
Friends With Benefits - Lorry Virgo

“Tulungan ko na kaya? Mukhang mabigat ang karton 
na bitbit niya¸” parang siraulong tanong ni Tristan sa 
sarili habang nakadungaw sa bintana. Pinanonood 
niya ang paglipat ng isang dalaga sa kabilang bahay. 
Ang kadikit ng duplex na tinitirhan niya.

“Kaya lang masakit pa ang mga muscles ko,” 
sagot niya sa sariling tanong.

Kanina pa siya naroon sa madilim na bahagi ng 
bahay niya. Magmula pa nang mapag-alaman niyang 
dumating na ang okupante para maglipat. Pangatlong 
balik na iyon ng moving truck na pinaglalagyan ng 
mga gamit nito. Nag-iisa lang itong nagbibitbit ng 
karton papasok sa loob ng bahay.

Kahit kampante siyang nanonood mula sa 
kanyang parte ng duplex ay inaatake naman siya 
ng konsyensya. Kalalaki niyang tao, pero hayun at 
hinahayaan niyang magbuhat ng malalaking karton 
ang bago niyang kapitbahay.

Pero ano ang magagawa niya? Eh, nanakit nga 
ang mga muscles niya. Hindi yata birong workout ang 
ginawa niya sa gym nang hapong iyon. Baka imbis 
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na mapadali ang proseso ng paglilipat nito ay lalong 
bumagal dahil malamang maibagsak niya ang mga 
karton na bubuhatin niya.

It’s about time, patangu-tango niyang sabi sa 
sarili nang may maalala.

Panahon na para magkaroon siya ng kapitbahay 
dahil nakakasira ng bait ang pagtira sa duplex na 
iyon nang walang kausap kundi ang sarili. Granted 
na mahigit isang buwan pa lamang mula nang 
mabakante ang kabilang bahay; wala rin namang 
pinagbago noong may umuokupa nito.

Bagong kasal ang dating nakatira roon. Mukhang 
masayahin at mabait naman ang mag-asawa. 
Binibigyan siya ng lutong ulam kapag may sobra 
ang mga ito. Ang problema nga lang, hindi siya 
makatingin nang derecho sa babae.

Maganda ito at sexy. Pero hindi iyon ang rason 
kung bakit siya nahihiyang makipag-eye contact dito. 
Ang tunay na rason? Sa tuwing sumasapit ang gabi 
ay naririnig niya ang napakaingay na halinghing nito.

Magkadikit ang kuwarto niya at ang silid ng 
mag-asawa. Natural na hindi niya maiwasang marinig 
kung ano ang nagyayari sa silid na iyon. Para tuloy 
siyang nakikinig ng hardcore triple-X sa radio.



Friends With Benefits - Lorry Virgo
Ang masaklap pa, wala sa bansa ang girlfriend 

niya. Nasa United Kingdom ito at nagtatrabaho bilang 
nurse. So ano ang gagawin niya tuwing gabi habang 
nagpapakasaya ang mag-asawa at siya ay nag-iisa?

Kaagad na bumalik sa kasalukuyan ang isip niya 
nang marinig ang pagbagsak ng babasaging bagay. 
Napapikit siya. Wala na siyang ibang choice kundi 
ipagpatuloy ang pagmamasid, baka kapag lumabas 
siya ay sisihin pa siya dahil huli na ang tulong niya. 

“Hmm, interesting! Very interesting!” makailang 
ulit na sabi niya nang masilayan na naman ang 
mukha ng kapitbahay. The girl was pretty—definitely 
his type.

H i n d i  n a m a n  s i g u r o  m a s a m a  k u n g 
makikipagkaibigan siya rito. Hindi naman siguro 
magiging issue iyon sa girlfriend niyang si Jessica. 
After all, naging good boy naman siya magmula nang 
umalis ito. At saka, hindi niya maiiwasan na maging 
kaibigan ang bagong kapitbahay dahil pader lang 
ang pagitan nila. 

“You’re one lucky lady.” Pinaliit niya ang mga 
mata habang sinasabi iyon. Isa na iyong solidong 
plano. Makikipagkaibigan siya rito. Hindi nga lamang 
sa gabing iyon. Puwedeng bukas o sa mga susunod 
na araw. Depende sa schedule niya.
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“Settled na ako sa bagong bahay ko,” nakangiting 
anunsyo ni Aliyah sa dalawang kaibigan. “Kagabi 
nakatulog na ako nang mahimbing.”

“Glad to hear that, Girl!” malanding sabi ni 
Serenity, ang über-gay friend niya.

“How about we decide first kung saan natin 
itutuloy ang informal meeting na ito bago natin pag-
usapan ang newly-found affinity mo sa duplex na 
iyon,” suhestyon naman ni Jenny.

“Saan ba tayo madalas nagmi-meeting?” tanong 
niya.

“Starbucks!” magkakasabay nilang tili.

Magkakaangkla ang kanilang mga braso habang 
naglalakad patungo sa Starbucks. Pinili nilang maupo 
sa al fresco area dahil mga smokers sila. Tulad ng dati, 
they ordered Mocha Frappe, their ultimate favorite.

Halos sabay-sabay ang paglabas nila ng mga 
laptop mula sa naglalakihan nilang mga bags. Hindi 
nagbibiro si Jenny nang sinabi nito na informal 
meeting ang magaganap. Mga feature writers kasi 
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sila ng isang sikat na lifestyle magazine. Nagkataon 
lang na hindi present ang kanilang Features Editor 
para mag-preside niyon. Naibigay naman sa kanila 
ang agenda ng meeting na iyon. Nasa kanilang tatlo 
na lamang kung seseryosohin nila.

“So mabalik tayo sa topic,” sabi ni Serenity sa 
kanya. “Settled ka na?”

“Yup,” nakangiti niyang sagot. “Pero alam n’yo, 
na-realize ko na nakakabingi din pala ang sobrang 
katahimikan, ano? I mean, wala akong makausap. 
Parati na lang bukas ang TV para may marinig akong 
ibang boses.”

“Bakit hindi mo kaibiganin ang kapitbahay mo?” 
suhestyon ni Jenny.

“Actually, plano ko ngang dalhan ng pagkain pero 
parating walang tao.”

“What if, mag-host ka ng house warming party?” 
Si Serenity. Ito ang party animal sa kanilang tatlo 
at walang ibang laman ang isip kundi iyugyog ang 
katawan sa saliw ng maharot na musika.

“I don’t know,” kibit-balikat niya. “Siguro 
kikilalanin ko muna ang kapitbahay ko bago mag-
decide.” Ibinuhos niya ang atensyon sa laptop 
pagkatapos niyon. Gusto niyang ipa-review sa 
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dalawang kaibigan ang article na sinulat niya. 

“Iyah, whatever happens, don’t look behind you,” 
babala ni Jenny na ang normal na singkit na mga 
mata ay nanlaki.

For such a bright girl, Jenny’s warning seemed 
so daft. Hindi ba nito alam na kapag pinagbawalan 
ang isang tao na huwag gawin ang isang bagay nang 
walang explanation ay ma-cu-curious ang tao na 
iyon? Kaya napakabilis ng ginawa niyang paglingon 
dahil sa warning nito. 

“O-M-G!” narinig niyang ungol ni Serenity.

Nanlaki na ang kanyang mga mata sa pagkagulat. 
Nag-akyatan na halos ang lahat ng dugo niya sa ulo 
dahil sa pagkabigla. Wala sa hinagap niyang makikita 
niya ang bagay na iyon.

“Puntahan mo at komprontahin,” sulsol ni 
Serenity.

“Hindi! Huwag muna,” pigil ni Jenny. “Mag-isip 
ka muna bago gumawa ng eksena.”

Damn it, Aliyah! Mag-decide ka na! utos niya sa 
sarili. Naguguluhan siya. Hindi naman yata normal na 
makagawa agad siya ng desisyon habang pinanonood 
niya si Rhaniel—ang kanyang boyfriend—na 
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nakikipagharutan sa ibang babae. Pumoporma na 
ito para bigyan ng halik ang babaeng iyon. His lips 
were supposedly meant only for her. Hindi iyon dapat 
dumampi sa labi ng ibang babae.

“Oh, no! No! No, don’t!” bubulong-bulong siya sa 
sarili habang pinagdarasal na sana ay huwag ituloy ni 
Rhaniel ang paghalik sa babaeng iyon. Pero natuloy 
iyon at wala siyang nagawa kundi ang manood. 
“That’s it, moron!” malakas niyang sabi sabay tayo 
sa upuan.

Hindi na niya kailangang pag-isipan kung ano 
ang dapat gawin. Her immediate reaction was to 
confront him. Madali niyang matatanggap kung 
pakikipagharutan lang ang ginawa nito. Pero ang 
halikan ang ibang babae sa harap niya? Giyera ang 
hanap nito.

“Iyah,” saway ni Jenny. Hinawakan pa siya sa 
braso. “He’s not worth it!”

Nilingon niya ang kaibigan at pinagkalooban ng 
isang ngiti. “I know he’s not worth it, Jenny. But I’m 
still angry. Kaya mamaya mo na ako sermunan kapag 
nailabas ko na ang galit ko.”

“Okay,” anito pagkatapos ay binitawan agad ang 
kanyang braso.
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“Thank you,” she said. Tinalikuran niya ito at 

dere-derechong naglakad sa lugar kung saan naroon 
ang boyfriend niya at ang kalaguyo nito. 

Wala siyang pasintabi na naupo sa isang silya sa 
table na inookupa ng mga ito. Nagulat ang dalawa 
lalo na si Rhaniel na tila lumuwa na ang mga mata sa 
pagkabigla. Normal lang naman siguro ang reaction 
na iyon, after all, siya ang official girlfriend nito.

“Boyfriend,” she said coolly, “I told you a million 
times that if you’re going to cheat on me, make sure 
that you’d avoid the places where I usually hang out.”

“And who are you?” tanong ng kasama ni Rhaniel 
na tila dim-witted at hindi naintindihan ang kanyang 
mga sinabi. O piniling ignorahin ang implikasyon ng 
kanyang mga sinabi.

“I would love to answer that question if I’m 
talking to you, but obviously I’m not,” mataray na 
sagot niya rito. Muli niyang ibinalik ang paningin 
sa hudas na lalaki. “Anyway, Rhaniel, hindi mo na 
kailangang umarte na parang nagsisisi ka talaga. 
Dahil hindi bagay sa iyo ang hitsura mo ngayon. 
Hindi ko alam kung kailan mo pa ako niloloko at 
wala na akong pakialam. Pero siguro sumagi sa isip 
mong mahuhuli at mahuhuli ka. Oops, huwag mong 
subukang magpaliwanag ngayon. Hindi rin ako 
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makikinig.”

“Look, Miss, you are—” sabad ng other woman.

“Isang salita mo pa, sasapakin na kita!” banta 
niya sa babaeng gusto yatang madamay sa tindi 
ng galit niya. Muli niyang tinapunan ng tingin ang 
nobyo na nagmumukhang makopa dahil sa tindi ng 
pamumula. “Huwag mo akong subukang puntahan 
sa bahay, Rhaniel. Huwag mo rin akong tawagan 
sa telepono para humingi ng tawad. Because if that 
happens, God forbid, I will slap you on both cheeks.”

Doon niya tinapos ang kanyang aggressive 
negotiation. Tumayo siya at iniwanan ang dalawa. 
But she was still angry at kailangan niyang mailabas 
ang galit na iyon. Tumigil siya sa paglalakad, umikot 
at muling binalikan si Rhaniel. Hindi siya bayolenteng 
tao. Pero hindi niya ikinabigla ang pagsampal niya 
rito. She needed to release her anger and it was only 
fair that her now ex-boyfriend got what he deserved.

“That felt good.” Pinandilatan pa niya ito ng mga 
mata. “Good riddance.”

Parang ang gaan ng pakiramdam niya nang 
tuluyan niyang iwanan ang dalawang talipandas. She 
would not shed even a single tear for that moron. 
Hinding-hindi niya iiyakan ang kataksilan ng siraulo, 
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pero guwapong ex-boyfriend niya.

Sinalubong siya ni Jenny sa gitna. “Sinabi ko 
sa iyo na huwag ka munang gumawa ng eksena,” 
mariing bulong nito sa kanya. Hawak nito ang 
kanyang braso at hinihila siya palayo.

“Wait, iyong laptop ko!” protesta niya.

“Dadalhin na lang ni Serenity,” sagot nito na 
hindi nagpapigil sa paghila sa kanya palabas ng 
Starbucks. “That was quite a scene, Iyah!”

“Now wait just a moment.” Tumigil siya sa 
paglalakad para harapin ito. Sa panahong iyon, hindi 
niya kailangan ang sermon ng kaibigan. Kailangan 
niya ng compassion mula rito. Granted na gumawa 
siya ng eksena, pero acceptable naman siguro iyon. 
“Please don’t tell me I just made a scene back there. 
Normal lang ang reaction ko. Nahuli kong may ibang 
babae ang boyfriend ko. Siguro naman kahit grade 
five ay masasabing, ‘you go, girl!’ Siguro naman 
maiintindihan ng mga tao sa loob ng Starbucks ang 
reaksyon ko.”  

“I agree, Girlfriend,” sabad ni Serenity habang 
palapit sa kanila, bitbit ang mga gamit niya. “Are you 
okay?”

Saglit siyang nag-isip. Okay nga lang ba siya? 
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Siguro generally, masasabi niyang okay siya, kahit 
paano blessing in disguise na nabuko niya ang 
infidelity ng Rhaniel na iyon. “Yeah, I’m okay,” 
sigurado niyang sagot.

—————

Pasipol-sipol si Tristan habang naglalakad pauwi 
ng bahay. Nakasukbit sa kanyang balikat ang sports 
bag kung saan niya isiniksik ang mga pawisang damit. 
Kagagaling lang niya sa basketball court dahil nag-
unwind siya.

Minsan kasi ay nahihirapan siya sa long-distance 
relationship nila ni Jessica. Naturingang may girlfriend 
siya, pero hindi naman niya nakakasama. Hindi 
niya piniling mag-isa. Pinili niyang magkaroon ng 
girlfriend para mayroon siyang constant companion, 
pero ang layo nito sa kanya. 

He needed a diversion. Gusto niyang ibaling ang 
atensyon sa ibang bagay. Nagsasawa na siyang isipin 
ang sitwasyon nila ng kasintahan. Pero mahal niya 
ito kaya hindi niya magawang mambabae.

Speaking of babae, ano ang ginagawa ng kanyang 
bagong kapitbahay roon?

Nakaupo ito sa garden set na nasa labas ng 
bahay nito at mukhang malungkot. Nakatulala ito at 
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napakalayo ng tingin.

Nagdalawang-isip siyang ituloy ang pagpasok sa 
sariling bahay. 

Minabuti niyang ilabas ang cellphone para 
hindi halatang nagmamasid siya. Kunwari ay nag-
te-text lang siya. Habang pinipindot-pindot ang 
keypad ng cellphone ay pasulyap-sulyap siya sa 
babae. Sa pagkakataong iyon ay nagulat siya nang 
makita ang tumutulong luha mula sa mga mata nito. 
“Brokenhearted siguro,” bulong niya. 

Gusto niyang tawirin ang makitid na damuhan 
na naghihiwalay sa walkway ng duplex. Parang 
gusto niyang magpakilala rito at sabihing ang 
magkakapitbahay ay nagtutulungan. At handang-
handa siyang tumulong. 

Kaya lang, ano namang tulong ang mai-o-offer 
niya kung ang problema nito ay ang pagkabiyak ng 
puso?

God, Tristan, you really need to get a life! Iiling-
iling siya nang ibalik ang mga mata sa cellphone. 
Subalit bigla niyang narinig ang paghagulhol ng 
babae. He suddenly did not know what to do.

Damn! mura niya sa isip nang mapagdesisyunang 
tahakin ang daan papasok ng bahay. Ibinato niya ang 
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bag sa sofa at dumerecho sa kusina. Hinalughog niya 
ang cupboard para hanapin ang isang bote ng Jack 
Daniels. Kumuha siya ng ice bucket at nilagyan iyon 
ng yelo. Pagtapos ay humablot siya ng dalawang baso.

Hindi nagtagal ay nasa labas na siya ng bahay 
at tinatawid ang damuhan papunta sa mesa kung 
saan nakayukyok ang dalaga. Hindi nito napansin 
ang presensya niya.

Inilapag niya ang bote ng alak at dalawang baso 
sa mesa. Naupo siya sa bakanteng silya. Binuksan 
niya ang Jack Daniels at binuhusan ang dalawang 
baso.

“Uhm, Neighbor,” mahinang tawag niya, “iinom 
na lang natin iyang problema mo.” Inilapag niya ang 
baso sa harap nito.

Kung siguro ay hindi ito problemado, magugulat 
ito dahil bigla siyang dumating doon at nakisama 
sa pag-e-emote nito. Pero lutang ito; tumingin ito 
sa kanya nang walang ibang ekspresyon ang mukha 
maliban sa lungkot.

“Toast?” sabi pa nito nang buhatin ang baso. 

Pinagtama nila ang dalawang baso at sabay na 
uminom. 
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“Whew!” sabi nito nang masaid ang alak.

“Isa pa?” nangingimi niyang tanong.

“Sige, please. Isa pa.” Inilahad nito ang baso 
sa kanyang harapan habang pinupunasan ng isang 
kamay ang mamasa-masang pisngi dulot ng pag-iyak. 
“Teka, ikaw ba ang neighbor ko? My name is Iyah, 
by the way.”

“Yes. I’m Tristan,” nakangiti niyang sagot. 
“Another round?”

“Sure.” Sabay nilang muling inubos ang alak sa 
kanilang mga baso. Ramdam niya ang pagguhit ng 
mainit na likido sa kanyang lalamunan. Pero si Iyah, 
mukhang hindi iyon ininda. Nang masaid nila ang 
baso ay pareho nila iyong inilapag sa mesa.

He kind of thought that she would open up her 
problems to him. Somehow he wanted to help her. 
Masarap din namang makatulong sa iba. Ngunit 
mukhang nasa ibang dimensyon ang isipan nito. 
Nakipagtitigan sa kawalan na naging daan para 
makaramdam siya ng awkwardness.

Hayun siya at nagdala ng maiinom para kahit 
paano ay makatulong sa problema nito. Pero hindi 
niya alam kung paano ito i-co-console. Hindi yata 
maganda kung yayakapin niya ito sabay bulong ng, 
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‘Everything’s gonna be all right. He’s a moron and 
you deserve a better man’.

Unang-una, hindi sila close. Baka isipin nito na 
nananamantala siya. Pangalawa, hindi siya sigurado 
kung brokenhearted nga ito. Malay ba niya kung 
namatayan lang ito ng alagang gold fish o nalulungkot 
sa krisis pang-ekonomiya ng Amerika?

Sinulyapan niya si Iyah. Tulala pa rin. Ano 
ang gagawin ko? Wala siyang matinong sagot kaya 
minabuti na lamang niyang lagyan ng Jack Daniels 
ang baso niya. Iyon ang paraan niya ng pagdamay 
rito. Naroon siya sa tabi nito sa panahong kailangan 
nito ng kasama.

Iinumin na sana niya ang laman ng baso nang 
magsalita ito. “Bakit hindi mo ako tinagayan?”

Sinabi niya ang tunay niyang obserbasyon. “Eh, 
kasi parang na-comatose ka na riyan. Hindi ko sure 
kung gusto mong uminom o pinagbibigyan mo lang 
ako.”

Tumingin ito sa kanya at ngumiti. “Nag-offer ka 
ng inuman ’tapos lalamangan mo ako. Anyway, na-
appreciate ko ang gesture mo kahit mukhang hindi.”

Napangiti siya sa sinabi nito. Nilagyan niya ng 
laman ang hawak nitong baso. “So uubusin natin 



Friends With Benefits - Lorry Virgo
ito?”

“Why not?” Kinuha nito ang baso mula sa kanya. 
“Kung makakatulong iyan para kalimutan ang 
kataksilan ng ex ko, go!”’

“Well, kung ganoon.” Itinaas niya ang baso. 
“Cheers?”
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Ang boses ng features editor na si Miss Sophia ay 
natural na malambing at mabagal. Kahit galit ito ay 
napakalambing pa rin ng boses. Sa mga sandaling iyon, 
sa loob ng conference room habang pinamumunuan 
nito ang meeting ay para pa rin silang nagdarasal. 
Obviously, disappointed ito sa lahat ng articles na 
ipinasa ng mga writers.

“These articles are going to come out a few weeks 
from now. Pero ano ang mga ipinasa ninyo? Rubbish! 
Mga features na hindi interesting sa readers.”

Tiningnan ni Iyah ang wristwatch, halos 
dalawang minuto ang kinain ng sinabi nito.  

Mahaba pa ang tatakbuhin nito, reklamo niya 
sa sarili habang pinakikinggan ang constructive 
criticisms ng kanilang boss. Kung puwede lang 
niyang i-fast forward ang meeting, ginawa na niya. 
Gusto na niyang makausap sina Jenny at Serenity in 
private. Nanggigigil na siyang i-kuwento sa dalawa 
ang tungkol kay Tristan.

Gusto pa naman niyang ma-visualize ng mga ito 
kung gaano ka-charming ang neighbor niya. 
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He’s so sweet. Napangiti tuloy siya nang maalala 

ang bonding moments nila ng kapitbahay. Kinikilig pa 
siya habang iniisip iyon. Hindi nila napag-usapan ni 
Tristan ang dahilan ng kanyang pag-da-drama. Hindi 
siya masyadong nagkuwento tungkol dito, hindi rin 
ito nagtanong. 

Wala silang seryosong napag-usapan, kung 
anu-ano lang. Honestly, nag-enjoy siyang kausap 
ito. Tristan was a very bright person, sensible at 
ang pinaka-importante, may sense of humor. Hindi 
nakakabagot kakuwentuhan.

And oh! Did she mention he was hot? GQ model 
material. He had this pretty boy aura but he looked 
naughty when he smiled. Parang napakaraming 
kalokohan na itinatago sa katawan.

“That very smile you have on your face, Aliyah, is 
what I would want our intended readers to have on 
their faces once they read our magazine,” tinig ni Miss 
Sophia ang nagpabalik sa kanyang isip sa meeting 
na nagaganap. Kagat-labi siya nang tumingin dito. 

“Pero nang binabasa ko ang article mo, para 
akong hinigop ng blackhole. I turned into the dark 
side. Parang gusto kong magalit sa buong mundo.” 
Pinasadahan nito ng tingin ang printed copy ng 
ipinasa niya at nilitanya ang mga problema roon. 
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Tumungo siya sa narinig, hindi makayanang 

salubungin ang mga mata ng editor niya. Inalis muna 
niya ang bara sa lalamunan bago sumagot. “Sorry 
po, Ma’am, kasi po kabi-break ko lang sa boyfriend 
ko habang sinusulat ko iyong article.”

Tinanggal ni Miss Sophia ang reading glasses 
nito. “Iyah, Iyah, Iyah… you know I love you. 
Naiintindihan ko ang pinagdaraanan mo ngayon, 
promise, naiintindihan ko talaga. Pero professional 
writer ka. May effect sa readers natin ang bawat 
articles na inilalabas natin at binabasa nila. Hindi mo 
naman siguro gusto na ang article mo ang maglunsad 
ng crime of passion, di ba?”

“No, Ma’am, hindi ko po gusto,” mahina niyang 
sagot.

“Then, rewrite!” Iyon ang verdict sa artikulo niya.

“Yes, Ma’am.” 

Dapat sana ay nalungkot siya. Bihira kasing 
mangyari na ipa-rewrite sa kanya ang article na 
ipinasa niya. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, 
hindi ganoon kadaling magpalit ang mood niya. She 
woke up that day with a smile on her lips and she 
wanted to keep it that way.

—————
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“So ang sinasabi mo ay naka-get over ka na kay 

Rhaniel?” pabulong na tanong ni Jenny.

“Hindi iyon ang sinabi ko,” pagtatama niya sa 
maling interpretasyon nito. “Ang sabi ko ay nagkaroon 
kami ng chance mag-bonding ng kapitbahay ko. Nag-
inuman kami. Iyon lang.”

“At ipinagdiinan mo lang naman na, he’s damn 
freaking hot,” singit ni Serenity na akala niya ay hindi 
nakikinig sa usapan nila ni Jenny. Akala niya ay busy 
ito sa pagre-revise ng sariling article.

Pinili nilang tatlo na maiwan sa conference room 
para na rin makapag-brainstorm sila. Pagkaalis na 
pagkaalis ni Miss Sophia ay sinimulan na niya ang 
pagkukuwento tungkol sa naging drinking session 
nila ni Tristan nang nakaraang gabi.

Minsan ay gusto na niyang sakalin si Serenity. 
May special power ito pagdating sa pang-aasar sa 
kanya. These days, ang hindi niya paglalabas ng sama 
ng loob tungkol sa panloloko ni Rhaniel ang issue na 
pinagtatalunan nila. Parati nitong ipinapaalala na 
dapat ay nagmumukmok siya. Hindi iyong umaakto 
raw siya na parang walang nangyari. Kailangan daw 
niyang umiyak nang umiyak para mailabas ang sama 
ng loob. May point ito, kaya lang, hindi niya talaga 
magawang umiyak sa harap ng mga kaibigan.
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Sinimangutan niya ito. “So, ano’ng gusto mong 

palabasin?” Nakataas ang kilay niya nang balingan 
si Serenity. “Gusto mo bang sabihin na kabi-break ko 
lang, eh, nag-e-entertain na naman ako ng panibagong 
lalaki? Na wala pa akong karapatan tumingin sa iba 
dahil dapat iniiyakan ko pa si Rhaniel?”

“Bakit, iniyakan mo nga ba?”

“So ang iniisip mo ay binabalewala ko ang 
nangyari sa amin ni Rhaniel? Sinasabi mo bang 
nagkukunwari lang akong nasaktan dahil sa breakup 
namin? Newsflash, my friend! Nasa labas ako ng 
bahay kagabi at umiiyak dahil sa kataksilan ng ex-
boyfriend ko nang dumating si Tristan at may bitbit 
na drinks.”

“Really? Iniyakan mo talaga si Rhaniel?” gulat 
na tanong ni Jenny nang marinig ang sinabi niya. “I 
thought you said you would never shed a tear for that 
guy. Kahit isang patak ng luha ay hindi mangyayari.”

Nag-init ang kanyang mga pisngi at nagbaba siya 
ng paningin. Hindi na siya natutuwa sa topic nila.

“So umiyak ka nga?” segunda ni Serenity.

Hindi niya sinagot ang tanong nito. Kahit hindi 
siya nakatingin sa mga ito, nakikini-kinita ns niya 
ang ngiti sa mga mukha nito. Naiinis na siya dahil 
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iginigisa siya ng dalawa sa hot seat. Hindi dapat 
ganoon ang nangyayari. Kaibigan niya ang mga ito 
at kung gusto nitong maging maayos siya, hahayaan 
siya ng mga ito. Hindi iyong inuurirat pa ng mga ito 
nang husto ang isang bagay na malinaw na ayaw 
niyang pag-usapan. 

“You loved him, didn’t you?” Serenity asked 
again.

Tiningnan niya ito ng masama, “Of course!”

“Really loved him, I meant.”

Lalo siyang sumimangot. Alam naman niya ang 
sagot sa tanong nito, ayaw lang niyang aminin. Okay, 
best friends niya ang dalawa. Pero may mga bagay na 
gusto niyang sarilinin. May mga bagay na hindi na 
niya kailangang i-share sa mga ito. Tulad na lang ng 
feelings niya para kay Rhaniel. Ayaw niyang ipaalam 
sa dalawa na hindi niya sigurado kung minahal ba 
niya ang ex-boyfriend.

Paano niya aaminin sa mga ito na hindi siya 
sigurado kung minahal ba niya si Rhaniel o isang kaso 
lang iyon ng strong physical attraction? Hindi niya 
maamin sa mga ito na somehow, mababaw siyang tao. 
Na naging boyfriend niya si Rhaniel dahil guwapo 
ito hindi dahil minahal niya ito. Natatakot siyang 
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masabihan ng mga kaibigan na bitch siya.

Siguro kaya lang siya naiyak dahil nalulungkot 
siya na wala na naman siyang boyfriend. Pero hindi 
talaga siya nasaktan sa breakup nila ni Rhaniel.

“Okay, sige na. Huwag mo nang sagutin ang 
tanong ko,” masuyong saad ni Jenny. 

Pinagkalooban niya ito ng ngiti. “Thank you!”

“Ibalik natin ang usapan sa kapitbahay mo,” pag-
iiba nito ng usapan.

Bumalik ang kislap sa kanyang mga mata dahil 
sa sinabi nito. “I’m telling you, he’s hot!”

—————

“Tristan Buencamino, my man!” 

Hindi nilingon ni Tristan ang kaibigan na si 
Daryll nang pumasok ito sa loob ng Internet café. 
Ipinagpatuloy niya ang pag-re-reformat ng server 
ng halos ochenta na computer units. “You’re late,” 
sabi niya na ang atensyon ay nakatutok pa rin sa 
ginagawa.

Humila ng upuan si Daryll at naupo sa kanyang 
tabi. “I’m not late. You were just damn freaking early.”

Iniwanan niya ang computer at kinuha ang poster 



Friends With Benefits - Lorry Virgo
ng popular na online game na World of Warcraft. 
Idinikit niya iyon sa dingding na bagong pintura. 
“Nasaan na si Baron?”

“’Andito,” sagot ng kapapasok pa lamang na 
kaibigan. “Tristan, ang laki ng ipinagbago! Gumanda,” 
puri nito nang makita ang kabuuan ng Internet café.

“Well,” nakangiti niyang sabi habang pinaiikot 
ang paningin sa loob ng café. Ilang buwan din niyang 
pinagtiyagaang ayusin ang pinakabagong branch ng 
OnLineGames@Us, ang Internet café na pagmamay-
ari nilang tatlong magkakaibigan. 

Siya talaga ang nag-asikaso ng branch na iyon. 
Mula sa pag-scout ng location, pagkuha ng permits, 
pagbili at pag-install ng computer units hanggang sa 
renovation ng lugar. Hindi siya nagrereklamo dahil 
naiintindihan niya ang sitwasyon ng dalawang best 
friends at business partners na rin.

May obligasyon sina Baron at Daryll sa sari-
sariling family businesses. Alam niyang hindi na 
magkandaugaga ang dalawa sa mga trabaho kaya 
hindi na niya gustong dagdagan pa ang responsibilidad 
ng mga ito.

Mayroon ding sariling business ang kanyang 
pamilya, ngunit hindi kailangan doon ang tulong niya. 
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Isa siyang Buencamino, pamilya ng mga abogado. 
May sariling law firm ang mga magulang niya. Ang 
ate niya, abogado rin. Ang bunsong kapatid, nag-
aaral ng law. Mabuti na nga lang at naging parte siya 
ng pamilyang iyon. At least, balanse, hindi matatawag 
na perfect family.

Ipinanganak siya para magkaroon ng frustrations 
sa buhay ang mga magulang niya. He was a cliché—
the black sheep middle child. He barely finished 
college. Kung hindi lang nakiusap si Jessica na 
tapusin niya ang pag-aaral ay nag-drop na siya noong 
third year college siya. But he wasn’t stupid. He was 
just lazy when it came to academic pursuit.

“Puwede na ba tayong lumabas?” di-mapakaling 
untag ni Daryll. 

Mula sa poster ng Warcraft ay inilipat niya ang 
paningin dito. “Una na lang kayo. Hindi pa ako tapos 
mag-reformat. Susunod na lang ako.”

“Now, Tristan, my best friend, my brother, hindi 
ka namin iiwanang mag-isa dito,” sabi ni Baron. 
“Hihintayin ka namin. After all, this is our business, 
too.”

“Matatagalan pa ito,” sabi niya. “Kailangang 
tapusin ko na ito ngayon dahil opening na natin sa 
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isang linggo.”

“Damn! Tristan, you don’t have to marry this 
café,” reklamo ni Daryll.

“Incest ang nasa isip mo. This café is never going 
to be my wife, this is my baby.”

“Huwag na tayong lumabas kung ganoon,” sabad 
ni Baron. 

“’Oy, pinag-usapan natin na iinom tayo, di ba?” 
reklamo ni Daryll, hindi nagugustuhan ang pinag-
uusapan nila. “I mean, come on, Ilang araw na din 
akong subsob sa trabaho. Kailangan ko ring mag-
unwind.”

“Hindi ko naman sinabing hindi tayo iinom.” 
Si Baron. “Dito na lang tayo uminom. Parang early 
celebration na rin sa opening nito.”

“That’s a good idea,” sang-ayon niya sa suhestiyon 
nito. Maigi ngang doon na lang sila uminom para 
matapos niya ang mga dapat niyang gawin sa shop.

“Let’s go, Daryll,” aya ni Baron sa kaibigan na 
kampanteng nakaupo sa silya at nakapatong pa ang 
mga paa sa counter table. “Sunduin natin si JD.”

Gusto sana niyang mag-request na ibang inumin 
na lang ang bilhin ng mga ito. Nakapag-usap na sila ni 
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JD o Jack Daniels nang nakaraang gabi. Pero minabuti 
na lang niya na sarilinin ang sentimiyento. Tradisyon 
nilang isama si JD sa bawat selebrasyon nila. 

—————

“Parang wala kang gana na uminom,” puna ni 
Baron.

Mula sa monitor ng main server ay tumingin si 
Tristan sa mga kaibigan. Pareho nang nakahubad ang 
mga coats nito. Wala na ang mga neckties at ilang 
butones na ng mga polo ang nakatanggal. Napangiti 
siya sa ideya na hindi na niya kailangang pumorma 
katulad ng dalawa.

Hindi niya ma-imagine ang sarili na naka-suit, at 
least hindi rito sa Pilipinas. “Sandali lang, tatapusin 
ko lang ito,” aniya. Actually, wala talaga siyang 
ganang uminom. Itinumba ba naman nila ni Iyah 
ang isang bote ng Jack Daniels nang nakaraang gabi, 
natural lang na maumay siya sa lasa nito. Kahit pa 
sabihing iyon ang paborito niya.

“Pare, nood tayo ng porn,” hirit ni Daryll.

“Huwag na,” tanggi niya. “Puro tayo barako.”

“May girlfriend ako,” pagmamalaki nito.

“Mayroon din ako,” mayabang ding sagot niya. 
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“Si Baron ang wala.”

“Pero, Pare, kabi-break lang ni Baron sa gf niya. 
Ang girlfriend mo naman, matagal nang wala sa 
Pilipinas. So technically, ikaw ang diyeta.”

“Fidelity is a virtue that I intend to master.” 
Minabuti na lamang niyang iwanan ang main server 
at makisali sa dalawa. Iniabot ni Baron ang baso 
niya na mayroon nang laman. Inisang lagok niya 
iyon bago ipagpatuloy ang pagdepensa sa sarili. “I 
can proudly say that I am the better man compared 
to both of you.”

“Maniwala ka sa akin, mapapagod ka din diyan 
sa long-distance relationship na iyan.”

“Have faith in me, Bro. Anyway, hindi na ganoon 
katindi ang sexual urges ko ngayon. Bless my 
tortured manhood, hindi ko na naririnig ang ungol 
ng neighbor ko.”

“Speaking of neighbor,” singit ni Baron. “Available 
pa ba iyong kabilang pinto ng duplex? Naghahanap 
ng bahay ’yung kapatid ng ex ko.” 

“Taken na, last week pa lumipat,” sagot niya.

“So mayroon ka nang new neighbor?” nakangiting 
tanong ni Daryll. Magmula nang maikuwento niya 
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ang mag-asawa na dahilan kung bakit parati siyang 
pawisan sa tuwing sumasapit ang gabi, nagkaroon na 
ito ng interes sa paksang iyon. “Newly weds ba ulit?”

“Hindi,” sagot niya na inilahad ang baso sa tapat 
ni Baron para malagyan ng laman. “Girl in her mid-
twenties.”

“Ano sa rating mo?”

“Seven sa rating scale ko,” walang gatol niyang 
sagot na ang tinutukoy ay ang appeal ni Iyah sa kanya. 
Honestly, nine ang rating niya rito pero mas maigi 
nang hindi niya sabihin ang totoo dahil pipilitin lang 
siya ng dalawa na pormahan ito kapag nagkagayon.

“So, she’s pretty?” Si Baron ang nagtanong.

“Puwede na,” kunwa ay walang gana niyang 
sagot.

“I think she’s pretty.”

“Puwede na,” ipinagpilitan niya.

“Pupunta ako sa bahay mo one of these days. 
Kailangan ko siyang makita,” pilit ni Baron.

“Teka nga! Bakit ba kapitbahay ko ang pinag-
iinteresan mo?”

“Dahil maganda siya at alam mo iyon. Kaya hindi 
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ka kampanteng sumagot dahil itinatago mo siya sa 
akin.”

“Bakit ko naman siya itatago sa iyo?” Nasa 
defensive mode na naman siya. Mukhang wala na 
siyang gagawin sa gabing iyon kundi ang idepensa 
ang sarili. “I have a girlfriend!”

“Damn right you do. But she’s a thousand miles 
away.”

“Listen to me, people, and listen to me good, I’m 
not going to cheat on Jessica.”

Hinugot ni Daryll ang wallet mula sa bulsa. 
Naglabas ng pera at inilapag sa mesa. “I’m betting 
two to four months.”

Ginaya ni Baron ang ginawa nito. Kumuha rin 
ng pera at inilapag sa mesa. “You have to have some 
faith.”

“Thank you!” sarkastiko niyang sabi, alam niyang 
may kasunod na pang-aalaska iyon. Kitang-kita 
niya sa mga mata ng kaibigan ang pagbuo ng isang 
malokong ideya. 

Mayamaya ay nagsalita si Baron. “I’ll bet six 
months, eight months, tops.”

“You two have a very funny way of showing your 
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loyalty to this brotherhood,” umiling na sabi niya. 
“Hindi ko lolokohin si Jessica, okay? Nangako ako 
sa kanya na magiging good boy ako. At magiging 
faithful ako kahit ano’ng mangyari.”

Binigyan siya ng kahabag-habag na sulyap ni 
Daryll. Tinantiya ang gravity ng kanyang pahayag. 
“Aww, that is so sweet and touching. Pero malakas ang 
kutob ko na apat na buwan na lang ang itatagal mo.”

“Siraulo,” singhal niya rito pagtapos ay tumayo. 
Minabuti na lang niyang balikan ang computer 
kaysa pakinggan ang dalawa na pagpustahan ang 
pagkalalaki niya.

“Daryll, let’s make it a bit more fun.” Si Baron. 
“Pustahan tayo kung sino ang bibiktimahin ni Tristan. 
Pusta ko isa sa mga empleyado.”

“Baron, isang napakalaking pagkakamali. Hindi 
isa sa mga empleyado ang magiging biktima ni 
Tristan. Pusta ko ’yung bagong kapitbahay.”

“Terminated na ang partnership,” asik niya 
nang hindi na siya makatiis sa pang-aalaska ng mga 
ito. “From this moment on, disbanded na tayo. The 
fellowship is broken. Watak-watak na ang grupo. 
Hinding-hindi na magkakaroon ng final set at wala 
nang huling el bimbo.”
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“I told you, Baron, four months na lang ang 

itatagal niyan,” humirit pa si Daryll. “’Kita mo ang 
bilis nang mag-init ng  ulo.”

—————

Inangat ni Iyah ang kamay para kumatok sa 
pinto. Ngunit muli niyang ibinaba iyon. Huminga siya 
nang malalalim at tinanong ang sarili, What if tulog 
pa? Alas nueve pa lang ng umaga. Araw ng Sabado. 
Hindi malayong puyat ito dahil gimmick night nang 
nakaraang gabi. 

Pinag-isipan niyang maiigi kung itutuloy niya 
ang pagkatok. Pagkalipas ng ilang saglit ay pinili 
niyang ipagpaliban ang pag-iimbita kay Tristan. 
Siguro mamaya na lang o kaya bukas. Hindi pa niya 
kayang imbitahin ang binata sa mga sandaling iyon.

Tumalikod siya mula sa pinto, ngunit narinig niya 
ang pagbukas ng pinto. “Iyah?”

Pumihit siya at halos habulin ang hininga nang 
makita ng binata. Be still, my heart,’ utos niya sa 
mabilis at hindi maipaliwanag na tibok ng puso 
niya. Normal bang maramdaman niya iyon dahil sa 
presensya ng kapitbahay?

“What brought you to this side of the duplex?” 
Tristan flashed his pearly white teeth. “You look lovely 



Friends With Benefits - Lorry Virgo
today, by the way.”

Namula siya sa sinabi nito. At ang masaklap ay 
parang tumigil ang pag-function ng dila niya. Nang 
makapagsalita naman ay halos mautal-utal pa siya. “

Uhm, I’m going to… invite y-you. Sana,” aniya 
sa mababang boses. OMG, parang nahihiya siya, 
samantalang hindi naman siya mahiyain. “Mag-
breakfast, I mean.”

Napakamot ng ulo si Tristan sabay ngiti sa kanya. 
“Gusto ko sanang maki-breakfast sa iyo, kaya lang 
may pupuntahan ako.”

“Oh.” Sinubukan niyang itago ang disappointment.
Wala yatang effect ang charm niya rito.

“I’ll make it up to you later, though, I swear.” 
Lumabas ito mula sa pinto. Now they were standing 
face to face. Well, not really dahil nakatingala siya 
rito. “Kailangan ko na talagang umalis kasi medyo 
late na ako.”

“Okay.” Iyon lang ang nasabi niya dahil parang 
nalasing siya sa mabangong amoy nito. 

“So, later?” pagkumpirma nito.

“Okay.” Ngunit nanatili pa ring nakatayo sa tapat 
nito.
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“Ah… Iyah, I’m leaving now.” 

Nagmumukha na siyang tanga dahil sa akto niya. 
Para siyang na-starstruck. Patunay ang hindi niya 
paggalaw sa kinatatayuan.

“’Bye,” anito na nagsisimula nang humakbang. 
Tinungo nito ang CR-V na nakaparada sa tapat ng 
bahay nito. Bago ito sumampa ng kotse ay lumingon 
at kumaway pa sa kanya. Gumanti siya ng kaway 
habang tinatanaw ang papaalis na sasakyan.

Bagsak ang mga balikat at masama ang loob niya 
nang tawirin ang kawawang damo na nakapagitan 
sa kanilang mga bahay.
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“Lighten up, Girl!” Pang-sampung libong beses na 
yata iyong sinabi ni Serenity.

Naroon siya sa kanyang cubicle at nag-iinarte. 
Dahil mabuti itong kaibigan, pinili nitong samahan 
siya kahit pa may chance na mahuli sila ng editor 
nila na nagtsi-tsismisan.

Napasimangot tuloy siya nang bumalik sa 
kanyang memorya ang preparasyong ginawa niya sa 
loob ng dalawang araw na iyon.

Saturday morning ay nag-general cleaning siya 
ng bahay. Pagkatapos ay nagluto siya ng pagkain 
para kay Tristan only to find out that he did not come 
home that night. Disappointed man ay naglinis at 
nagluto ulit siya Linggo kinabukasan. She was hoping 
Tristan would drop by to apologise for being such a 
jerk dahil hindi siya sinipot noong Sabado. But all 
the preparation went in vain. Ultimo anino ng CR-V 
nito ay hindi niya nakita. Kaya iyon ang dahilan ng 
panlulumo niya nang Lunes nang umagang iyon.

Gusto lang naman niyang makasalo sa isang meal 
si Tristan. Para kahit paano ay makapagpasalamat siya 
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sa simpleng gesture na ginawa nito para pasayahin 
siya.

At saka, gusto niya itong makilala nang lubos. 
Maging kaibigan. Masilayan man lang. Kasi parang 
nagiging crush na niya ito.

“Kung makapag-emote ka naman ay parang 
boyfriend mo na iyong hindi mo nakikita. Flash 
report, Iyah, si Rhaniel ang lalaki na dapat nasa isip 
mo at hindi si Tristan.”

“Ilang taon ko ba dapat ipagluksa ang kataksilan 
ni Rhaniel? Umiyak na ako once, tama na iyon.”

“So meaning, dahil naiyakan mo na, ready ka 
nang mag-jump sa panibagong relasyon?”

“Hindi naman ganoon kalalim ang sugat na 
idinulot ni Rhaniel. Saka, hello, sinusubukan kong 
nag-move on.”

“So, hindi rebound ang new relationship mo?”

“Nope, clean slate. Hindi panakip-butas.”

“At sa palagay mo si Tristan iyon?”

“Ewan ko,” pakiyeme niyang sagot.

“Like ka ba naman niya?”
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Ilang saglit muna ang pinalipas niya bago sinagot 

ang tanong nito. Very likable naman siya, and the last 
time she checked, ‘lovely’ siya sa paningin nito. “As 
far as I can remember, he said I was  lovely.”

“Hello, wake up and smell the coffee bean, 
Sleeping Beauty,” sarkastikong saad ni Serenity sa 
may kalakasang boses. “He said that because he was 
being polite. Huwag mong lagyan ng malisya ang 
sinabi niya. Hindi nga ba’t iyon ang ipinuputok ng 
butse mo? He said he’d make it up to you later, pero 
dumaan ang buong araw ng Sabado at Linggo pero 
hindi nagpakita sa iyo?”

“Maybe he was busy,” pagbibigay-katuwiran niya. 

Ipinatong niya ang siko sa mesa at nangalumbaba. 
Para siyang nahihibang. Napakaaga pa para mag-
invest siya ng feelings kay Tristan.

“Iyah, may hypothetical question ako.”

“Kung mag-iisip lang ako nang sobra sa sagot sa 
hypothetical question mo, huwag na lang. Hindi ko 
kailangan ng katanungan mo.”

“What if, may girlfriend siya?” Nagtanong pa rin 
ito.

“Sabi ko naman sa iyo, huwag mo nang itanong,” 
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naiinis niyang sabi.

“What if mayroon nga?” pamimilit nito.

“Kung mayroon, ano ang gagawin ko?” seryoso 
niyang tanong kay Serenity. Medyo kinabahan siya 
sa sinabi nito. 

“Alangang iyakan mo, hindi naman kayo?”

“Serenity, please support me naman! Puwede 
bang itikom mo muna ang bibig mo hanggang 
makakuha ako ng impormasyon.”

“The supportive friend is Jenny’s role not mine.”

“And it’s my role to stop you from chatting when 
you are being paid to do your job.”

Pareho silang nanigas ni Serenity sa kani-
kanilang upuan. Hindi na nila kailangang lumingon 
para malaman kung kanino ang boses na iyon. Si 
Miss Sophia lang ang may ganoon kalambing na tinig. 
“Children, back to work, please.”

—————

May after-work payday gimmick ang staff ng 
lifestyle magazine kung saan nag-wo-work si Iyah. 
Subalit kahit present siya physically ay naglalakbay 
ang isip niya. Hindi niya na-e-enjoy ang gabi kaya 
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nagpasya na lamang siyang umuwi. Labag man sa 
loob ng mga kasamahan niya sa trabaho ay pinayagan 
siya ng mga ito.

Nang dumating siya sa duplex ay napansin 
niyang tahimik pa rin ang bahay ni Tristan. Walang 
nakabukas ni isa mang ilaw. Dahilan iyon para lalong 
sumama ang timplada niya. Naiinis siya rito dahil 
parang wala itong plano na umuwi.

Ugali niyang dumerecho sa shower pagkagaling 
sa trabaho. Sa pagkakataong iyon, nais niyang 
makatulong ang malamig na tubig para mabawasan 
ang init ng ulo at sama ng loob.

Pagtapos niyang maligo ay nagsuot na siya ng 
pyjamas para dere-derecho na ang kanyang pahinga. 
Wala siya sa huwisyo na maghapunan. Wala rin 
siya sa mood na magbasa ng libro o makipag-chat 
sa Internet. Ultimo ang mga text messages ng mga 
kaibigan niya ay hindi niya sinasagot. In short, gusto 
niyang mapag-isa.

Pinatutuyo niya ang buhok nang marinig ang 
doorbell. Malamya ang ginawa niyang pagbaba ng 
hagdanan. Nahuhulaan na niyang sina Serenity at 
Jenny ang bisita niya. Kabisado niya ang mga ito. 
Kapag wala siya sa mood ay bubulabugin siya para 
magkaroon ng kulay ang buhay niya.
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Kung hindi lang matindi ang mood swing niya 

ay ma-a-appreciate niya ang gesture ng dalawa. Pero 
matindi ang mood swing niya, kaya nakasimangot 
siya nang buksan ang pinto.

“Bad timing yata…” Ang ngiting nasa mukha ni 
Tristan ay naging ngiwi nang makita ang hitsura niya. 
“Nagising ba kita?”

“Hindi naman,” sagot niya na binagalan ang 
proseso ng pagngiti rito. Para hindi halatang napasaya 
nito ang gabi niya.

“Okay,” anito na tila hindi kumbinsido sa sagot 
niya. “Gusto ko sanang makipagkuwentuhan sa iyo 
kaya lang mukhang matutulog ka na. Siguro next 
time na lang. Heto dinalhan kita ng makakain.” 
Iniabot nito ang box ng pizza sa kanya. 

Speechless siya nang kuhanin iyon. Nais niyang 
iparating dito na hindi pa siya inaantok. Ang problema 
nga lang, hindi niya alam kung paano iyon sasabihin 
na hindi siya nagmumukhang isang lovesick teenager.

“Good night na lang muna. Siguro next time na 
lang ulit ako makikipagkuwentuhan,” anito pagkatapos 
ay tumalikod. Nagsimula itong humakbang pabalik 
sa sariling bahay.

Ibinuka niya ang bibig para pigilan ito ngunit 
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naagaw ng bitbit nito ang kanyang atensyon. “Para 
sa atin ba iyang dala mong beers?”

Tumigil ito sa paghakbang at pumihit paharap 
sa kanya. Ngumiti ito. “Sana,” kibit-balikat nito. “I 
figured, pizza goes well with beer and some good 
company. Pero mukhang wala ako sa timing.”

“Bakit hindi natin ituloy ang plano mo?” Humirit 
na siya para hindi masayang ang pagkakataon.

“Matutulog ka na, eh. Ayoko namang istorbohin 
ka.”

“Don’t be silly,” nakangiting sabi niya. She 
gave him her most chaming smile. “Hindi pa ako 
matutulog.”

“You sure?”

“Positive.”

“Wonderful!” Lumapit na ito sa kanya. “By the 
way, you look so cute in your pyjamas.”

“Thanks,” tugon niya pagkatapos ay nagmamadali 
nang tumalikod. Kailangan niyang itago ang 
pamumula. “Pasok ka and feel at home,” she said 
warmly. Ipinatong niya ang pizza sa center table. 
“Upo ka, kukuha lang ako ng baso at ice.”
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Pakiramdam niya ay lumulutang siya habang 

naglalakad patungo sa kusina. Hindi niya maintindihan 
kung bakit may ganoong epekto sa kanya ang binata. 
Crush na ba niya ito? At nagka-crush siya habang 
nasa proseso ng pagmumukmok niya sa kataksilan ni 
Rhaniel, habang nagdurugo ang wasak niyang puso 
o ang nasaling niyang pride?

—————

Naabutan ni Iyah si Tristan na nakaupo sa sofa. 
Nakasandal ang ulo at nakapikit ang mga mata. 
Dahan-dahan niyang inilapag ang baso sa glass table 
pagtapos ay tinunghayan ito.

OMG, he’s really beautiful! Beautiful being the 
operative description because while she was looking 
at him, it was as if she wanted to take a picture of 
him. She wanted to create poetry, and she wasn’t 
even artistic.

“I can feel your eyes on me, Iyah.” Nakangiti ito 
nang magsalita pero hindi dumilat.

Mabuti na lamang at pinanatili nitong nakapikit 
ang mga mata kundi ay mahuhuli nito ang kanyang 
pamumula. Sinubukan niyang i-recover ang 
composure habang nakapikit pa ito. “You look like 
hell. Sa palagay ko, ikaw ang kailangan nang matulog. 
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It must be way past your bedtime,” confident niyang 
sabi habang inookupa ang upuan sa harap nito.

“Hindi ako inaantok, medyo pagod lang ako.” 
Dumerecho ito ng upo at idinilat ang mga mata.

Tinitigan niya ito. Para sa isang pagod, bakit 
charming pa rin ito? Hindi ito mukhang haggard. Pero 
bakit ganoon? Kapag siya ay pagod, nagmumukha 
siyang monster na kumakain ng tao 

“Don’t look at me like that, I feel like shit already,” 
saway ni Tristan na ibinaling ang atensyon sa beer 
na dala. Binuksan nito ang isang can at hinati ang 
laman niyon sa dalawang baso. Iniabot sa kanya ang 
isa. “Alam mo kung ano ang nasa isip ko?”

“Ano?” kinakabahan niyang tanong. Baka naiisip 
nito ang romantic future nila.

“I think we will be good friends.”

Muntik nang dumulas ang baso mula sa 
kanyang mga kamay dahil sa sinabi nito. There she 
was, fantasizing a romantic future between them 
samantalang ito ay nangangarap ng magandang 
friendship sa pagitan nila. 

So unfair! 

“Don’t you think so?” tanong ni Tristan na 
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sinimulang kainin ang pasalubong na pizza. 
Nakatingin ito sa kanya na tila naghihintay ng 
positibong sagot.

“I hope so,” napilitan niyang sagot.

“I’m sure we will be.” Sigurado talaga ito.

Hindi niya nagugustuhan kung saan patungo ang 
usapan nila. Kailangan niyang baguhin ang topic bago 
pa umabot sa punto na magsumpaan silang dalawa 
bilang tunay na magkaibigan. “Anyway, nasaan ka 
nitong mga nakaraang araw? Masyadong tahimik 
ang bahay mo.”

Tinapos muna nito ang pagnguya bago sumagot. 
“Kailangan kong i-monitor ’yung fifth branch ng 
Internet café. Ka-o-open lang at doon ako naglalagi.”

“So kauuwi mo lang?” Tango lang ang isinagot 
nito. “Five Internet cafés, huh?” Hardworking na, 
good-looking pa… pero friend lang ang turing sa 
kanya? So unfair talaga! 

“Actually, partners ko ’yung dalawang best friends 
ko,” maiksing paliwanag nito. “Ikaw ano ang balita 
sa iyo?”

“Okay lang naman ako, ganoon pa din.”

“I meant your heart,” pagkaklaro nito. “Nag-heal 
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na ba ang sugat?”

“I’m fine!”

“Sigurado ka?” tila hindi makapaniwalang tanong 
nito. “Ang bilis naman ’ata ng recovery period mo.”

“Hindi worthy ’yung ex ko para iyakan nang 
matagal.”

“That’s nice to hear.” Ngumiti ito. “Let’s drink to 
that.” 

Nag-toast nga sila. Ngunit nang masaid ang 
laman ng mga baso ay walang umimik. Mukhang 
wala nang maitanong si Tristan. Or maybe, hinihintay 
nito na magbukas siya ng bagong paksa.

Naisip niyang iyon na yata ang pagkakataon na 
mabigyan ng kasagutan ang hypothetical question ni 
Serenity. Tinanggal niya ang bara sa lalamunan bago 
sabihing, “May question ako, may girlfriend ka ba?”

“Meron,” mabilis na sagot nito.

“Ay, wait lang,” aniya na sa isang iglap ay lumipad 
patungo sa hagdanan. 

Kailangan niya ng private moment para ikalma 
ang sarili mula sa bagong impormasyon na nakalap. 
Dumerecho siya sa silid at naupo sa kama. Huminga 
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siya nang malalim para mag-subside ang shock effect 
ng deklarasyon ni Tristan.

May girlfriend ito! Meaning, hindi talaga sila 
magiging romantically involved. Sa friendship talaga 
mauuwi ang lahat? Ang saklap naman. Crush niya 
ito, at malungkot na isiping hindi sila magkakaroon 
ng future na magkasama.

Bakit naman hindi ito fair? Bakit may girlfriend 
na ito? Dapat single pa ito para magkaroon sila ng 
chance.

Get a grip, Iyah! utos niya sa sarili. 

Wala namang silbi kung mag-se-self-pity siya. 
Kung hindi agad siya naghanap ng replacement 
ni Rhaniel ay hindi siya masasaktan ng ganoon. O 
mabibigla nang ganoon.

But come to think of it, hindi rin naman siya 
naghanap ng replacement. Kusang dumating si 
Tristan. When he came to the picture, kusang nabaling 
dito ang atensyon niya. Kahit pa sabihing hindi niya 
ito kilala nang lubos ay nagka-crush agad siya rito.

It was clearly a case of crush at first sight. If there 
was such a thing.

—————
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“Akala ko nakatulog ka na!” sabi ni Tristan nang 

balikan niya ito.

Halatang nainip ito sa kahihintay dahil 
nangalahati na ang box ng pizza at halos maubos na 
ang beer na paghahatian sana nila.

“I had to call my editor,” pagsisinungaling niya. 
Muli niyang binalikan ang upuan na kanina ay 
binakante.

Nagawa na niyang ibalik ang nawalang 
composure, “So going back, may girlfriend ka?”

“Yeah,” tugon nitong muling sumandal sa upuan. 
“She’s not in the country, though. Nasa UK, working 
as a nurse.”

“She must be really pretty,” may kaplastikan 
niyang sabi.

“Not beauty queen pretty, but pretty in her own 
right.”

Damn, that hurts. 

“Nagpaplano na kayong mag-settle down?” 

Sige, Iyah, tanong pa! Para marinig mo ang mga 
sagot na siguradong hindi magpapatulog sa iyo.

“Napag-uusapan, but no solid plans as of yet.”
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“Hindi ka ba nahihirapan sa long-distance 

relationship?”

Ngumiti ito, very tentative. “How about I 
encourage you not to even dream about having one?”

“Ah!” Tumangu-tango siya na para bang 
naiintindihan niya talaga ang nararamdaman nito. 
Plastic lang siya talaga. “So mahirap talaga?”

“Frustrating.”

“You must really love her because you are putting 
up with all the frustrations.”

“Let’s say she’s the only thing that makes sense 
in my life.”


