayon naman 
balak mo akong hilahin palayo sa higaan ko,” maktol 
niya rito.

“Umaangal ka ba, Wallgreen?” tanong ni Mihr sa 
kanya. Bagaman mas mataas ang ranggo ng kaibigan 
ay hindi siya natatakot dito. 

Alam niyang nagbibiro lamang ito. 

“Hindi ibig sabihin na kalahi ka ni Uncle Sam ay 
papaboran na kita. Makabayan kaya ako.”

2



Withstanding Mireo - Kriss Dela Roca
“Gago! Baka nakakalimutan mong apelyido ko 

lang ang Amerikano. Filipino ang citizenship ko.” 
Pabiro pa niyang hinampas ito ng unan dahil hinatak 
siya nito mula sa papag na kawayan.

“Sige na, halika ka na. We need to deliver the 
ammunitions fast,” pangungulit nito.

“Bakit ka ba nagmamadali? Bukas pa naman ang 
schedule ng delivery, ah.”

“Off ko bukas. Balak ko sanang dalawin ang 
girlfriend ko.” Ngumisi ito. 

Kaya naman pala. Babae ang dahilan.

“Kailan ko ba makikilala ang babaeng iyan? Baka 
naman virtual girlfriend iyan, Mihr. Wala ka man lang 
picture sa wallet mo, pati sa dingding ng kuwarto mo. 
You can’t even give me a name,” bulalas ni Mireo.

“Surprise, Bok. You’ll get to know her after the 
wedding. Delikado, baka masulot mo pa.”

Tumitig siya sa kaibigan.

“Halika na. Bilisan mo. Ang kupad-kupad mo,” 
sabi ni Mihr.

Naningkit ang kanyang mga mata.

“Wala kang puso, Garcia,” reklamo ulit niya. 
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“Hindi ka na naawa sa akin. Wala pa akong tulog 
mula noong makalawa. Ang laki na ng eyebags ko.”

“Hindi halata.”

“Hindi ko alam kung paano mo naaatim na 
mabawasan ang kaguwapuhan ko.” 

Tumawa ang kaibigan niya. “Mas guwapo ako sa 
iyo.” 

Habang nagpapahila siya rito ay biglang nagbago 
ang kanyang paligid.

Naramdaman na lamang niyang mabilis ang 
kanilang mga hakbang para makalayo. Naririnig 
niya ang mga yabag ng mga humahabol sa kanila ng 
kaibigan. 

Ramdam ni Mireo ang hapdi ng tama ng bala sa 
kanyang tagiliran ngunit hindi niya ininda iyon. Alam 
niyang kailangan niyang tatagan ang sarili upang 
makaligtas sila ni Mihr.

He heard gunshots. Pinapaulanan sila ng bala 
ng mga kalaban. He saw Mihr stumbled before him 
but he held on to him. Kailangan nilang mabuhay. 
Mabubuhay sila! Iyon ang itinatak niya sa kanyang 
isip. 

They will live. Ngunit naging mas mabilis ang mga 



Withstanding Mireo - Kriss Dela Roca
hakbang ng kanilang kalaban. 

Binabalot na ng kadiliman ang kanilang paligid. 
Muli siyang nakarinig ng putukan sa kanyang likuran. 
This time pareho silang natumba.

“Go,” sabi nito sa kanya.

“Not without you,” mariing tugon niya.

“You have to go without me, Mireo. Kailangan 
mong makaalis rito. Kung hindi, mamamatay tayong 
pareho,” ani Mihr.

“Hindi kita iiwan rito.” Pinilit niyang itinayo ang 
kaibigan at paika-ikang naglakad.

“You need to leave me, Wallgreen.” Ngunit hindi 
siya nakinig dito. Nagpatuloy siya sa paglalakad 
hanggang sa halos panawan na silang dalawa ng lakas. 

Pinakiramdaman niya ang paligid. Nang 
masigurong may kalayuan ang kanilang kinaroroonan 
sa mga gustong pumatay sa kanila ay iniupo niya ang 
kaibigan sa ilalim ng isang puno.

Pareho silang humihingal.

“Mireo, umalis ka na. Iwan mo na ako rito.”

“Ano ba ang hindi mo naiintindihan sa salitang 
‘hindi’? I will not leave you. We’ll both get out of here 
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and we’ll both live,” gigil na saad niya.

“Be practical, Soldier. Sa ating dalawa ay alam 
mong mas may tsansa kang mabuhay kaysa sa akin. 
Iligtas mo ang sarili mo, sige na,” pakiusap nito pero 
umiling siya. “You need to live, Wallgreen, then, promise 
me that you’ll find her and take care of her.” Hirap na 
hirap na itong magsalita. “Please.”

“No.” Umiling siya saka tinitigan ito. “Ayoko. Hindi 
ko gagawin. Dapat ikaw ang gumawa niyon.”

“You have to do that for me. Alam kong hindi na 
ako makaaalis nang buhay rito. Umalis ka na ngayon 
pa lang para hindi ka nila abutan.”

“Ayoko!” singhal niya.

“That’s an order, Soldier.” Napamaang siya sa 
sinabi ng kaibigan.

“You can’t do that, Mihr.”

“I already did. That is an order from your captain, 
Wallgreen. Go! Now!”

Naluluha siyang umiiling. 

“Kung hindi ka pa aalis ngayon, at nagkataong 
mabuhay ako, kakasuhan kita ng insubordination. 
Now, go. And please, do find her.”
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Bago pa siya nakahuma ay umalis na si Mihr 

sa kanyang harapan at naglaho ito sa kadiliman. 
Bagaman sugatan sila pareho at mas malala ang mga 
tama ng kaibigan ay mabilis pa rin itong kumilos. 

Bigla siyang nagising mula sa isang bangungot. 
He looked at the clock; it was three in the morning. 
Basang-basa siya ng pawis at hinihingal siya. 

Mireo knew it was just a dream, ngunit parang 
nangyari muli iyon. Tatlong taon na ang nakalipas, 
subalit paulit-ulit lang na nagbabalik sa kanyang 
panaginip ang tagpong iyon. Three years of guilt 
and remorse. Nasipat niya ang kalendaryo. Death 
anniversary na pala ng kaibigan niya.

Noon biglang nagbalik sa kanyang alaala ang 
pangako niya rito at ang dahilan kung bakit siya 
ngayon nakabakasyon sa trabaho. He needed to focus 
and do what he has to do. 

Tama, sisimulan na niyang hanapin ang naiwang 
fiancée ni Mihr. Ngunit hindi niya alam kung saan 
magsisimula. 

Wala itong nabanggit na pangalan. Kahit larawan 
ng fiancée nito ay wala siyang natagpuan sa mga 
gamit ng kaibigan. So where will he start?

Dahil sa iniwan na siya ng antok ay tumungo na 
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lamang siya sa banyo at naligo. Mukhang maagang 
magsisimula ang araw niya ngayon.

—————

Tanghali nang pumasok sa Libretto si Ayana. Hindi 
kasi siya nakatulog nang maayos nang nakaraang 
gabi. Ngunit lalong kumunot ang magaganda niyang 
kilay nang ang bumungad sa kanya ay isang pumpon 
ng dilaw na tulips. 

Her favorite. 

Nasa ibabaw iyon ng kanyang mesa at maayos na 
nakalagay sa vase. Sino naman kaya ang nagpadala 
sa kanya ng bulaklak sa ganoon kaagang oras? Bigla 
siyang napatingin sa one-way glass wall sa kanyang 
opisina.

Mireo? 

Bakit, si Mireo lang ba ang maaaring magpadala 
sa kanya ng bulaklak? Ayon kay Suki, maganda siya 
at maraming gustong manligaw sa kanya, so there’s 
a big possibility that the flowers did not come from 
him. 

She sighed. 

Ano ba ang nangyayari sa kanya? Isang araw 
pa lamang ang nakakalipas mula nang biglang 
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magpakilala sa kanya ang lalaki at alukin siyang 
ihatid sa bahay ay parang linta na itong kumapit sa 
sistema niya. 

She never had a goodnight sleep last night 
because of him. His handsome face kept on invading 
her thoughts making sleep elusive.

“Go away, go away, go away,” saway niya sa 
mukha ni Mireo na umuukilkil na naman sa kanyang 
isip.

Pero mukhang pasaway rin ang imahe ng binata. 
She could imagine his smile that never failed to make 
her heart beat so loud, his eyes that say he likes her 
and seem to read her soul. She could feel his touch 
and the electricity that made her skin feel hot and 
sensitive.

Malala na talaga siya. Kailan pa siya naging 
mahalay? 

To divert her mind from wandering off to 
Mireo’s gorgeous physique, she started her morning 
work routine. Ngunit nang umupo siya sa harap ng 
kanyang mesa ay napako na naman ang kanyang 
pansin sa bulaklak. 

Ilang minuto rin siyang nakatulala bago 
nahimasmasan nang tumunog ang alarm ng 
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cellphone. It was a reminder that she did not want 
to be reminded of.

Her tears started to fall when she remembered 
him. At dahil pilit niyang ibinabaon ang alaala ng 
dating kasintahan sa kailaliman ng kanyang puso, 
pinili niyang bumaba na lamang at i-oversee ang 
daily operations ng Libretto.

Kung masamang ideya ang alalahanin ang 
malungkot na parte ng buhay ni Ayana, parang mas 
masamang ideya ang bumaba sa unang palapag 
ng café bookstore. Dahil ang unang tumambad sa 
kanyang mga mata ay ang nakakaakit na mukha ni 
Mireo.

Oh, there he goes again, seducing her silently. 

Hindi aware ang lalaki sa kanyang presensya, 
kaya malaya niya itong napagmasdan mula sa kanyang 
kinatatayuan. He seemed distracted. Something told 
her that his mind was off somewhere else. 

Sigurado siyang malalim ang iniisip nito dahil sa 
pagkakakunot ng mga kilay nito. Ngunit hindi iyon 
naging kabawasan sa kagandahang lalaki nito. Kung 
tutuusin, mas asset pa nito ang hitsurang iyon. He 
looked lethal.

Her eyes wandered from his eyes to his nose. 
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Halatang may ibang lahi ang lalaki dahil sa porma 
ng ilong nito. At ang mas nakapukaw ng kanyang 
pansin ay ang mga labi nito. 

His lips look so delectable. 

Napaisip tuloy siya kung gaano kaya kasarap ang 
halikan nito at kung ilang babae na ang nahalikan 
nito.

Masama na talaga ang tama ni Ayana! Pati 
ba naman ang matikman ang mga labi nito ay 
pinapangarap na rin niya habang gising? Napailing 
siya para palisin ang kung anumang tumatakbo sa 
kanyang isip nang mga oras na iyon. 

Ngunit bumaba sa dibdib at mga braso nito ang 
kanyang mga mata. Matitipuno iyon at mas lumala 
pa ang naglalaro sa kanyang utak.

She wanted to run her fingers on his muscled 
chest, wanted to feel his embrace, wanted to feel his 
skin against her skin…

“Stop!” bulalas niya, dahilan para matawag ang 
pansin ng lalaking pinagpapantasyahan niya. Nang 
mapansing nakatingin na ito sa kanya, namula ang 
kanyang mukha.

He, then, smiled at her. 
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Oh, boy! She closed her eyes. She’s sure she’d be 

into so much trouble. She tried to calm her pounding 
heart but when she opened her eyes, he was still there 
with his knee-buckling and gut-twitching smile. 

Wala namang ibang ginagawa ang lalaking ito 
kundi ang ngitian siya at padalhan ng bulaklak.

“Hi,” bati nito sa kanya.

Para maisalba ang sarili sa anumang kahihiyang 
maaari niyang sapitin ay nagdesisyon siyang lumabas 
ng Libretto at tumungo sa tabing-dagat. Hindi pa siya 
nakakalayo nang umagapay sa kanyang paglalakad 
si Mireo. She stiffened when she realized him staring 
at her.

“Going somewhere?” habol na tanong nito sa 
kanya. 

Hindi alam ni Ayana kung ano ang sasabihin sa 
kasama, kaya ginawa na lang niya ang alam niyang 
gawin sa harap nito. 

Ang magtaray. 

“Ano naman sa iyo kung may pupuntahan ako?”

Kumibit lang ang balikat nito. “Well, wala naman 
talaga akong pakialam. Only, I wanted to accompany 
you to wherever you are going to.”
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“Bakit ba ang kulit ng lahi mo? Didn’t I make 

myself clear last night? That I can manage on my 
own and that I don’t need someone like you?”

“Bakit ba ang taray-taray mo? Pero alam mo, 
iyang pagtataray mo ang lalong umaakit sa akin 
palapit sa iyo.”

Naumid ang dila niya. Bigla siyang kinilig sa 
huling sinabi ni Mireo. Naaakit ito sa kanya. Hindi 
na lang siya nagsalita dahil hindi siya sigurado kung 
mapapangatawanan niya ang pagtataray rito dahil 
nang mga oras na iyon ay nagpipiyesta sa kilig ang 
kanyang puso.

“Papunta itong Playa Del Mar, hindi ba?” 

Tango uli ang sinagot niya rito. 

Mireo sighed. Pinadaan nito ang mga daliri sa 
buhok nito. Napansin iyon ni Ayana kaya ang kanyang 
maharot na utak ay nangarap na naman. She wanted 
to do that to him.

Nanatili silang tahimik hanggang sa marating 
nila ang tabing-dagat.

“You know I have a very close friend who loved 
the sea so much. It’s just so unfortunate that he’ll 
never come to see the sunset and sunrise here. Balak 
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ko sana siyang isama rito para makita niya ang 
kagandahan ng Del Mar,” kuwento nito.

“What happened to him?” wala sa isip na tanong 
niya. Pinagmasdan niya ang binata. Wala na ang 
saya sa mga mata nito. Pumalit doon ang lungkot at 
pagsisisi.

“He died saving me.”

Biglang nalusaw ang lahat ng inis niya rito.

“I’m sorry,” sabi ni Ayana. “If you don’t mind, 
paano siya namatay?”

“W-well, he saved me f-from being... trapped 
inside the mine.”

“Minero ka?”

Tumango ang lalaki. “Nang masiguro niyang 
ligtas ako, siya naman ang nabagsakan ng mga bato. 
Wala akong nagawa para iligtas siya,” malungkot na 
kuwento nito. 

Naawa siya sa lalaki. Alam niya ang pakiramdam 
ng mawalan ng mahal sa buhay. She lost her parents 
at a young age. She also lost her best friend and the 
love of her life. 

“Hindi mo kasalanan ang nangyari. He chose to 
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save you and the only thing you can do to return the 
favor is to live your life to the fullest, remembering 
that if it were not for him, you would not be here,” 
sabi niya.

“Alam ko. Pero hindi naman natin maiiwasan na 
paminsan-minsan ay maalala ang mga nakaraan at 
ang sakit na idinulot ng mga pangyayari. Hanggang 
ngayon ay hindi ko pa rin siya mabitawan.”

“Don’t be too hard on yourself, Mireo.” Gusto 
niyang yakapin ang binata. Ramdam niya ang 
paghihirap ng kalooban nito. Sigurado siyang 
napakasakit para sa lalaki ang makitang mamatay 
ang kaibigan sa mismong harapan nito at wala man 
lang itong nagawa para iligtas iyon.

“Salamat,” tugon ng kausap. “Ikaw, bakit ka 
nagpunta rito? If you don’t mind me asking.”

“Kapag maraming gumugulo sa isip ko, dito ako 
nagpupunta. Nakakatulong kasi sa akin ang simoy 
ng hangin at tunog ng dagat. You see, my best friend 
showed me this beautiful sunset when we were in 
Batangas. It was so serene, so romantic. I fell in love 
with it. When he died, I was devastated. When I came 
here, this became my therapy.”

Hindi na talaga maintindihan ni Ayana ang 
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sarili. Hindi niya ugali na magkuwento ng tungkol 
sa kanyang buhay, sa nakaraan niya, at sa mga taong 
naging bahagi niyon. So, bakit siya nagkukuwento 
sa lalaking ito na kakikilala lang niya?

“He’s special,” sambit ng binata.

“He is special. Minahal ko siya. We dreamt of a 
life together. Idea niya ang Libretto.”

“He’s such a lucky guy. Puwede ko bang malaman 
ang ikinamatay niya?”

Umiling siya. “I would rather not talk about 
him. Alam ko kailangan kong ilabas lahat ng 
nararamdaman ko, pero hanggang ngayon, hindi ko 
pa kaya. Masyado siyang mahalaga para sa akin.” 

Hindi pa sila ganoon ka-close ni Mireo para 
ikuwento niya ang tungkol sa lalaking nagmay-ari ng 
kanyang puso. Lihim siyang nagpasalamat na hindi 
na ito nangulit pa. Nagpapasalamat din ang dalaga sa 
presence ng binata. She felt an overwhelming peace 
with him there beside her.

“You know what, since it’s still early, why don’t 
we have an early dinner?” yakag ng kasama. 

She looked at him and saw the glitter in his 
eyes. Ang mga matang iyon na laging nanghahalina 
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sa kanya. Nagayuma yata siya ng lalaking ito. Kahit 
gustong tumanggi ng utak niya, hindi nagpaawat ang 
kagustuhan ng puso niyang makasama ang binata.
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Isa siyang malaking sinungaling at gusto niyang 
batukan ang sarili dahil doon. 

How could he lie to her? 

Hindi iyon gawain ng isang matinong lalaki 
at lalong hindi iyon gawain ng isang kapitan ng 
Philippine Air Force. 

But what could he do? He wanted to get close to 
Ayana, wanted to know her more. Kung malalaman 
ng dalaga na isa siyang sundalo ay baka kumaripas 
ito ng takbo palayo sa kanya. From what he learned 
from the folks around the place, the lady harbored 
ill feelings toward servicemen. 

Kabaro ni Mireo ang kinaaayawan nito. And that 
frustrated the hell out of him. Kahit minsan ay hindi 
pa niya inayawan ang pagiging sundalo. He loved his 
job, he loved his country. 

Pero nang mga oras na iyon ay parang gusto 
niyang pagsisihan na naging sundalo siya. Kaya 
nang hindi niya napigilan ang sariling magkuwento 
tungkol sa kanyang kaibigan ay kusang lumabas sa 
bibig niyang isa siyang minero at iyon ang dahilan 
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kung bakit namatay ang kaibigan.

“I’m so sorry, Mihr, narungisan ko ang pagkamatay 
mo. Pero sana maunawaan mo, I like her. A lot. Kahit 
pa baduy siyang pumorma at pinagtatarayan niya 
ako. So please bear with me. Tutuparin ko pa rin 
ang pangako ko sa iyo habang sinusubukan kong 
sungkitin ang puso ng babaeng iyon,” mahina niyang 
usal sa hangin.

Napangiti siya nang maalala ang naging dinner 
nila ni Ayana. It was the first time he actually asked 
her out matapos ang ilang araw niyang pagtitig 
at pagngiti rito. Para siyang baliw dahil ultimong 
ang pagiging member ng fitness center sa ibabaw 
na puwesto ng Libretto ay pinatos ni Mireo upang 
magkaroon lamang siya ng dahilan para makita ang 
dalaga.

“Yeah, I’m crazy,” sabi niya sa sarili habang 
nakatitig sa kawalan. 

Matapos ang mahabang katahimikan at pag-iisip, 
kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng 
numero. Tumunog ang kabilang linya niyon at ilang 
saglit pa ay sinagot na iyon ng may-ari ng numero.

“Good evening, Santander.”

“Wallgreen,” sabi ng kausap.
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“Thank you for answering. I need your help.”

“Sino naman ngayon ang ipapahanap mo?” 
tanong nito.

“Bakit mo naisip na may ipapahanap akong tao? 
At bakit ka ba nagmamadali?”

“Trabaho kong maghanap ng tao, baka 
nakakalimutan mo. At isa pa wrong timing ka. You 
see, I’m on a date with my wife. Istorbo ka, eh. 
Sabihin mo na kung sino?” inis na saad ni Santander. 

“Still remember Mihr? I want you to find his 
fiancée.”

“I need a name.”

Napabuntong-hininga si Mireo. “I don’t know 
any. At kung manghihingi ka ng litrato, wala, dahil 
walang iniwan si Mihr.”

“Mahirap iyan, Pare.”

“I know. Kaya nga ikaw ang kailangan ko. I know 
how good you are in finding people.”

“Sige, I’ll see what I can do. I’ll call you once I 
have something,” anang kausap sa kabilang linya.

“Salamat.”
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“No worries, pero sana ayusin mo ang timing mo 

kapag tatawag ka,” bilin ni Santander.

Nang matapos ang tawag ay muling naghari 
ang katahimikan. Muli niyang naisip ang pangako 
sa namatay na kaibigan at ang misteryosang fiancée 
nito. And then, all of a sudden, Ayana’s face came 
into view. Her face never failed to make him smile. 

I better dream about you tonight, Ayana. 
Konsolasyon man lang sa ilang gabing pagkapuyat 
niya dahil dito. At may ngiti sa mga labing nahiga si 
Mireo para matulog.

—————

“You are insane!” Iyon ang narinig ni Ayana sa 
seryosong pag-uusap nina Violet at Mireo. 

Hindi naman sa nakikinig siya sa usapan ng may 
usapan, pero dahil malapit lamang siya sa mesa ng 
dalawa ay rinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. 

Kanina pa siya nakatitig sa magkaibigan at tila 
inaarok kung anong damdamin niya ang nabubuhay 
nang mga oras na iyon. She felt disappointed when 
Mireo didn’t even greet her when he entered the café 
bookshop. 

At bakit siya disappointed? Wala naman siyang 
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ginawa sa lalaki kundi ang singhalan ito at irapan 
kapag nagpapapansin ito sa kanya. Sa ilang araw 
na lumalagi ito sa Del Mar ay malimit na naroon sa 
Libretto ang binata at nagpapa-cute sa kanya. 

Lagi itong may dalang bulaklak at matamis na 
ngiti para kay Ayana. Kahit paano ay nasanay na 
siyang kinukulit nito. Pero ngayon nga ay nakatuon 
ang buong atensyon ni Mireo sa dalagang kasama, 
walang iba kundi si Violet.

She felt the pang of jealousy.

“Baliw ka, Ayana,” mahinang kastigo niya sa 
sarili. “Ano’ng karapatan mo para magselos?” 

Pero ramdam niya ang pagbangon ng inis sa 
lalaki. Mula nang sumulpot si Mireo sa Libretto ay 
nagulo na ang kanyang utak. 

She never had a good sleep since then. At ang 
lalaking iyon, kahit man lang pasimpleng sulyap ay 
hindi siya tinapunan.

“Ano ba’ng ipinagsisintir mo riyan, ha?” tanong 
ni Camry. Ito ang pinakamalapit niyang kaibigan 
bukod sa namayapang kasintahan. Ayana looked at 
her with a seething stare. “I have never seen you like 
that before,” sabi nito.
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“What?”

“Nabibingi ka na rin ba ngayon? Ano ba kasi ang 
problema, Ayana?”

“Wala akong problema. Ikaw ang may problema, 
kaya ka nga narito ngayon, hindi ba?” singhal niya.

“Ikaw ang issue rito. Alam mo bang kung 
nakakamatay lang ang pagtitig mo, kanina pa 
nangisay ang dalawang iyan,” anito, sabay nguso sa 
dalawang nilalang sa kabilang mesa. 

Lalo tuloy siyang sumimangot dahil sa nakitang 
pag-uusap nina Mireo at Violet.

“See! You have something for him. Don’t deny it, 
Ayana. Kahit minsan hindi ko nakitang ganyan ang 
reaksyon mo sa mga tao sa paligid mo,” komento ni 
Camry.

“Wala naman akong pakialam sa kanila,” sikmat 
niya.

“Umamin ka, attracted ka kay Mireo.”

No, hindi siya attracted sa lalaking iyon! Hindi 
iyon puwede. She just met him a few days ago. 

So, why does it hurt to see him with Violet? 

Hindi matapus-tapos ang mga tanong sa kanyang 
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isip. Bakit sobrang malapit ang dalawa sa isa’t isa? 
Ano ang pinag-uusapan nila at kailangan pang 
bumulong? May relasyon kaya ang dalawang ito? 

“Ayana!” sikmat ni Camry.

“No,” matatag niyang sabi. “Hindi ako attracted 
sa kanya.”

“Sino’ng niloko mo?”

“Wala akong niloloko.” Ngunit nakasimangot pa 
rin si Ayana. Kahit nag-uusap sila ng kaibigan ay na 
kay Mireo pa rin ang kanyang atensyon. 

“You like him. Bakit hindi mo sabihin sa kanya 
na gusto mo siya?” tukoy nito kay Mireo. 

“At bakit ko naman gagawin iyon? Wala akong 
gusto sa kanya,” sabi niya, sabay baling ng tingin sa 
kanyang ginagawa.

“Tell that to the innocent marines! Hoy, Ayana! 
Kaibigan kita, I’ve never seen you like this before. I 
know that you really like him.” 

Siya? May gusto kay Mireo? 

Hindi siya sigurado roon. There’s something 
about him. Muli niyang tinitigan ang lalaki at hindi 
niya mapigilang magbalik-tanaw sa nakaraang mga 
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araw. 

Natagpuan ni Ayana ang sariling may ngiti sa 
mga labi dahil sa mga alaalang kasama si Mireo sa 
dalampasigan.

Hanggang sa matapos ang buong maghapon 
ay wala sa trabaho ang kanyang konsentrasyon. 
Binabagabag ni Mireo ang kanyang damdamin at 
isipan. Ginagambala nito ang tahimik niyang buhay 
at hindi niya mapapayagan iyon. 

Ayaw niya ng komplikasyon. Maayos na ang 
kanyang buhay at hindi siya gagawa ng anumang 
desisyon na maaaring makagulo o makasakit sa 
kanya. Lalo pa ang isang kagaya ni Mireo na walang 
ibang ginawa kundi ang akitin ang puso at atensyon 
niya.

Sapat na ang dating kasintahang pinag-alayan 
niya ng buong puso. No one could ever replace him 
in her heart. 

Paano si Mireo?

Bakit ba laging sumisingit si Mireo sa isip niya? 
Tama nga kaya si Camry? Pero hindi maaari iyon! 
Isa lang ang dapat niyang gawin, ang iwasan at 
mapaglabanan ang natural na panghalina ng lalaking 
iyon. 
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Tama, iyon ang dapat niyang gawin.

Bago umuwi si Ayana ay mabilis siyang gumawi 
sa isang bahagi ng Libretto. Kaagad niyang nakita 
ang hinahanap na libro at nagsimulang basahin iyon. 
Nasa ikadalawampu’t limang pahina na siya nang 
maramdaman niyang nagsitayuan ang balahibo niya 
sa batok.

“I heard what you said to Camry,” bulong ng 
pamilyar na boses sa kanyang tainga. 

Nanigas ang katawan ng dalaga. His effect on 
her was immediate. Gumapang ang init sa buong 
katawan niya.

“Huh?”

“S’abi ko narinig ko kung ano ang pinag-usapan 
ninyo ng kaibigan mo.” 

Teka lang, paano nito narinig ang pinag-
uusapan nila ni Camry samantalang abala ito sa 
pakikipagkuwentuhan kay Violet? Humarap siya sa 
binata. Nakakunot ang kanyang noo. He looked so 
adorable when he smiled at her. Waring nabasa ni 
Mireo ang nasa isip niya.

“I was watching you.”

Ano? “H-how?”
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“Well, when I’m interested in someone, I see to 

it that she never goes out of my sight and no matter 
what I was doing at the moment, she’ll always have 
my attention,” pahayag ni Mireo.

“Y-you mean…”

“That I’m interested in you?” 

Tumango si Ayana. 

“Didn’t I mention that before?” 

Umiling siya.

“Well, now that you know about it, tell me, bakit 
mo kailangang gawin iyon?”

“Ang alin?” tanong ni Ayana.

“Iyong narinig kong pinag-usapan ninyo.”

“T-teka, ano ba’ng narinig mo?” nauutal niyang 
tanong. Narinig ba nito lahat ng pinag-usapan nila ni 
Camry? May ideya ba ito tungkol sa nararamdaman 
daw niya? 

Drat!

“I heard you gave Camry the idea of confessing 
her love for Barney.”

“Iyon lang ang narinig mo? Wala nang iba?” 
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paniniguro niya.

“Meron pa ba akong dapat marinig?”

“W-wala!” mabilis niyang sagot. Naningkit ang 
mga mata ni Mireo, waring pinagdududahan nito 
ang mga sinabi niya.

“You’re hiding something. I want to know what it 
is,” he demanded. At talagang ito pa ang may ganang 
mag-demand samantalang hindi naman nito alam 
kung may pinag-usapan nga sila ni Camry.

“A-alam mo, paranoid ka. Ano ang sasabihin ko 
bukod sa narinig mo?”

“I have a gut feeling that you’re hiding something 
from me.”

Napabuga ng hangin ang dalaga. “You know, I 
have no time for this. Ginugulo mo ang trabaho ko.”

“You don’t have time for this? Okay, so let’s make 
a time for this. How about having dinner with me?” 
Tiningnan ng lalaki ang relo nito. “It’s already past 
eight. What do you say?”

Ano nga ba ang dapat niyang sabihin? Tatanggi 
ba si Ayana? 

Oo, dapat niyang tanggihan ang paanyaya nito. 
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Sinabi sa nabasa niyang libro, withstand spending 

too much time hanging out with the guy. Practice saying 
no to his invitations. You’ll certainly fall into the pit 
if you say yes all the time. One is enough; two is too 
much, so stop at one.

She should say no to him, could she? She stared 
at him long; thinking, analyzing. 

Paano nga ba? Ilang araw na niya itong 
pinagbibigyan.

I just don’t have the heart to turn him down.

“Dito mo ba ako ililibre sa Libretto?”

Umiling ito. “No, I’ll take you someplace I know 
you’ll like.” 

“Papayag ako kung sasabihin mo sa akin kung 
bakit ‘tsokolateng biskwit’ ang tawag ni Violet sa iyo.” 

Pumailanlang sa ere ang matunog na halakhak 
ni Mireo. Hearing him laugh heartily was heavenly.

“Sige, sasabihin ko sa iyo kung papayag ka nang 
sumama sa akin.” 

He took her hand and kissed the back of it while 
looking straight at her. It gave her goosebumps all 
over her body and the teasing little current was back 
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with a vengeance.

Napa-oo tuloy si Ayana.

What? She didn’t have the heart to turn him 
down. 

Kumislap ang mga mata ni Mireo pagkatapos 
ay hinila siya nito palapit at niyakap nang mahigpit, 
sabay hinalikan na lamang nito basta ang kanyang 
noo. 

Natigagal siya at dahil sa hindi pa siya nakakahuma 
ay hinalikan din nito ang mga labi niya.

Narinig niya ang tukso ng kanyang mga tauhan. 
Tinapunan niya ang mga ito tingin, ngunit kindat at 
malawak ng ngiti ang sumalubong sa kanya. Maging 
ang mga parokyano ng Libretto ay ganoon din.

Nakalimutan niyang hindi pa tapos ang trabaho 
para sa araw na iyon. Nakakahiya! 


