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“I still think you are making a mistake, Allie.” From 
behind the desk of the editor-in-chief of Diva, a 
fashion magazine, pinakatitigan si Allie ng boss at 
mentor niyang si Yunice—a power suit-wearing, 
bespectacled woman na mahigit isang dekada nang 
wala sa kalendaryo pero hindi iyon mahahalata ng 
kahit na sino. 

According to Yunice, power is the fountain of 
youth. Isinisimbolo maging ng opisina nito ang 
lawak ng impluwensya ng babae sa publishing at 
maging sa business community, framed certificates 
and recognitions left and right. 

“Maybe. Pero gusto ko pa ring subukan.” Inulit 
niya lang ang sinabi niya rito fifteen days ago nang 
mag-file siya ng resignation bilang isang sa mga 
editors ng Diva. “It’s time for progress.” 

Natawa si Yunice pero walang saya sa halakhak 
nitong iyon. Aminin man nito o hindi ay alam niyang 
mami-miss siya nito. “Progress nga ba? Sinong 
naghahanap ng progress ang magre-resign bilang 
editor ng isang sikat na sikat na magazine para 
maging fiction writer? You are saying goodbye to a 

1



Lovers From Lonelyhearts.com - Ramonna Alvarez
fat paycheck and a stable job, Allie.”

Napangiwi siya. Isa rin iyon sa mga konsiderasyon 
niya. Plus the glamour, of course. For a while ay 
umikot ang mundo niya sa piling ng mga pinakasikat 
na celebrities at socialites. Nakakalasing na mundo 
iyon dahil punong-puno ng fashion, intriga, kabi-
kabilang parties at fame na rin. 

Pero nagising na lang siya isang araw na hindi 
na siya masaya. May gusto siyang ibang bagay. She 
wanted what she wanted when she was a Mass 
Communication fresh grad—to write novels. 

Nagsimula siyang malunod sa attitude problem na 
common flaw ng karamihan ng mga sikat. Hanggang 
umabot sa puntong na-burnout na lang siya. 

“I want to write, Yunice.” Sa tagal ng pagkakaibigan 
nila ay isa si Allie sa kakaunting tao na nakakatawag 
sa first name nito. “At alam ko naman na hindi 
magiging madali. I’m almost thirty. Kung tutuusin, 
job stability dapat ang hinahabol ko at hindi ang 
tinatagurian mong pipe dream. Maybe Jackson is 
right,” tukoy niya pa sa kaibigang stylist ng Diva. 
“Baka nga quarter-life-crisis lang ito. But I will never 
know unless I try and I don’t want this to hunt me 
forever.” 
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Napabuntong-hininga si Yunice. “Then perhaps 

you can put that in writing and come up with the next 
bestselling book.” Sa pagkakataong iyon ay napangiti 
na ito. “Gawin mong vampires ang bida.”

“Right.” Napangiti na rin siya. “’Tapos gagawan 
ko ng ka-love triangle na werewolf.”

“How Twilight of you.” Napahalakhak na ito. 
Isang bagay na hindi nito madalas gawin. “You always 
know how to crack me up, Allie. Mami-miss kita.”

Ramdam niya ang pagharang ng kung ano sa 
lalamunan. “I-I will miss you too.” 

Ang pinakamahirap sa ginawa niyang desisyon 
ay ang pag-iwan sa mga taong nagsilbing ikalawa 
niyang pamilya sa mga nakalipas na taon. Magkikita-
kita pa rin naman sila, pero alam niyang hindi na iyon 
magiging katulad ng dati. Change is scary. 

Nag-ring ang phone extension sa desk ni 
Yunice at pareho nilang alam na hudyat na iyon ng 
pamamaalam nila sa isa’t isa. 

“I’ll go now,” sabi niya na tinanguan lang nito 
bago sagutin ang tumatawag.

Mabigat ang mga hakbang ni Allie pabalik sa 
halos bakante nang workstation na panay cork pins 
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na lang ang natira. Matagal-tagal niya nang desk 
iyon. Nakapatong doon ang Prada bag niyang regalo 
ni Yunice noong nakaraang Pasko. Si Jackson na ang 
naghatid ng ibang mga gamit niya sa condo kanina. 
Kinuha niya ang bag at sinulyapan ang desk sa huling 
pagkakataon. 

Goodbye, pamamaalam niya sa isip. 

The office was almost empty dahil nakauwi na 
ang karamihan sa mga empleyado. May farewell 
party pa ang mga iyon sa kanya kanina. Payday Friday 
din kasi kaya siguradong may kanya-kanyang events 
ang mga iyon na dadaluhan at malamang na kaliwa’t 
kanang invitations din. Iyon lang siguro ang hindi 
niya mami-miss dahil hindi siya mahilig sa nightlife. 
She would rather stay home and write stories. 

But the goodbye was for all the memories and 
the people she wouldn’t be seeing as much starting 
tomorrow. Lilisanin na kasi ni Allie ang mundo 
ng mga ito para pumasok sa panibagong mundo. 
Sumakay siya ng elevator at bumaba sa parking lot. 
Her red Vios was waiting for her there.

Mula sa opisina ay wala pang labinlimang 
minuto bago niya narating ang bakante ring condo. 
Fully-furnished na iyon nang mapasakamay ni Allie 
dahil nagmamadaling umalis ng bansa ang sikat na 
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teen actress na may-ari niyon dati. Nabuntis kasi at 
umiwas sa intriga. The said teen actress’ loss was 
evidently her gain. At home na at home kasi siya roon 
kahit noong unang araw niya pa lang. 

The one-bedroom condo had a high-ceiling that 
was giving it the illusion of more space. The place 
was still a little cramped though dahil bukod sa mga 
furniture na inabutan niya roon na panay pastel ang 
kulay ay idinagdag pa niya ang mga gamit mula sa 
inuupahang townhouse dati. She was a pack rat kaya 
hirap siyang magtapon ng mga gamit kahit hindi 
niya na kailangan. Ultimo exams at quizzes niya 
noong college ay nasa kanya pa. Isama pa lahat ng 
mementoes na naipon through the years.

Ang tingin niya sa bawat gamit ay hindi lang 
basta gamit kundi alaala. People could let go of things 
easily but not memories. At lahat ng memories ni 
Allie ay gagamitin niya para makapagsulat ng isang 
nobelang huhukay sa memories na mayroon ang 
ibang tao. Dapat ay relatable dahil aanhin ng reader 
ang isang kuwentong walang koneksyon sa buhay o 
sa pagkatao nito?

May ideya na siya kung ano’ng isusulat niya at 
kung saang publishing company niya iyon ipapasa. 
May sister company ang publisher ng Diva na 
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nagsimulang mag-publish ng fiction last year at iyon 
ang target niya. Nakapag-inquire na nga si Allie 
na hindi naman naging mahirap dahil ka-close at 
classmate niya sa high school dati ang isa sa mga 
editors doon.

She showered and was in bed in less than an hour. 
Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Bukas 
ay gigising siya na hindi na nagmamadali dahil baka 
ma-late siya sa trabaho. Wala na ring prima donna 
star na magde-demand sa kanya ng kung anu-ano. 
Kung may deadline man siya ay self-imposed lang 
iyon at walang mabubuwisit sa kanyang katrabaho 
kung hindi niya man ma-accomplish on time. Bago 
matulog ay isa-isa niyang inisip ang lahat ng nag-
contest sa desisyon niya.

“Quarter-life crisis lang ’yan, Allie. Bakasyon ang 
kailangan mo at hindi bagong trabaho.” Iyon ang 
deklara ng friend niyang bading na si Jackson isang 
maulang hapon habang nasa Starbucks sila. Kay 
Jackson niya unang binanggit ang desisyon niya. 

And she tried to have a long vacation too. Pero 
dalawang araw pa lang siyang nagbababad sa Boracay 
ay gusto niyang lumipad pabalik ng Manila para 
ituloy ang desisyon niya. Hindi binago ng bakasyon 
ang isip ni Allie kundi pinagtibay pa iyon. 
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“You can write fiction and still keep a full-time job.” 

Iyon naman ang sabi ng mommy niya na accountant 
sa London. Nasa high school pa lang siya ay nandoon 
na ito at alam niyang kung ito ang masusunod ay 
gusto nitong doon na lang siya magtrabaho. Pero 
masaya kasi siya sa Pilipinas. Nandito ang buhay niya.

But she tried her mother’s advice too. Pagkagaling 
sa trabaho ay pinipilit niyang magsulat ng at least 
isang chapter. Kapag wala naman silang trabaho ay 
pinilit niyang triplehin iyon. But it was extremely hard. 
Hindi kaya ng utak niya na mag-compartmentalize. 
Kapag nagtatrabaho siya para sa Diva ay nahihirapan 
siyang maibalik ang mood para magsulat. Kapag wala 
naman siyang trabaho, pakiramdam niya ay nade-
defeat ang purpose ng dalawang araw na pagsusulat 
dahil nabibitin lang siya. Kahit gusto niya pang 
ituloy-tuloy iyon ay may trabaho na siya pagdating ng 
Monday. She couldn’t stand only writing on weekends 
when she wanted to write all week long. Umabot na 
talaga sa puntong kailangan niyang magdesisyon and 
she chose writing.

Writing was her first love. Ang first love, talaga 
yatang hindi malilimutan.

“You’re saying goodbye to a fat paycheck and a 
stable job…” sabi nga ni Yunice, bagay na hindi niya 
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rin puwedeng i-contest dahil totoo iyon.

Magagamit ni Allie  ang savings para siguraduhin 
na hindi naman siya mamumulubi habang 
nagsusulat. Ang ibig sabihin ng pagiging adult ay may 
reponsibilidad siyang magbayad ng bills at hangga’t 
maaari ay ayaw niyang humingi ng tulong sa kahit 
na sino. 

Still. Magiging full-time writer siya simula bukas 
at wala nang makakahadlang doon. 

—————

Nakamasid lang si Lorde sa bunsong kapatid na 
si Kyle. Kumakain sila ng dinner pero hindi nito halos 
nagagalaw ang pagkain nito. Seafood ang paborito 
nito at panay seafood ang nakahain pero wala pa rin 
itong gana.

“Eat more, Kyle,” sabi niya rito sa ikasampung 
pagkakataon na yata sa gabing iyon. 

“I’m eating,” sabi naman nito na ginugutay-gutay 
lang ang fish fillet. 

Napabuntong-hininga si Lorde at inasikaso na 
ang sariling pagkain. Dalawa lang silang magkapatid 
at mula nang mamatay ang mga magulang nila 
sa isang car accident ten years ago ay siya na ang 
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tumayong magulang nito. Kyle was a good brother 
and a good person. Magkasangga sila nito sa lahat 
ng bagay kahit pa magkaibang-magkaiba sila. 

Physically ay mas bulky at matangkad siya 
kaysa kay Kyle. Nagmana kasi siya sa daddy nila na 
dating PBA star. Sa mommy naman nila nagmana 
ang kapatid niya na payat at mas maliit sa kanya. He 
was outgoing, Kyle was socially awkward. Mahilig 
siyang lumabas at mag-travel, samantalang inuubos 
nito ang maghapon sa loob ng opisina at dederecho 
na sa bahay pagkatapos. Hindi siya nawawalan ng 
girlfriend, samantalang nakakaisang nobya pa lang 
ito.

And that girl broke his brother’s heart so bad that 
most of the time, Kyle seemed like a different person.

Pinerahan lang ang kapatid niya. Nang 
mahuthutan ay iniwan na lang ito basta-basta 
pagkatapos pagsalitaan ng masasakit na bagay na 
dumurog nang husto sa pagkatao nito. Nalaman lang 
ni Lorde ang totoo nang maghiwalay na ang mga ito 
at ikuwento sa kanya ng kapatid nang pautay-utay 
ang nangyari. 

His brother was a weakling and he was not 
happy about it. Pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi 
niya na ito ipaghihiganti. Si Kyle lang ang nag-iisa 
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niyang pamilya. So nobody messes with his brother 
and gets away with it. Lalo pa at kahit ilang buwan 
na ang nakakalipas ay parang hirap na hirap pa rin 
itong maka-recover. His brother needed closure at 
pakiramdam niya ay kailangan niya rin iyon. It would 
happen after his revenge.

Matapos magpanggap na kumain ng dinner ay 
nagsabi na itong matutulog na. Ayon sa therapist nito 
ay wala pa rin daw masyadong progress si Kyle at 
nararamdaman niya iyon. Kaya nga habang tumatagal 
ay lalo siyang nagiging vindictive. Matapos ang ilang 
sandali ay pumunta na rin si Lorde sa sariling silid. 
Hindi para magpahinga kundi para planuhin ang 
gagawin niya. 

Ang umaga ay para sa pag-aasikaso sa negosyong 
naiwan ng mga magulang at ang gabi ay para sa 
pagpaplano ng paghihiganti. Pero kabubukas niya pa 
lang ng laptop ay naistorbo na siya kaagad ng pagri-
ring ng cellphone.

“Hey Lorde, I’m in town. Can we have dinner?” 
Si Charlotte iyon na isa sa mga ex-girlfriends niyang 
nakabase na sa US pero tuwing nagbabakasyon ay 
binabalik-balikan siya.

“Alam naman nating pareho na hindi dinner ang 
gusto mo,” sabi niya at napatawa lang ito. “I’m sorry, 
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Charlotte, but I’m kinda busy. Raincheck?”

“Your loss, baby,” she giggled, hanging up.

Buong buhay na talaga nilang magkapatid 
ang naapektuhan sa nangyari rito. Hindi kasi siya 
makapag-concentrate sa kahit na ano, not even girls, 
habang hindi niya naisasagawa ang paghihiganti. 

He sighed and opened a browser. Ang una niyang 
binuksan ay ang email account niya sa Google kung 
saan nag-setup siya ng alert para sa kahit na anong 
match ng pangalan ng babaeng iyon na susulpot 
online. Disappointment lang ang dulot niyon sa kanya 
dahil so far ay maling tao ang nakikita niya roon. 
Puro kapangalan lang ng babae.

May isang caregiver sa Canada na halos lola na. 
Iyong isa naman ay transgender na taga-Cavite. Iyong 
iba ay mga foreigners. Nag-hire na si Lorde ng private 
investigator pero wala ring nangyayari. Araw-araw ay 
lalong nade-depress ang kapatid niya at araw-araw 
ay lalo lang siyang napu-frustrate. 

Walang madali sa paghihiganti lalo na at wala 
siyang paghihigantihan. Parang naglaho mula sa 
earth ang babae at mas madaling isipin na isa lang 
iyong figment ng imagination ni Kyle. It didn’t help 
that the woman was smart. Sinigurado nitong walang 
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hawak na picture ang kapatid niya dahil ito raw 
mismo ang nag-delete ng pictures ng mga ito online 
at maging sa cell phone ni Kyle. Parang professional 
swindler talaga ang dating nito. 

Hindi malinaw sa kanya kung paano nito nagawa 
ang mga iyon na hindi man lang nagdududa si Kyle. 
Hindi niya rin alam kung gaano katotoo ang ibang 
sinabi ng babae sa kapatid niya. Katulad ng editor daw 
ito sa isang magazine at nag-iisang anak. Nasa abroad 
din daw ang magulang nito kaya hindi maipakilala 
kay Kyle. His brother refused to be specific, ni ayaw 
nitong sabihin kung saang magazine o kung ano ang 
dating address. Tingin ni Lorde ay dahil mahal pa rin 
nito ang babae. 

Pero sa puntong iyon ng kuwento ay gusto niya 
nang kutusan ang kapatid. Sa panahon ngayon na 
ang dali nang makipag-chat sa kahit na sinong tao 
sa kahit na saang panig ng mundo ay napaniwala 
pa rin ito sa mga kasinungalingan. His brother was 
naïve and in love and the bitch took advantage of it.

“Sir, naku, Sir!” Binulabog siya ng sunod-sunod 
na katok ng maid na si Glenda. Medyo mali-mali ito 
at kakukuha niya pa lang sa agency kaya madalas 
nakakagawa ng kasalanan. Pero masipag naman at 
mapagkakatiwalaan kaya binibigyan niya pa rin ng 
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pagkakataon. 

“Ano ’yon?” Medyo iritableng sagot ni Lorde. 
Kung anuman ang kabulastugang ginawa nito ay 
wala siyang panahon at pasensya para rito ngayon.

“Si Sir Kyle po, nagpakamatay…”

Tila isang masamang panginip para sa kanya 
ang mga sumunod na nangyari: finding his brother 
unconscious on his bed, the doctor saying that it was 
drug overdose, his brother waking up a couple of 
hours later and blaming Lorde for taking him to the 
hospital. Dapat daw ay hinayaan niya na lang itong 
mamatay. 

Natriple ang determinasyon niyang mahanap at 
mapaghigantihan ang babae. 

Kung nasaan ka man Allison Lopez, I’m coming 
for you, pangako niya sa sarili. 
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Nabubuwisit na si Allie dahil natuklasan niya ang 
isang bagay na akala niya dati ay kayang-kaya niyang 
i-handle: Hindi pala talaga madali ang maging writer. 
Sa katunayan ay may isang buwan na siyang wala 
halos naisusulat. Madalas ay nakatunganga lang siya 
sa harap ng laptop at nakikipagtitigan sa kumikindat 
na cursor. 

Pathetic, really. 

Noong pinaplano niya ang bagong career ay 
hindi niya na-anticipate na magiging ganoon pala 
talaga kahirap mag-isip ng isusulat. She had tons of 
ideas. 

May fantasy kung saan isang teenager na lalaki 
ang nagta-time travel para iwasan ang pagpatay rito 
ng isang evil sorcerer. Ang problema ay nahihirapan 
siyang gawin ang point of view from a teenage boy. 
Kaya binago niya iyon at ginawa niya teenager na 
babae ang bida pero parang hindi na sumakto sa plot 
na naisip niya. Iba kasi talaga ang karakter ng babae 
sa lalaki. Different quirks, different everything.

Mayroon ding mystery kung saan may isang 
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nagpakamatay sa unahan ng nobela at naisip niyang 
i-introduce ang limang miserableng characters para 
pagpilian ng reader kung alin sa lima ang nag-
suicide. Okay naman sana ang point of view dahil sa 
pagkakataong iyon ay sinigurado niyang kaedad niya 
halos ang mga characters at may mga trabaho iyon 
na pamilyar sa kanya. Nakakailang chapters na rin 
siya nang ma-realize niya kung ano ang problema. 
Hindi pala compelling ang nobela niya. Kung siya ang 
reader ay hindi siya mahu-hook at maku-curious na 
alamin sa ending kung tama ang hula niya. Actually, 
kung siya ang reader ay ididispatsa niya ang libro 
after the first chapter. 

So she decided to switch to horror. Nag-
DVD marathon siya ng horror films at series para 
magkaideya kung ano ang isusulat hanggang isang 
gabing bumabagyo ay nagsimula siyang magsulat 
ng isang nobelang tungkol dalawang kampo ng 
zombies na naglalaban para pagharian ang mundo 
at ang sangkaterbang mortal casualties na magiging 
resulta niyon. But the plot became too complicated. 
Hanggang pakiramdam niya ay hindi niya na kayang 
i-justify ang mga isinusulat niya. Parang ang daming 
nangyayari sa story na mismong si Allie ay hindi niya 
kayang i-convince na posible.

Sa huli ay marami siyang nasimulan pero walang 
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siyang natapos maski isa. She felt like a failure. 
Somewhere out there is a plot that she could write 
well. Iyong tamang point of view, genre at characters. 
Feeling niya kapag natapos niya na ang unang nobela 
ay hindi na magiging kasing-hirap ang mga susunod 
pa. The first novel was the most formidable mountain 
standing on her way, her Mount Everest.

The hardest part was always the beginning. Kahit 
mga interns sa ospital o nag-o-OJT sa iba’t ibang 
kompanya. Lahat ng mga bagong empleyado na may 
bagong trabaho ay nangangapa talaga. 

“So, blangkong MS Word ang ka-love affair 
mo day in and day out?” Iyon ang sabi sa kanya ni 
Jackson nang magkita sila nito at mag-vent out siya ng 
problema. Naka-break lang ito kaya sa pinakamalapit 
na Starbucks na lang sila. Jackson looked a lot like 
the showbiz talk show host Boy Abunda, pero may 
kaunti pang buhok. He looked so well-put together 
and busy. Naka-necktie pa ito. Parang gusto niya tuloy 
mainggit. She was neither.

“Hindi naman blangko… may laman naman 
kahit papaano.” She took a sip of her hot chocolate. 

“Pero hindi mo tinatapos?” Ni hindi ginagalaw 
ni Jackson ang frapuccino nito. 
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“Correction, hindi ko matapos. Magkaiba ’yon.”

“Bumalik ka na lang kasi sa Diva,” giit nito. “We 
hate the new editor, masyadong matino. Parang 
hindi magre-resign para magsulat ng fiction na hindi 
matapos-tapos.”

Inirapan ito ni Allie. “Kainis ka.”

“Back at you,” pabirong sabi nito pero nagseryoso 
rin pagkatapos. “Baka may plot na mas gusto mong 
isulat kaya ganyan ka ngayon.”

“Like what?”

“Baka love story.”

Nakatikim na naman ito ng panibagong irap 
galing sa kanya. “Wala ako ni kapiranggot na lovelife. 
Saan naman ako kukuha ng inspirasyon para magsulat 
ng love story?”

Her last relationship was half a year ago. Isang 
indie film director na apparently ay mas gustong 
i-pursue ang passion nito sa film-making kaysa ang 
passion nito para sa kanya. Nasa France na ito ngayon 
at balita niya ay namamayagpag doon. 

Inilahad ni Jackson ang kamay nito. “Here, there 
and everywhere. Creative writing has to be creative, 
right? Eh, ano ba ang best friend ng creativity? 
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Resourcefulness, right?”

Natigilan siya at napaisip. In fairness kay Jackson 
ay may punto ito. Nagkaroon din siya bigla ng ideya. 
Gagawa siya ng love story na nabuo dahil sa isang 
dating site. “Alam mo, minsan talaga may silbi ang 
friendship natin.” That’s her way of saying thank you.

“Alam ko na ’yan. That’s why I keep you close,” 
pakli nito. It’s his way of saying you’re welcome. 

Pagkauwing-pagkauwi ni Allie ay isinagawa niya 
na rin ang plano. Maghahanap siya ng dating site at 
gagawa ng profile doon. Ang mga ma-e-experience 
niya sa dating site na iyon ay ii-incorporate niya sa 
gagawing nobela. Wala man siyang current love life 
ay ma-e-experience niya pa rin ang mga bagay-bagay 
nang first hand. 

One dating site stood out from the rest, 
Lonelyhearts.com ang tawag doon. At sa lahat ng 
nakita ni Allie ay iyon lang ang mukhang classy. Hindi 
iyon nagre-require ng kung anu-ano. Mahigpit ang 
administrators sa mga rude, discriminating o kahit na 
anong uri ng pambabastos. Mukha ring matitinong tao 
ang nandoon base na rin sa mangilan-ngilang profiles 
na nakikita niya. Siyempre ay duda rin siya kung one 
hundred percent totoo ang lahat ng impormasyon, 
pero may mga nakita siyang negosyante, engineer at 
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veterinarian. Before midnight, nakagawa na rin siya 
ng profile niya. Pinakanatagalan si Allie sa description 
ng taong gusto niyang maka-date dahil iyon ang 
magpi-filter ng mga ima-match sa kanya ng dating 
site. The best she could come up with was:

A gentleman who is willing to take chances.

—————

Nakatunganga si Lorde sa Lonelyhearts.com at 
nag-iisip ng gagawing profile. Kyle let slip that he met 
that Allison through a dating site. Kaya naman lahat 
ng dating sites ay plano niyang salihan. He would post 
his own picture but would create a fake personality. 
Perhaps a different name too. Kung nagawa ng Allison 
na iyon na makapanloko gamit ang istilong iyon sa 
kapatid niya, maybe she’s bound to do it again. 

“You should stop doing this, Lorde,” komento 
ng best friend niyang si Ynez. Nakahiga ito sa kama 
niya at nababalutan lang ng comforter ang hubad na 
katawan. 

He was sleeping with her. No strings attached. As 
far as he was concerned ay hindi iyon nakakaapekto 
sa pagkakaibigan nila. 

“Stop what?” He typed the name he invented—
Sherlock Enriquez. Mag-iimbestiga na rin lang siya, 
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gagamitin niya na ang pangalan ng isa sa pinakasikat 
na investigators sa mundo ng literature. 

“You know what, na-o-obsess ka na diyan sa 
Allison na ’yan. For all you know, nakaalis na ’yan 
ng Pilipinas. Matagal na. Ni hindi mo nga alam kung 
’yon ang totoo niyang pangalan.”

“The PI said no Allison Lopez left the country for 
the last three months.”

“Still,” giit nito. “Obsess ka pa din. Ni hindi 
ka na nga makapagtrabaho nang maayos dahil sa 
kakahanap sa kanya.”

Nilingon niya ito. “Niloko niya ang kapatid ko. 
Kyle tried to kill himself because of her. I can’t just 
do nothing.”

Bumangon si Ynez. Wala itong pakialam kahit 
naka-birthday suit lang ito. “Hindi naman namatay si 
Kyle.” Niyakap siya nito mula sa likuran. “And what 
happens if you find her?”

Napatiim-bagang si Lorde. “’Yong ginawa niya 
sa kapatid ko, gagawin ko din sa kanya.”

“Like?”

“I’ll make her fall in love with me at kapag 
mahal na mahal niya na ako, iiwan ko din siya. Kahit 
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swindler, kayang ma-in love nang totohanan. Malakas 
din ang kutob ko na scam lang ang lahat, so I will 
also look for evidence so we could take it to court.”

“’Yan na yata ang pinakabaliw na ideyang narinig 
ko.” Dumausdos ang kamay nito pababa sa tiyan niya 
at patuloy pang bumaba iyon.

Pinigil niya ang kamay nito bago pa iyon mapunta 
sa kung saan. His appetite for sex was not the same 
as before, his appetite for revenge however… mas 
naging intense pa yata. “I will be dealing with a crazy, 
manipulative, scheming woman. I have to be a little 
crazy too.”

Dinig ni Lorde ang pagbuntong-hininga ni Ynez at 
sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang bumalik 
na ito sa pagkakahiga sa kama niya. “Huwag ka lang 
gagawa ng kahit anong ilegal.”

Napangiti siya. “Walang ilegal sa pagwasak ng 
puso at buhay ng isang tao.” Binalingan niya ulit ang 
ginagawang profile at nagdagdag ng ilang pekeng 
impormasyon sa profile niya. “Come to think of it, I’m 
not even sure if she’s human. Para siyang monster.”

Dinig niya ang mataginting na tawa ni Ynez. 
“Kung magsalita ka parang wala kang pinaiyak na 
maraming babae.”
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Siya naman ang natawa. “Wala akong niloko na 

kahit na sino. Alam nila ang pinapasok nila simula 
pa lang.”

“Namin,” pakli ni Ynez, isinali nito ang sarili. 
“Alam namin ang pinapasok namin simula pa lang. 
Ang problema, may iba sa amin na nagiging tanga 
dahil sa pagmamahal sa ’yo. Some women can be 
stupid.”

Napailing siya. “Thank God, you’re not stupid.”

There was a brief pause and then she said. 
“Oo nga.” Nanahimik ulit ito nang ilang saglit bago 
muling nagsalita. “Kailan ka kaya magiging ready sa 
commitment?”

Sinulyapan niya ito. “Seriously? Ngayon talaga 
natin pag-uusapan ’yan?”

May kakatwa sa expression ng mukha nito na 
hindi niya ma-determine kung ano. “Bakit hindi? I’m 
just curious. Ang tagal mo nang walang seryosong 
relasyon. The last one was—”

“High school.” Napahawak si Lorde sa batok. 
“At pareho nating alam na hindi ’yon nagtapos nang 
maganda.” Ang una’t huling babaeng sineryoso niya 
ay si Kathleen. Nabuntis niya ito. Inilayo sa kanya ng 
mga magulang at dinala sa US. Nabalitaan niya na 
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lang na nagpa-abort ito roon. She never came back. 
Kung si Kyle lang siya, baka nag-overdose na rin 
siya ng pills. But he was Lorde and he’s tougher. He 
became upset for a few days, drank liquor like there’s 
no tomorrow, charged it to experience and made sure 
that no woman could ever hurt him like that again.

“Parang affected ka pa din,” komento ni Ynez. 
She was studying his expression very carefully. “Hindi 
mo pa rin ba napapatawad si Kathleen hanggang 
ngayon? Buti hindi mo naisip na gantihan siya.”

“You make me sound like I’m an evil person. 
Siyempre hindi ko gagantihan si Kathleen. I can 
handle my own damn feelings. ’Yong kay Kyle lang 
ang hindi ko mapalampas. He’s my baby brother. 
Responsibilidad ko siya.”

“Matanda na si Kyle, Lorde. Dapat siguro hayaan 
mo na lang siya. Ginawa mo na naman ang lahat ng 
kaya mo.”

He sighed. “Hindi ’yon gan’un kadali.” 

Paano ba nito maiintindihan na si Kyle lang 
ang nag-iisa niyang pamilya? Wala na silang mga 
magulang. Responsibilidad niya ito. Kyle was too 
vulnerable for this world. Noong mga bata pa sila, 
kapag may nambu-bully rito ay umiiyak lang ito nang 
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patago. Ni hindi makapagsumbong sa sobrang takot. 
He was the one who fought Kyle’s battles for him. Siya 
ang nakikipagsuntukan. Siya ang nadadala sa office ng 
school director. He was family. Kung mayroon mang 
itinuro sa kanila ang mga namayapang magulang na 
tumatak sa isip ni Lorde, iyon ay dapat unahin ang 
pamilya sa lahat ng pagkakataon. 

He heard Ynez mutter, “Fine.”

Binalikan niya ulit ang profile na hindi matapos-
tapos. Nang sa wakas ay maging maayos na iyon ay 
naghanap na siya ng mga miyembro sa dating site 
na Allison ang pangalan. Only one name came up: 
Allison Lopez.

Kulot ang buhok nito at mestiza. Her profile was 
quite simple and straightforward. Smart, goal-driven 
woman daw who believes in destiny. 

Naikuyom niya ang kamao. Destiny nga siguro na 
magkatagpo sila nito. He was going to find out if she 
was the right Allison. Pinadalhan niya ng mensahe 
ang inbox nito.
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Overwhelmed si Allison sa dami ng mga na-receive 
niyang mensahe sa inbox. Bigla-bigla ay ang profile 
niya ang isa sa pinakamaraming views. 

Look who just became Ms. Popular, aniya sa sarili 
na napapangiti. Magagamit niya iyon sa ginagawa 
niyang nobela. Ide-devote niya ang buong chapter 
one para sa iba’t ibang mensahe na matatanggap 
ng bidang babae. Siyempre ay iibahin niya ang mga 
pangalan at maging ang content. Fiction should still 
be fiction. 

Samu’t saring lahi rin ang mga iyon. Pero 
karamihan ay taga-India at Pilipinas. May nagpapa-
impress at bumabanat ng quotes mula kina Paulo 
Coelho at Shakespeare. Some were just saying 
hello. Iyong iba naman ay mas straightforward at 
nanghihingi na agad ng phone number niya o gusto 
siyang maka-video chat. Pero may isang nakaagaw 
sa pansin niya. It came from a certain Sherlock 
Enriquez. 

He wrote, Is Allison Lopez your real name?

Weird dahil iyon lang ang nagtanong ng ganoon. 

3
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Nang silipin niya ang profile nito ay natuklasan 
niyang Pinoy rin pala ang Sherlock na iyon. OFW 
daw pero balik-Pilipinas na. And my, he was good-
looking. Ordinaryong babae rin naman siya na nagsu-
swoon sa ganoon ka-guwapo, and this Sherlock was 
movie-star handsome. He had sideburns, piercing 
eyes, bushy eyebrows and based from the picture, 
broad shoulders too. He also looked mysterious at 
hindi naman sa pagdi-discrimate, pero ito na yata ang 
pinakaguwapong nakita niya sa site. Ang iba kasi ay 
mga Average Joes lang. 

“Bakit ka naligaw sa Lonelyhearts.com, Sherlock? 
Sa hitsura mong ’yan, imposibleng maging lonely ang 
puso mo,” animo’y totoong tao na pagkausap niya 
sa picture nito. “I bet marami diyan ang willing na 
pasayahin ka.” Natigilan si Allie nang may maisip. 
“Unless may iba kang motibo.”

Sex? Money? O baka naman fiction writer din 
ito na magsusulat ng novel about online dating. 
Napailing na lang siya sa sariling kabaliwan at 
nagpasyang unang mag-reply dito.

My name is really Allison but you can call me Allie.

Pinag-iisipan niya noong una kung gagamitin 
niya ba ang totoong pangalan o hindi. Pero sa huli 
ay nagdesisyon siyang wala namang masama kung 
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gamitin niya iyon, and besides, other site members 
could not steal her photos because the site was secure. 
Siya ang tipo ng taong nagbabasa ng detalyadong 
terms and conditions. Nag-email pa nga siya sa isa sa 
mga administrators ng dating site para masigurado 
ang protection ng personal information niya. Ayaw 
niyang maging biktima ng identity theft.

And also, she was a bit hopeful. Malay niya ba 
kung doon nga niya mahahanap ang susunod na 
karelasyon. Hindi siya cynical sa online dating dahil 
sa panahon ngayon, minsan ay mas madali pang 
magtiwala sa isang taong umi-effort na mag-reach 
out sa kanya online kaysa iyong lagi niyang nakikita 
sa personal pero wala namang move na ginagawa. 
Kailangan niya lang na maging discerning. Ii-screen 
niya nang mabuti at kikilalanin ang mga taong 
iyon. May mangilan-ngilan na rin siyang kakilalang 
nakahanap ng kapareha sa Internet. Pero siyempre 
ay mas marami rin iyong nagoyo at ayon na rin sa 
mangilan-ngilang balitang nare-research niya, may 
namomolestya at nari-rape pa. 

Kailangan niyang mag-ingat. Pero sa muli niyang 
pagsulyap sa mukha ni Sherlock, whoever he was, 
parang gustong matunaw ang anumang depensa ni 
Allie. Na-curious lang tuloy siyang lalo. 
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Bago siya makapag-logout ay may mensahe na 

agad siyang natanggap galing kay Sherlock. 

I see. Allie, can I just say this? You’re very pretty.

Kasabay ng pagtaas ng kilay ay nakaramdam 
din siya ng kilig. Hindi lang daw siya pretty kundi 
very pretty. Ramdam niya rin ang pag-iinit ng mga 
pisngi. Hindi siya sanay makatanggap ng ganoong 
klaseng compliment dahil sa mundong ginagalawan 
niya na higit na mas marami ang mas maganda, mas 
sexy, mas skinny; maikokonsidera na average lang 
ang hitsura niya. Growing up, she was friends with 
prettier girls too. Nagkataon lang naman iyon at hindi 
niya pinili. But it did something to her ego dahil sino 
ang mag-aaksaya ng atensyon sa kanya kung may 
ibang mas lamang nang di hamak?

Nag-reply si Allie kay Sherlock at nagpasalamat. 
Agad din itong sumagot.

Can I have your number?

Geez. Ano ba ang gagawin niya sa lalaking ito na 
kapalitan niya pa lang ng mensahe ay naaapektuhan 
na siya nang husto? Is this supposed to feel this way? 
Kaya rin siguro maraming naloloko. 

No, I will not start liking for you for real. Not 
until makilala kita nang husto, warning niya sa sarili. 
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Hindi siya tanga.

Huminga muna siya nang malalim bago ito 
sagutin. She was trying to clear her head. Tinitigan 
niya muli ang litrato nito at kinausap iyon. “Hindi ko 
pa alam kung rapist ka o may ulterior motive o drug 
addict o sindikato. So the answer is no, you can’t 
have my number. No yet. You have to work for it.”

She typed a quick reply and logged out.

We’ll see. 

—————

Pati trabaho ni Lorde ay apektado na. Ngayong 
nahanap niya na ang isang Allison Lopez na 
posibleng naging ex-girlfriend ni Kyle, halos hindi 
na siya mapakali. Lalo na ngayong parang hindi 
bumubuti ang kalagayan ng kapatid. He was alive 
and breathing. But he was not better. Halos hindi na 
nga ito makausap ng therapist nito. Tingin niya ay 
suicidal pa rin ito kaya may kinuha siyang magbantay 
rito palagi. 

“Sigurado ka ba na ngayon ka pa magli-leave?” 
tanong ng kaibigan at kasosyo sa textile company na 
si Marvin. “May bulk order tayo, Brod. Mahirap pa 
namang ka-deal ang mga Taiwanese.”
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“I just have to take care of something, Brod. 

Na-draft na ang kontrata. We have enough people 
in Production. If you need me for anything, you can 
call me. Besides, ito ang unang beses na magli-leave 
ako in a long time. Alam mo naman ang nangyari 
kay Kyle.”

Nakakaunawang tumango ito. He felt a little 
bad about lying. Pero para kay Kyle din naman ang 
ginagawa niya. Kay Ynez niya lang sinabi ang totoo 
dahil gusto niya ng confidante kahit papaano. Other 
than her ay ayaw niyang i-share ang plano sa iba pang 
kaibigan. Totoo din ang sinabi ni Lorde na noon lang 
siya magli-leave sa kompanya. He was a workaholic. 

Naiiling na lang ito. “Well I guess wala na akong 
magagawa. Dapat nga siguro na si Kyle muna ng 
tutukan mo ngayon. Kumusta na ba siya? Is he getting 
better?”

“Malayo sa pagiging better, Brod. Parang 
lumalala pa nga.”

Napa-tsk ito. “Hopefully after spending more 
time with him, mare-realize niya na dapat pa siyang 
mabuhay.”

“Hopefully,” aniya at tumayo na mula sa desk 
niya sa opisina nila. “By the way, flirt a little with 
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Miss Zhou, all right? Mas magiging smooth ang 
transaction kapag gan’un,” tukoy niya sa Taiwanese 
na ka-deal nila.

Natawa si Marvin. “I’ll sleep with her if I have to.”

Natawa rin siya “She’s forty-five years old, Brod.”

Nginisihan siya nito. “Eh, di sasabihin ko na lang 
sa kanya na hintaying bumalik ka.”

Nakasakay na siya sa kotse ay natatawa pa rin 
siya. Sa maikling sandaling iyon ay parang normal 
na ulit ang lahat. Wala siyang kapatid na parang 
malapit nang mabaliw sa sobrang kasawian. Wala 
siyang babaeng paghihigantihan. Pero saglit lang 
iyon dahil na-realize ni Lorde na parang niloloko 
niya lang ang sarili. 

The reality was too bitter a pill to swallow 
pero lulunukin niya pa rin. Ang plano niya nga ay 
magkikita sila ng private investigator bago siya 
umuwi. May bago kasi siyang ipinapatrabaho dito at 
iyon ay ang imbestigahan ang Allison Lopez na nakita 
niya sa dating site. Nang marating ang restaurant 
kung saan sila magkikita ng PI ay agad naman siyang 
nakahanap ng parking lot. Pero saktong paglabas 
niya ng kotse ay may nabunggo siya mula sa likuran.

“I’m sorry,” hinging-paumanhin ng babaeng 
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nakabunggo niya. 

She was beautiful in an understated way. Her 
hair was long and curly and it was framing her face 
perfectly. Her body was a work of art too. Parang 
ang baywang nito ang pinakamaliit na baywang na 
nakita niya. She was wearing a black wraparound 
dress that was showing off her curves. Her skin was 
fair and her eyes were beautiful.

“Sorry din.” Hindi niya maalis sa isip na pamilyar 
ito. And then something clicked in his brain. “Allie? 
Allison Lopez?”

Tila sinisino siya nito. Nakakunot ang noo nito 
habang nakatingin sa mukha niya. 

He extended a hand. “I’m L-Sherlock… Sherlock 
Enriquez from Lonelyhearts.com, remember?”

Bahagyang rumehistro sa mukha nito ang 
pagkaunawa at saka pa lang nakipagkamay sa kanya.

“Small world,” anito sa boses na bagay rin sa 
itsura nito, beautiful.

“I’d rather call it destiny,” pakli niya and he 
saw the ghost of a smile on her face. Halo-halo 
ang nararamdaman niya. He was dealing with 
his own ghosts too. Ang pinakanangingibabaw 
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at pinakamasugid magmulto sa mga iyon ay ang 
pagkamuhi.

—————

Nangingiti pa rin sa Allie nang umuwi sa condo 
niya. Naging persuasive si Sherlock sa pagkuha 
ng number niya. He even offered her a ride. But 
she was feeling triumphant dahil nagawa niyang 
tanggihan ang charm nito. It was a tough job too. 
Halos ay pumayag na siya nang dumating si Yunice 
na siyang kasabay niyang mag-lunch sa araw na iyon. 
Thank God for interruptions. Maaari niya sigurong 
ikonsidera bilang divine intervention ang nangyari.

It was definitely not the right time to give away 
contact information yet. But heck, it was definitely 
time to meet.

That Sherlock guy was a real eye candy too. Pero 
somehow ay hindi na-capture ng camera ang pagiging 
hunk nito at ang nag-uumapaw na sex appeal. Isang 
bagay na patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi 
talaga ito nagpi-fit sa stereotype na naoobserbahan 
ni Allie sa dating site. Misteryoso at larger than life, 
ang tipo nito ang rumarampa sa catwalk o di kaya 
ay laman ng mga fashion magazines at billboard ads.

Wordsmith din ang loko, isip niya pa at napangiti 
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ulit. Sinabihan pa siya na destiny raw ang dahilan 
kaya nagkita sila. But the only destiny she would 
like to believe was the one that made her destined 
to write novels.

Matapos kumain ng dinner ay sumalang na 
siyang muli sa pagsusulat. Sa harap ng laptop ay 
nakalimutan ni Allie ang hindi maipaliwanag na 
fascination sa Sherlock na iyon. Or maybe not entirely.

Dr. Watson kasi ang pangalan ng bidang lalake 
sa isinusulat niyang nobela na siyang pangalan din 
ng pamosong sidekick ni Sherlock Holmes. 

The Dr. Watson on her story will fall in love 
with a secretary who is addicted to online dating. 
Magpapanggap ang doktor na isa sa mga members 
ng dating site para mabihag ang puso ng sekretarya 
nito. Ang picture na gagamitin ni Dr. Watson ay 
larawan din ng sarili nito pero nakatalikod. The POV 
was coming from the girl, of course. 

Still, pakiwari niya ang lahat ng elemento sa 
istorya ay konektado at eksakto para sa mga ideya 
niya. Kaya naman sa isang upuan ay nakatapos 
kaagad si Allie ng five chapters. Sa kauna-unahang 
pagkakataon din ay naging satisfied siya sa natapos 
na trabaho. 
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It was already way past midnight when she 

decided to call it a day. Sa puntong iyon ay medyo 
masakit na ang mga mata niya at nangangawit na 
rin ang mga kamay at daliri. Pero bago matulog ay 
nagawa niya pang silipin ang profile ni Sherlock. 
Maraming laman ang inbox niya mula sa kung sino-
sinong member ng Lonelyhearts.com na nagpapakita 
ng interes, pero hindi niya iyon pinansin. Isang 
mensahe lang din ang binuksan niya at binasa, at 
iyon ay ang galing kay Sherlock.

You can’t argue with destiny. See you around.

Napangiti si Allie at nagpasyang hindi na sagutin 
iyon. Seeing him in person just made her more 
guarded. Isang misteryo ang pagkatao ng Sherlock 
na iyon at pakiramdam niya kapag pinapasok niya 
ito sa buhay niya ay mahihirapan na siyang palabasin 
pa ito.

Lonelyhearts.com was a job. But with Sherlock 
in it, it was starting to become personal. Something 
she’s not yet ready for.

Pero ginamit mo ang real name mo dahil somehow 
ay hopeful kang makatagpo ng bagong karelasyon thru 
the dating site, saad ng isang bahagi ng isip niya. 

Napaismid siya dahil totoo iyon. Pero mula 
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nang dumating si Sherlock sa eksena ay bigla siyang 
natakot na gawing mas personal ang lahat.

She could feel it in it her bones. He’s different.

—————

Nakatingin lang si Lorde sa hawak na mga 
dokumentong naglalaman ng impormasyon tungkol 
kay Allison Lopez. Galing iyon sa private investigator. 
So far everything checks out. Maging ang dati nitong 
trabaho bilang editor ng isang fashion magazine.

Mukhang tama ang hinala niya na ito na nga 
ang babaeng hinahanap niya. What he didn’t 
understand was how somebody with a decent job 
and background ended up as the evil person that she 
was. She’s sweet-looking too, angelic. Parang ang 
bait-bait. Walang-wala sa hitsura nito na kaya nitong 
gawin ang kasamaang iyon kay Kyle. 

But then demons are fallen angels, right?
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Ang kulit ni Sherlock pero kahit nakukulitan si Allie 
ay may hatid na kilig ang bawat pangungulit nito. 
Kung tutuusin ay may fifteen pang ibang members 
sa dating site siyang ini-entertain kasabay nito para 
masulit niya ang immersion, pero kay Sherlock lang 
talaga siya nag-e-enjoy.

Pretty lady, when are you going to give me your 
number? anito sa pinakahuling personal message. If 
you can’t, why don’t we meet instead? 

She found herself smiling like an idiot. Naisip 
niyang subukan kung hanggang kailan ito tatagal. 
Sa modernong panahon, isa nang maituturing 
na privilege ang suyuin ng isang lalaking katulad 
ni Sherlock nang matagal-tagal na panahon. 
Ipinagpatuloy niya na lang ang pagsusulat ng istorya 
ni Dr. Watson at ng sekretarya nito. 

After three chapters ay bigla na lamang siyang 
nakaramdam ng gutom. Pagbukas niya ng fridge ay 
halos malamig na tubig at juice lang ang laman niyon. 
Wala na rin siya maski noodles man lang sa kitchen 
cupboards. 

4
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Hay. Minsan talaga may down side din na 

paikutin ang mundo sa pagsusulat. Because it seemed 
that she’s already forgetting to accomplish tasks as 
simple as shopping for supplies. Aanhin ni Allie ang 
pausbong na career kung magkaka-ulcer naman siya 
dahil laging nalilipasan ng gutom? She decided to eat 
outside and do a little shopping later. Nasa parking 
lot na siya nang mamataan ang isang taong never 
niyang ini-expect na makita roon. Si Sherlock.

Kahit siguro isama pa ito sa isang libong guwapo 
ay mag-i-stand out pa rin ito sa kanya because of 
the way he made her feel. Parang hindi lang paru-
paro ang nagliliparan sa loob ng tiyan niya kundi 
mga mini dinosaurs. Saka mini dragons. Lahat ng 
matindi at unbelievable. Dahil iyon din ang hatid ng 
pakiramdam ni Sherlock—unbelievable. 

Sumakay ito sa isang kotse at pinaandar iyon 
papunta sa kabilang direksyon. Obviously, he 
didn’t see her. And after feeling silly because of the 
butterlies, mini dinosaurs, mini dragons whatever, 
she started feeling mad. Bakit ito nandoon? Was he 
stalking her? Nagpapakipot siya at naiinip na ito kaya 
gumawa na ito ng ganoong move? And how did he 
find out where she lived?

Noon sumulpot galing sa elevator ang may-ari 
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ng kalapit niyang unit na si Mrs. Macaraeg, isang 
retired Math teacher na biyuda at walang anak. They 
are fond of each other. Ito, dahil wala itong anak at 
siya, dahil malayo ang sariling ina. She was like her 
surrogate mother.

“Ano’ng nangyayari sa ’yo, Allie? Maputla ka. Are 
you sick?” sunod-sunod na tanong nito na may bahid 
ng pag-aalala. Maikli lang ang buhok nitong may 
uban dahil ayaw nitong magpakulay. She had the air 
of sophistication and authority. Pero sa pagkakatong 
iyon ay tila mas lalong naging distinct ang mga linya 
sa noo nito dahil sa pag-aalala. 

Nagpasya siyang sabihin dito ang totoo. Or at 
least, the edited version. “May nakita lang po akong 
tao na hindi ko naman nakikita dito dati.”

“Guwapo, matangkad at parang artista?” Sa 
pagkagulat niya, ang pag-aalala sa mukha ni Mrs. 
Macaraeg ay napalitan ng ngiti. 

“O-opo.”

Pero mas lalo siyang nagulat sa sinabi nito. “Si 
Sherlock. Bagong tenant. Kapareho natin siya ng 
floor. Actually, katabi lang siya ng unit mo, ’yong kay 
Oscar,” tukoy nito sa unit na dating pag-aari ng isang 
kumpare nito na American citizen na ngayon kaya 
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pinaparentahan na lang ang condo.

Halos ayaw lumabas ng boses niya. “Kailan pa 
po?”

“I saw him move last night. Mukhang mabait 
namang bata. Saka magalang.” Nabahiran ng 
panunukso ang tinig nito. “Bagay kayo.”

Sa kabila ng frustration ay ramdam pa rin ni 
Allie ang pag-iinit ng mga pisngi kahit pa ugali na 
ni Mrs. Macaraeg na itulak siyang makipag-date at 
ipareha sa mga eligible bachelors na kakilala nito. 
“Kayo naman po.”

Natawa lang ito. Nagpaalam na rin siyang 
aalis para kumain sa labas at mag-grocery. Parang 
pinagtitiyap naman ng pagkakataon dahil iyon din 
pala ang balak gawin ng matanda. Nagpasya silang 
magsabay na lang. They took her car. At sa pagitan ng 
pagda-drive at pakikinig sa manaka-nakang kuwento 
ay sumisingit pa rin ang pagka-upset niya sa ginawa 
ni Sherlock.

—————

Hindi makatulog si Lorde dahil namamahay 
siya sa bagong condo unit. He wasn’t even sure if it 
was a smart move. Nakuha kasi ng PI ang address 
ni Allie at for rent ang katabi nitong unit. Isa iyong 
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oportunidad na hindi niya kayang palampasin kaya 
naman kinuha niya kaagad ng unit. Kapag nakita siya 
ni Allie, magpapanggap na lang siyang coincidence 
lang ang lahat. Or destiny. Girls love that shit. Wala 
rin siyang balak na gumawa ng paraan para magkita 
sila kaagad dahil baka makahalata ito. 

Easy does it, ika nga. Chill lang.

Pero ang hindi pala easy ay ang matulog sa 
bagong unit. Kahit pagod siya dahil sa paglipat at 
gusto sanang matulog nang maaga ay hindi niya 
magawa. Sa huli ay nagpasya siyang mag-exercise. 
May gym siya sa totoong bahay pero sa unit ay wala. 
Naisip niyang mag-push up na lang. He filled the unit 
with rock music first. Pero halos kasisimula niya pa 
lang ay bigla nang bumukas ang pinto. 

And then came Allie, beautiful and… mad? Bakit 
kaya?

Tumayo siya habang nakatingin pa rin dito. May 
hawak itong paper bag na puno ng supplies. She was 
wearing a pink top and jeans. Naka-flat shoes na 
pink din ang kulay. That night, she wore her hair in a 
bun and it exposed the lovely skin on her neck. Pero 
salubong din ang mga kilay nito, walang kangiti-ngiti 
ang mga labi.
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Uh-oh. Bistado na kaya siya? 

He smiled. Maraming pagkakataon na nadadaan 
niya sa ngiti ang mga ganoong pagkakataon. Maybe 
Allie was one of those girls. 

“To what do I owe this visit? May date ba tayo 
na nakalimutan ko?”

“Stop trying to be funny dahil walang nakakatawa.”

Galit nga, he decided. He also decided to play 
dumb. “What is this about?  

“Stop trying to be stupid dahil hindi bagay sa 
’yo,” medyo malakas na ang tinig na sabi nito.

Kaswal niya itong nilapitan at kinuha ang isang 
green apple sa tumpok ng paper bag na dala nito. 
Buying time, he bit the apple, chewed slowly then 
swallowed. “I know what this is, you’re stalking me, 
aren’t you?”

—————

“What?” Hindi maiwasan ni Allie na magtaas lang 
lalo ng tinig. “Stalking ka diyan! Ikaw ang stalker! 
Mas nauna akong nagka-unit dito kaysa sa ’yo, ’no!” 
Sa asar niya ay ngumiti pa ang walang-hiya. 

“Then it’s destiny.” Lumapit pa ito sa kanya. 
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Which was fine if only he was wearing something 

more than his boxers. Sa pagpasok niya sa unit nito 
habang upset ay saka niya lang napansin na iyon 
lang ang suot nito. Sherlock had a sinful body. Broad 
shoulders, solid chest, may abs pa ang loko. And the 
fine hair trailing below his belly button all the way 
down his… Napalunok siya. 

She willed herself to focus. “Ano’ng pinagsasabi 
mo? Hoy! Hindi ako gullible. Kailan lang nasa dating 
site ka at kinukulit akong ibigay ang number ko 
’tapos ngayon, katabi na kita ng unit! Ano pa ang 
ibig sabihin nito?”

Sherlock just continued smiling. Kumagat ulit 
ito sa mansanas at nginuya iyon, looking amused. 
Somehow everything he’s doing seemed too slow. 
And too sensual. The biting of the apple… chewing… 
swallowing. It didn’t help that he’s almost naked. 
Kaya pala forbidden fruit ang tawag sa mansanas, 
isip niya pa. Somehow ay hindi rin niya maalis ang 
pagkakatitig sa bibig nito.

“Want some?” Namalayan na lang ni Allie na 
inilapit na sa kanya ni Sherlock ang sinful mansanas.

“Akin nga ’yan, eh,” sabi niya.

“Bayad mo ’to,” sabi nito, still looking amused.
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Naguluhan siya bigla. “Bayad saan?”

“For barging in here. Trespassing ka,” anito. 
“Pumasok ka na lang basta-basta dito. If you’re a guy, 
I’d punch you then sue you, but since you’re a girl and 
a pretty one at that, mansanas na lang ang kapalit.” 
He grinned. “But I would also appreciate a kiss.”

May hatid na kakaibang kiliti ang pang-aasar 
nito sa kanya sa kabila ng sitwasyon. “You’re crazy. I 
tried calling out pero hindi mo marinig dahil sa music 
kaya pumasok na lang ako. Hindi naman naka-lock 
ang pinto.”

Mas lalo lang itong lumapit. The butterflies and 
mini creatures revolted inside her stomach as he 
moved another step closer. Napaatras siya. “H-huwag 
ka ngang lumapit.”

Huminto naman nito at medyo nakahinga siya 
nang maluwag. But his eyes were still teasing her. 
Like he knew what’s going on. Siguro ay alam na 
alam ni Sherlock ang epekto nito sa mga babae. And 
that also made her realize that maybe she’s wrong. 
Paranoid. Paano magiging stalker ang isang lalaking 
katulad nito? Ang kapal naman yata ng face niya 
para i-assume iyon. 

“Look,” anito. “Honestly, hindi ko alam na dito 
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ka pala nakatira. But I’m glad that you also live here. 
Pero gusto kong linawin sa ’yo na hindi ako stalker, 
Allie. I’m attracted to you, yes. But I’m no psycho. Mas 
gusto ko din ang dating kaysa stalking. So if you’re 
free tomorrow night, why don’t you have dinner with 
me? You’d know me better by spending more time 
with me, you know.”

Ewan niya kung paano magsisimulang mag-
apologize dito na intact pa rin ang pride. “I-I have 
to go,” sabi niya na lang at tumalikod na. She was 
having a hard time trying to gather her thoughts 
because of his nearness. Saka na siya mag-a-apologize 
kapag kaya niya nang mag-isip nang mas matino.

Nasa pinto na siya nang muling marinig ang 
boses nito. “I don’t normally wait for girls to say yes. 
But for you, Allie, I would.” 

She froze, almost smiled and stepped out to a 
Sherlock-less hallway, where she could finally start 
breathing freely again. Pero halos hindi pa siya 
maayos na nakaka-inhale exhale ay bigla niya na 
lang naramdaman na may humawak sa braso niya.

She spun around and met Sherlock’s lips. Eager. 
Sweet. Intoxicating. Wonderful. Consuming. 

Argh! Akala ni Allie ay mauubusan na siya ng 
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adjectives pero nang mawala ang pakiramdam ng labi 
nito sa kanya ay may isa pang makulit na humabol—
short.

The damn kiss was too short. Natauhan lang ulit 
siya nang marinig ang tawa ni Sherlock. Buong-buo. 
Lalaking-lalaki, parang ito.

Nag-init ang mga pisngi niya. At ang isang 
sane na parte ng pagkatao niya? Nainsulto. No self-
respecting girl would appreciate getting laughed at 
after a kiss. Nakapagtaray tuloy siya bigla. 

“Para saan naman ang halik na ’yon? Sumagot ka 
nang maayos kung ayaw mo ng sampal.” Tototohanin 
niya talaga iyon. Bakit siya magpapahalik sa hindi 
naman niya boyfriend? Ni hindi nga sila dating.

He stopped laughing but there was still laughter 
in his eyes. “For me.”

“For you?”

“Something to keep me sane until you agree to a 
date.” He leaned closer. “Go back to your unit, Allie. 
Get away from me fast because if you stand here 
longer, I can’t promise I’d stop with just a kiss.”

He looked so damn serious. And suddenly she 
could see it in his eyes too, desire. For her. There 
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was a tingling sensation somewhere in her spine. 
She blinked, completely forgot about slapping him 
and then found herself running back to her unit. 
Hinatid siya nito roon ng tawa nito. At desire—na 
nararamdaman din niya.


