
No Sweeter Love - Tina Vaughn

Hawak ni Ryan ang baso ng kanyang strawberry 
milkshake sa isang kamay at ang jar ng abo ng ama 
sa kabila. Dalangin niya ay hindi iyon mapaghalo. 

Tumutulo ang pawis sa kanyang leeg.

Ikinagulat niya ang init, considering na Hunyo 
pa lamang noon sa kabundukan ng North Carolina, 
at sa pagkakatanda niya ay humigit-kumulang eighty 
degrees ang temperatura kapag ganoong panahon.

Pero siyempre, hindi pa siya tumapak sa lugar 
na ito sa nakalipas na sampung taon. At ginugol niya 
ang mga araw noong huling tag-init na iyon nang 
nakahubad—kasama si Emily Winters.

Hindi napigilang lumingon siya para titigan ang 
nabanggit na dalaga.

Naka-ponytail ang mahaba nitong buhok. Sa 
totoo lang, mas gusto niyang nakalugay lamang iyon. 
Ang makapukaw-damdamin at kulay tsokolate nitong 
mga mata ay ikinubli ng madilim na sunglasses, at 
itinago ng suot nitong asul na Union Police Department 
uniform ang kabuuan ng babae.
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Wala dapat siyang naramdaman; lalong hindi 

ang silakbo ng pagnanasa na nagpabilis sa kanyang 
pulso. 

God help him, maipagmamalaki pa rin nito ang 
pinakabalingkinitang katawan na napagmasdan niya. 
At nahawakan.

She was… perfection. Isa sa mga babaeng 
nakakapukaw ng masisidhing pantasyang sekswal sa 
isip ng mga lalaki. Sa mga mas gentleman na mga 
lalaki, siguro ay nag-iinspire ito ng tula, kanta, at iba 
pang kabaduyan na kagaya niyon.

Alam niya ang eksaktong pagkakataon na nahuli 
siya ni Emily na nakatitig. Naramdaman niya ang 
tingin nito na sing-init ng sinag ng araw sa kanyang 
mukha.

Nanigas ang mga balikat ng dalaga at itinaas 
ang mga kamay sa likuran para ayusin at hilahin ang 
ponytail nito. Dahil sa galaw na iyon, humakab sa 
dibdib nito ang suot na t-shirt.

Hindi niya napigilan ang ngising namuo sa mga 
labi.

She was still a tease.

Hindi nito ibinalik ang ngiti niya; hindi niya 
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inaasahan iyon. Wala namang nawalang pag-ibig sa 
pagitan nila.

Well, hell. Ang totoo, sa hula niya ay mayroon 
talaga…

Inagaw ng suot na tsapa ng dalaga ang atensyon 
niya. Sino ang mag-aakala na ang batang tinawag 
na ‘magnanakaw at sinungaling’ ng ama nitong 
lasenggero ng bayan ay magiging isang police officer?

At hindi lang basta pulis, kundi isang respetadong 
opisyal. Hindi niya ma-imagine kung paanong ang 
isang five-foot-two-inch na dalaga ay nakapagsilbi 
bilang isang epektibong barikada. 

Sa likuran niya, ang mangilan-ngilang usisero 
kanina ay dumami na ngayon. Halos buong bayan 
ay naroon para sa pribadong memorial service ng 
kanyang ama. Iyon ang isang bagay na ayaw niya sa 
Union: walang bagay na itinuturing na pribado.

Pinagtagis niya ang mga bagang upang pigilan 
ang sariling murahin ang mga ito at gumawa ng 
eksena. Iyon ang inaasahan nila; nagbubulungan 
ang mga ito at nakatuon ang mga mata sa kanya. 
Hindi siya magugulat kung makikita niyang may 
dala ang mga itong sulo at kalaykay. Pero hindi nila 
kailangan ng mga iyon dahil patay na ang itinuturing 
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na halimaw sa bayan na iyon. Humigpit ang hawak 
niya sa maliit na urn.

Ang kamatayan ni Jackson Williams ang 
itinuturing na pinakamalaking balita sa Union mula 
noong—well, magdadalawampu’t limang taon na sa 
susunod na buwan.  Hindi na niya gustong pag-isipan 
pa ang tungkol doon ngayon.

Muli siyang humigop sa milkshake, malapot iyon 
at malamig… kagayang-kagaya ng tatay niya.

Kung may libingan lang ang ama, baka nagpaikot-
ikot na ito roon ngayon.

Pinag-aralan niya ang mga mukha ng taong 
naroon; may ilang pamilyar, may mga hindi niya 
kilala. Nakatingin ang mga ito sa kanya na may 
iba-ibang emosyon sa mukha. May mukhang galit, 
may naaawa. Maliban kay Emily na ni hindi siya 
sinulyapan.

Well, kung umaasa ang mga ito ng talumpati 
mula sa kanya, mabibigo ang mga ito. 

Tumalikod siya at binaligtad ang urn. Dinala ng 
hangin ang mga abo at dinala iyon sa ilog sa ibaba 
ng kinaroroonan nila.

Kagila-gilalas na ang isang buong tao ay nagkasya 
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sa isang maliit na botelya.

Mataas ang water level sa ilog, dahil na rin sa 
ulan nang nakaraang gabi. Siguro mamimingwit siya 
roon mamaya, o kaya ay mamamangka. Si Emily 
naman ay mas gustong mag-canoe. Sa pagkaalala 
niya, ni hindi sinubukan ng ama na maglublob man 
lang ng paa sa ilog na iyon kaya naman nagtataka 
siya kung bakit ginusto nitong doon isaboy ang mga 
abo nito. 

Hindi s igurado si  Ryan kung ano ang 
nararamdaman niya. Pagkalito, walang duda. Galit, 
oo. Kalungkutan? Ginhawa? Siguro.

Lumalakas ang bulungan habang tumatagal. 
Nalusaw na yata ang hiya ng mga ito para tumahimik.

Hindi niya inasahan ang respeto ng mga 
kababayan para sa tatay niya. Prinsipyo lang ang 
pinag-uusapan doon.

Hindi kumilos si Emily habang palapit siya rito, 
ngunit nagsitabi ang mga tao para bigyan siya ng 
daan.

“May problema ba, Dr. Williams?”

Mayumi at paos ang boses nito gaya ng 
natatandaan niya, pero marahas ang pagkakasabi 



No Sweeter Love - Tina Vaughn
nito, na para bang isang estranghero ang kausap nito.

So gusto nitong maglaro nang ganoon.

Tinapunan niya ng tingin ang tsapa na nasa 
kaliwang dibdib nito. “Yes, Officer Winters. May 
problema nga.”

Ang naging tugon nito ay ang maiksing pagsulyap 
ng mga kilay sa ibabaw ng suot na aviator shades at 
ang bahagyang pamumula ng mga pisngi.

“Palayasin mo sila dito,” turo niya sa mga 
miron sa likuran nito. “Alam nating pareho na hindi 
nakikiramay ang mga ’yan.”

Nang hindi ito kumilos at ni walang sinabi, 
humakbang siya palapit. Nalanghap niya ang amoy 
ng peaches at bumilis ang tibok ng puso niya.

“At tanggalin mo ’yang shades mo. Hindi kita 
makita.”

Ikinagulat niyang nakinig ito sa kanya. 
Nanginginig ang kamay na hinubad nito ang salamin. 
Apektado rin marahil ito kahit gaano pa kagustong 
ikubli sa kanya.

Mabuti iyon. Dahil siya ay kanina pa pinipigilan 
ang sariling hilahin ito papakulong sa mga bisig niya. 
Paano nga kaya kung halikan niya ito muli? Ganoon 
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pa rin kaya ang lasa nito?

O para lang siyang humalik sa isang estranghera?

Kumumpas ang isa nitong daliri at nagsitalikod 
ang mga tao at naglakad patungo sa mga kotse nila 
para iwanan sila.

Tumuon sa kanya ang mga mata nito at nanigas 
ang lahat muscles niya sa katawan. Naghampasan 
ang pagnanasa at sensualidad sa pagkalalaki niya. 
Nakumbinsi niya ang sarili sa nakalipas na mga taon 
na hindi ito ganoon kaganda, o hindi siya naaakit 
dito at hindi niya ito nami-miss.

Nagkamali siya.

Parang sa kape ang mga mata nito at napakalinaw 
kung magpahayag. Nakita niya roon ang kalituhan… 
at takot. Kaya naman pala mas ginusto nitong isuot 
ang salamin nito.

Kinagat nito ang pang-ibabang labi at bumuntong-
hininga. “Nakikiramay ako.”

Siguro ay nagbago na ang babae. Pinaasa siya 
nito, pero hindi ito kailanman nagsinungaling sa 
kanya.

“’Wag ka nang magkunwari. Kaya kong tanggapin 
iyon mula sa kahit sino pero hindi sa ’yo.”
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Napaurong ito, saka tumango. “Tama ka.” 

Humugot ito ng hininga. “Nalulungkot ako na 
kinailangan mong bumalik.”

Alam niyang totoo iyon.

“Ako rin.”

Kung hindi kasi siya bumalik, baka nagkukunwari 
pa rin siya hanggang ngayon na dating pag-ibig lang 
si Emily Winters at wala nang iba pa.

Ngayon sigurado na siyang isa itong ‘apoy’ na 
hinding-hindi mamamatay.

—————

Hati ang digmaan ng pagkataranta at pananabik 
sa loob ni Emily. Kinatatakutan niya at inasam-asam 
ang araw na ito sa nakalipas na mga taon.

Nakasuot si Ryan ng abuhing slacks at puting 
button-up, tamang-tama sa tan nitong balat. 

Marahas ang kulay-abo nitong mga mata at 
naghahalo sa mga iyon ang galit, pag-aalinlangan 
at pagnanasa. Alam niyang nalilito pa ito kung ano 
ang gagawin sa kanya; kung hahalikan ba siya o 
isusumpa kaya.

Dapat ay tinulungan na lang niya itong 



No Sweeter Love - Tina Vaughn
magdesisyon at umalis na lang sa lugar na iyon 
kasama ng iba niyang kababayan. Pero hindi niya 
magawang kumilos.

Mas mahaba ang kulay-araw na buhok ng binata 
kaysa sa naaalala niya. May ilang guhit ito sa noo at 
sa palibot ng bibig, marahil bunga ng madalas na 
pagsimangot, gaya ng ginagawa nito ngayon. 

Napakaguwapo ng lalaki—parang modelo o 
artista. Matangkad ito; maskulado ang dibdib, mga 
braso at balikat…

Noon pa man gustung-gusto na niya ang kalakhan 
nito. Umigting ang puson niya sa isipin.

Ang pagsiklab ng pagnanasa, ang nagugunitang 
init, ay nakakagulat. Seventeen lang siya noong 
ibinigay niya ang puso at pagkatapos ay ang virginity 
niya kay Ryan Williams. Iyon ang mga bagay na hindi 
na mababawi ng isang babae. Sa isang banda, hindi 
na iyon kailangan kung malaya naman siya.

Iyon ang sinasabi niya sa sarili sa nakalipas mga 
taon.

“Huwag mo ’kong tingnan nang ganyan,” sabi 
niya.

Nabura ang simangot nito at nauwi sa ngiti, 
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inilantad ang pamatay nitong dimples. “P’ano ba kita 
tinitingnan?”

“Na para bang dinuraan ko ang agahan mo at 
parang gusto mo ’kong kutsarahin. Ang weird.”

Isang dekada ng mga imahe at emosyon ang 
umiikot sa utak niya. Ang pagkikita nilang iyon ay 
nagpaalala sa kanya ng isang milyong tanong, at 
isang milyong sakit at pangungulila.

Tumawa ito. “Wala ka pa ring kinatatakutan, 
huh, Em?”

Tumango siya kahit pa ang totoo ay natatakot nga 
siya. Natatakot siyang magsalita ng kahit ano dahil 
pakiramdam niya, kung magbubukas siya ng bibig 
ay maglalabasan doon ang napakaraming tanong.

At malalaman ng binata na hindi pa talaga 
siya nakaka-get over dito. Na hindi pa rin niya 
naiintindihan kung bakit ito umalis noon.

Na ang mahabang halik at maiksing paliwanag 
na binigay nito sampung taon na ang nakakaraan 
ay hindi naging sapat. Hindi iyon sapat para pawiin 
ang pangangailangan ng isang babae sa isang happily 
ever after… ng isang closure.

Akmang tatalikod na siya nang walang pasabing 
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hinawakan siya nito. Humawak sa balikat niya ang 
malaki nitong palad. Hindi niya napigilan ang magitla. 
Hindi niya mapaglabanan ang luhang nagpapainit sa 
mga mata niya kung kaya pumikit siya. 

“Samahan mo muna ’ko sandali,” bulong ni Ryan; 
napakalapit nito na naramdaman niya ang hininga 
nito sa mumunting buhok sa batok niya.

Umihip ang hangin sa mga pine trees at ang 
tunog na dapat sana ay nagbigay ng ginhawa sa 
kanya, ay parang nagsabi lang sa kanya na isara niya 
ang bibig.

Hindi niya ito matingnan muli sa takot na 
bumalik na naman siya sa dati. Ayaw na niyang 
ulitin ang mga nagawang mali. Mas matapang na 
siya ngayon at lalong hindi siya tanga.

Kaya pinalis niya sa pagkibit ng balikat ang 
hawak nito at ang mga alaala at nagpatuloy sa 
paglalakad. Pilit niyang sinasabi sa sarili na tama 
ang ginagawa niya. Na iyon ang eksaktong dapat 
kalagyan ni Ryan—ang nakaraan niya.

Ngunit hindi siya nito binitawan. Muli nitong 
kinuha ang braso niya at hinila siya. Bakit ba hindi 
ito ganito kasugid noon?

Humugot siya ng isang malalim na hininga. Na-
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realize niyang mali ang ginawa nang malanghap 
niya ang musky nitong bango. Kombinasyon iyon 
ng cologne na maringal at amoy kakahuyan, ng 
kapatagan at si Ryan. Si Ryan lang. Nagpasalamat 
siya sa Diyos na makapal ang tela ng t-shirt na issued 
sa kapulisan kung kaya naitago ang reaksyon ng mga 
rurok ng dibdib niya.

Sinubukan niyang lumayo, ngunit pumalibot sa 
baywang niya ang isang malapad na braso at hinila 
pa siya papadiin sa dibdib nito. Nahigit nito ang 
hininga. Naglawa ang pagnanasa sa ibaba ng tiyan 
niya. Kagyat siyang tumigil sa pagpalag at sa halip 
ay pumihit para isandal ang pisngi sa cotton shirt 
ng lalaki; lihim na hinihiling na sana ay balat iyon 
ni Ryan. 

Ang mga braso niya ay tila may sariling utak na 
pumaikot sa baywang nito. Ang mga kalamnan nito 
ay matipuno, mainit at pamilyar.

“Dito ka lang sa ’kin,” bulong nito sa tainga niya.

Natigilan si Emily at tinulak ang lalaki. Iyon ang 
huling mga salitang sinabi niya rito ten years ago. 
Bago siya nito iniwang nakatayo sa Main Street, 
sakay ng bago nitong Porsche. Inisip niya kung ang 
sasakyang iyon ay regalo mula sa tatay ni Ryan kapalit 
ng pagbasura nito sa kanya.
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“Come on, Emily. Kailangan nating mag-usap. 

Sampung taon ang lumipas. Marami tayong hahabulin 
sa tagal nating hindi nagkita.”

“Wala akong interes na gawin iyon.”

“Please.” Tila hinila iyon sa lalamunan nito, na 
parang hindi pa nito ginamit ang salitang iyon noon.

Mukha naman itong sincere. At sana nga talaga 
ay maaari niya itong pagkatiwalaan pero—

Hindi sa mahal pa niya ito. Hindi rin dahil galit 
pa siya sa dating nobyo. Hindi lang talaga niya 
magawang patawarin ito.

Ipinaaalala nito sa kanya ang isa sa mga ampon 
na nakasama niya sa loob ng ilang buwan noong 
eight years old pa lang siya. Sinabi nitong maganda 
raw ang manyika niya at hiniling na hawakan iyon. 
Noong iabot niya, hinila ng bata ang pilikmata ng 
laruan niya. Hindi na niya matingnan ang manyika 
mula noon nang hindi napapaiyak.

“Para saan pa? Wala na ring kuwenta, Ryan.”

Umiling ito, hindi makapaniwala ang ekspresyong 
nakaukit sa mga linya sa mukha nito.

“Hindi ba natin puwedeng kalimutan iyon? Mga 
bata pa tayo noon. Marami nang nagbago, nagbago 
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na rin ako.” Inabot nito ang kamay niya at hinila siya 
palapit. Hinaplos ng mga daliri nito ang pupulsuhan 
niya at kaagad na nilukob ng init ang palad niya; 
dumaan ang naghalong sarap at sakit sa buong 
katawan niya at naipon sa kanyang kaibuturan.

Pinagmasdan niya ang magkahawak nilang 
kamay paakyat sa mukha ng kaharap. Nangangati 
ang palad niya na haplusin ang makinis nitong pisngi, 
tuwirin ang maliit na kunot pagitan ng mga kilay nito, 
at hagkan ang nakatiim nitong mga labi hanggang 
sa mag-relax iyon at bumuka…

Agad na natauhang hinila niya ang kamay at 
ikiniskis sa hita. Hindi niya sigurado kung ano ang 
ginagawa niya; binabalikan ba niya ang naramdamang 
sensasyon o binubura ang mga iyon?

Nasuklay ni Ryan ang buhok ng dalawang kamay. 
“Gusto mong ako ang maging mas mature sa atin 
dito? Okay, sige. I’m sorry. I’m sorry kung nasaktan 
kita. Hindi ko sinasadya.”

“Pain is pain, intensyonal man iyon o hindi. 
Doctor ka, I’m sure alam mo ’yan.”

“Minahal kita sa abot ng makakaya ko.”

Minahal.
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Past tense.

Iniiwas ni Emily ang tingin mula sa taimtim na  
ekpresyon sa mukha nito at natuon ang tingin kay 
Jolene Baker, ngumiti at mapaglarong kumindat bago 
lumulan sa luma nitong Buick ang ina ng bayang iyon.

Shit. Union. Population 994. Town motto—Kung 
saan walang lihim ang hindi nabubunyag.

Babaligtarin uli ni Ryan ang mundo niya… kung 
hahayaan niya ito.

Humakbang siya paatras. Hangga’t hindi siya 
hinahawakan nito, okay siya.

“Makinig ka. Dito ako nakatira. Mananatili 
ako dito hanggang sa namumuti ang mga buhok at 
nakaupo sa terasa, ilang dekada pagkaalis mo para 
bumalik sa kung saang siyudad para uminom ng 
French wine at kumain ng kuhol.”

“Hindi ako kumakain ng kuhol,” nakangising sabi 
nito. Pinagtatawanan siya ng buwisit.

“Fine. Kalimutan mo ’yung mga kuhol. Pero kilala 
kita. Hanggang kailan ka dito? Ilang araw? Isang 
linggo? Hindi ko alam kung ano’ng kailangan mo, 
pero wala akong panahon para mag-senti kasama 
mo. At wala akong balak mabangga ulit sa dead-end 
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dahil sa ’yo.”

Sumimangot si Ryan; naningkit ang mga mata at 
gumalaw ang muscle sa panga. Galit ito. Makikilala 
niya ang ekspresyon nitong iyon kaysa kung nagsalita 
ito o nagmura.

Lunukin mo iyan, Mr. More Mature.

“Ang mga taong pinagtatawanan mo, ang mga 
taong kinaiinisan mo, tatanggapin ka nila nang 
buong-buo kung hahayaan mo sila. Pero wala kang 
ginawa kundi tumakas. Dahil eksperto ka d’un. Dahil 
ayaw mo sa relasyon, di ba? Ang tanging rason 
kung bakit ka bumalik ay dahil alam mong hindi mo 
kailangang magtagal dito. Patay na ang tatay mo, 
wala ka nang ties dito. Pansamantala ka lang dito.”

Napaatras ito. “At expert ka pagdating sa mga 
bagay na pansamantala? Kunsabagay, mukhang 
nakalimutan mo na lahat iyon,” gagad nito, sabay 
tapik ng isang daliri sa tsapa niya.

Pakiramdam ni Emily ay ginamitan siya ng Taser.

Nagpakita naman ng hiya si Ryan. “I’m sorry. 
Wala akong ibig sabihin d’un.”

Yumuko siya at itinuon ang tingin sa berdeng 
damo sa paanan niya. Inisip niya ang magagandang 
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bagay sa buhay niya—ang mga kaibigan niya, ang 
trabaho niya, ang pagkain niya ng homemade 
chocolate pie ni Jolene habang nakaupo sa paborito 
niyang sulok sa harap ng counter ng diner. At nang 
sa wakas ay magawa niyang palitan ang galit at sakit 
sa dibdib, tiningnan niya si Ryan nang derecho sa 
mga mata.

“Iyon ang problema, di ba? Walang ibig sabihin 
ang lahat ng sinasabi mo.”
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“Ito pa rin ang pinakamasarap na pie na natikman 
ko,” sabi ni Emily kay Jolene, matapos lunukin ang 
isinubong chocolate pie.

“Alam ko.” Pinunasan nito ang counter gamit ang 
isang basahan at umabot sa ilong niya ang amoy ng 
bleach na naroon.

“Nag-uusap na rin lang tayo tungkol sa 
pinakamasarap na natikman mo, ano’ng nangyari 
sa inyo ni Ryan Williams?”

Isinenyas ni Jolene ang booth sa isang sulok 
ng diner kung saan nakapuwesto ang nabanggit na 
binata kausap si Thomas Wrigley, ang town manager. 
Sinulyapan niya ang mga ito. Natutuwa siyang isipin 
na pangalawang beses pa lamang iyon na tiningnan 
niya ang dalawa sa nakalipas na treinta minutos.

“Kailangan ba talagang sobrang obvious mo?” 
Nangasim yata ang tsokolate sa bibig niya.

“Bahagi ’yan ng karisma ko, Hon. Hala, kuwento.”

Kahit sampung taon lamang ang tanda ng babae 
sa kanya, mahilig magnanay-nanayan sa kanya si 
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Jolene. Nasanay na itong umarte nang ganoon. 
Pinapatakbo nito ang diner gaya ng palakad nito sa 
bayan, pantay na napagsasabay nito ang masarap na 
pagkain at masinsinang usap. Siyanse man ang hawak 
nito sa diner o malyete sa mga miting ng konseho sa 
bayan, si Jolene ang boss—at alam iyon ng buong 
Union.

“Wala lang. Walang nangyayari.” Sumimsim siya 
ng kape habang nananalangin na lubayan na siya ng 
kaibigan. Pero malas yata siya dahil hindi ito tumigil 
sa pangungulit.

“Kulang na lang magkapalitan kayo ng mukha 
kahapon. Parang hindi naman iyon wala lang.”

“Nagpaalaman lang kami.” Muli siyang kumagat 
sa chocolate pie at parang cardboard na ang lasa niya 
sa crust niyon. “Alam mo? Mamaya na tayo mag-
usap. Kakain muna ako kaya d’un ka muna,” birong 
pagtataboy niya rito, iminuwestra pa niya ang tinidor 
bilang pagdidiin.

Ibinaba ni Jolene ang mga siko sa counter at 
yumuko sa direksyon niya. “Payo lang—”

“Ayoko ng payo, ang gusto ko pie.”

Umismid ang babae at pinaikot ang mga mata. 
“Naisip ko lang naman—”
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“Huwag na huwag mo ’kong masabihan na 

kailangan kong madiligan, dahil nada. I mean, hindi 
ko ’yun kailangan ngayon.”

Pinagtaas-baba nito ang mga ki lay at 
bumungisngis. “Siguruhin mo lang… Well, well. 
May paparating.”

Napaurong siya. Hindi na niya kailangang 
lumingon para malamang si Ryan ang palapit sa 
kanila. Nag-igtingan ang balat niya at sumabog ang 
init sa kanyang dibdib.

Naihulog niya ang hawak na tinidor sa plato at 
gumawa iyon ng ingay. Na-imagine niyang ganoon 
din ang tunog noong bumagsak sa sahig ang puso 
niya.

Tinapon niya ang hawak na napkin at kumilos 
para sana tumayo. “Aalis na ’ko.”

Yumuko si Jolene at nagsalita sa pagitan ng mga 
ngipin nito. “Subukan mong gumalaw at isinusumpa 
ko, magre-request ako sa council na bumili ng 
bike para sa Union PD. Babanggitin kong ikaw ang 
pinakabata roon at pinaka-fit. Makakatipid din sa 
gasolina kung bisikleta ang gagamitin imbis na ang 
patrol car. I’m sure kakagatin nila ang suggestion ko.”

Kumabog ang dibdib niya. “Hindi mo gagawin 
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’yan. Alam mong hindi ako marunong mag-bike.” 

Inabot nito ang kamay niya at pinisil. Matigas 
ang ekspresyon sa mukha ng kaibigan. Para bang 
nagbababala.  

“Oh God, Jolene,” nasabi na lang niya.

“Tama. Gagawin ko talaga ’yun, Hon. Kaya 
maupo ka lang diyan.”

Sineryoso ni Emily ang sinabi ng babae. Mariin 
siyang kumapit sa gilid ng counter hanggang sa 
halos namuti na ang mga buto sa kamao niya. Nang 
mapansin niya ang ginagawa, ibinaba niya ang mga 
palad sa kandungan. Pakiramdam niya ay sasabog 
ang mga niloloob niya.

Tila biglang tumahimik ang buong restaurant 
nang maupo si Ryan sa stool na katabi ng inuupuan 
niya. Nawala ang ingay ng mga kuwentuhan, ang 
musika galing sa jukebox, ang kalantugan ng mga 
kutsara at plato, dahil sa nakabibinging pintig ng 
puso niya.

Ibinaba nito ang hawak na mug sa counter at 
awtomatikong napalingon siya rito.

“Refill ba, Ryan? Ikukuha na rin kita ng bagong 
tasa,” alok ni Jolene. Balimbing talaga ang lukaret.
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“Yes, please… Mayor Baker.” 

Kasing-tamis at kasing-pilyo ng chocolate pie ng 
babae ang ngiti ni Ryan. At naisip ni Emily, lahat ng 
sobra ay nakakasama. 

Itinulak niya ang sariling plato patungo sa 
direksyon ni Jolene. “Kuhanin mo na rin ito.”

Hindi siya pinansin ng babae; nakipagngitian 
lang ito sa katabi niya, ikinurap-kurap ang pilikmata 
at ikinaway ang hawak na pamunas. 

“Jolene na lang,” anito, kumindat sa lalaki. 
“Maligayang pagbabalik.”

Ibinaba ni Ryan ang malalaking braso sa counter. 
Bagay sa kutis nito ang suot nitong faded blue polo 
shirt. Deep brown ang complexion nito na para bang 
nagtatrabaho ito nang ilang oras sa ilalim ng araw. 
Hindi siya magugulat kung malalaman niyang part-
time na magkakahoy ito. Halos kasing-laki kasi ng 
mga troso ang mga braso nito. 

“Natutuwa rin ako.” Ngumiti ito at hindi niya 
napigilang mainggit sa mapuputi at pantay-pantay 
nitong mga ngipin.

Pinaikot niya ang mga mata, naiinis sa nakikita. 

Ano nga ang sinabi nito? Natutuwa rin ito? 
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Sinungaling.

“Kahit sinong malinaw ang mata ay makikitang 
mas gugustuhin mong pumunta sa ibang lugar.” 

Ngayong kinuha na ni Jolene ang mug nito, 
pinagdikit ni Ryan ang mga palad na para bang 
nagdadasal. Kagyat nitong ikinulong sa kamay ang 
panibagong mug na ipinatong ng bumalik na babae. 

“Iiwan ko muna kayong dalawa,” bulong ng 
babae. “Babalik na lang ako kung may kailangan 
kayo.”

Tumango ang binata at nilingon si Emily. “Kung 
mas gugustuhin kong pumunta sa ibang lugar, bakit 
’andito ako ngayon sa tabi mo?”

Hindi niya gustong manghula, kung kaya 
nagtanong na lang siya ng panibagong tanong. 
“Ano’ng pinag-usapan ninyo ni Tom? Lampas isang 
oras kayong nag-usap d’un sa sulok.” Dinampot niya 
ang lukot nang napkin at piniga iyon kahit pa ang 
gusto sana niyang gawin ay kumandong kay Ryan at 
ibaon ang mga daliri sa biceps nito. “Ano’ng binabalak 
mo?”

“Baka dinamdam ko iyong sinabi mo kahapon.”

Umismid si Emily. “Sure. Alin d’on?” 



No Sweeter Love - Tina Vaughn
Hindi naman talaga ito nakikinig dati sa kanya. 

Siyempre, to be fair, bata pa siya noon at may pagka-
dungo. Hindi niya sinubukang ipaliwanag nang husto 
ang mga punto niya. Hindi na nakakagulat na umalis 
ito imbis na gawin ang suhestyon niya.

Yumuko ito at bumulong. “’Yung parte na tinawag 
mo akong walang-kuwentang sinungaling.”

“Wala akong sinabing gan’un.” Well, hindi niya 
iyon inilakas, at least. Si Emily ang sinungaling, hindi 
lang alam ni Ryan. At hindi na nito malalaman iyon 
kung aalis na ito ng bayang iyon.

“Siguro nga hindi eksaktong gan’un ang mga 
salitang ginamit mo, pero ‘yon ang ibig mong sabihin.”

Para itong… nasaktan. Tumingala siya at nakita 
ang lukot nitong mukha. Maitim ang palibot ng 
mga mata nito at para bang hindi nag-ahit kaninang 
umaga kung kaya may maliliit na stubbles sa palibot 
ng panga. Nakaramdam siya ng simpatya para 
rito. Hindi madali para sa lalaki ang nangyayari. 
Kamamatay lang ng ama nito at ngayon, kailangan 
nitong manatili sa pinakahuling lugar na gugustuhin 
nitong puntahan.

Inabot niya ang braso nito at agad kumibot ang 
mga kalamnan nito roon. Niyuko siya ni Ryan at 
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nasorpresa siya sa ligalig sa kulay-abo nitong mga 
mata. Naroon ang galit at kalungkutan. Ipinatong 
nito ang kamay sa kamay niya; ang init ng palad 
nito na lumalapat sa kamay niya ang pinaka-sensual 
na karanasang nadama niya sa loob ng nagdaang 
dekada.

Nangaligkig siya. Tila napansin ang emosyon 
sa kanyang mga mata, ngumiti si Ryan. “Ganito 
kita naaalala. Well… iyon ay kapag naaalala kita 
na may damit. Ganito ang hitsura mo—may pink 
shirt, denim shorts at tanned legs. Iyon nga lang, 
palaging nakalugay ang buhok mo n’on.” Yumuko 
ito at sa isang saglit, inakala niyang hahalikan siya 
ng lalaki. Sa halip ay dumikit sa sulok ng bibig niya 
ang hinlalaki nito. “May mugmog ka dito.”

Pakiramdam ni Emily ay mahuhulog siya mula 
sa kinauupuan. Sa tuwing ganito ito kalapit… sa 
tuwing hahawakan siya nito, nalulusaw ang tamang 
rason sa isip niya, kasama ng hangin sa baga niya. 
At natatakot siya roon.

“Please, umalis ka na,” aniya. “Hindi ka bagay 
dito.” 

Binawi nito ang kamay at kumuyom ang palad. 
“Hindi kailanman.”
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—————

Iyon ang pinakaikinaiinis ni Ryan. Ipinalagay na 
ng mga tao roon na magiging clone siya ni Jackson 
Williams simula noon pang naka-diapers pa lang siya. 
Walang naniwala na may mararating siya. Maliban 
kay Emily. 

Nagtiwala ito sa kanya… minsan.

Minarkahan siya ng mga tao dahil may pera 
siya—lalo na kung ang perang iyon ay nanggaling 
sa pagbebenta ng mahahalagang gulod ng bundok 
sa mga developers. Idagdag pa ang trahedya ng 
kamatayan ng kanyang ina…

Alam ni Ryan, para sa maraming tao sa lugar 
na iyon, siya ang buhay na tagapagpaalala ng mga 
bagay na pilit na kinakalimutan ng mga kababayan. 
Hindi komportable ang mga ito dahil sa kanya. Hell, 
hindi rin siya komportable dahil sa mga ito. Kahit 
ngayon, ramdam niya ang mainit na tingin ng mga 
tao na halos bumutas sa likod niya at dinig ang mga 
bulungan. Para na rin siyang ikinulong ng mga ito 
dahil sa paghatol sa mga tinging iyon.

Binigyan siya ni Tom ng pagkakataon na baguhin 
iyon… kung gusto niya.

Realistic siyang tao. Alam niyang hindi mabubura 
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ng ilang buwang pagtigil niya roon ang tingin sa 
kanya ng mga tao. Hindi niyon mabubura ang 
nakaraan pero isang tao lang naman talaga ang gusto 
niyang pagpasikatan. Isa pa, hindi siya naghahanap 
ng kapatawaran; closure ang gusto niya. Ang lamyang 
pakinggan ng salitang iyon, pero kailangan kung may 
natutunan siya sa ilang taon ng therapy. 

Patay na ang daddy niya. Nakahingi na rin siya 
ng tawad kay Emily. Pero hindi pa rin siya masaya. 

Dahil kailangan din ng dalagang humingi ng 
tawad sa kanya. 

Marami siyang plano para sa kanilang dalawa, 
at nangako siya rito. Pero matapos ang ilang buwang 
langit sa piling nito, sumuko ang babae sa kanya.

Minahal niya si Emily. Noon, simple lang ang 
mga bagay at walang komplikasyon.

Naiiba talaga ito. Kakaiba sa mga babae sa 
private school na pinanggalingan niya na pulos laki 
sa layaw, malisyosa at mayayabang.

Malambing at masipag mag-aral si Emily at 
nagtrabaho nang part-time sa mismong diner na iyon. 
Minsan ay nag-order siya roon ng coffee milkshake. 
Wala iyon sa menu pero iginawa siya nito ng inuming 
iyon. Iniwanan niya ito ng twenty dollars bilang tip 
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pero hinabol siya nito hanggang sa sidewalk, sa pag-
aakalang naipagkamali niya sa mas maliit na bill ang 
pera. Nang ilapit nito ang pera sa kanya, napansin 
niyang nanginginig ang kamay nitong may mga talsik 
ng mantika dahil marahil sa trabaho nito. At lalo 
siyang humanga sa dalaga.

Inaya niya itong lumabas at hindi na sila 
naghiwalay sa loob ng sumunod na apat na buwan.

Masyado pa silang mga bata noon para magplano 
ng kinabukasan nila pero huli na nang napagtanto 
niya iyon. Dapat yata ay hindi niya ito pinilit. 
Ganoon pa man, maaari ring hinayaan siya nitong 
magmukhang tanga at wala talagang intensyong 
sumama sa kanya. Siguro wala talaga itong tiwala sa 
kanya. Alam niya, wala pa rin itong tiwala sa kanya 
ngayon. Anuman ang rason, sinaktan siya nito nang 
higit kaninupaman.

Pinasaya ka rin naman niya.

Itinaas ni Emily ang baba at inipit ang ilang 
hibla ng buhok sa likod ng tainga. Nag-mature ito, 
gumandang lalo at nagkaroon ng kumpiyansa, ngunit 
nakikita pa rin niya ang patpating teenager na sabik 
sa pagmamahal na pilit nitong itinatago. 

Nanikip ang dibdib niya. Pagmamahal? 
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Pagkatapos ng nakalipas na mga taon, iyon nga ba 
talaga ang nadarama niya? Hindi niya alam. Hindi 
pa niya alam. Ngunit may mga paraan siya para 
malaman ang sagot doon. 

Binanggit niya kay Tom na ibibigay niya ang 
desisyon niya sa loob ng ilang araw. Ngunit ngayon 
habang nakatitig siya sa dalaga, alam ni Ryan na 
mayroon na siyang sagot.

“Medyo magtatagal ako dito.”

Namutla ang mukha ng babae. Hindi iyon ang 
reaksyong inaasahan niya.

Mistula itong mahuhulog sa kinauupuan nito. 
“Medyo? Gaano katagal ’yun?”

“Hindi ka ba naku-curious sa kung ano ang 
gagawin ko? Gusto mo lang malaman kung kailan 
ako aalis? I’m hurt, Em. Really hurt.”

“Duda ako.” Tinalunton nito ng isang nanginginig 
na daliri ang gilid ng sariling coffee mug. “Bakit ka 
magtatagal?”

“Papalitan ko muna si Dr. Ramsey nang dalawang 
buwan.” Pagkasabi niyon, para siyang magkakasakit. 
Para siyang nabitag. 

Ayon kay Tom, ibinebenta ni Dr. Ramsey ang 
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doctor’s office nito, o kahit mayroon man lang 
mamahala niyon nang ilang buwan. Pero sa takbo ng 
ekonomiya, walang gustong bumili ng puwesto, at 
wala ring doktor na gugustuhing lumipat sa isang di-
kilalang lugar kung saan malamang na hindi ito kikita. 
Kakailanganing magbiyahe ng halos isang oras para 
marating ang pinakamalapit na ospital, pero kung 
sarado ang nag-iisang clinic sa bayan, mapipilitan 
itong gawin iyon para lang makapagpagamot. Iyon 
ang mismong klase ng proyekto na gusto niyang 
gawin, so bakit pakiramdam ni Ryan ay maling 
desisyon ang nagawa niya?

“Ano? Bakit? Paano? I mean… trained ka ba para 
sa ganoong klase ng trabaho?” Namimilog ang mga 
mata ni Emily dahil sa gulat.

“Ano ba sa palagay mo ang trabaho ko?”

“Ewan. Plastic surgeon? Dermatologist?” 
Nagkibit-balikat ito na para bang sinabi, You know, isa 
d’un sa trabaho na hindi mo kakailanganing dumikit 
sa taong may sakit.

Natukso siyang hayaan itong iyon ang isipin, 
pero sa bawat pag-uusap nila mula noong bumalik 
siya, na-realize niya kung gaano kaliit ang tingin 
nito sa kanya. Gusto lang niyang itama kahit ang 
isang bahagi ng impresyon na iyon. Ang iba ay 
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mangangailangan ng pasensya at tiyaga, na parehong 
natutunan niya sa nakalipas na mga taon. 

“Medyo iba.” Humugot siya ng malalim na 
paghinga. “Isa akong, umm, siguro puwede mo ’kong 
tawaging misyonerong doktor.”

Naningkit ang mga mata nito at tumiim ang mga 
labi. Ito siguro ang police face ng dalaga. Medyo 
nakakasindak. Inasahan niyang poposasan siya nito 
anumang sandali, dadalhin sa interrogation room, at 
itatali sa isang silya. 

“At ano’ng eksaktong ibig sabihin n’un?”

“Nagpupunta ako sa mga lugar na kulang sa 
healthcare ang mga tao. May inumpisahan akong 
samahan, nonprofit iyon di mo naitatanong. 
Nagtatayo kami ng clinics, naghahanap ng mga 
recruits na magpapatakbo n’un at mga donors. Mostly 
sa rural areas dito US, though nakarating na rin ako 
overseas nang ilang beses.”

“Oh.” Hindi matatawaran ang ekspresyon sa 
mukha nito, nasa pagitan iyon ng pagdududa at 
pagsisisi. 

Tinakpan niya ang bibig para itago ang kanyang 
ngisi at pakunwaring umubo. “Hindi ba iyon ang 
inaasahan mo?”
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“N’ong malaman kong doctor ka, na-picture ko 

lang na nasa isang maluho kang opisina, malambot 
ang inuupuan… nagpapalaki ng boobs ng kung sinong 
blonde.” Yumuko ito. “Pero nagkakawanggawa ka 
pala. Hindi ko alam. I mean, hindi ko na-realize…”

“Mukhang minaliit mo na naman ako. Huh, Em?”

Tumingala ito at nakita niya ang luha sa mga 
mata nito. Nanginginig ang mga labi ng babae. 
Nakalimutan niya kung gaano ito kalambing, kung 
gaano kabilis maantig ang puso nito.

“Patawad, Ryan. Sorry talaga. Nagkamali ako sa 
pagkakilala sa ’yo.”

Gustung-gusto niyang hawakan ito, iyapos ang 
mga bisig niya palibot dito. 

Tiis at tiyaga, paalala niya sa sarili. Tiis at tiyaga. 

“Well, alam ko kung paano ka puwedeng 
bumawi.”

Sumandal ito at maingat na tiningnan siya. 
“Paano?”

“Dinner. Alas siete.” Ngumiti siya nang may 
kasiguraduhang higit sa nararamdaman niya. “Sa 
bahay mo o sa akin?”
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Mula noong dumating siya sa bayan ng Union lampas 
isang linggo na ang nakakaraan, malayo pa rin si Ryan 
sa gusto niyang marating—doon sa posisyon niya sa 
buhay ni Emily sampung taon bago siya umalis.

Pagkatapos ng maiksing pakikipag-usap niya 
sa dalaga sa diner, hindi na niya ito nakausap muli 
kahit isang beses. Tinanggihan nito ang alok niyang 
dinner; kailangan daw nitong magtrabaho, sinabing 
kailangan nitong konsultahin ang schedule nito at 
pagkatapos ay nakaalis na ito ng diner. At hanggang 
ngayon ay napapailing siya at nagtatanong kung ano 
ang nangyari noon. Naghihintay pa rin siya. Nakikita 
niya ito araw-araw, dalawang beses isang araw pa 
nga kung minsan dahil ang liit lang naman ng bayan 
nila. Pero tuwing malalapit siya rito, kumakaripas ito 
na parang takot na kuneho.

Sa nakalipas na mga araw, naging abala siya 
sa trabaho. Dalawang sipon, konting tahi sa sugat, 
isang di inaasahang pagbubuntis… at naging regular 
family practitioner na siya. Nabigla rin siya na 
na-enjoy niya iyon. Pero ngayong nag-iisa siya sa 
matahimik na opisina matapos magsiuwian ang lahat, 

3



No Sweeter Love - Tina Vaughn
nakakaramdam siya ng… no, hindi kalungkutan. Mas 
malapit sa paninindim. Naisip niya, dalawang buwan 
lang ang mayroon siya at naaksaya na niya ang halos 
dalawang linggo sa wala.

Kailangan niya ng plano. Kailangang magplano 
siya kung paano magagawang—

Pinutol ng tunog ng umigik na mga gulong at 
matitinis na sigaw ang takbo ng isip niya. Sumulak 
ang adrenaline sa mga ugat niya.

Marahas na binuksan niya ang pinto ng opisina 
at natigilan.

Si Emily iyon, may buhat na isang maliit na bata 
at nakahiga sa kalsada isang talampakan mula sa 
pang-unahang gulong ng isang lumang Ford pickup. 
Iyon lang ang nagawa niyang makita dahil pinalibutan 
na ito ng mga tao. Nagyelo ang dugo niya, dagling 
natunaw at umugong sa kanyang mga tainga.

Sa ikalawang pagkakataon sa buhay niya, 
nanghina siya. Huling nangyaring parang humiwalay 
ang utak niya sa kanyang katawan ay noong na-injure 
ang tuhod niya noong homecoming football game.

Tumakbo siya palapit sa mga ito, itinutulak ang 
mga taong nakaharang sa daraanan niya. “Emily!”
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Hirap na umupo ang dalaga habang umiiyak ang 

paslit na nakayakap dito. “Mommy! Mommy!”

“Ayos ka lang.” Nanginginig ang mga kamay ng 
babae habang hinihimas ang likod ng bata. Iniyakap 
naman ng huli ang mga braso at binti rito.

“Oh, my God. Susie, Susie!” tawag ng isang tinig 
na hula niya ay sa nanay ng bata. 

Dapat ay nagambala na siya ng ingay na iyon, pero 
hindi ganoon ang nangyari. Alam niyang kailangan 
na niyang kuhanin si Emily. Ngunit nakahinga lang 
siya nang nakaluhod na siya sa harap ng dalaga.

Itim na itim ang mga mata ni Emily, halos naitago 
na ng pupils ang irises. May dugong tumutulo mula 
sa pisngi nito, basa ng luha ang manggas ng suot 
nitong uniporme at gulo-gulo ang buhok. Nanginig 
ang mga labi nito nang magtama ang mga mata nila. 
“Puwede mo ba siyang kunin? Okay na ba siya?”

“Emily—”

“Kunin mo na siya,” she croaked. “Please.”

Inabot niya ang bata at mabilis na ini-scan ng 
mata ang anyo nito. Marumi ang sundress na suot 
nito, iisa ang suot na sapatos at may gasgas sa braso. 
Bukod doon ay wala na siyang nakitang pinsala rito. 
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Gayunpaman, kailangan niya itong dalhin sa opisina 
niya.

Tila nabasa ang isip niya, itinaboy na siya ni 
Emily. “Sige na, kunin mo na siya. Ayos lang ako.”

Nalukot ang mukha nito at pinahid ng likod ng 
kamay ang pisngi. Kumalat ang dugo sa cheekbone 
nito. Hindi niya gustong iwan ang babae. “Emily—”

“Go. Susunod ako sa inyo.” Matatag ang boses 
nito at mukhang maliwanag ang isip. Nagpipisag ang 
batang babae sa bisig niya at ngumunguyngoy pa rin.

“Hihintayin kita sa loob.” Sinulyapan niya sa 
huling beses si Emily at dinala na ang bata sa opisina 
niya, kasunod ang ina nito.

Matapos ang beinte minutos, magkahawak-
kamay na lumabas ng examining room ang mag-ina. 
Napahiwalay pala si Susie sa nanay nito habang 
namimili sila ng strawberries sa isang outdoor 
farmer’s market. Kung hindi nakita ni Emily ang bata 
na tumatawid sa kalsada….

Ayaw nang isipin ni Ryan kung ano ang maaaring 
nangyari.

Nakaupo ang dalaga sa dulo ng sofa. May 
lumukob na mabining damdamin sa kanya habang 
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pinagmamasdan ang nakayuko nitong ulo.

Hati ang loob niya, nagmamalaki at dismayado. 
Iniligtas nito ang buhay ng bata at ang ina nito 
mula sa kalungkutan—at muntik na nitong naisugal 
maging ang sarili nitong buhay. Lumunok si Ryan, 
sinusubukang makatulong iyon sa nanunuyo niyang 
lalamunan. Pait ang nalasahan niya.

Naglabas si Emily ng malalim na hininga at 
isinuklay sa buhok ang nanginginig na mga kamay. 

“Ayos ka lang?” tanong niya, nakatuon ang tingin 
sa ulunan ng babae. Hindi niya sigurado kung tanong 
ba iyon o makalumang istilo ng pagpapakalma ng 
loob nito.

Tumingala ito at tumango. “Oo.”

May natuyong dugo at pasa sa maputla nitong 
pisngi. Inalok niya ang palad dito. “Tara,” aniya, 
“dapat magamot ka.”

“Ha?” Tila nalito ito sandali bago napahawak sa 
sariling pisngi. “Oh, ito. Wala ito. Sinilip ko lang si 
Susie.”

Nakangiti ang babae. Ang unang tunay na ngiti 
na nakita niya mula rito. “Ipinakita niya sa akin ’yung 
kitten sticker na binigay mo sa kanya.”
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“Bibigyan din kita ng kitty sticker. Pagkatapos 

kitang gamutin.”

“Okay lang ako. Gasgas lang naman ito.”

“Puwedeng ma-infect ’yan.”

“Maghihilamos na lang ako ’tapos lalagyan ko ng 
antiseptic pag-uwi ko sa bahay,” balewalang sagot ng 
dalaga. “No big deal.”

“Anong oras ka uuwi?” hamon niya.

—————

Naalala ni Emily ang accident report na kailangan 
pa niyang i-file. “I, uh…” turan niya sa tanong ng 
lalaki.

“Halika na,” kulit ni Ryan. “Sandali lang at tapos 
na ’yang gamutin.”

Hindi niya gustong hawakan siya nito. Not 
again. Hindi pagkatapos ng makalaglag-panty na 
paghawak nito sa kamay niya sa diner. Isang simpleng 
pagdidikit lamang nila at gusto na niyang maghubad 
at makiusap dito upang hagkan siya. Nagulat siya at 
nahiya sa pag-aming iyon. Normally, mas matapang 
siya. Mas mahusay sa pagpigil sa mga nasa. At mga 
pantasya. 
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Mukhang naapektuhan din yata ng aksidente 

kanina pati ang pag-iisip niya.

Nagkibit-balikat siya, kunwa ay walang pakialam. 
“Okay.”

Napansin niya ang abo nitong mga mata na 
napapalibutan ng makakapal at mahahabang pilik 
na kaiinggitan ng kahit sinong babae. 

Sa kabila ng kaseryosohan ng sitwasyon, ngumiti 
si Ryan. Isang half-grin na nagpalabas sa dimples at 
sa cheekbones nito. Nangati ang mga palad niyang 
haplusin ang mukha ng binata.

Nagtungo sila sa examining room na ilang 
hakbang lang mula sa receiving area. “Maupo ka 
d’un.” Itinuro ni Ryan ang mesang nasa gitna ng silid.

“I, uh, tatayo na lang ako.” Pinagsalikop niya ang 
mga braso sa tapat ng dibdib.

“Ah. Ayaw mo sa mga doktor,” tukso ng lalaki 
habang kumukuha ng supplies.

“Actually, ayoko sa ’yo.”

Nilingon siya nito at ngumisi. “Mas mabilis kang 
makakaalis dito kung uupo ka na d’un sa examining 
table.”
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“Point taken,” buntong-hininga niya saka naupo 

sa mesa. Nagtunugan ang mga papel na naroon 
habang hinahanap niya ang komportableng puwesto. 
Hindi iyon madali, considering na nakatitig sa kanya 
si Ryan.

Hila nito ang isang metal cart habang palapit sa 
kanya.

“Nap’ano ito?” untag nito, imunumuwestra ang 
pisngi niya.

“Nasubsob sa semento.” Ikinuyom niya ang 
mga palad at ipinatong iyon sa kandungan habang 
pinipigilan ang sariling nerbyusin. “Hinila ko lang si 
Susie palayo sa daan. Hindi ko masyadong sigurado.”

May kritisismo sa tinging ibinato nito sa kanya. 
“Patrol officer ka, hindi superhero. Delikado ang 
ginawa mo.”

Itiniim ni Emily ang mga ngipin. Matagal na 
niyang kinailangang pakitunguhan ang double 
standard na iyon sa pulisya, lalo pa’t hindi lamang 
siya isang babae. Maliit din siya.

“I’m a certified EMT,” defensive na sagot niya. 
“I’m also trained in mountain rescue and river search 
and rescue. Hindi ako gagawa ng ikapapahamak 
ng ibang tao. Trabaho kong protektahan ang mga 
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mamamayan ng bayang ito.”

“Hindi si Susie ang inaalala ko.”

Hindi siya napakali dahil sa mainit na tinging 
itinuon nito sa kanya. Nag-alala ba ito sa kanya? 
“Oh.”

Ngumiti si Ryan habang pinagkikiskis ang mga 
palad na nilagyan nito ng sanitizer. Pumuno sa ilong 
niya ang mabangong amoy niyon. 

“Police officer, rescue volunteer… mukhang ang 
dami mong tungkulin.”

“Maliit lang ang bayang ’to.” Nagkibit-balikat 
siya. “Halos isang libo lang ang mga tao dito, kaya 
sobrang kaunti rin ang mga volunteers.” Pinaglapit 
niya ang hintuturo at hinlalaki para mas idiin ang 
punto niya. “Iyong kayang gumawa tumatanggap ng 
ilang volunteer works.”

Marahang inabot nito ang mukha niya at 
hinaplos ang pisngi niya. Lumapit pa ito hanggang 
sa dumikit na ang matigas na muscles sa tiyan nito 
sa mga tuhod niya.

Napaatras siya.

Binawi ni Ryan ang daliri at kunot-noong 
tiningnan siya. “Masakit?”
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“Um, hindi. Nagulat lang ako.”

Pigil-pigil niya ang hininga habang hinahayaan 
itong alisin ang dumi at natuyong dugo sa balat niya 
gamit ang isang malambot na gasa. Hindi siya magre-
react sa haplos nito, hindi siya titingin dito. Iyon ang 
sinasabi niya sa sarili.

Nalimutan na niya halos kung gaano kagaan ang 
malalapad na kamay nito.

Tumikhim si Ryan. “Parang sobrang busy mo, may 
panahon ka pa ba para sa kama mo?” Ang boses nito 
ay malamig na dampi sa nag-aapoy niyang pisngi.

“Hindi naman laging kailangan ng kama,” biro 
niya; sinusubukang alisin ang tensyon. “Silya, sofa, 
kahit kotse puwede na.”

Lalong nag-init ang mga pisngi niya nang tumaas 
ang mga kilay ng lalaki. Masyado yatang provocative 
ang sinabi niya.

Kumuha si Ryan ng cotton ball at nilagyan iyon 
ng antiseptic. The antibacterial liquid sent sparks of 
fire shooting along her cheekbone. Nahugot niya ang 
hininga at pinagtiim ang mga bagang.

Marahang hinipan ng lalaki ang sugat at 
nabawasan niyon ang hapdi. Gayunpaman, 
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masyadong personal ang ginawi nitong iyon, parang 
hindi na gawain ng doktor, kung kaya muntik na 
siyang bumaliwas mula sa kinauupuan.

Ang kombinasyon ng hininga nito, ang init mula 
sa matitigas nitong muscles na kumikiskis sa kanya at 
ang maiingat nitong kamay na may hawak sa mukha 
niya—lahat iyon ay nagpapalito at nagpapahina sa 
kanya. Hindi siya sanay sa ganoon ka-vulnerable na 
pakiramdam. Hindi na.

Kumilos siya para maglagay ng kaunting 
distansya sa pagitan nila. “O-okay na siguro ’yan.”

Namumula ang mga pisngi, may ibinulong itong 
kung ano na hindi niya naintindihan. May ilang hibla 
ng buhok nito na nahulog sa noo nito at wala sa loob 
na inabot iyon ni Emily at hinawi. Her fingers tingled 
at the whisper of hair across her skin.

Para bang ang alanganin niyang kilos na iyon 
ay nagpakawala ng isang mabangis na bagay sa loob 
nito. Lumapit si Ryan hanggang sa nasa pagitan na 
ito ng mga hita niya.

Isinuklay nito ang mga daliri sa buhok niya, 
pumikit at huminga nang malalim. “Mag-sorry ka na 
lang at halikan mo ’ko.” 

Wala siyang oras para intindihin kung ano ang 
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ibig nitong sabihin dahil bigla, nasa mga labi na niya 
ang mga labi nito at hindi na niya nagawang mag-
isip pa.

Nakipag-date naman siya sa iba mula noong 
naghiwalay sila. Nahalikan din siya. Pero hindi 
ganitong klase ng halik. Nunca na naging ganito. At 
hindi naging ganito kainit ang halik nito sampung 
taon na ang nakakaraan. 

Hindi ito isang praktisadong pang-aakit. Ang halik 
ni Ryan ay isang makapangyarihang kombinasyon ng 
pagnanasa, pangangailangan at pagmamadali. Yakap 
siya nito na para bang hindi na siya nito bibitawan 
kahit kailan.

At hindi niya gustong lumayo. Nawawalan na siya 
ng kontrol. Closer, closer… para siyang mauubusan. 
Nagbuhol ang dila nito sa kanya, at itinaas niya ang 
mga kamay para ipasok iyon sa suot nitong shirt at 
haplusin ang kalamnan sa tiyan ng kasuyo. Dumikit 
ang palad niya sa mainit na balat ng dibdib nito at 
nalango siya sa pakiramdam nito sa ilalim ng kamay 
niya. Ito ang inaasam niya, kung anuman ito.

Iniwan nito ang bibig niya at lumipat sa kanyang 
leeg. Nagpakawala ito ng maiinit, basang mga halik 
sa gilid ng kanyang leeg, marahang humihigop 
kung saan di mapigil ang pagtibok ng pulso niya, 
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kasabay ng kanyang puso. Napaungol siya, mababa 
at namamaos, malapit sa tainga nito at naramdaman 
niya ang pangangatal ng binata.

Pamilyar ang pakiramdam na iyon, pero kakaiba 
pa rin. Higit sa lahat, natural ang pakiramdam niyon. 
Like… like coming home.

Ninais niyang makita ang mukha ni Ryan.

Nakapikit ito; at ibinalik siya sa nakaraan ng 
hitsura ng mahahaba nitong pilikmata at namumulang 
mukha… Nakahiga siya sa king-sized bed ni Ryan na 
napapatungan ng asul na damask at maraming kulay 
tsokolateng mga unan at Egyptian cotton sheets. She 
could feel the high-thread-count cotton brush against 
her naked back. Tinanggal nito ang pagkakatali ng 
buhok niya at iniladlad iyon sa unan. Naroon ang 
napakatamis na ekspresyon sa mukha nito, pero 
determinado ang mga kamay nito, mapaghangad, 
pumupukaw ng mga damdamin at emosyong hindi 
niya alam na nasa kanya pala. 

Bumulong ito noon. “Gusto kong magising na 
kasama ka araw-araw. Gusto kong makita ang buhok 
mo na nakasabog sa unan ko. Gusto kong maramdaman 
ka sa ilalim ko, sa ibabaw ko. Lagi.”

Ibinulong nito ang pinakamatatamis na mga 
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pangako—bago nito tinalikuran ang mga iyon.

Hinila niya ang sarili buhat sa nakaraan. At sa 
mga bisig nito.

“Ano’ng problema?”

“I… Wala. I… Kailangan ko nang umalis,” mabilis 
niyang sabi, dagling bumaba mula sa examining 
table, at halos itulak ito para marating kaagad ang 
pinto.

“Sandali.”

“No. No. Hindi puwede. Magkita na lang tayo.” 
Sigurado ang mga hakbang na lumabas siya ng silid. 
Kabaligtaran iyon sa halos panic na nararamdaman 
niya. Naroon ang pagnanais na tumakbo mula sa 
primitibong pagtugon sa haplos ni Ryan, mula sa 
mga alaala.

Tinitigan niya ang bitak sa sahig habang 
palabas siya ng pinto patungo sa labas ng opisina. 
Nagsisimula nang magpakita ang mga unang 
bituwing nagkikislapan at ang maliwanag na buwan. 
Nasasalamin doon ang mga burol at bundok na 
pumapalibot sa maliit nilang bayan. Napakaganda 
niyon; tahimik at mapayapa. Kabaligtaran sa 
kaguluhang nasa loob niya. 
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Nanginginig ang mga tuhod na naupo siya 

sa isang mahaba at makipot na bench. Humugot 
siya ng malalim na hininga habang sinusubukang 
pakalmahin ang sarili. Ang samyo ng mga tea roses 
sa malapit ay pamilyar na konsolason. Yumuko siya, 
hawak ang ulo sa dalawang kamay. Huminga siya 
nang malalim nang ilang beses at kinalma ang tibok 
ng puso at nanginginig niyang mga kalamnan.

Makontento. Maging masaya. Matuwa. Iyon ang 
motto niya.

At inakala niyang nagagawa niya iyon. Puwera 
ngayon.

Sa nakalipas na mga taon, sinabi niya sa sarili 
niya na si Ryan ay isang bata na ginagawa ang trip 
ng mga laki sa layaw na gaya nito. Ano pa ba ang 
puwedeng itawag sa isang taong basta na lang aalis 
kapag hindi umayon sa gusto nito ang nangyayari?

Pero hindi ito laki sa layaw… o masama… o 
mapanakit. Hindi ito kagaya ng inisip niya. Ang 
teenager na natatandaan niya ay naging isang 
matatag at mapagkalingang lalaki, isang lalaki na may 
kakayahang magpadama sa kanya ng mga emosyong 
wala siyang karapatang maramdaman. Nalimutan na 
niya ang pagiging kontento, ang kasiyahan, ang pag-
ibig sa kama na iyon, sa mga kamay na iyon, sa boses 
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nito. At ngayong naalala na niya, kasama rin niyon 
ang panghihinayang at sakit na sumaklob sa kanya.

Niyakap niya ang sarili at ikiniskis ang mga 
kamay sa mga braso. Kahit tag-araw, maginaw ang 
klima sa lugar nila lalo na sa gabi. Gayunpaman, alam 
niyang walang kinalaman ang malamig na hangin sa 
pagtayo ng mga balahibo niya; iyon ay dahil sa mga 
bagay na iniisip niya. 

Sa nakalipas na mga taon, tinanggap na niya 
ang katotohanan na nasaktan siya nito. Hindi pa 
niya ito napapatawad pero alam niyang makakalimot 
din siya. Nakalimot na siya… hanggang sa hawakan 
ni Ryan ang mukha niya sa pagitan ng malalaking 
kamay nito at hinagkan ang sakit na nadarama niya. 
At hindi lamang ang sugat sa pisngi ang tinutukoy 
niya.

Nalimutan na niya kung paano mawalan ng 
kontrol… kung paano mawalan ng ibang laman ang 
isip niya kundi ang pakiramdam ng mga kamay nito 
sa balat niya. 

Pagod na siyang lumaban. Pagod nang mag-isa. 
Pagod nang magkunwari na isang pagkakamali si 
Ryan. Paanoong ang isang bagay na napakatamis ay 
magiging mali?
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Kulang isang kanto mula sa kinaroroonan niya 

ang kanyang kama kung kaya nagsimula na siyang 
maglakad, kahit pa nagsusumigaw ang puso niya na 
bumalik siya sa binata.

Upang kuhanin ang kahit anong makukuha niya 
habang naroroon pa si Ryan sa bayan nila.


