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Malakas ang bugso ng hangin at matindi ang 
hagupit ng ulan nang gabing iyon ngunit wala siyang 
puwedeng pagpilian kundi ang tumakbo palayo. 
Alam niyang manganganib ang kanilang buhay kung 
hindi siya makakarating sa tagpuan. 

Naririnig niya mula sa silid nito ang iyak ng 
kanyang anak na babae. Kahit napakahirap para 
sa kanya ang iwan ito ay wala siyang magagawa. 
Binuksan niya ang pinto ng bahay. Sinalubong siya 
ng galit ng bagyo.

“Mama!” sigaw ng limang taong gulang niyang 
anak. Nakalapit na pala ito sa kanya. Pilit niyang 
isinara ang mga tainga sa pagsusumamo nito. “Saan 
ka pupunta?” inosenteng tanong nito.

“Aalis si Mama.”

“Sama ako.” Nangunyapit sa kanyang bestida 
ang bata. 

“H-hindi puwede, Anak. Si Mama lang ang 
puwedeng umalis,” maingat niyang sabi sa bata.

Prologue
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“Ayaw! Sama ako!” Pumalahaw ito ng iyak. 

Dahil doon ay nagising ang kanyang asawa. 
Kailangan na niyang umalis. Pinilit niyang tanggalin 
ang higpit ng hawak ng anak at tumalilis na. Lakad-
takbo ang kanyang ginawa. Ramdam niya ang 
pagsunod ng asawa sa kanya. At sa gitna na malakas 
na pag-iyak ng langit ay isang putok ng baril ang 
umalingawngaw.
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Madilim na ang paligid nang magising si Annie. Hindi 
na niya namalayang nakatulog pala siya dahil sa 
sobrang pagod. Naglinis kasi siya ng bahay kanina. 

Narito siya sa lodge house nila sa Negros 
Occidental. Dito siya dumerecho matapos mag-
resign sa trabaho niya bilang head nurse. Iniisip niya 
kasi kung mag-a-abroad siya. Napagpasyahan niya, 
matuloy man siya o hindi sa planong pagtatrabaho 
sa ibang bansa, magbabakasyon muna siya sandali.

Ipina-ship na lamang niya ang karamihan sa 
kanyang mga bagahe. Baka bukas makalawa ay narito 
na rin ang mga gamit niya.

Sa halip na sa mismong mansion ng kanyang Lolo 
Lucas ay dito sa lodge house nila sa tuktok ng isang 
burol siya tumuloy. Mahal niya ang lolo niya. Kaya 
lamang ay naroon din ang kanyang ina sa mansion. 
And since Annie was not sure she could stand her 
mother’s presence, she decided she would be staying 
in the lodge house instead.

Naramdaman niyang kumulo ang kanyang tiyan 
kaya tumayo siya para lunasan ang pag-aalburoto 
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niyon. Hindi na siya nag-abalang buksan ang ilaw sa 
buong bahay dahil sanay na siya roon.

Ang kanyang tangkang pagkain ay naudlot 
nang may makita siyang lalaki sa kusina. Napakurap 
siya nang hindi iisang beses. She had the chance to 
study his built. Sa pakiwari niya ay nasa six feet ito, 
di hamak na mas matangkad sa taas niyang limang 
talampakan. Moreno ang kulay ng lalaki at kapansin-
pansin ang tila kay-tigas nitong muscles na labas sa 
puti nitong cotton shirt na humapit sa katawan dahil 
nabasa ng ulan.

Umuulan nga pala sa labas. Baka kaya ako 
nagising, sa tunog ng ulan…

Tila humulagpos mula sa kanyang dibdib ang 
kanyang puso at saglit na tumigil sa pagtibok nang 
hubarin ng lalaki ang T-shirt nito. Kumabog nang 
husto ang dibdib niya nang walang anu-ano ay 
humarap sa kanya ang lalaki.

Goodness gracious!

—————

Nanlaki ang mga mata ni Vio nang pagharap niya 
ay bumungad ang babaeng bumubulabog sa kanyang 
mga panaginip mula nang dumating siya sa lugar na 
iyon. Gabi-gabi niyang nakikita ang mukha nito kapag 
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naigupo na siya ng antok. Parang gusto niya tuloy 
isipin na isa itong multo na may unfinished business 
sa lugar na iyon.

Pakiramdam nga niya ay nagiging obsessed na 
siya sa babae sa panaginip. Kahit di naniniwala sa 
pagpaparamdam ay bumili na rin siya ng dreamcatcher 
nang may batang nagtitinda ng souvenirs na nag-alok 
niyon sa kanya. 

Inaakyat na niya ang burol at malapit na siya sa 
lodge house nang abutan siya ng malakas na ulan.

For his sanity’s sake, pinilit niyang alisin sa 
utak ang magandang mukha ng babae. Hindi siya 
nagpunta sa lugar na iyon para lang multuhin at 
mabaliw. Naroon siya dahil na rin sa pakiusap ng 
isang kliyente. Kinuha nito ang serbisyo niya bilang 
abogado para sa isang kaso na gusto nitong mabuksan 
muli.

Pero ano ito’t mukhang nabaliw na siya nang 
tuluyan? Ang babae sa panaginip niya ay lumabas 
at nagkaroon ng katawan. 

He stared at her mesmerized reaction for quite a 
while. And to his amazement, a part of his anatomy 
reacted wildly to her mere presence.

“Totoo ka ba?” tanong ni Vio, halos bulong lang 
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ang boses. 

Nakita niyang parang tulala ang magandang 
dilag sa kanya. Maliit ito kumpara sa taas niyang six 
feet three inches. Pero kahit petite itong maituturing 
ay hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang 
kaiga-igayang kurba ng katawan nito, ang makinis 
at maputing balat, ang matangos na ilong at ang 
mapupungay na mga mata. 

Ang mga labi nito ay bahagyang nakabuka. 
Parang nang-aakit na halikan niya ito. Lalo tuloy 
naging masakit ang bahaging iyon ng kanyang 
katawan. The lady was affecting that rebellious part 
of his anatomy and he needed to do something about 
it. 

—————

“Sino ka?” tanong ng kaharap.

Umalingawngaw ang baritonong boses sa 
pandinig ni Annie at dahil doon ay nakakawala 
siya sa pangarap na nagkulong sa kanya. Hindi 
niya namalayang nakatulalang nakatitig lang siya 
sa lalaki. Namula siya nang husto dahil na-realize 
niyang matagal na pala siyang pinagmamasdan nito.

Matalim niya itong tinitigan. Alam na niya 
ngayon kung bakit muntik nang lumundag palabas 
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ang kanyang puso. Nag-uumapaw ito sa sex appeal.

“Alam mo, guwapo ka na sana, eh, kaso ginulat 
mo ako. Sino ka ba?” balik niya, habang pinag-iisipan 
kung anong klase ng putahe ang kaharap.

Bakit ba? Sa hindi ko mapigilang maglaway sa 
nakikita ko.

“I asked first,” masungit na sagot nito. 

Napabuntong-hininga na lamang si Annie. Sino 
ba kasi ang intruder na ito sa teritoryo niya?

Hep! Tama, this is her territory. Her grandparents 
owned the vast land around them as well as this 
house. Ibig lang sabihin, trespassing ang ginagawa 
ng lalaking ito.

“Hoy, mamang guwapo,” pagtataray niya. “Who 
the hell are you to even ask me that? Don’t you know 
that this property is owned by my grandparents? I 
don’t know you. I don’t think you have a right to be 
here.”

“Ah, so you’re Anacleta,” was his reply.

Napangiwi siya sa pangalan niya. Kapag nagkita 
sila ng kanyang ina ay kasama talaga sa isusumbat 
niya rito ang pagpapangalan ng Anacleta sa kanya.
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“It’s Annie,” singhal niya. Ngayon pa lang 

nagsisisi na siyang natakam siya sa kaguwapuhan 
nito. Antipatiko kasi ito sa kanya. “Sino ka ba talaga 
at ano’ng ginagawa mo rito?”

“Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo. You need 
to leave,” utos nito sa kanya.

“Hoy, Mister Akala Mo Kung Sino, wala kang 
karapatan na pagbawalan akong manatili rito. For 
your information, my grandfather knows that I’m here 
and that I always stay here at the lodge,” singhal niya.

“Miss Bautista.”

“I have a name.”

“Anacleta,” saad nito. 

“It’s Annie!” naiinis niyang sabi. Isa pang tawag 
nito sa kanya sa pangalang iyon, sasakalin talaga niya 
ito kahit pa guwapo ito.

“Annie,” he said with resignation. “I don’t have 
time to babysit you. Kaya please lang umalis ka na.”

“Aalis lang ako rito kung sasabihin mo sa akin 
kung sino ka at kung ano ang ginagawa mo rito sa 
lodge.” Para-paraan din lang ang kailangan para 
makuha ang pangalan ng guwapong nilalang na ito.
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Humugot ito ng isang malalim na hininga tanda 

ng pagsuko sa kakulitan niya. “I’m Attorney Vio Basco 
Madrigallo. One week na akong nananahimik dito sa 
lodge. Your grandfather and mother assured me that 
no one would bother me during my stay here. Isang 
buwan ang napagkasunduan namin.”

Nanatili lamang siyang nakamasid dito bagay na 
ikinakunot ng noo ng kaharap. 

“You don’t know me?” he asked.

Umiling si Annie. “Bakit? Kailangan ba kilala 
kita?” 

Akmang may sasabihin ito pero sa halip na 
magsalita ay umiling na lamang. “Never mind.”

“Wait, sandali lang. Madrigallo? Related ka kay 
Rome Madrigallo?” tanong niya.

“Bakit mo kilala ang pinsan ko?” nanunuring 
tanong nito sa kanya.

“Wala lang. Pinsan mo talaga siya?”

“Hindi ka rin makulit, ano? Kailangan pa bang 
ulitin ’yon?” 

Nakita niyang inikot ni Vio ang mga mata nito. 
Naiinis na yata sa kanya ang guwapong nilalang. 
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“Okay, best friend ko si Garnet, kaibigan ni 

Adee na asawa naman ng pinsan mong si Rome.” 
Nilampasan siya ng lalaki, magbibihis siguro. Pumihit 
siya pasunod dito. “Bakit hindi sinabi ni Lolo sa akin 
na may tao rito? Alam niyang uuwi ako at never 
naman akong nag-stay sa mansion.” Parang sarili ang 
kausap niya habang sinasabi iyon. 

Tumingin muli si Annie sa lalaki at natagpuang 
nakamasid ito sa kanya. Nagrigodon na naman ang 
puso niya. 

Pasaway ka. 

Pero perpekto talaga si Vio sa kanyang paningin. 
“So ano nga ang ginagawa mo rito?” pangungulit 
niya.

“Ang kailangan mo lang malaman ay gagamitin 
ko ang lodge at hindi ka puwede rito.” Umakyat ito 
sa hagdan. 

Sumunod pa rin siya rito. Saan kayang kuwarto 
siya natutulog? 

Bigla niyang hinatak ang braso nito nang akmang 
pipihitin nito ang seradura ng kuwarto niya.

“Hep! Sandali lang. Ano’ng gagawin mo? Hindi 
mo naman siguro balak na gapangin ako agad. 
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Kakikilala lang natin.”

Kumunot ang noo ni Vio. For her, it made him 
look sexier. Gusto tuloy niyang hagkan ang mga kilay 
nito para maalis ang pagkakakunot ng mga iyon.

“I don’t have time for this, Miss Bautista. Gusto 
ko nang magpalit ng damit dahil giniginaw na ako. 
At isa pa, I need to get some rest. Maghapon akong 
nagtrabaho kaya pagod ako.” Nagtitimpi na ang boses 
nito halatang inis na sa kakulitan niya.

“Kung gusto mo nang matulog bakit ka dito 
papasok?” aniya, sabay harang ng katawan sa pinto 
ng kuwarto niya.

“Dahil iyan ang kuwartong ginagamit ko. So 
where else would I go?”

Ibig sabihin ay kay Vio ang mga gamit na nakita 
niya sa kuwarto kanina. Hindi niya pinansin dahil 
ang akala niya ay sa kuya niya. Malimit kasi na ang 
kuwarto ring ito ang ginagamit ng kapatid kapag 
nagagawi ito sa lodge.

“Sa iyo ’yung traveling bag?” kinakabahan niyang 
tanong. Hay! Mali talaga ang makialam ng gamit ng 
may gamit. 

“What did you do to my things?” naniningkit ang 
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mga matang tanong ni Vio. 

—————

Hindi malaman ni Vio kung sasakalin ba niya 
o ihahagis palabas ng glass house si Annie. Walang 
kapatawaran ang ginawa nito sa kanyang mga gamit. 
Nakasalansan nang maayos ang mga damit niya bago 
siya umalis ng glass house. Pero ngayon ay parang 
maruming basahan ang mga iyon dahil itinapon 
ni Annie sa labas ng bintana. Ano na ngayon ang 
gagamitin niya? 

Basang-basa pa naman siya sa ulan at giniginaw 
na. Ayaw niyang magkasakit dahil parang mamamatay 
siya kapag nangyayari iyon. At ngayon pakiramdam 
niya ay tatamaan siya ng lagnat dahil sa inis at galit 
sa isang magandang dilag. 

“Sorry na,” mahinang sabi nito, parang bata. 
Huminga siya nang malalim at pilit pinakalma ang 
sarili.

OC siya kaya ayaw na ayaw niyang may nagugulo 
sa kanyang mga gamit. 

Pero hindi naman alam ni Annie iyon. Lihim 
niyang pinagalitan ang sarili dahil sa nakuha pa 
niyang mag-reason out para sa ginawa ng bruhang 
ito. Pero maganda talaga ang bruha. 
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“Alam mo bang puwede kitang kasuhan sa ginawa 

mo?” asik niya rito para paghariin ang galit niya.

“K-kaso? I-ibig sabihin demanda? Korte? Ihahabla 
mo ako?” di-makapaniwalang tanong nito. Nanlalaki 
ang mga mata nito at kaunti na lang ay alam niyang 
susungaw na ang luha doon.

“Oo. Destruction of private property at 
trespassing.”

“Ihahabla mo ako. Ihahabla mo ako,” paulit-ulit 
na bigkas nito. Parang naglaho siya sa harapan nito.

“Annie…” tawag niya rito pero patuloy pa rin 
ito sa pagkausap sa sarili. Dahil sa hindi naman 
siya pinapansin ng dalaga ay huminga na lang siya 
nang malalim at pinaraan ang mga daliri sa kanyang 
buhok. 

Tumahimik si Annie sa pagsasalita kaya 
tinunghayan muli niya ang dalaga. And what he saw 
made his heart constrict painfully. 

She was trying to suppress her tears, trying to 
look strong. Kumurot sa puso niya ang hitsura ni 
Annie. Hanggang sa tuluyan nang tumulo ang luha 
ng dalaga.

“Stop crying, will you?” sabi ni Vio rito pero lalo 
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lang itong ngumawa.

“Hindi ko naman sinasadya. Malay ko bang hindi 
pala sa kuya ko ang mga gamit na iyan. Sinabi ko na 
sa kanya  noon na pag ginamit niya pa ang kuwarto ko 
itatapon ko talaga sa labas ng bintana ang mga gamit 
na iiwan niya!” sabi nito sa pagitan ng pagpalahaw. 
“Sorry na, sorry na.”

“Okay, okay. Apology accepted, basta tumigil ka 
na sa pag-iyak.” Parang gripo lang ang mga mata nito. 
Biglang tumigil sa pagdaloy ang mga luha.

“Talaga, pinapatawad mo na ako?” May kislap 
na uli ang mga mata nito.

“What else could I do? Kung hindi kita patatawarin 
hindi ka naman titigil sa pag-iyak.”

“Buti alam mo. Buti na lang nadadaan ka sa 
charm ko.”

“At sino naman ang may sabi na charm mo ang 
dahilan kaya kita pinapatawad ngayon?” tanong niya. 
Baliw…

“’Kaw naman. Huwag ka nang mag-deny. Alam 
kong naaakit ka sa akin kaya wala kang magawa 
kundi pagbigyan ako.”

He was dumbfounded. “Teka lang, puwede bang 
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sa ibang kuwarto ka na matulog? Alam mo kasi, hindi 
pa ako handa na makasiping ka. Alam mo ’yon? First 
time pa lang nating nagkakilala at hindi naman ako 
kaladkaring babae.”

Ano ba ang pinagsasabi nito? Kanina pa siya 
hindi makasakay sa topak ng utak ng babaitang ito.

“Miss, masyado kang assuming. Huwag kang 
mag-alala kasi kahit ano’ng gawin mo hindi kita 
gagapangin. Hindi ang tulad mo ang type kong babae. 
Kung mayroon man akong gustong gapangin, d’un 
ako sa tulad ng kapatid ni Garnet, si Kai.”

Nakita niya ang pagguhit ng pagkapahiya at sakit 
sa mukha ng dalaga. He wanted to kick himself for 
hurting her, for making Annie feel unattractive and 
less confident.

Nilunok ni Annie ang kung anong bara sa 
lalamunan nito. Nang tila nakahuma na sa pagkapahiya 
ay bumanat ito.

“Well, Mister, too bad. May asawa na ang gusto 
mong gapangin at para sa kaalaman mo wala akong 
pakialam kung hindi mo ako type. Pero ito lang ang 
sinisiguro ko sa iyo, bago matapos ang paglalagi 
mo rito sa lodge, mai-in love ka rin sa akin. Head 
over heels pa. Kapag dumating ang oras na iyon, 
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pahihirapan kita hanggang sa gumapang ka sa 
paanan ko at magmakaawa na mahalin din kita,” 
singhal nito sa kanya.

“Don’t bet on it. Dahil ito rin ang sinisiguro ko, 
Annie. Hindi ako mai-in love sa iyo,” sagot niya. 

Vio discovered something that night: he was a 
great liar.
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He didn’t sleep well last night. Dahil nag-level up 
ang kanyang panaginip tungkol sa babae sa kabilang 
kuwarto.

Mas lumakas pa ang ulan, tuloy hindi niya lalo 
napauwi si Annie sa mansion.

At kung dati ay nakikita lang niya ang magandang 
mukha nito na nakatunghay sa kanya, sa panaginip 
niya kagabi ay hinahalikan at inaangkin na niya ang 
dalaga.

He dreamed of her naked, writhing beneath his 
hard body. In the fantasy, he caressed her soft skin 
with his hands and lips. At parang totoong-totoo ang 
lahat ng nangyari sa isip niya. 

It didn’t help that he could still remember her 
sweet scent from last night. Now he was feeling 
frustrated. Never pa niyang naramdaman ang 
ganoong sexual frustration sa tanang buhay niya.

Bumangon na siya dahil naamoy niya ang 
mabangong niluluto sa kusina. He found her 
energetically singing in front of the stove while 
cooking. He felt his heart skip when she turned to 
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face him. Everything around him seemed brighter 
and lighter because of her presence.

Bakit ganoon ang pakiramdam niya? Isang 
gabi pa lang niya nakikilala at nakakasama ang 
babaeng ito na sobrang lakas ng loob para sabihing 
gagapangin niya ito ay tila nag-iiba na ang pintig 
ng kanyang puso. Pinaalalahanan ni Vio ang sarili 
na naroon siya hindi para humanap ng sakit ng ulo 
kundi para magtrabaho. Pero pilit nagsusumiksik sa 
utak niya ang maganda nitong mukha.

“Gising ka na!” masayang bati sa kanya ni Annie. 
“How was your sleep?”

Hindi maganda gawa mo. 

“The best,” pilit ang sigla sa tinig na sagot niya. 
Abogado nga talaga siya. Magaling magsinungaling.

“Halika. Breakfast is almost ready. Join me,” 
anyaya nito sa kanya.

“You plan to eat that?” Nakita niya ang nakahain 
na sa mesa. 

Tiningnan siya ni Annie na parang bano siya. 
“Ano naman ang masama, eh, pagkain naman ’to? 
Wala iyang lason. Isa pa masarap iyan kasi ako ang 
nagluto.”
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“Yeah, right. Masarap nga,” pauyam niyang sabi. 

“Hindi mo ba nakikitang lumalangoy sa mantika ang 
niluto mo?” tanong niya.

“Siyempre may mantika iyan. Mapiprito ba nang 
masarap ang bacon at itlog kung tubig ang gagamitin 
ko? Wala namang olive oil sa cupboard kaya ’yung 
available na mantika na lang ang ginamit ko.”

“I’m not going to eat that. Masama iyan sa 
kalusugan.”

“Duh, minsan lang naman. Hindi mo ikamamatay 
ang luto ko kaya please umupo ka na at kumain. 
Lalamig ang pagkain.” 

Ngumiti ito sa kanya at sa mga sandaling iyon ay 
alam ni Vio na talo na siya. Inangkin na ng babaeng 
ito ang puso niya.

“Kahit pa. Magkakape na lang ako.”

Pinatay ni Annie ang stove at inihain ang 
sinangag. “Ang arte mo. Bahala ka na nga sa buhay 
mo.” 

Nakasimangot itong umupo sa harap ng mesa at 
nagsimulang kumain. Siya naman ay hindi napigilan 
na muling pagmasdan ang dalaga. 

How did he survive last night’s ordeal? 
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Napakalakas ng epekto nito sa kanya at kung hindi 
lang niya pilit pinigilan ang sarili ay siguradong may 
kaso nang isasampa laban sa kanya ang dalaga.

Marahan ang ngiting sumilay sa kanyang mga 
labi. Ang cute pala ni Annie lalo na pag parang di 
nito namamalayan na nakasimangot ito. And because 
he was so busy admiring the petite lady in front of 
him, he didn’t notice that she was staring back at 
him intently.

“Vio, may sakit ka ba?” may pag-aalalang tanong 
nito sa kanya. 

“Ano ’yun?” 

“Tinatanong kita kung may sakit ka. Kasi ang 
pula-pula ng mukha mo.” Sinalat ni Annie ang noo 
niya pati na leeg. 

He could feel goosebumps erupting along his 
skin. Parang inalihan ng isang sakong sili ang buong 
katawan niya dahil lang sa inosente at simpleng 
pagdampi ng palad ng babae sa balat niya.

This is not good…

“May lagnat ka!”

“Ha?” Mainit nga siguro siya, pero duda si Vio 
na may lagnat siya kahit pa naulanan siya kagabi. 
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Malamang epekto iyon ng dalaga sa kanya. Nakita 
niyang kumunot ang noo ni Annie.

“Ang alam ko kailangan sobrang taas ng lagnat 
para maapektuhan ang utak ng tao. Sa tingin ko 
naman, eh, hindi pa ganoon kataas ang lagnat mo 
para humina ang pagproseso ng utak mo.”

“Wait, are you telling me that I am slow?”

“Aren’t you?”

“Aba’t…”

“Alam mo, kung ako sa iyo, hindi na ako aalis 
para magtrabaho. Magpapahinga na lang ako sa 
kuwarto,” sabi nito sa kanya.

“Well, I am not you,” simpleng sagot niya. Kinuha 
niya ang thermos at nagsalin ng mainit na tubig 
para magtimpla ng kape. Mukhang hindi naman 
mamantika ang sinangag ni Annie. Iyon na lang ang 
kakainin niya.

—————

Hindi alam ni Annie kung matatawa siya o 
maiinis dahil sa katigasan ng ulo ni Vio. Nang sapuhin 
ng palad niya ang noo nito ay nalaman niyang mataas 
ang lagnat nito. Nag-aalala siyang baka lalo iyong 
lumalala kung hindi ito magpapahinga. Pero si Vio? 
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Ayaw makinig sa kanya, at hayun, sumige pa rin ng 
layas para magtrabaho.

Sinipat niya ang orasan sa dingding. Alas 
tres na ng hapon pero wala ni anino ni Vio ang 
nagpaparamdam. At dahil hindi siya makatiis, 
tinawagan niya ang best friend na si Garnet, upang 
alamin kay Adee ang tungkol kay Vio. Kahit anong 
inis at galit kasi ang kanyang pausbungin para sa 
lalaki ay talo pa rin iyon ng kanyang pagnanais na 
makilala ito.

“You called me just to ask me to ask Adee about 
Vio?” di-makapaniwalang tanong ni Garnet. “Naman, 
Anacleta Emperatrice, ano bang virus ang tumubo 
riyan sa utak mo at kay Vio ka pa nagkainteres?”

“Net naman, minsan lang ’to. Alam mo naman 
na hindi ako nagkakainteres sa lalaki kung walang 
spark,” sagot niya.

“Bakit, nagka-spark ba?”

“Sa tingin ko, kailangan lang naming makilala 
ang isa’t isa at siguradong fireworks display ang 
makikita mo sa halip na spark lang,” nakangising 
sagot niya kahit hindi naman siya nakikita ng kausap.

“Bahala ka nga sa buhay mo. Send ko sa ’yo ang 
number ni Adee, ikaw ang tumawag at mambulabog 
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sa kanya tungkol kay Atty. Snob and All Work No Play 
Madrigallo.” 

Ipinadala nga nito ang contact number ni Adee 
para si Annie na mismo ang makarinig ng information 
tungkol sa ngayon ay apple of the eye niya. Tatawagan 
na niya ang number nang may marinig siyang kalabog 
sa kusina. Dali-dali siyang nagtungo roon upang 
tingnan kung may nakapasok na ligaw na hayop. 

Kapag kasi naiiwang bukas ang back door ay 
nasasalisihan sila ng pusa o aso na nagagawi roon sa 
kanilang lugar. Pero hindi pusa o aso ang bumungad 
sa kanya kundi ang bulto ni Vio na nakadapa sa 
malamig na tiles ng sahig.

“Vio!” Mabilis siyang tumalungko sa ulunan nito. 
Niyugyog niya ito sa balikat ngunit ungol lang ang 
itinugon ng lalaki sa kanya. “Vio, ano’ng nangyari sa 
iyo? Teka, anong oras ka pa nakabalik? Bakit hindi 
ko namalayang nakauwi ka na?” sunud-sunod niyang 
tanong rito.

“Ang ingay mo,” mahinang sabi nito.

“Nakukuha mo pang magreklamo, eh, tingnan 
mo nga iyang sarili mo, para kang nilukot na 
basahan.” Hindi ito sumagot. “Teka, Vio, huwag ka 
riyan matulog sa sahig. Malamig diyan, baka lalong 
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lumala ang lagnat mo.” Pilit niya itong ginising. 
Inangat nito ang ulo para tingnan siya.

“Help me, please,” usal nito. 

Lalong napukaw ng pakiusap nito ang puso niya. 
Kahit may kabigatan ang lalaki ay inalalayan ito ni 
Annie papunta sa kuwarto nito. 

Nangangaligkig na ito sa lamig nang maiayos 
niya ito ng higa sa kama. She didn’t waste any time. 
Mabilis siyang kumuha ng maliit na palanggana 
na may lamang maligamgam na tubig at dalawang 
bimpo. Naghanda rin siya ng bihisan ng lalaki. Mabuti 
na lang at bago siya natulog kagabi ay nilabhan na 
niya ang mga damit nitong inihagis niya kahapon sa 
labas ng bintana. Pinatuyo na rin niya sa dryer ang 
mga iyon. 

Matapos punasan ay pinalitan niya si Vio ng 
damit. Tatlong comforter ang ibinalot niya sa lalaki. 
Nagdasal na lamang siya na sana ay bumaba na ang 
lagnat nito. Since sanay siya sa puyatan sa trabaho 
sa hospital, ayos lamang sa kanya na bantayan ang 
binata habang mahimbing itong natutulog. Pabor nga 
iyon sa kanya dahil malaya niyang napagmamasdan 
ang guwapong mukha nito. 

Matapos niyang i-check ang temperature ni Vio 
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ay tumalungko siya sa tabi ng higaan nito. Tahimik 
niyang pinagala ang mga mata sa payapang mukha 
ng lalaki. Matangos ang ilong nito; may stubble sa 
panga, bagay na lalong nagpalakas ng appeal nito sa 
kanya. Ang mga kilay nito ay parang sadyang iginuhit 
at ibinagay sa mga mata nitong hugis almond.

“Hay, sana lang hindi ka sobrang suplado para 
mabigyan mo ng pansin ang beauty ko. Kaso parang 
wala naman akong appeal sa ’yo. Sayang kasi crush 
pa naman kita,” sabi niya rito habang tulog ito. 

So what kung hindi nito naririnig ang kabaliwan 
niya? Ayos lang iyon. May ngiti sa labing patuloy na 
binantayan niya ito hanggang sa nakatulugan na ni 
Annie iyon.

Naalimpungatan siya nang maramdaman na 
parang yumayanig ang tinutulugan niya. Nakasubsob 
siya sa isang parte ng higaan ni Vio. Unang akala niya 
ay lumilindol, ngunit napansin niyang nanginginig 
ang lalaki. Nag-alala siya dahil tatlong makakapal na 
kumot na ang ibinalot niya rito. Binuksan niya ang 
dalawang bedside lamps. 

Nangangatal pa rin sa lamig si Vio. Isa na lang 
ang maaari niyang gawin. Matapos punasan muli 
ang binata at painumin ng gamot ay sumukob siya sa 
ilalim ng makakapal na comforter para yakapin ito.
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“Walang malisya ito, Vio. Huwag mo akong 

kakasuhan kapag nagkamalay ka na bukas. Inililigtas 
lang kita sa bingit ng kamatayan,” bulong niya sa 
lalaki habang niyayakap ito nang mahigpit. 

Isiniksik ni Vio ang mukha sa kanyang leeg. 
Kinakabahan man ay nakuha pa rin niyang magbiro.

“Ikaw, ha, Vio, may pagnanasa ka sa akin.” 
Pero malalim na ang paghinga nito. Ilang sandali 
pa ay unti-unti nang tumigil ang panginginig nito, 
mahimbing na uli ang tulog. 

—————

Nagising si Vio mula sa pagkakahimbing. Hindi 
niya mawari pero pakiramdam niya ay napatagal 
ang tulog niya. He felt rejuvenated and so alive. He’d 
never felt like that in years. Napakasarap ng kanyang 
pakiramdam dahil ang lambot ng kanyang unan. 
At sobrang bango. Hinigpitan niya pa ang yakap sa 
unan pero umungol iyon. Bigla siyang ginapangan ng 
kilabot. Kailan pa umuungol ang unan? He opened 
his eyes and saw the most beautiful girl.

Annie… ang babae sa panaginip ko.

Ang mala-anghel na mukha ni Annie ang 
tumambad sa kanyang paningin. Hindi niya alam 
kung paanong nakatabi niya ito sa pagtulog at 
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nakayakap pa ito sa kanya na parang pinoprotektahan 
siya. 

Hindi niya gustong kuwestiyunin ang mga bagay-
bagay dahil gusto rin niya ang mga nangyayari. 
Yesterday he felt so weak. Now he felt like the 
strongest man alive, curled up with this beauty in a 
warm bed. 

Hay, sarap buhay. “So heavenly,” usal niya. 

“What?” 

Nanigas siya dahil sa narinig. Gising na si Annie. 
Narinig kaya nito ang sinabi niya?

“Uy, ano’ng sinabi mo?” Pinitik ni Annie ang noo 
niya kaya napatingin uli siya rito. Ngunit bago pa 
siya maka-react ay bumangon agad si Annie. Naupo 
ito sa kama.

“Oh, my gosh! Wala akong ginawa sa ’yo. Hindi 
kita ginapang, although, gusto kong gawin iyon. Pero 
promise, wala akong ginawa sa iyo. K-kasi k-kagabi 
masyado kang nangangaligkig at walang magawa 
ang maraming kumot at mga ilaw para maiinitan ka 
kaya niyakap na lang kita para iyong body heat ko ang 
makatulong sa iyo. Promise, inosente iyong ginawa 
ko. May scientific explanation iyon. Ipapaliwanag ko 
sa iyo…” Natigil ang litanya ni Annie nang pigilan 
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ng isang daliri niya ang bibig nito.

“I’m not asking for an explanation, Annie. Bakit 
napaka-defensive mo yata? Alam mo, kung nasa korte 
lang tayo, talo ka na sa kaso,” sabi niyang may tuwa 
sa mga mata. 

Sa halip na sumagot ang dalaga ay hinalikan nito 
ang daliri niyang nakalapat pa rin sa mga labi nito. 
Ngumiti lamang ito habang si Vio ay nanlaki ang mga 
mata sa ginawa nito. Biglang inalihan ng kakaibang 
init ang buong katawan niya at naglumikot na naman 
ang kanyang mapaglarong utak.

Napaungol siya. Bumangon na siya at tumayo 
mula sa kama, malayo kay Annie. Kung hindi niya 
iyon gagawin ay sigurado siyang hindi na niya 
mapipigilan ang sarili na sunggaban ito at ipailalim 
sa kanya.

“What?” maang na tanong nito. Pilya pa rin ang 
mga ngiti nito sa labi. 

Those delectable lips…

“Annie, you have to get out of my room. Okay na 
ako. Wala na akong lagnat at kaya ko na ang sarili 
ko,” sabi niya, pigil ang panghihinayang.

“Pero…” may narinig silang tumatawag sa labas 
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ng bahay. “Sige, lalabas na ako.” Marahang lumabas 
ng pinto ng kuwarto ang dalaga. 

Isang maikling dasal ang nausal niya nang 
mawala ito sa harap niya.

Dear Lord, please keep me away from that sinfully 
gorgeous princess. Konti na lang po at bibigay na ako. 
Tulungan N’yo po ako.
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“Ano’ng ginagawa mo rito, Hija?” bungad ng ina ni 
Annie na siya niyang napagbuksan ng pinto. 

Her mother was the last person she wanted to 
see, and yet here she was standing in front of her. 
Hindi maayos ang relasyon nilang mag-ina. Mula 
nang magkaisip siya ay hindi na niya naramdaman 
ang pagmamahal galing dito. 

Hindi niya maalalang gumugol ito ng oras para 
alagaan siya. Tatlo sila, siya ang bunso. Ang kuya 
niya ay isa nang missionary doctor. Nasa Chuuk, 
Micronesia ito ngayon. Ang ate niya ay matagal nang 
missing in action sa pamilya nila mula nang mag-
asawa ito ng isang Indian National.

“What do you care?” maasim na sagot niya sa 
ina. Mukhang walang sinabi rito ang lolo niya na 
darating siya.

Galit siya na ito ang nagsilang sa kanya. Annie 
hated it that she looked like her mother. And most of 
all, she hated the name this woman gave her. 

“Ikaw, ano’ng ginagawa mo rito? Wala namang 
party rito na kailangan ang presence mo.”

3
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“Hindi mo lang ba ako yayakapin? Ang tagal 

nating hindi nagkita.” May ngiti pa rin sa labi ng 
kanyang ina. 

Pero para kay Annie, puro kaplastikan lang ang 
ipinapakita nito sa kanya. “Asa ka pa. Come on, Ma, 
alam nating wala kang kaamor-amor sa akin kaya 
kung puwede, itigil mo na ang pagkukunwari mo,” 
singhal niya rito.

Parang may ibang gustong sabihin ang mama 
niya, pero pinigil nito ang sarili. Mahinahon pa rin 
itong nagpatuloy. “Nagbabago ang tao sa pagdaan ng 
panahon, Annie. Can’t you give me another chance?”

“Chance? Ang ibang tao maaaring magbago pero 
hindi ikaw. Hindi mo kayang magbago. Kaya bakit 
pa kita bibigyan ng chance?”

“Annie,” tawag ni Vio mula sa likuran niya. 

Lumingon siya para lamang makita ang tila 
nabato-balaning si Vio. Lampas sa kanya ang tingin 
nito.

“Hindi mo ba ako ipapakilala sa bisita natin?” 
sita nito sa kanya habang titig na titig sa kanyang ina. 

Ikinainis iyon ni Annie nang todo. Hindi ganito 
ang reaksyon ni Vio sa kanya noong unang pagkikita 
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nila. When they met, she could tell that Vio was 
shocked, angry. His reaction to seeing her mother, 
however, was amazement. She could not blame her 
mother for still being so beautiful at the age of fifty-
five. At maliwanag na taglay nito ang sophistication 
na wala sa kanya. Masisisi niya ba si Vio kung ganoon 
ang reaksyon nito sa kanyang ina?

Pinukulan niya ng masamang tingin ang lalaki 
bago inilipat ang pansin sa mama niya. At gaya ng 
kanyang inaasahan, tila naengkanto rin ang babae sa 
lalaking nakatayo sa likuran niya. Hindi nagtagal ay 
nakalapit na ito sa kanilang mag-ina. Nagpalipat-lipat 
ang tingin niya sa mga ito. Pakiramdam ni Annie, 
na-out of place siya. Her jealousy was slowly eating 
away at her. 

At ayaw niya ang pakiramdam na iyon. “Hello, 
Philippines and hello, world,” basag niya sa masamang 
mahikang nakapalibot sa kanyang ina at sa lalaking 
meant to be niya.

“Magandang araw,” bati ng mama niya kay Vio. 
“I’m Ana Bautista, Annie’s mother. I believe you are 
Attorney Madrigallo.”

“Yes, Ma’am.”

“Ako ang tumawag sa law firm n’yo. Nagpasama 
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ako sa katiwala ng mansion papunta rito,” umpisa 
nito. “Hindi ko alam na nandito rin pala ang bunso 
ko, Attorney.”

Napakunot ang noo ni Annie, tinanaw niya 
ang matandang kasama ng kanyang ina. Bakit kaya 
nagpaiwan ito roon sa ibaba ng glass house?

“Nagkataon lang po na pareho kaming dito 
tumutuloy,” narinig niyang sagot ni Vio.

“Oh,” sabi ni Ana. “I thought magkasabay kayong 
dumating dito. So you don’t have any relationship 
with my daughter?”

“Duh. Sinabi na niya, di ba? Nagkataon lang 
na pareho kaming narito. Hindi niya sinabing may 
relasyon kami kaya pareho kaming narito,” sabat 
ni Annie. Naiinis na talaga siya dahil sa lantarang 
pakikipaglandian ng nanay niya.

“Annie, kailangan bang ganyan mo kausapin ang 
mama mo?” malumanay na tanong ni Vio.

“Okay lang, Hijo. Pasensya ka na sa manners ni 
Annie. Hindi talaga kami magkasundo kahit noon pa. 
Daddy’s girl kasi siya.”

“Oh, please! Bakit ka ba talaga narito?” tanong 
niya sa ina.
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“I’m here to talk to Attorney Madrigallo about 

your grandmother’s death.” 

Napailing na lamang si Annie. “Ma, that thing 
happened like five decades ago. Hindi ka pa rin maka-
get over?”

“I will never get over it. Ito na ang pagkakataong 
malutas ang kasong iyon,” sabi ng ina.

“Please call me Vio,” sabat ng lalaki. Pinukulan 
niya ito ng masamang tingin. Nagkibit-balikat lang 
ito sa kanya at patuloy na kinausap ang kanyang ina. 
“Mabuti pa po ay tumuloy kayo at sa library tayo 
mag-usap.”

“Hindi mo siya puwedeng kausapin, Ma. May sakit 
si Attorney ngayon. Kailangan niyang magpahinga.”

“Ayos lang ako, Annie. Kaya ko ang sarili ko,” 
sansala ni Vio.

“Ako ang nurse dito. Sa ating tatlo, ako ang may 
pinakamaraming alam pagdating sa dapat mong 
gawin ngayon. Kagagaling mo lang sa sakit kaya 
kailangan mo pa ng pahinga.”

“Really, Annie, you don’t have to be so rude just 
because you’re jealous of your mother,” may pang-
aasar na sabi ni Vio. 
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Aba’t ang loko… Makikita nito.

“Hindi ako nagseselos. Kung ayaw mong 
sumunod, bahala ka sa buhay mo. Huwag mo akong 
magamba-gambala kapag nabinat ka.” Padabog 
siyang nagmartsa patungo sa kuwarto niya. 

—————

“I hope you’ll excuse my daughter, Hijo.”

“Wala po iyon. Tayo na po sa library.” Iginiya niya 
roon ang ina ni Annie. 

Naupo ito at pumuwesto si Vio sa isang couch 
sa harapan nito. Palihim niyang pinagmasdan ang 
babae mula sa sulok ng kanyang mata. 

Mapagkakamalan niya itong kapatid ni Annie 
kung hindi lang ito agad nagpakilala. Namana ni 
Annie ang ganda ng ina. Pero para sa kanya ay mas 
maganda pa rin si Annie…

“Wala ba talaga kayong relasyon ng anak ko?” 
derechong tanong ni Ana.

“Wala po. Two days ago lang po kami nagkakilala.”

“Wala ka bang nararamdamang spark sa pagitan 
ninyo?” muling tanong nito sa kanya. Kung naiba lang 
ang sitwasyon ay mawi-weirduhan siya. Bakit ba ito 
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nagtatanong ng ganoon?

“Wala po kayong dapat ipag-alala sa bagay 
na iyan.” Siguro ay nag-aalala lamang ito bilang 
magulang kaya nagtanong ng ganoon.

Tumango lamang ito. “May development na ba 
ang kaso?” 

“Hindi naman po lingid sa inyo na matatanda na 
ang nakakaalala sa kasong ito. Ang sabi ng marami 
sa kanila ay mabait ang inyong ina. To tell you the 
truth, most of them insinuated that your mother was 
too friendly.”

“Ano’ng ibig mong sabihin?” tanong nito. 
“Sinasabi ba nila na may ibang lalaki ang nanay ko?”

Alam niyang mahirap para sa isang anak na 
malaman ang ganoong klaseng katotohanan tungkol 
sa isang magulang, lalo na’t mataas ang pagtingin 
nito sa huli, ngunit kailangan niyang maging matapat 
sa kanyang kliyente. Baka nga matagal nang alam 
ng babae ang tungkol doon, hindi lang talaga nito 
matanggap.

“Mrs. Bautista, bago ko po sabihin sa inyo ang 
tungkol sa mga nalaman ko, gusto ko pong itanong 
kung bakit abogado ang kinuha n’yo sa halip na 
private investigator?”
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“Alam kong mas nalilinya sa isang PI ang 

trabahong ito, pero wala na akong pinagkakatiwalaan 
sa kanila. Lahat ng nakuha kong PI ay puro nabahag 
ang buntot sa Papa, kung di man ay nababayaran. 
Mas nauuna pang malaman ng Papa ang tungkol sa 
mga ipinagagawa ko samantalang ako naman ang 
nagbabayad sa kanila,” himutok nito.

Alam niyang mayaman ang napangasawa ni 
Mrs. Ana Bautista. Kasama iyon sa report na ibinigay 
ng secretary niya tungkol sa kliyenteng kumuha ng 
kanilang serbisyo.  Kahit hindi magtrabaho ay set for 
life na ang ginang. Hindi nito kailangan ang suporta 
mula sa ama nito, ang lolo ni Annie.

Annie… Ano kaya ang ginagawa ng babaeng 
iyon ngayon sa itaas? Hindi kaya sa inis sa kanya 
ay inihagis na naman sa labas ng bintana ang mga 
damit niya?

Kahit ano talaga’ng gawin ni Vio ay hindi mawala 
si Annie sa isipan niya. 

“Paano kayo nakasiguro na hindi ako 
magpapabayad sa papa n’yo at tutularan din lang 
ang mga private investigators na nakuha n’yo?” 

Ngumiti ang nakatatandang babae. “You hardly 
need the money, Attorney. Mayaman ka, at may 
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iniingatan kang pangalan.”

Nagkibit-balikat na lamang si Vio. “May mag-
asawang taga-bayan na napag-alaman kong mga 
kaibigan ng mama ninyong si Glodecia. Ayon sa 
babae, biglang nagbago ang pag-uugali ng inyong 
ina mula nang magpakasal ito kay Lucas Fortaleza, 
ang inyong ama. Ang sabi nila, may naging kalaguyo 
si Gng. Glodecia noong kasal na ito kay Don Lucas. 
Pero hindi kilala ng mag-asawa kung sino ang lalaki.”

Napailing si Ana. “No. Hindi iyan totoo. My 
mother was faithful to my father.” Marahil ay iyon 
ang gusto nitong paniwalaan. Limang taon lamang 
ito nang mawala ang ina. “Hindi mapapalagpas ni 
Papa ang ganoong kataksilan kung totoo man iyon.”

“Iyon din ang ipinagtataka ng mga nakausap ko, 
Mrs. Bautista. They know your father to be a man of 
pride. Kaya hindi nila malubos maisip kung paanong 
pinalampas ng inyong ama ang gawaing iyon. 
Maliban na lang kung dahil sa sobrang pagmamahal 
ay natakot ang inyong ama na mawala ang inyong 
ina sa oras na paghigpitan niya ito.” 

“I don’t know,” usal ng babae. “Tingin mo ba, 
Attorney, malalaman pa natin kung sino ang pumatay 
sa aking ina?”
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“Gagawin ko po ang lahat kong makakaya. You 

have to understand, this is a cold case. Kukumbinsihin 
ko ang hepe sa bayan na muling pabuksan ang kaso. 
Umaasa ako na matutulungan ko kayo. Baka may mga 
na-miss sila n’ung una, baka may maalalang bago ang 
mga taong tatanungin natin ngayon. Baka may tao 
silang hindi na-interview noon na may kinalaman 
dito.” Ayaw niyang paasahin ang ina ni Annie, pero 
kapag tapos na ang isang buwan niya at wala pa ring 
magandang development, wala siyang magagawa 
kung tuluyan nang ma-shelve ang kaso.

“Maraming salamat, Attorney. Hindi na ako 
magtatagal. May pakiusap lang ako. Maaari bang 
bantayan mo si Annie? My daughter is stubborn. Pero 
kahit ganoon, alam kong maganda ang kalooban 
niya. Hindi ko siya masubaybayan kaya pakiusap, 
habang nandito siya, ikaw na lang muna ang gumawa 
n’un para sa akin. Hindi rin siya uuwi sa mansion 
kahit ano’ng pilit ng lolo niya dahil ayaw niya akong 
makasama.”

Tumango na lamang si Vio dahil hindi niya alam 
kung ano ang isasagot sa ina ng dalaga. Nag-aalala 
siyang baka maging bantay-salakay siya dahil hindi 
niya itatanggi, attracted talaga siya kay Annie.

“Maraming salamat, Hijo.”
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Pagbukas niya ng pinto ay nahulog mula sa 

paghilig sa labas si Annie. Mabuti na lamang at 
mabilis ang reflexes niya kaya nasalo niya ito at hindi 
ito tuluyang bumagsak sa sahig. 

—————

Napasubsob si Annie sa dibdib ni Vio at hindi 
niya naiwasang masamyo ang bango ng lalaki.

“What were you doing outside the door, Annie?” 
tanong ni Vio sa kanya nang makaalis ang bisita nila. 
May pilyong kislap sa mata nito. 

Kundangan ba naman kasi, umiral na naman 
ang pagka-chismosa niya, naabutan tuloy siyang 
nakikinig sa labas ng pinto ng library. She swore 
she was red all over nang mahuli nito ang ginagawa 
niyang pag-ubos sa bango nito. 

“W-wala akong ginagawa. I was about to knock 
pero naisip ko na baka sobrang importante ang pinag-
uusapan ninyo ni Ana.” 

Tumaas ang kilay ni Vio sa sinabi niya. Siguro 
ay nagtaka ito kung bakit kanina lang ay mama ang 
tawag niya sa ina pagkatapos ngayon ay Ana na. 

Who cares?

“So, bakit ka nakasandal sa pinto? Kung hindi 
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pa kita naagapan baka sa sahig ka humalik kanina 
sa halip na sa dibdib ko.” Ngumisi ito.

Mabilis niyang tinapunan ng masamang tingin 
ang guwapong abogado. Nagmistulang halo ang 
sinag ng araw na tumatama sa likod ng ulo nito. 
Lumiliwanag ang mukha ni Vio dahil sa malaking 
ngiti na nasa labi nito. Mas naging guwapo tuloy ito 
sa kanyang paningin. At ang kanyang puso, hindi 
maiwasang magsirko sa loob ng dibdib niya.

I think I’m in love, Annie thought. At dahil sa 
malapit lang siya sa binata, hindi niya naiwasang 
haplusin ang mukha nito. 

“Alam mo, kapag ganyan ka nang ganyan araw-
araw, siguradong hindi ko maiiwasang ma-in love sa 
iyo. Tell me, Attorney, inaakit mo ba ako?”

Nanigas si Vio. Ramdam niya iyon. “Stop it, 
Annie,” paanas na sabi nito.

“Stop what?”

“Whatever you’re doing, stop it.” At hinawakan 
nito ang kanyang palad na nakahawak sa pisngi nito. 
“Stop it or else…”

“Or else what? Tell me, Flavio, what are you 
gonna do if I don’t stop whatever it is you think I’m 
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doing?” she taunted.

“Paano mo nalaman ang totoong pangalan ko?”

“Para-paraan, Flavio,” nakangising sagot niya. 
Nag-text kasi si Adee, mukhang nabalitaan na ito ni 
Garnet tungkol sa sitwasyon ni Annie. 

Ang payo ng babae, basta raw huwag niyang 
tatawaging Flavio si Vio ay magkakasundo sila ng 
lalaki. Siyempre, kung ano ang ayaw nito, iyon ang 
gagawin niya.

“Alam mo bang isang napakalaking kasalanan 
ang tawagin ako sa pangalang ’yan?”

“Hindi. Pakialam ko kung kasalanan iyon? I like 
your name. Masarap bigkasin.”

“May parusa sa mga tumatawag sa akin ng Flavio. 
Kahit pamilya ko hindi ako tinatawag sa pangalang 
iyan.”

“Eh, bakit ka pa pinangalanang Flavio kung di ka 
rin lang tatawaging ganoon?” makulit niyang tanong.

“Basta.”

“Flavio,” ulit niya.

“I’m telling you, Annie, you wouldn’t want to 
suffer the consequence.”
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Na-challenge siya. Ano kayang parusa ang 

ipapataw nito sa kanya sakaling ulit-ulitin niya ang 
pagtawag dito ng Flavio? 

The little devil in her won the battle. “Flavio,” 
ulit pa niya.

“Annie—” Hindi na naituloy ni Vio ang balak 
sanang sabihin nito nang matuon ang pansin sa mga 
labi ng dalaga. 

Nagbunyi ang kalooban ni Annie nang matagpuan 
ang sarili na hinahalikan ni Vio. Kung halik na kasing-
tamis nito ang parusa niya sa bawat pagbanggit sa 
pangalang iyon, aaraw-arawin niya ang pagtawag 
dito ng Flavio.

“Flavio,” mahinang usal niya nang tapusin 
nito ang halik na pinagsasaluhan nila. Hindi niya 
namalayang nahapit na pala siya nito sa baywang at 
nakapulupot na ang kanyang mga braso sa leeg nito.

“If you think I will kiss you again, you’re 
mistaken.” Binitiwan siya nito. Lumayo ito sa kanya 
at mataman siyang tinitigan. 

Habol ni Annie ang hininga. Alam niyang bukod 
sa init ng pinagsaluhan nila ay may iba pang dahilan 
kung bakit hirap siyang sumagap ng hangin. Nasaktan 
siya sa sinabi ni Vio. At lalo siyang nasaktan sa sunod 
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pang sinabi nito.

“Stay away from me, Annie,” he said. 

“You don’t mean that, Vio.”

“I mean it. It’s for the best.”

Pumikit si Annie para kalmahin ang sarili dahil 
malapit nang bumigay ang kanyang mga luha. Minsan 
na nga lang siyang magkainteres sa lalaki, bokya pa 
ang kalalabasan. Pero hindi siya magpapatalo. She 
would fight for her feelings.

“Sa tingin mo, mapapalayo mo ako sa ’yo? 
Think again, Attorney, dahil hindi ako basta-basta 
sumusuko. Kung kailangan kong ligawan ka para 
lang mapansin mo ako, gagawin ko,” deklara niya.

“You don’t have to do that. Napansin na kita. 
Problem is, I don’t mix business with pleasure. 
Aaminin ko sa ’yo, attracted talaga ako sa ‘yo. You’re 
beautiful, sexy, and smart.”

“So, ano’ng problema?” tanong niya.

“Trabaho ang ipinunta ko rito. At kung inaakala 
mong magtatagumpay ka sa balak mo, Miss Bautista, 
nagkakamali ka. I intend to resist you every single 
time, in every way. Asahan mo iyan.”
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Balak lang talagang sindakin ni Vio si Annie para 
maisipan nitong dumistansya sa kanya. Hindi na kasi 
siya natutuwa sa epekto nito sa kanya. Nang haplusin 
ng dalaga ang kanyang pisngi ay naroon na naman 
ang kakaibang kuryenteng naglalaro sa himaymay 
ng kanyang katawan.

Wala siyang plano na halikan ito pero nang 
bigkasin ni Annie ang buo niyang pangalan, tila ang 
sarap pakinggan buhat dito. Hindi niya naiwasang 
titigan ang mapupulang labi ng dalaga. Her lips were 
inviting him for a taste. Kaya pinagbigyan niya ang 
sariling tumikim.

It was pure heaven. 

Sa wakas ay bahagyang napagbigyan ng halik 
na iyon ang pananabik niya mula nang unang 
mabistahan niya si Annie. 

But one kiss was not enough. Nakakalasing ang 
mga labing iyon. Para siyang teenager na nalango sa 
alak o droga. He wanted more than a taste. 

Buti na lang at natauhan siya. Kaya pinili niyang 
layuan ang dalaga. 

4
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“But you kissed me,” giit ng dalaga.

“Yeah, so?”

“Wala man lang epekto iyon sa ’yo?” 

“Don’t tell me you’re affected by it?” tanong niya.

“And if I was?”

“It’s just a kiss, Annie. It shouldn’t affect you that 
much.” Pilit niyang itinago ang katotohanang si Vio 
man ay apektado ng halik na pinagsaluhan nila.

“Hindi ako katulad mong manhid, Vio. Kung 
para sa iyo wala lang iyon, sa akin ay hindi. Simula 
pa lang ay nahalata mo na sigurong gusto kita. Kaya 
huwag mong sabihin sa akin na huwag maapektuhan 
sa halik mo. Dahil hindi ko kayang gawin iyon,” saad 
nito pagkatapos ay tumalikod at nagtungo sa kuwarto 
nito.

He sighed and ran his fingers through his hair. His 
work should be his priority, but it was getting harder 
to concentrate on it with Annie around. 

For Pete’s sake, hindi siya santo!

—————

“Ano’ng ginagawa mo d’yan?” tanong ni Vio kay 
Annie nang abutan niya itong nakasampa sa isang 
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hagdan at may hawak na martilyo at pako. Pilit nitong 
inaabot ang isang bahagi ng kisame. 

“Ano sa tingin mo?” sagot nitong hindi man lang 
siya sinulyapan. Patuloy ito sa pagpukpok sa kisame. 
Dahil sa tayo niya ay nabistahan niya ang kabuuan 
ni Annie. 

Maikli ang shorts na suot nito kaya litaw ang 
mahubog na mga binti at hita ng dalaga. Medyo may 
kaluwangan ang T-shirt nito kaya nasipat niya ang 
dibdib ni Annie. Napamura siya nang di oras dahil 
sa reaksyon ng kanyang katawan dito. 

Napalingon si Annie sa narinig, dahilan para 
ma-out balance ito sa hagdan. Nahigit ni Vio ang 
kanyang hininga. Mabilis niyang nasalo ang nahulog 
na dalaga. Nasamyo niya ang mabining amoy nito. 
Kiniliti niyon ang kanyang buong katawan. 

Napasinghal si Vio.

“Ikaw pa ngayon ang galit? Kasalanan ko ba kung 
ginulat mo ako kaya ako nahulog sa hagdan?” balik 
nito sa kanya. Nakatitig at nanlilisik ang mga mata 
nito sa kanya.

“Oo, kasalanan mo. Ka-babae mong tao kung 
anu-ano ang naiisip mong gawin na dapat lalaki ang 
gumagawa.” 
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“Bakit, maaasahan ba kitang gawin ang mga 

gusto kong gawin?” Nagpumiglas na ito sa kanyang 
mga bisig kaya ibinaba na niya ito. “Maghugas nga 
ng pinggan hindi mo magawa…” 

Napailing na lang si Vio. Mahirap talagang 
ispelingin ang mga babae, lalo na ang babaeng ito. 

“Tell me, ano ba kasi ang ginagawa mo?”

Inirapan siya nito. “Naglalagay lang ako ng 
sabitan. Gusto ko kasi may wall clock dito sa kitchen.”

“Ako na ang bahala, Annie. Manghihiram ako ng 
electric drill sa mansion, mas maganda kung iyon ang 
gagamitin at hindi martilyo.” Nilampasan na niya ang 
dalaga para magtungo sa kanyang kuwarto. 

 “Saan ka na agad pupunta?” habol ni Annie.

“Away from you. Nanganganib ako sa iyo.”

“You can’t stay away from me and you know it. 
Pahihirapan mo lang ang sarili mo, Vio. I can feel 
the sexual attraction between us. Kung ako sa iyo 
pagbibigyan ko ang sarili ko.” 

Nilingon niya ang babae. “You don’t know what 
you’re asking, Annie. Kaya tumigil ka na.” 

“Ano ba ang kailangan kong itigil?” 
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“Lahat ng sexual advances mo sa akin. Hintayin 

mong ang lalaki ang gumawa n’un sa iyo.” Matapos 
sabihin iyon ay dumerecho na siya sa kanyang 
kuwarto, nakalimutan na ang gagawing pag-inom 
sana ng tubig sa kusina. 

Pero bakit nga ba niya sinabi iyon sa dalaga? 
Hintayin na ang lalaki ang gumawa ng mga bagay 
na iyon dito? Ibig bang sabihin, kung maghihintay si 
Annie ay maaasahan nito ang pagsuko niya?

No. Hindi ’yun mangyayari.

—————

Sa inis ay nagsumbong si Annie sa kaibigang si 
Adee sa telepono. Asawa ito ng pinsan ni Vio na si 
Rome Madrigallo. 

“Nakakainis siya, Adee. Para namang gigibain ko 
nang tuluyan ang bahay na ito samantalang gusto ko 
lang naman maglagay ng isang pako.” 

“Annie, you should be more careful. You live in a 
glass house. Hindi ka dapat basta-basta nagpupukpok 
d’yan. Saka mas interesado ako d’un sa latter part ng 
kuwento mo,” ani Adee sa kabilang linya.

Natigil ang kanyang paghihimutok. “Which 
part?”
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“The part where he kissed you,” ani Adee.

“Oh, that.” Pinamulahan siya ng mukha nang 
maalala ang halik na iyon. 

“Ano na? Details, Friend, I want details,” 
pamimilit nito.

“Mas maganda siguro kung sa ’min na lang iyon.”

“Ngayon ka pa nahiya? Akala ko ba determinado 
kang magpapansin sa kanya? Bakit ngayon naduduwag 
ka?”

“Iba pala kasi kapag nariyan na. I can’t think 
straight kapag malapit siya kaya minsan dinadaan ko 
na lang sa pagbibiro. Minsan gumagana naman iyong 
plano ko na akitin siya. Pero mas gusto kong iniinis 
siya, kaya tinatawag ko siya sa buong pangalan niya.”

“Annie!” bulalas ng kausap.

“Bakit ba?”

“Alam mo bang ayaw na ayaw ni Vio na tinatawag 
sa buong pangalan niya?”

“Yeah, sinabi niya sa ’kin. May katapat pa nga 
raw parusa, eh.”

“You seem to like the punishment, though,” Adee 
teasingly said.
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Napangiti siya. Yes, she liked it so bad. 


