
Another Morning - Nikka Mendoza

“Your eyes,” sita sa kanya ng nakakatandang kapatid. 
Nagpeke ng ngiti ang kanyang Kuya Santi nang may 
alagad ng simbahan ang bumati rito.

Savanna could not help but roll her eyes more. 
Oo, nasa simbahan sila at kausap ng kanyang mga 
magulang ang parish priest niyon. Her mom looked 
like an angel while flashing her most charming smile 
habang binabanggit sa mga kausap na sabihin lang 
dito ang anumang kailangan at maaasahan ito ng 
simbahan.

She snorted. Buti pa sa ibang tao ay mabait ito. 
Hindi niya mapigilan ang matawa mag-isa. Kinunutan 
na siya ng noo ng kapatid ay hindi pa rin siya natigil 
sa pagbungisngis. For sure, mamaya pag-uwi nila sa 
bahay balik ulit sa natural habitat ang ina.

Hindi nga siya nagkamali. Matapos ang charity 
works nito—kung saan puwersahan din siyang isinama 
kahit mas gusto niya na lang makipaglambingan sa 
kanyang shih tzu na si Leo sa sariling condo unit—
kailangan niya pang makipag-family dinner sa mga 
ito.
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Family my ass, she told herself. Simula nang 

mag-college si Savanna ay para naman na siyang 
nawalan ng pamilya.

“It’s gonna be a long night,” aniya sa sarili bago 
pumunta sa magarbo at malaking bahay ng kanyang 
pamilya sa isang exclusive subdivision.

Kung hindi nga lang siya pinakiusapan ng 
kanyang lolo at Kuya Santi, na tanging naniniwala at 
nagpapasensya sa kanya, hindi talaga siya pupunta 
rito. Bakit hindi? Wala namang ibang alam gawin ang 
mga magulang niya kundi pagalitan siya at ikumpara 
sa scholar ng mga ito.

Ano ba ang magagawa niya kung mas gusto 
niyang mag-design ng mga lingerie kaysa makigulo 
pa sa architectural firm nila. Kung hindi maging 
arkitekto, pangarap ng mga ito na maging interior 
designer siya.

“Bakit ba kasi sinasayang mo ang talent mo d’yan, 
Savanna? Lingeries? Kung anu-ano pang mahahalay 
na design ang naiisip mo, eh kung ginagamit mo ’yan 
sa firm natin.”

“Okay, I’m done here.” Nagpunas na siya ng bibig 
saka tumayo para umalis sa kanilang hapagkainan.

She was used to taking her mother’s insults, pero 
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hindi sa harapan ni Naomi, ang scholar ng mga ito na 
mas tinuturing pang anak kaysa sa kanya magmula 
nang dumating ito sa buhay nila. Kanina pa pinupuri 
ng ina ang bagong tapos nitong project at kahit naiinis 
siyang marinig iyon ay nanahimik na lang si Savanna. 
Pero ang pangaralan siya ng mga magulang sa harap 
mismo nito, hindi niya kaya.

“Savanna, come back here! Kinakausap pa kita!”

Humalik na lamang siya sa pisngi ng abuelo at 
kuya saka walang lingon-likod na naglakad palabas. 
Bahala na ang mommy niya na manggalaiti sa kanya. 
Iyon lang naman ang alam nitong maramdaman 
pagdating sa kanya.

Mas gugustuhin pa niyang magtungo sa kanyang 
condo unit kaysa nandito nga siya sa bahay na ito 
na kahit kailan ay hindi naging tahanan para sa 
kanya. She’d rather eat processed food with her dog 
beside her kaysa kumakain nga siya ng masasarap 
na pagkain nang may kasama, pero puro masasakit 
na salita naman ang inuulam niya.

She had enough.

Ilang taon na rin naman siyang nabubuhay mag-
isa mula noong mag-aral siya ng fashion design, 
ano pa ang magiging kaibahan kung mag-iisa siya 
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ngayon?

Imbis na magmukmok sa kanyang condo dahil sa 
mga magulang—na ilang beses niya mang itanggi na 
gusto niyang ipagmalaki rin siya balang araw—pinili 
na lang ni Savanna na tawagan ang mga kaibigan. 
Good thing at laging party ready ang mga ito.

Mabilis siyang nagmaneho papunta sa bar na 
sinabi ni Claudia. Kaibigan niya ito at isang sikat na 
modelo hindi lang sa bansa kundi maging sa buong 
Asia at sa Europe na rin.

“Here’s the prodigal daughter!” anunsyo nito 
nang makita siya.

Tumawa nang mapait si Savanna. Yes, she was 
and she thought she would always be.

Bumeso siya rito at sa iba pa niyang nadatnan 
sa table. Halo iyon ng mga lalaki at babae na hindi 
niya na ipinagtaka. Of course, today’s highest paid 
model was there, everyone would gather and flock.

Nakipag-usap at nakipagtawanan siya sa mga 
naroon habang animo parang tubig lang ang pag-
inom ng alak. Hindi niya rin alintana kung gaano 
kaingay at kausok ang lugar na iyon kahit ayaw niya 
naman talaga sa matatao at maiingay na lugar. Kung 
iyon lamang ang paraan para maramdaman niyang 
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may kasama siya kahit sandali lang, titiisin niya.

Sisiguraduhin ng dalaga na pagod at lasing siya 
bago matapos ang gabing iyon para kapag nakauwi 
na siya sa kanyang unit ay matutulog na lamang siya.

Ayaw niyang uuwi siya at mahihiga sa kama 
habang nakatingin sa kisame at paulit-ulit niyang 
itatanong sa sarili kung bakit ayaw pagkatiwalaan 
ng mama niya ang kanyang mga desisyon, kung 
bakit ayaw nitong suportahan ang gusto niya at 
kung bakit ayaw siyang ipagtanggol ng ama kahit na 
naiintindihan siya nito.

Pero mas ayaw niyang kuwestyunin ang sarili. 
Kung tama bang mas sinunod niya ang sariling 
pangarap pero habambuhay na silang ganito ng mga 
magulang, o dapat ba sinunod niya na lang ang mga 
ito kahit alam niyang hindi siya magiging masaya.

Lumagok si Savanna ng alak hanggang sa maubos 
ang isang baso at isa pa at isa pa. Iinom pa sana siya 
nang mapansin niyang may matamang tinitingnan 
ang kaibigang si Claudia. Sinundan niya iyon ng 
tingin at nanliit ang mga mata niya.

Parang kilala niya ang tinitingnan nito, ah. 

Sabay nilang inabangan ang pagpihit ng katawan 
nito sa gawi nila at doon niya nakumpirma na si Alexis 
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nga iyon, ang boyfriend ng mahinhin at paborito ng 
kanyang mga magulang na si Naomi.

Siniko niya ang kaibigan. Sinadya niyang lakasan 
ang boses upang magkarinigan sila. “That’s Alexis 
Benitez, Naomi’s boyfriend, the girl I’m telling you 
about. You know him?”

Umiling ito, uminom sa sariling baso. “No. But I 
know his brother. You remember Gayle?”

Bahagya siyang nag-isip at kumunot ang noo. 
“Gayle Saguirre? That b*tch?”

Tumango ito pagkatapos, nag-high five sila. 
Parehas silang naiinis sa babaeng iyon noong high 
school.

“His brother is her boyfriend,” anito at nginuso 
ang lalaki. Nagtaas si Savanna ng kilay habang 
binubuo ang isang planong bakit nga ba ngayon niya 
lang naisip.

“Where are you going?” untag ng kaibigan nang 
mag-umpisa siyang tumayo at mag-ayos ng damit.

Imbis na sagutin ito, inabot niya ang baso ng 
alak at ininom ang natitirang laman niyon. A slow 
smile formed on her lips as if she was a dangerous 
predator eyeing her prey.
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Tonight, Alexis Benitez would end up on her bed 

and she would make sure Naomi Castillo would shed 
tears that could fill a vast ocean tomorrow.

Umupo si Savanna sa kabilang dulo ng counter 
at umorder ng drinks para sa lalaki. Hindi nagtagal 
ay itinaas nito ang inorder niya para rito as if 
acknowledging her. Naghintay pa siya ng isang 
minuto para sa inaasahang paglapit ng lalaki pero 
wala siyang nahintay.

Tumaas ang isa niyang kilay habang sumisimsim 
sa sariling inumin. Sige, isang minuto pa. Pero wala 
pa rin. Imbis na sumuko ay mas na-challenge pa 
ang dalaga. Naghintay pa si Savanna ng isa, dalawa, 
tatlo… hanggang limang minuto ngunit hindi siya 
nilapitan ng lalaki.

Nagsimula na siyang sumimangot at mag-init 
ang ulo. She needed to have him tonight. She ought 
to make that girl cry tomorrow at baka hindi na 
siya mabigyan pa ng pagkakataon kapag hindi niya 
nagawa ang plano ngayong gabi.

Tinanggihan niya ang ibang lalaking lumapit sa 
kanya. She maintained her composure kahit sa loob-
loob ay nagngingitngit siya. Unti-unti siyang naglakad 
palapit kay Alexis. She made sure she exposed her 
long creamy legs nang maupo siya sa tabi nito.
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“Playing hard to get?” bati niya saka binigyan ito 

ng mapaglarong ngiti.

Ginantihan siya nito ng ngiti. Nahinuha niyang 
sanay itong makipagngitian sa mga babae. Umiling 
ito na hindi pa rin natatanggal ang ngiti sa labi bago 
sumagot.

“No man would play hard to get when someone 
like you pays for his drink but…” Ipinakita nito sa 
kanya ang cellphone kung saan lock screen ang 
larawan nito kasama ng babaeng kanyang kinaiinisan. 
“I have a girlfriend.”

For the first time, nawalan ng sasabihin si 
Savanna dahil for the first time ay tinanggihan siya 
ng isang lalaki para sa ibang babae. Lalo pa’t ang 
dami nang ipinangako ng ngiti niya rito.

Sa loob ng ilang sandali ay nawalan siya ng 
kumpyansa pero nagbalik din iyon kaagad nang 
makita niyang pinasadahan nito ng tingin ang 
kabuuan niya. Masyadong maikli at hapit ang suot 
niyang pulang dress kaya mahihirapan ang kahit na 
sinong lalaki na hindi siya tingnan. Kahit pa ang gaya 
ni Alexis na lock screen ang selfie nito at ng girlfriend.

She was not surprised that he looked at her like 
that, but she was surprised of her body’s reaction just 
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because of his stare. She knew her effect on men, 
okay. Natutuwa siya doon pero hanggang doon lang. 
Kailanman ay hindi siya nag-respond sa mga ito.

Pero ang ginawang paghagod ng tingin ng lalaki 
ay nagbigay ng kakaibang kiliti sa kanya—at mata 
pa lamang ang gamit nito. Paano pa kung gamitin na 
nito ang malalaki at lalaking-lalaking kamay?

He looked exquisite in his formal suit and tie 
at para sa kanya ay hindi ito nababagay sa ganoon 
kagulong lugar. Mas bagay ito sa loob ng opisina, sa 
likod ng malapad na office desk. Hindi napigilan ni 
Savanna ang mapakagat-labi sa mga eksenang nag-
flash sa isipan niya.

Si Alexis na abalang-abala sa pagtatrabaho at 
umangat lamang ang tingin nang pumasok siya. Hindi 
naalis ang mga mata nito habang marahan siyang 
lumalakad hanggang sa umupo si Savanna sa mesa 
nito. Dahan-dahan at mapanukso niyang ibubuka ang 
mga hita sa harapan nito pagkatapos ay—

“Are you alright, Miss?” putol nito sa iniisip niya, 
pumitik pa sa harap ng kanyang mukha.

Nag-init ang mga pisngi ni Savanna nang 
matauhan. To hide her embarrassment and the 
redness of her face, uminom siya sa kanyang baso.
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How could she think of those perverted thoughts 

with this man in front of her?

Kahit wala pang karanasan, contrary sa 
pinaniniwalaan ng mga tao, hindi siya inosente. 
Marami siyang kaibigan na walang filter kung 
makapagkuwento ng experiences at marami na rin 
siyang nabasa at napanood kaya masasabi niyang 
may alam siya kahit paano.

But this was the first time she had imagined 
doing it with somebody.

She dismissed the thought. There was no way 
she would let her swipe her v-card. She would have 
him in her bed tonight but she’d make sure she would 
still be intact.

Nabago lamang iyon nang nagtagal na silang 
mag-usap ni Alexis to the point na nagpaiwan pa siya 
sa mga kaibigan nang magsabi ang mga itong lilipat 
sa kabilang bar. Akala ng dalaga ay para pa rin iyon 
sa plano niya, but she found herself enjoying the 
conversation they were having.

Just like any other conversations in a bar, hindi 
nila parehas namalayan na napaparami na ang 
inom nila hanggang sa makaramdam si Savanna ng 
pagkahilo. Nawala na rin sa isip niya ang plano para 
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sa lalaki. She just wanted to go home, cuddle with 
her dog, then go to sleep.

“I think I need to go,” aniya bago natawa sa 
nakikitang pagdoble ng lalaki sa paningin niya. “I 
think your twin’s here.”

Kung kumunot man ang noo ni Alexis at lumingon 
ito ay hindi niya na napansin. Mas natawa kasi siya 
nang kasabay itong gumagalaw ng inaakala niyang 
kambal nito.

“Ang cute n’yo ng kambal mo! Sabay na sabay 
ang paggalaw n’yo!”

Humahagikhik pa rin si Savanna nang 
maramdaman niyang bumalot ang mga braso nito sa 
kanya upang alalayan at akayin siya palabas ng bar.

Nakaramdam siya ng hindi pamilyar na ginhawa 
nang gawin iyon ng lalaki. Instinctively, mas inilapat 
niya ang katawan dito.

Alexis froze a little but she didn’t care. She liked 
how warm he felt and how she perfectly fit in his 
arms. She remembered how she thought of melting 
in his arms a while ago. Mas idinikit niya pa ang 
katawan sa lalaki at naramdaman niyang muli itong 
natigilan.
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Hinatid siya ng binata sa kanyang kotse pero 

dahil alam nitong hindi niya kayang ipagmaneho ang 
sarili ay tinanong nito kung saan siya nakatira. She 
remembered giving him her address and him slipping 
into the driver’s seat of her car.

The next day, when they woke up, they were both 
naked and shocked.
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Mabagal na nagmulat ng mga mata si Alexis. Lingid 
sa kaalaman niya ay marahan ding sumilay ang ngiti 
sa kanyang labi. Ilang buwan na siyang stressed dahil 
sa tambak na trabaho at ito ang unang pagkakataon 
mula noon na naging maayos ang gising niya.

Paano ba namang hindi? Napakahimbing ng tulog 
niya nang nakaraang gabi. Medyo nakakakonsensya 
nga lang dahil napanaginipan niyang may kasama 
siyang babae at hindi iyon ang kanyang girlfriend. 
Malambot ang katawan nito at talaga namang 
mabango. Masarap pang kausap at talagang maganda. 
Crush niya nga eh. Pero siyempre loyal pa rin naman 
siya sa 10-year girlfriend niya.

Kumunot lamang ang kanyang noo nang may 
maramdamang gumalaw sa tabi. Tiningnan ito ni 
Alexis at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata 
nila nang magtagpo ang mga ito.

Gaya ng isang cliché na eksena sa mga pelikula 
at teleserye, sabay silang napabalikwas at nagtakip 
ng puting comforter para itakip sa kahubdan nila.

Hubad.
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Hubad ang makinis at magandang babae sa tabi 

niya. Magulo ang kumukupas nang blonde na buhok 
nito at walang makeup pero sobrang ganda pa rin. 
The girl was sinfully gorgeous. With just a stare from 
those chinky eyes and a sight of those sinful pouty 
lips, his member couldn’t help reacting violently.

At saka pamilyar. Parang ito iyong babae sa 
panaginip niya nang nakaraang gabi. Iyong babaeng 
hinahalikan niya at hinahalikan rin siya pabalik.

“Ano’ng ginagawa mo dito?!” pasigaw nilang sita 
sa isa’t isa nang matauhan.

Nakakatawa sana iyon kung napapanood sa TV. 
Pero wala sila sa telebisyon at kung tama nga ang 
iniisip niya, magiging trahedya ito ng kanyang buhay.

Tumili ito. He didn’t know why but he found her 
cute though.

“Excuse me! Ikaw ang nasa kuwarto ko! What 
are you doing here?!” sigaw nito.

Sasagot na sana si Alexis pero naunahan siya 
nang marinig na magsalita ang isang matandang 
lalaking hindi nila namalayang nakapasok na pala.

“What the hell is this?!”

Pulang-pula ang mukha nito at halos maglabasan 
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ang mga ugat sa leeg sa nakikita niyang gulat at 
galit. Matipuno pa rin kahit halatang matanda na. At 
kahit nakasuporta rito ang siguradong mamahaling 
tungkod ay alam niyang kayang-kaya pa rin siyang 
lumpuhin niyon. Ikaw ba naman ang mahampas 
niyon.

“Lolo!” sigaw ng babae, lamang ang takot kesa 
sa gulat.

“Who are you?” sigaw nito at hindi pinansin ang 
apo. Siya ang tiningnan nito gamit ang nag-aapoy na 
mga mata.

Sasagot pa sana si Alexis pero bigla sila nitong 
sinigawan na magbihis na at kailangan nilang mag-
usap. Gusto niya sanang kausapin ang babaeng 
masama ang tingin sa kanya, pero alam ni Alexis na 
mas dapat niyang unahing makipag-usap sa abuelo 
nito kung gusto niya pang makalabas nang buhay sa 
bahay na iyon.

“Ano ba kasi’ng ginagawa n’yo dito, Lolo?” 
singhal ng estranghera.

Mabilis niyang naisuot ang mga damit at nauna 
nang lumabas sa silid nito para lang titigan ng 
matanda. Mabuti na lang lumabas agad ang kasama 
kanina. Aaminin ni Alexis na natatakot siya. Ikaw 
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ba naman ang mahuli sa ganoong akto ng lolo ng 
babaeng nakasama mo, hindi ka ba kakabahan?

“Kung hindi ako nagpunta dito, hindi ko pa 
malalaman ang pinaggagagawa mo! Ano ba’ng naisip 
mong bata ka ha?”

Napalunok si Alexis sa nakikitang hitsura ng 
babaeng maganda. Gusto niya sana itong aluin dahil 
kahit nakikita niyang matatag ang anyo nito ngayong 
magkakaharap sila, umiiyak ang puso nito. Baka nga 
humahagulgol pa.

At ayaw na ayaw niyang nakakakita ng babaeng 
umiiyak o nasasaktan.

“Kailangan mong pakasalan ang apo ko.”

“Ano ho?”

“What?!”

Sabay na sabay ang reaksyon nila ng babae at 
mukhang lalong nagalit ang matanda dahil doon.

“At bakit kayo nagtataka? Kailangan mong 
panagutan ang apo ko!”

“Lolo! We’re not even sure kung may nangyari 
sa ’min!”

Mariing pumikit ang matanda saka binigyan 
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sila ng matatalim na tingin. Hinihilot nito ang noo 
at sentido. Halatang-halatang kunsumido talaga 
ito nang oras na iyon. Para bang tinatanggal nito 
sa isipan kung ano man ang nakitang ayos nilang 
dalawa kanina.

“I saw you on the same bed, Savanna, both with 
no clothes on. Don’t make a fool out of me,” gigil na 
gigil nitong asik. Mariin ang bigkas sa bawat salita 
nito. “You’ll marry my grandchild or I’ll make your 
life a living hell.”

Ilang minuto silang natahimik nang makaalis ang 
matanda; nagpapakiramdaman kung sino ang unang 
magsasalita. Nang maramdaman ni Alexis na wala 
siyang mahihintay sa babae ay naisip niyang siya ang 
dapat na unang magsalita. Ibubuka na sana niya ang 
bibig nang pigilan siya nitong magsalita.

“I’m not marrying you. Go away,” anito saka dali-
daling tumayo.

Kung ibang lalaki siguro ay kukunin na ang 
oportunidad na iyon para maabswelto sa naghihintay 
na parusa, pero hindi si Alexis. He needed to make 
sure that she was really okay before leaving her.

Wala siyang balak tumakas sa responsibilidad 
kung may dapat nga siyang panagutan, pero nang 
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maisip niya ang mukha ng girlfriend na si Naomi, 
kung paano ito iiyak kapag nalaman nito ang 
nangyari, iyon yata ang hindi niya masisikmura.

Pero hindi niya rin maaatim na itong cute na 
babae lang ang magdusa sa kasalanang parehas 
naman nilang ginawa. Napailing ang binata nang 
muling masilayan ang hubog ng katawan nito habang 
nakatalikod sa kanya. Hindi bagay rito ang salitang 
‘cute’ kapag hindi ito nakanguso dahil sa inis. Ito na 
yata ang pinakaseksing babaeng nakita niya sa tanang 
buhay niya.

Hindi lang ito sexy dahil sa magandang hubog ng 
katawan kundi dahil na rin sa paraan ng pagdadala 
nito sa sarili. Matibay at malakas ang loob—isa iyon 
sa mga katangiang sexy talaga para sa kanya.

Sinundan niya pa rin ito at hinawakan sa 
braso upang tumigil sa paglalakad. She froze but 
immediately shoved his hand away.

“I’m sorry for last night, I didn’t mean to…” Pero 
mas sinasabi niya yata iyon para sa sarili.

Mataas ang alcohol tolerance ni Alexis at bibihira 
ang mga pagkakataon na nalalasing siya nang tuluyan 
to the point na hindi niya nakokontrol ang sarili. At 
ang nangyari sa kanila kagabi? Bagaman inakala 
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niyang panaginip lang, dahil kahit kailan ay hindi 
niya naisip na magtaksil kay Naomi, alam niyang 
hindi iyon kasama sa mga bibihirang pagkakataon.

Nang mahawakan niya ang braso ng dalaga at 
muling maramdaman ang balat nito sa kamay niya, 
naramdaman ni Alexis na iyon din ang mga brasong 
yumakap sa kanya nang nakaraang gabi habang 
walang tigil silang naghahalikan habang nakaibabaw 
siya rito.

Hindi niya pa lubusang kilala ang babae pero 
bakit parang may sumipa sa dibdib niya nang makita 
ang poot sa mga mata nito? Bakit gusto niyang 
kabigin ito sa dibdib niya para doon nito ituloy ang 
nagbabadyang pag-iyak?

“Go away and never show your face to me again.” 
Matigas ang bigkas nito sa bawat salita, saka siya 
mabilis na namang tinalikuran.

He watched her back as she walked away from 
him. There was still that constricting pain in his chest 
knowing that the girl would cry alone and he could 
not do anything because she didn’t want him to.

—————

Isang araw pa lang ang lumipas mula nang 
may mangyari sa kanila ng babae kaya hindi pa siya 



Another Morning - Nikka Mendoza
nagkakaroon ng sapat na oras para isipin kung paano 
niya ba ito sasabihin sa girlfriend na si Naomi. He 
wanted to punch himself for cheating on her. Oo at 
nakainom siya noon, pero hindi iyon sapat na rason—
kahit kailan ay hindi sapat na rason ang tama ng alak 
para sa kataksilan.

He really felt guilty for doing it with a random 
girl he didn’t know. Mas nagi-guilty siya sa idea na 
baka nagkaroon pa ng emotional trauma ang babae 
sa bar dahil sa kanya. Alexis was not the type to sleep 
around dahil loyal siya sa girlfriend niya. At kahit 
pa 25-year old virgin siya at baka katawa-tawa iyon 
para sa panahon ngayon, hindi niya iyon hinayaang 
maging problema sa pagitan nila ng girlfriend.

Well, not until that night.

He loved her so much that he was willing to wait 
until their wedding night to claim her. Isang taon na 
lang naman at magaganap na ang kasal na matagal 
na nilang pinaghandaan.

Pero mukhang malabo nang mangyari iyon, dahil 
katatapos lang ng meeting niya at nahihilo na siya 
sa pagod at gutom nang sinabi ng sekretarya niyang 
may bisita siyang naghihintay sa kanyang opisina.

Para siyang natuod sa kinatatayuan nang makita 
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kung sino ang tinutukoy ng sekretarya. His Lolo, 
Alessandro Benitez, who he was fond of calling Paps, 
shot him a deadly glare pagkabukas niya pa lamang 
ng pinto.

Pero hindi iyon papantay kung paano siya 
tiningnan ng kanyang Mams, ang napakabait na 
si Lola Mina. Gusto niyang magalit sa sarili dahil 
iyon ang kauna-unahang beses na makita niyang 
disappointed ang mga ito sa kanya.

“Mams, Paps…” mahina niyang usal. Kung 
mayroon man siyang taong ayaw niya talagang 
magalit o ma-disappoint sa kanya, ang dalawang ito 
iyon, his grandparents who nurtured and took care 
of him and his siblings: Alexander and Alexiana.

Seven years old silang tatlo nang iwan sila ng ina 
dahil pinalayas ito ng ama nang malamang nanlalaki 
ito. Seven years old din sila nang kalimutan ng tatay 
nila kung paano maging ama sa kanila at bumalik ito 
sa pagiging buhay-binata. Mula noon, lolo’t lola na 
nila ang tumayong mga magulang sa kanila.

He did everything to make them proud but that 
night happened. And he felt that all the people who 
he held dear would be disappointed just because of 
that one careless night.
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Iginala niya pa ang mga mata sa buong silid. 

Masama rin ang tingin ng lolo ni Savanna, ang 
babaeng naka-one night stand niya. At hindi na siya 
magtataka kung may baril itong dala dahil nalaman 
niyang retired general pala ang lalaki.

Nandoon din si Savanna, nakahalukipkip ito 
habang nakasimangot. Ni hindi man lamang siya 
nito tinapunan ng tingin. Somehow, he felt relieved 
seeing her. At least, kahit nabubugnot ang hitsura 
nito ay mukhang okay naman ang babae.

Nakaupo rin sa arm rest ng sofa na inuupuan nito 
ang isa sa mga kuya nito, si Santiago. Kilala niya ang 
lalaki dahil minsan niya na itong pinagselosan dahil 
lapit nang lapit sa kanyang girlfriend na si Naomi. 
Ito lang ang tanging nakangisi sa kuwartong iyon.

At nang tingnan niya naman ang mga magulang 
ng babae, parang gusto siyang kainin nang buhay ni 
Marietta Montano. Nakahalukipkip ito at taas na taas 
ang kilay habang sinusuri yata ang pagkatao niya 
mula ulo hanggang paa.

Tumikhim ito at naunang nagsalita. “How dare 
you cheat on Naomi?”

Nabigla at kumunot ang noo ni Alexis sa tinuran 
ng babae. Alam niyang close ito sa girlfriend niya 
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dahil scholar nito iyon at empleyado na ngayon, pero 
hindi niya inaasahan na iyon ang concern ng ginang.

Maging ang ibang nasa loob ng silid na iyon ay 
tila nagulat din sa tanong nito.

His eyes quickly diverted to Savanna who was 
clenching her fist tight and he didn’t know why, but 
the first thing that came to his mind was the desire 
to hold her so she would not feel hurt anymore.
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The moment Savanna saw the double lines on the 
pregnancy test that she took, she felt her world 
shattered.

She was only twenty-five and even though she 
could provide for her child, hindi pa siya handa sa 
katotohanang magiging nanay na siya. How could 
she be ready for that kind of responsibility when she 
was just starting to really live her life?

Nagsisimula pa lamang makilala ang lingerie line 
niya. Paano siya makakapag-focus sa mga upcoming 
projects kung buntis siya? Paano kung maging 
maselan iyon?

And for Pete’s sake, the guy who impregnated 
her was not her boyfriend!

At ang mga magulang niya! Lalo na ang kanyang 
Mommy, siguradong marami na naman itong masasabi 
sa kanya. Papatunayan niya ulit dito na hindi niya nga 
kayang gumawa ng tamang desisyon para sa sarili.
She would be a walking disappointment again.

Her heart ached at the thought. Baka nga. Baka 
nga hindi niya talaga kaya ang sarili.

3 
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Napangiti lang si Savanna nang lapitan siya ni 

Leo. The dog settled on her lap and licked her face as 
if telling her to cheer up. She kissed him and smiled, 
magkakaroon na ng kapatid ang kanyang first baby.

No matter how angry her family might get, one 
thing Savanna was sure of, she would take care of 
her baby. Bahala na kung mahirapan siya, she would 
raise her child and make sure that this kid won’t ever 
feel the things her parents made her feel.

Bubusugin niya ito sa pagmamahal kahit silang 
dalawa lang. This baby would be her partner in life—
her joy, her strength, her everything.

Isang buwan siyang nanatili sa Paris para sa 
isang project. She was with Claudia at ito lang ang 
pinagsabihan niya ng kanyang kalagayan dahil hindi 
ito mahilig makipag-usap sa mga tao. Siguradong 
wala itong ibang pagsasabihan.

Isa pa, pinagtataguan niya hindi lang ang sariling 
pamilya, kundi maging ang mga Benitez na rin—
ang pamilya ni Alexis. They both made it clear na 
wala silang relasyon kaya hindi sila magpapakasal, 
ang kaso, parehas palang conservative ang kanilang 
pamilya. Too conservative that she wanted to puke.

Twenty-first century na at sa tingin ng mga ito 
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porke nag-sex sila ay dapat na silang magpakasal 
agad? Anong kahangalan naman iyon?

Sigurado siyang lalo pang titindi ang pag-asam 
ng mga ito ng kasal kapag nalaman ng mga itong 
buntis siya.

Nang araw na makabalik siya sa Pilipinas at 
naghihintay sa Uber driver na maghahatid sa kanya 
sa condo unit niya ay sakto naman ang kanyang 
pagkahilo. Umabot pa iyon sa kawalan ng malay. She 
just woke up and the first thing that her eyes saw 
were her parents and grandfather. She was surprised 
when she found out Alexis was there, too. Mas lalo 
yata siyang nahilo nang magisnan ang mga ito.

Inikot niya ang paningin para matakasan ang 
mga mata ng mga ito. Nakita niya ang puting mga 
pader at maging ang unan at kumot ay ganoon din 
ang kulay. Naisugod pala siya sa ospital.

She tried to act sick so they won’t confront 
her but just like everything, it had to end. Hindi 
pinatawad ng kanyang ina ang kalagayan niya. With 
knitted brows, she raised her voice as if scolding a 
seven-year-old girl.

“What did your stupid mind think at nagpabuntis 
ka nang hindi ka kasal? Don’t you have anything to 
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do but bring humiliation to this family? Hindi mo na 
inisip ang sasabihin ng ibang tao sa pamilya natin! 
’Tapos, ayaw mo pang magpakasal? You really are a 
disgrace, Savanna!”

Umiwas na lang siya ng tingin. Noong unang 
beses siyang magpa-check-up ay sinabihan siya ng ob-
gyne niya na hindi siya dapat ma-stress. She won’t let 
her mom cause harm to her child. The pain Marietta 
gave her all this time was enough.

She chose to ignore her mother’s insults like how 
she used to do. Inaawat na rin ito ng ama at lolo niya 
but their attempts were futile.

“How dare you shame this family to this extent, 
Savanna? Hindi ka lang nang-agaw ng boyfriend, 
nagpabuntis ka pa! You know Alexis is Naomi’s 
boyfriend, right? Hindi ka na nahiya!”

“Marietta,” sita ng lolo niya.

“Madame, hindi po—” Sasagot pa sana si Alexis 
pero walang pakialam si Savanna sa sasabihin nito. 
She interrupted him.

She laughed sarcastically before pouring all her 
anger and frustration. “I’m sorry, my dear mother! 
I’m sorry for stealing your sweet angel’s boyfriend! 
I’m sorry kung nilandi ko siya at nagpabuntis ako sa 
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kanya. I’m sorry for embarrassing you and this family 
for the nth time. Sorry for being a stubborn useless 
daughter for your architectural firm. But you know 
what?”

Savanna calmed herself. This would be the first 
and last time she would say this, she’d let it all out. 
At pagkatapos nito, she would live comfortably alone 
with her baby.

Sa pagitan ng hirap na paghinga ay nagpatuloy 
siya. A tear escaped from her eyes. But that didn’t 
move her mother, matigas pa rin ang ekspresyon nito. 
Still glorious and dignified, Marietta Montano didn’t 
even flinch upon seeing her daughter struggle for her 
love and approval.

Ngumiti nang mapait si Savanna. “But, Mom, I’ll 
make sure I’m gonna be the best mom for this little 
champ inside me. Tama ka, I will never be like you. 
I will never be like you because I’ll be a good and 
caring mother.”

Aaminin niya sa sarili na umaasa siyang 
matatauhan doon ang ina. Na mare-realize nito ang 
mga pagkukulang sa kanya at sa mga kapatid, but 
her mom is her mom. Bato ang puso nito. Walang 
pakiramdam. Up until now, she wondered why her 
father married her.
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Her mom scoffed. “You can’t even be a good 

person, Savanna, how the hell do you think you’re 
gonna be a good mother?” Tiningnan siya nito nang 
may pangmamaliit bago tumalikod at parang reyna 
na lumabas ng kuwarto.

She bit her lip.That was the most painful of all 
the insults she had received from her, but no, she 
won’t cry. Not again. Never again.

“Hey.”

Ni hindi niya na pinagkaabalahang tingnan pa si 
Alexis.Nag-volunteer itong magpaiwan nang umalis 
ang kanyang daddy at lolo. Kakausapin daw ng mga 
ito ang mommy niya. She just shook her head, kung 
noon ay walang nagawa ang mga ito, paano pa 
ngayon? And it was not as if she’d still want to win 
her mother’s heart.

“I don’t need you,” walang gatol niyang sabi 
nang maupo ang binata sa silya sa tabi ng kanyang 
hospital bed.

She didn’t even bother looking at him. 
Pinagpatuloy niya ang pagkain ng smokey mac and 
cheese na ipinabili niya kanina. Since her pregnancy, 
anything with cheese could make her day.

“Don’t act as if you care. I won’t bother you 
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because of the baby, don’t worry. You can still live 
your life just like how you used to. Go back to your 
golden girlfriend.”

Savanna saw how Alexis’s jaw clenched and 
his arms tensed. The shade of his dark brown eyes 
darkened and she didn’t know why but at that 
moment, he became sexier in her eyes. She never 
knew someone so angry could be that beautiful.

The guy breathed deeply as if calming himself. 
“You will not do such thing. That’s our baby, Savanna, 
of course I care and I want to be a part of that little 
champ’s life.”

Sa kawalan ng sasabihin, nag-iwas siya ng tingin 
at muling sumubo ng pagkain. That moment, she 
hated how his deep-set eyes stared at her. Para iyong 
laging nanghihimok na iyon lang ang dapat niyang 
tingnan at hindi na siya maaaring tumingin pa sa iba.

She won’t admit it but she was touched because 
of the sincerity she saw in him. Sa tension na nakita 
niya rito, mukhang magkakagulo kapag ipinagdamot 
niya rito ang baby nila.

Nila. Ang alien niyon sa kanyang pandinig pero 
hindi alam ni Savanna kung bakit parang may mainit 
na humaplos sa puso niya sa kaalamang gusto rin 
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nito ang bata sa loob ng kanyang tiyan.

She never expected that. Kaya nga umpisa pa 
lang, inako niya na ang lahat ng responsibilidad para 
rito. Ang akala niya kasi, magagalit at tatakbuhan 
lamang siya ng lalaki. Why not? He had a perfect life 
and a perfect girlfriend. Who on his sane mind would 
want an extra baggage like her and her baby? Para 
iyong isang gusot sa derecho at halatang planado 
nitong buhay.

Mas lalo tuloy siyang na-guilty. Mula noong 
malaman niyang buntis siya, walang araw na hindi 
niya naisip na baka ito ang kanyang karma sa 
pagbabalak na sirain ang relasyon ng lalaki at ni 
Naomi. At ngayong pinapakita ni Alexis na talagang 
gusto nitong maging parte ng buhay ng baby? Mas 
lalo siyang inaatake ng konsyensya.

Paano kapag nalaman nito ang katotohanan na 
pinlano niya talagang sirain ang relasyon nila ng 
girlfriend nito?

—————

Isang buwan na ang matuling lumipas mula nang 
makalabas siya sa ospital pero hindi pa rin pumapalya 
ang lalaki sa pag-aalaga sa kanya. She hated the term 
but it is the only word she could use to describe what 
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he was doing to her.

Panay ang padala nito ng kung anu-anong 
pagkain sa condo niya o di kaya ay sa boutique. 
Tinutukso na nga siya ng kanyang mga empleyado 
pero hindi siya nagpapadala. And she was getting 
annoyed, too. Hindi niya alam kung dahil ba sa 
hormones iyon, but she was getting irritated at the 
idea of being attached to him.

Who wouldn’t be attached to someone like him?

Ang consistent nito sa pagtawag sa kanya sa 
umaga, para lang i-check kung nakapag-breakfast na 
ba siya at ganoon din sa gabi bago siya matulog. Bukod 
sa mga pagkain na pinapadala nito, sinisigurado rin 
ng binata na may stock siya ng mga healthy food and 
drinks sa refrigerator. He also made sure that at least 
thrice a week ay nabibisita siya nito.

Sometimes she wondered about his relationship 
with Naomi but she tried her hardest not to ask. As 
much as possible, ayaw niya itong makakuwentuhan 
at makilala nang lubusan. Not when her heart was 
erratically beating each time he smiled at her, or 
whenever she would catch him looking at her with 
those pair of penetrating eyes.

Pakiramdam ni Savanna sa tuwing tinititigan siya 
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ni Alexis ay naghuhukay ito ng malalim sa kanyang 
puso at itinatanim doon ang bawat alaala ng pag-
aalaga at pag-aalala nito sa kanya.

“Are you free this weekend?” tanong sa kanya ni 
Alexis habang kumakain sila. 

Kagagaling lang nila sa check-up, kung saan 
first time nitong sumama. Nagyaya itong kumain 
pagkatapos.

Ayaw man niyang alalahanin kung gaano ka-
attentive ang binata sa mga sinasabi ng doktor 
kanina, hindi niya mapigilang gawin iyon dahil 
parang natutunaw ang kanyang puso sa hitsura ng 
lalaki. Hindi sigurado si Savanna kung bakit ginagawa 
ni Alexis ang mga ginagawa nito.

Dahil ba responsable talaga itong lalaki? Iyon na 
lang ang iniisip niya at ayaw niya nang mag-assume 
pa ng iba. Pilit niyang isinisiksik sa utak na hanggang 
doon lang iyon, na responsable lang talaga ito.

Pero iyon din ang mismong dahilan kung bakit 
nararamdaman niya ang mga bagay na hindi niya 
ginustong maramdaman para rito.

She shouldn’t like him!

Oo nga at perpekto ito sa kahit na anong aspeto 
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tingnan. Walang babaeng hindi hahanga sa matipuno 
nitong pangangatawan na bagay na bagay sa lagi 
nitong suot na three-piece suit o kaya pormal na 
pormal na buttondown shirt at slacks.

His prominent jawline made him manlier and 
his sensual lips made him sexier. Ilang beses niya na 
bang naisip kung ano kaya ang pakiramdam nang 
mahalikan nito sa mga labi? Pero sa pagkakataong 
iyon, damang-dama niya na dahil wala na siyang sapi 
ng espiritu ng alak.

Nanuyo ang lalamunan ni Savanna sa naisip. 
Damn her hormones, mas nagiging sensitive tuloy 
siya sa tukso at sa kagwapuhan ng kaharap.

“Hey, Savanna, are you okay?” tanong ni Alexis 
at instinctively ay iniiwas niya ang mukha sa akmang 
paghaplos nito. Wala na siyang pakialam kung 
kumunot ang noo ng lalaki sa pagtataka.

Her warning bells were alarming her loud and 
clear. Hindi maaari ang kanyang nararamdaman.
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“Are you sure about this?” tanong ni Alexiana habang 
tinutulungang ayusin ang tie sa three-piece suit na 
suot ni Alexis.

Isang buwan matapos nilang malaman na buntis 
si Savanna sa anak niya, mas sumidhi ang kagustuhan 
ng mga pamilya nila na makasal sila. Lalo na ang 
matatanda. Her sister was against their decision 
because she believed that it would not work that way 
anymore. He thought so too.

Pero hindi niya na kaya pang makita ang 
disappointment sa mata ng kanyang lolo’t lola. And 
surprisingly, a part of him was telling him that this 
was the right thing to do. He wanted to give his child 
a complete family. He didn’t want his little champ 
to experience growing up in a broken one. Ganoon 
siguro talaga kapag lumaki ang isang tao sa ganoong 
klase ng pamilya, ayaw nitong maranasan din iyon 
ng magiging anak nito.

He would always be thankful to his Mams and 
Paps but he also made a promise to himself that his 
future children would have a complete family. And 
right now, he just hoped he could make it a complete 

4 
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happy family with Savanna. Nandoon na sila sa 
sitwasyong iyon, he thought that the best thing to 
do was to work it out.

“You can still back out, Kuya,” sabi ng kanyang 
kapatid habang tinitigan siya. 

Parehas na parehas talaga silang tatlo ng mga 
mata. Deep-set dark brown eyes that darkens when 
they’re angry.

Huminga siya nang malalim saka pilit nginitian 
ang kapatid. Kahit kung susumahin ay wala namang 
panganay sa kanilang tatlo dahil sa iisang araw lang 
sila pinanganak, Alexiana was fond of calling him 
and Alexander ‘kuya’ and them treating her as the 
baby sister.

“Don’t worry about me, baby girl.”

Lalo itong sumimangot. “Paano kung hindi 
ka maging masaya? Magpapakasal ka sa hindi mo 
mahal! Ni hindi mo siya kilala nang lubusan, Alexis!”

Imbis na matakot, natawa pa siya sa kapatid. 
Galit na talaga ito, tinawag na siya sa pangalan, eh.

Ilang beses niya na bang naisip iyon?

Ilang beses na ba siyang nanghinayang na isang 
taon na lang sana ay ikakasal na siya sa babaeng 



Another Morning - Nikka Mendoza
totoong mahal niya, pero nauwi pa siya sa sitwasyong 
ito dahil sa padalus-dalos niyang desisyon? 

Ilang ulit na ba niyang naisip na umalis na lang 
at itanan si Naomi dahil sa tuwing naiisip niyang 
hindi ito ang kanyang makakasama habang-buhay 
ay nasasaktan at natatakot siya?

Paano ang buhay niya kung wala ito? He was 
with her for ten f*cking long years. And he ruined 
it just because of one drunken night. Nakakapag-
isip pa siya nang maayos noon. May kaunting tama 
pero kung hindi sana siya kumagat sa tukso, hindi 
mangyayari ang lahat ng ito.

And now he’s trapped to the bride he had never 
dreamed of.

“I need to pay the price of my mistakes, Alexiana.”

Parang gusto niyang maluha sa paglambot ng 
hitsura ng babae. Nangilid ang luha nito. 

Gayunpaman, natutuwa siya sa concern na 
ipinapamalas ng kapatid.

“Kuya, you’ll pay that price for the rest of your 
life.”

“This is what happens when you cheat, Alexiana.”
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Isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit pakiramdam 

ni Alexis ay ito ang tamang gawin. Sa tingin kasi niya, 
dapat pagdusahan niya ang nagawang pananakit sa 
dating kasintahan.

Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa kanyang 
memorya kung paano umiyak si Naomi sa kanyang 
harapan nang sabihin niyang nabuntis niya si 
Savanna. 

Naomi froze and just stared at him for seconds, 
at iyon na yata ang pinakamahahabang segundo na 
naranasan niya sa kanyang buong buhay.

She froze until a drop of tear came from her eyes 
hanggang sa padami nang padami iyon hanggang sa 
halos hindi na ito makahinga. What’s worse was, ni 
hindi man lang siya nito hinayaang makalapit para 
matulungan niya. It broke his heart even more.

He promised he would never let her cry, but he 
failed her. And for that, he thought he did not deserve 
her anymore. Naomi is an amazing woman and she 
doesn’t deserve a cheating bastard like him.

Nag-init ang mga mata ni Alexis pero sinubukan 
niyang pigilan ang nagbabadyang pagpatak ng luha. 
Wala na yatang mas sasakit pa sa katotohanang hindi 
na sila puwede ng babaeng pinakamamahal niya, 
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dahil lang sa kanyang katangahan.

In-assure niya pa ang kapatid na magiging 
maayos din ang lahat at magiging masaya siya bago 
sila lumabas para makasakay na ng kotse.

Today, he was going to marry the mother of his 
child.

Huminga siya nang malalim nang maisip ang 
babaeng pakakasalan. Despite of Savanna’s b*tchy 
image and spoiled and stubborn attitude, he believed 
that she’s a good and caring person. Nakikita iyon 
ni Alexis sa tuwing inaalagan nito ang aso nitong si 
Leo at kung paano ito makitungo sa staff ng lingerie 
boutique nito.

So, what could go wrong? He would do everything 
to make this marriage work.

Bumuntong-hininga si Alexis nang makapasok sa 
Regional Trial Court kung saan ang kaibigang judge 
ni Gen. Montano ang magkakasal sa kanila. Savanna 
didn’t want a civil wedding though. Siya rin naman. 
Alam niyang kahit hindi niya mahal ang babae ay 
karapat-dapat itong maikasal sa simbahan. 

Pero nagmamadali na talaga ang matatanda, 
anila, dapat bago lumaki ang tiyan ni Savanna 
ay maikasal na sila. Puwede naman daw silang 



Another Morning - Nikka Mendoza
magpakasal ulit.

Una niyang nilapitan ang mga magulang 
ng mapapangasawa at ang lolo nito, pati na ang 
dalawang kuya. He shook hands with them.

“Thank you for doing this for my good-for- 
nothing daughter,” ani Mrs. Montano matapos siyang 
yakapin at halikan sa pisngi. “Sorry if she ruined your 
relationship with Naomi. I can’t imagine how much 
pain she’s going through right now.”

Alexis felt something hurt in his chest. Hindi lang 
dahil sa pinaalala ng babae ang kanyang ex-girlfriend 
kundi dahil sa mismong sinabi nito tungkol sa sariling 
anak. He knew how stubborn Savanna could be, pero 
hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ganoon 
kalupit ang ginang sa dalaga.

Gusto niya ring magprotesta sa paraan ng 
pagtukoy nito sa anak. He wanted to tell her how 
he has grown to admire Savanna’s dedication and 
passion. Ngunit nagpigil siya. Hindi na nga ito ang 
ideal wedding ng bride niya kaya hindi niya hahayaan 
na madagdagan pa iyon ng gulo.

“No need to say sorry, Madame,” magalang 
niyang tugon. “And no need to blame your daughter 
too, I was the one who made the wrong judgment. 
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Savanna didn’t ruin anything, everything is my fault.”

Alam niyang nagitla ang kausap, pero wala 
siyang balak bawiin iyon. Ngayong magiging asawa 
niya na ang anak nito, sisiguraduhin niyang hindi na 
nito masasaktan pa ang dalaga. He might not love 
her but he would take care of her. He promised that 
and he was intent to keep that promise.

Habang hinihintay ang kanyang bride ay 
nakipag-usap rin si Alexis sa mga pinakamalalapit 
niyang kaibigan. Ito lang ang talagang inimbitahan 
niya. Hindi niya pa kayang ipagsigawan sa lahat ng 
kakilala na wala na sila ni Naomi. Respeto na rin iyon 
sa ex-girlfriend at sa future misis niya. Ayaw niyang 
mapag-usapan pa ang mga ito.

“The bride is coming,” ani Claudia, ang kaisa-
isang kaibigan na inimbitahan ni Savanna. Pumunta 
na silang lahat sa kani-kanilang pwesto bago pa 
dumating ang tinutukoy nito.

Alexis couldn’t help gasping after Savannah 
entered the room. He was unable to take his eyes 
off her, as if she bewitched him. To him, she looked 
like a goddess in her A-line, round neck, long white 
dress. At kahit nang makarating na ito sa harap niya, 
ilang sandali pa bago siya makapagsalita.
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He already knew how beautiful his bride could 

be, pero madalas natutulala pa rin talaga siya sa 
kagandahang taglay nito. And when she smiled 
at him, he did not know why but his heart started 
beating frantically again.

Ilang araw na rin yatang ganito ang nagiging 
reaksyon ng kanyang puso sa dalaga, pero ayaw 
pang kunsintihin iyon ng isip niya. For him, he still 
needed to mourn for his tragic story with the girl he 
was considering as his great love, and it’s not as if 
kapag in-acknowledge niya ang pakiramdam na ito 
ay ganoon din ang nararamdaman ni Savanna.

Marahang iniiling ni Alexis ang ulo upang palisin 
ang kaisipang magkakagusto siya sa babae, pero kahit 
kailan ay baka hindi nito masuklian ang kanyang 
nararamdaman. He practically ruined her future; her 
chance to fall in love with someone.

Sumimangot si Savanna nang ilang segundo na 
itong nakatayo sa kanyang harapan ay hindi pa siya 
gumagalaw. Kinuha na niya ang kamay nito upang 
iabrisete sa kanya bago sila humarap sa judge na 
magkakasal sa kanila.

Mabilis lamang ang naging seremonya ng kasal 
at halos hindi nila namalayan na magpapalitan na 
sila ng singsing.
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He held her right hand then, looked at her 

straight into her eyes so she would know how serious 
he was to the life that they were starting to build.

Ni-recite niya ang standard wedding vow before 
he softly slid the ring on her finger. But Alexis didn’t 
immediately let her go.

“I promise to take care of you and not let anyone 
harm you again may it be physically, emotionally, or 
mentally. You will never be alone again from now on, 
my wife. You don’t need to get through things all by 
yourself anymore. Nandito na ako.”

Maliit siyang ngumiti nang makita ang panlalaki 
ng mga mata ng babaeng ngayon ay asawa niya 
na. Lumawak iyon nang makita niyang mabilis na 
namuo ang luha sa gilid ng mga mata nito. Sabi na 
nga ba ni Alexis, gaanoman katibay ang loob nito 
ay naghahanap pa rin ito ng taong magmamahal at 
mag-aalaga dito. 

At ipinapangako niyang siya ang gagawa niyon 
sa babae.
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Naramdaman ni Savanna na marahang inipon ng 
kamay ni Alexis ang mahaba niyang buhok habang 
patuloy siya sa pagsusuka.

Parang gusto niyang mapangiti sa ginawa ng 
lalaki lalo na nang maramdaman ang masuyo nitong 
paghagod sa likod niya. Medyo nawala rin ang 
pagkahilo niya dahil doon.

Ngunit hindi nagtagal ang ginhawang iyon 
dahil habang tumatagal ang ginagawa ng asawa ay 
nakakaramdam siya ng tila ba maliliit na boltahe 
sanhi para uminit ang kanyang pakiramdam. Sinikap 
niyang mailabas na agad ang isinusuka ng sa gayon 
ay makatayo na siya at makalayo na sa asawa. Hindi 
niya gugustuhing bigla na lang itong sunggaban. 
Naniniwala na yata siya na mataas ang libido ng mga 
buntis.

Ilang beses na ba siyang nakapag-isip ng kung 
ano-anong bagay? Mabuti na lang at napipigilan niya 
ang sarili.

“Thank you,” mahina niyang sambit matapos 
makapagmumog at magpunas ng bibig. Hindi ito 

5 
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umalis sa tabi niya habang ginagawa iyon. Punong-
puno ng pag-aala ang mga mata ng lalaki. At hindi 
siya natutuwa.

Hindi niya alam kung pinepeke ba ni Alexis ang 
pagtrato sa kanya o sadyang mabait lang talaga ito. 
Mas gusto niyang paniwalaan ang una, dahil kung sa 
pangalawa siya maniniwala, delikado siya. At naiinis 
siya sa kaalamang iyon.

Hindi siya mabilis magkagusto sa mga lalaki. 
Ilang lalaki na nga ba ang nagparamdam sa kanya 
na special siya? Ngunit kahit isa sa mga iyon ay 
wala siyang pinatulan. Nakikipag-date siya, oo, pero 
hanggang doon lang.

At ngayon, ang tira-tira ni Naomi ay walang 
kahirap-hirap na unti-unting nakakapasok sa kanyang 
puso kahit hindi niya aminin.

“Are you alright? Kaya mo bang lumabas o 
magpapa-deliver na lang ako ng breakfast natin 
dito?”

Humarap si Savanna sa lalaki nang magsalita 
ito at mabilis niyang pinagsisihan iyon. Para siyang 
malulunod sa uri ng tingin na iginagawad nito sa 
kanya. Puno iyon ng purong pag-aalala. Alam niyang 
hindi nagkukunwari ang lalaki. Masyado siyang 
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exposed sa mga taong mapagkunwari kaya alam 
niya agad isang tingin pa lang kung nagpapanggap 
lang ang mga ito. At nakikita niyang hindi ganoon 
si Alexis.

“Kaya ko.” Tumikhim siya para ayusin ang boses. 
May idea na siya kung bakit parang nahihiya siya sa 
lalaki nitong mga nakaraang araw, pero ayaw niyang 
i-entertain pa kung bakit. “Maliligo muna ako.”

Tumango si Alexis at sinabing maghihintay na 
lang sa labas. Mabilis siyang naligo at nagbihis dahil 
ayaw niya itong paghintayin nang matagal.

Iyon ang unang umaga nila bilang mag-asawa. 
Mula sa kasal at maliit na reception sa isang restaurant 
kahapon ay dito na sila dumerecho. Ayaw niya pa nga 
noong una dahil bakit kailangang sa condo pa nito 
sila tumira eh meron din naman siyang unit? Ang 
tagal niyang pinag-ipunan iyon! Hanggang ngayon 
nga ay binabayaran niya pa. 

Pero dahil old-fashioned ang kanilang pamilya ay 
napagtulungan siyang dapat sa unit ng mister tumira.

“Hey!” ani Savanna nang bigla na lamang siyang 
akbayan ng asawa habang naglalakad sila papunta 
sa organic restaurant na kakainan.

Tumawa ito at hindi man lang natinag sa paninita 
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niya. “What? Can’t I hold my wife? Nakasimangot ka 
kasi,” sagot nitong nakangiti sa kanya.

Savanna hated mornings. She hated getting 
up everytime her clock started alarming. She hated 
talking in the morning. She hated seeing people in 
the morning. She even hated eating in the morning. 
Okay na siya sa isang cup ng kape at isang slice ng 
tinapay. Kung hindi nga lang siya nabuntis ay hindi 
niya pipiliting kumain tuwing umaga.

Ngunit kung ang bawat umaga naman ay 
makakasama niya si Alexis, maybe she would change 
her mind. His radiant, sexy smile was enough to make 
her day. Parang hindi siya magsasawang titigan iyon 
araw-araw. Kahit pa alas siete iyon ng umaga.

“Paanong hindi ako sisimangot?” aniya, 
sumimangot pa lalo. Pinagtatakpan ang pagkamangha 
habang nakatingin sa asawa. “Pinaglalakad mo ako! 
Hinayang na hinayang ka ba sa gasolina ng kotse 
mo? May kotse naman ako! ’Yun na lang ang gamitin 
natin!”

Akala niya ay iiwan siya ng asawa sa ginawang 
pagta-tantrums ngunit hinapit lang siya nito. “Shh, 
nabubulabog ang mga nakakasalubong natin. At 
hindi naman malayo ang lalakarin natin. In fact… 
Tada! We’re here.”
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Umirap lamang si Savanna saka nauna nang 

magmartsa papasok sa organic restaurant na 
pinagdalhan nito sa kanya. Noong una ay nairita 
talaga siya nang sabihin nito na maglalakad lang 
sila, pero nang sabihin nitong para exercise na rin ay 
pumayag na siya. Ngunit ngayon ay naiirita siya dahil 
kanina pa parang abnormal tumibok ang kanyang 
puso.

She sat on the table near the window at umupo 
sa tabi niya ang asawa.

“Stop frowning. Gusto mo bang nakasimangot 
ang baby natin kapag lumabas na siya?”

Gathering all the courage she had mustered, 
for the first time ay harap-harapan niyang tinitigan 
si Alexis. There was really no way that this guy was 
faking his kindness and smile, lalo na’t maging ang 
mga mata nito ay nakangiti na tila ba masaya ito sa 
kung ano man ang nangyayari sa buhay nito ngayon. 
Because, she swore, kung arte lang ang lahat sa 
lalaki ay pwede itong mag-artista at hahakot ito ng 
maraming awards sa acting skills nito.

How could he smile like that?

They just got married yesterday. He just lost a 
lifetime with his one true love. 
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Nakaramdam si Savanna ng pait. Wala pa man 

din silang kinakain ay nalasahan niya na iyon. 

He will never love me. She shook her head at that 
thought. At bakit siya nalulungkot sa katotohanan 
na iyon?

“Are you for real?” mahina niyang anas. God 
knows how much she fears his answer.

Nawala ang ngiti nito at kumunot ang noo. Hindi 
naman galit, bakas lang ang pagtataka.

“What do you mean?”

“Why are you so nice to me? You should be mad 
at me. You shouldn’t be treating me like this.”

Mas lalong lumalim ang kunot ng noo ni Alexis. 
“You’re my wife and the mother of my child.” 
Marahang humaplos ito sa tiyan niya. Ikinabigla 
niya iyon kaya napapitlag siya. Nagulat rin yata ang 
lalaki kaya tinanggal nito ang kamay sa kanyang 
tiyan ngunit ibinalik niya iyon. His hand gave her a 
warm feeling. “Why would I do such things to you?”

“Because I practically ruined your life, if it 
weren’t for that night, kayo pa rin sana ni Naomi ang 
magkasama ngayon.”

Savanna never felt sorry for saying mean things 
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and treating Naomi the way she did in the past. Hindi 
rin siya nagsisisi na pinlano niya ang mga balak niya 
nang gabing iyon dahil sa babae. She hated that 
girl to the core. Ngunit habang nakikilala niya nang 
lubusan ang lalaking katabi, unti-unti siyang kinakain 
ng konsyensya.

She ruined his life by stealing his most prized 
possession. At iyon ay ang posibleng buhay sana nito 
kasama ang babaeng minamahal. Iniisip niya pa lang 
na magmamahal siya nang lubos at sa huli ay hindi 
niya naman pala ito makakatuluyan, sumasakit na 
ang kanyang puso. Paano pa kaya ito?

Ngumiti nang mapait ang lalaki. “It’s not your 
fault. It’s mine. I cheated.”

Parang sinaksak si Savanna sa nakitang sakit sa 
mga mata ni Alexis.

“Aren’t you at least mad at me? Mad for barging 
into your life?”

Ilang sandaling nanahimik ang lalaki bago 
humugot ng hininga. “I’m only mad at myself. I’m 
the only one who should be blamed. Ikaw, hindi ka 
galit sa ’kin?”

Hindi makapaniwalang tumingin siya sa asawa. 
Laglag ang kanyang panga. Siya pa ba ang magagalit?
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“I impregnated you and tied you to a marriage 

that you don’t want,” dagdag pa nito.

“You’re tied too.”

Tumango lang ito.

Umiling siya. Mali ito. Parang gusto niya na ang 
kasal sila.

“I wish you’re mad at me,” aniya. Pakiramdam 
kasi ni Savanna ay mababawasan kahit paano ang 
guilt na nararamdaman niya kung magagalit man 
lang ito.

Natapos nila ang breakfast nang higit sa oras 
na dapat inilalaan dito. Masyado silang nag-enjoy 
magkwentuhan tungkol sa trabaho ng isa’t isa at hindi 
itatanggi ni Savanna na masarap kausap ang asawa. 
Ngayon lang mayroong lalaki na naging ganoon 
kainteresado sa mga kwento niya. Karamihan, halata 
niyang nagpapanggap lang dahil may gusto sa kanya.

Si Alexis, attentive at panay ang follow-up 
question na para bang interesadong-interesado sa 
mga sinasabi niya. And she was surprised she became 
interested on what he’s doing too, given na architect 
ang lalaki. She always hated Architecture dahil iyon 
ang laging ipinipilit sa kanya ng ina, ngunit nagbago 
ang tingin niya roon ngayon. She had learned to 
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appreciate it dahil sa nakikita niyang pagmamahal 
doon ng asawa.

Hanggang sa paglalakad nila pagbalik ng condo 
unit ay nagtatawanan pa rin sila dahil sa mga 
ikinukwento niyang kalokohan nilang magkakapatid 
noong mga bata pa. He shared some of his childhood 
stories too at hindi siya makapaniwala na ang nice 
guy na ito ay may kapilyuhan din pala dati.

Sabay silang naligo nang makaakyat ng unit 
nila. Siya, doon sa CR sa kuwarto at ito ay sa CR 
ng guestroom. She silently wished they were really 
showering together at the same time at the same 
bathroom.

“Where are you going?” tanong ni Alexis nang 
humiwalay siya nang makababa sila sa parking lot 
ng condo.

Nagtatanong na tiningnan niya ito. “Uhm, sa 
kotse ko?”

Tumaas ang kilay ng asawa at nilapitan siya. 
Hinawakan nito ang kanyang kamay saka dahan-
dahan siyang inakay papunta sa kotse.

“You think I will let my pregnant wife drive on 
her own?”
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Nagtaas si Savanna ng kilay. “I can drive for 

myself, thank you very much.”

Natawa ito kaya mas lalo siyang nagtaas ng kilay. 
Iyon lang yata ang tanging namana niya sa ina.

Ibinaba ng isang daliri nito ang kilay niya habang 
nakangiti pa rin. Ang ganda lang talaga ng ngiti ng 
mokong. “I know very well that you can drive for 
yourself. But you’re my wife so let me do this for you. 
Ayokong pumasok ng opisina habang nag-aalala ako 
sa inyo ng baby natin. And don’t you want to spend 
more time with me?”

Pigilin niya man ay hindi nasupil ni Savanna ang 
nag-uumalpas na ngiti. “Ang clingy mo ha.”

“Guilty as charged.”

They shared a hearty laugh, then entered his car. 
She would never regret marrying this man. Sana lang 
hindi na nito malaman ang pinlano niya noon dahil 
pinapangako niyang she would be the best wife for 
him. Doon na lamang siya babawi.

They shared stories again while on their way to 
her boutique. Ang dami rin talagang kalokohan at 
nakakatawang kwento ng asawa. Hindi pa rin niya 
lubos maisip na gumagawa rin pala ito ng kalokohan 
noon.
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At nang makarating sa harap ng boutique ay 

parang ayaw ni Savanna na bumaba. Gusto niya 
na lang sumama sa opisina ni Alexis at ituloy ang 
kwentuhan doon. She felt like she would miss him 
so much kahit may usapan silang sabay na magdi-
dinner mamaya.

“Thanks for the ride!” enthusiastic niyang saad 
nang makababa matapos nitong ipagbukas ng pinto.

“I’ll see you later,” anito at humalik pa sa kanyang 
pisngi.

Kinagat niya ang labi saka tumango na lang. Ilang 
sandali pa silang nagtitigan bago muling natawa.

“I’d better go,” anito.

“Yeah. Take care.”

Tumango ang lalaki. “Yeah.”

Hinintay niya itong umikot sa driver’s seat ngunit 
hindi pa rin ito umaalis sa harap niya.

“I really need to go,” out of breath nang sabi nito.

“Yeah,” sagot niyang parang kinakapos na rin 
ng hininga.

Bigla, parang nag-iba ang simoy ng hangin sa 
pagitan nila bago nito hinapit ng isang kamay ang 
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baywang niya at ang isang kamay ay nasa leeg niya. 
Kumapit ang magkabila niyang kamay sa braso nito 
nang lumapat ang labi nito sa labi niya.

Savanna felt dazed upon receiving her husband’s 
kisses. His kisses were hungry yet gentle. She could 
not help moaning when he slightly sucked the bottom 
of her lip before letting her go.

Alexis placed his forehead against hers. Alam 
niyang ngumiti ito kahit pa nakapikit pa rin siya. 
Naramdaman niya rin ang paghalik nito sa kanyang 
noo.

“I really need to go. I’ll pick you up later, okay?”

Tumango si Savanna dahil hindi niya pa alam 
ang sasabihin. She’s still surprised and she swanted 
more. Muli siya nitong ginawaran ng halik sa noo 
bago umikot para makapasok sa driver’s seat.

Pinanood niya lang ito habang unconsciously 
ay hinahaplos niya ang labi. God, she wanted more 
kisses. And she wanted more than kisses.

“Savanna,” anito nang mabuksan na ang pinto 
ng kotse.

“Hmm?”

“You’re my wife now. And regarding your 
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question earlier, I will never treat you wrongly. 
Because yesterday, I promised to Him and to myself 
that you will never experience that unfair treatment 
anymore as long as you’re with me. And from now 
on, you will always be with me.”


