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lam na kaagad ni Sue na iniistorbo niya ang 
fiancé na si Wayne nang maabutan niya itong 
nakatungo sa mesa nitong puno ng mga 

papel. Hindi ito nag-angat ng tingin nang pumasok 
siya o nang iwan sila ng sekretarya nito. Huminga 
nang malalim si Sue at lumapit. 

“Wayne?” tawag niya. “Can we talk?” 
Bumuga ito ng hangin na tila naiinis at saka lang 

tumunghay sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay 
nito at kumurap-kurap ang singkit nitong mga mata 
sa likod ng suot nitong eyeglasses. Sigurado niyang 
hindi siya nito agad nakilala. Ang alam lang nito ay 
istorbo siya. Nang sa wakas ay makilala siya nito, 
muli lang itong tumungo.

“O, Sue. Bakit?” tanong nito na nakatingin nang 
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muli sa binabasa nitong mga papeles.
She pressed her lips tightly together before she 

sat down in front of his desk. “Gusto kong pag-
usapan ang kasal natin.”

Inilipat nito ang pahina ng binabasa. “Akala ko 
ba si Tita Stella na ang tutulong sa ’yo sa wedding 
preparations?”

“It’s not that.” Huminto siya at nilunok ang 
nadaramang kaba bago muling nagsalita. “It’s just 
that… I’m not sure I’m ready to marry you.”

And that was putting it mildly because she knew 
she didn’t want to marry him. Not anymore. 

Noon siya talagang hinarap ng lalaki. Pinigilan 
ni Sue ang takot sa dibdib niya. She hated that she 
was afraid of her own fiancé. Mabilis kasing uminit 
ang ulo nito. He also had a forceful personality while 
Sue… didn’t.

His voice was a low, dangerous whisper when 
he spoke. “What are you saying, Sue?” 

Mabilis niyang binigkas ang mga dahilan na 
matagal na niyang pinractice. “I know the contract 
we all signed is ironclad. I’m not going to break 
it. Gusto ko lang ng oras sana. I know sabi natin 
aayusin natin ang kasal natin as soon as I graduate, 
pero sayang kasi ’yung pinag-aralan ko kung hindi 
ko naman magagamit. Naisip ko ring I’d be a better 
asset to you and our families’ companies kung 
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ma-experience ko munang magtrabaho bago tayo 
magpakasal.”

“You’re not joining the company, Sue. You’re 
going to be my wife,” he told her in a matter-of-fact 
tone.

“Pero kahit na,” buong-tapang niyang giit. 
“Kung may experience ako sa trabaho, hindi ba mas 
makakatulong ako sa ’yo? I can advice you—”

“Hindi ko kailangan ng adviser, Sue. Marami ako 
n’un dito. Saka hindi ’yun ang trabaho ng magiging 
asawa ko. Ang trabaho mo, eh, asikasuhin ako, ang 
bahay natin at ang magiging mga anak natin.”

Kumuyom ang mga kamay ni Sue pero hindi na 
sa takot sa fiancé, kundi sa pagpipigil sa nagpupuyos 
niyang damdamin. There was nothing wrong with 
being a housewife, if that was what a woman wanted. 
It just wasn’t what Sue wanted for herself. 

All her life she had been a pampered princess 
locked up in a gilded cage. She was given everything 
she could ever want, money, jewelry, clothes, 
comfort. But not freedom. She had never been 
allowed to be free. 

When they were six years old, ipinagkasundo 
siya ng ama kay Wayne bilang “collateral” nang 
kailanganin nitong mangutang para isalba ang 
nalulugi nilang negosyo. Nang pirmahan iyon 
ng mga magulang nila, it had been on them. But 
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when she turned eighteen, and they renegotiated 
the contract to allow for her to go to college before 
she married Wayne, that was on her. That was also 
because she thought she was in love with him. Hindi 
pala. 

She had been in love with the idea of being 
with her childhood friend, being with one guy her 
whole life, having an arranged marriage that actually 
worked. Pero hindi pala ganoon ang kuwento niya. 
Buong buhay pala niya ay tinrato siya ni Wayne na 
parang pag-aari nito. 

Puwes, hindi na puwede iyon ngayon. Hindi 
na siya papayag. Determinado si Sue na makalaya. 
Kahit pa sandali lang. 

Huminga siya nang malalim at nagpasyang 
magpalit ng taktika. 

“I’m sorry, love,” she started soothingly kahit 
masakit sa lalamunan ang mga salita. “Naisip ko 
lang na stressful kasi ngayon. Maraming problema 
sa mga kompanya, economic recession, saka itong 
pag-alis sa bansa ng mga investors. I thought it 
might help kung makapag-focus ka lang muna sa 
trabaho imbes na ma-distract ka pa sa kasal natin. 
Saka naisip ko lang na kapag naikasal na tayo, you 
would want my help. After all, familiar din naman 
ako sa kompanya namin.”

“Makakapag-focus naman ako sa trabaho dahil 
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kayo ng mama mo ang bahala sa kasal, di ba?” tila 
naguguluhang tanong ng walangya. “All I need to 
do is be there, right?”

Sinubukan niyang magpumilit na ngumiti pero 
hindi niya kinaya. “Right,” sabi na lang niya. 

Pinagmasdan siya ng lalaki, at siguro ay 
napansin nitong naging asshole ito sa kanya sa pag-
uusap nila. Bumuntong-hininga ito at tumayo mula 
sa kinauupuan para lumapit sa kanya. Niyakap siya 
nito mula sa likuran. 

“I’m sorry,” sabi nito na nakapatong sa tuktok ng 
ulo niya ang pisngi. “I’m sorry. Marami lang talaga 
akong iniisip ngayon.” 

Muli itong kumilos para maupo sa silya sa tapat 
ng inuupuan niya. Kinuha nito ang mga kamay niya. 
“Look, ganito na lang. I understand how you’re 
feeling. You’ve experienced a sense of freedom when 
you were in school. Pero ’yun lang ’yun, Sue. It’s just 
an illusion. Mahirap ang buhay. With me, you’ll 
have everything you want. Money, a mansion, all 
the clothes and jewelry you want, servants. Hindi 
ka maghihirap.”

She wanted to argue that not everything was 
about money. Paano iyong pagiging malaya niya na 
maaari niyang gawin ang mga gusto niya? It wasn’t 
like she wanted to do anything complicated. She just 
wanted to be allowed to choose things for herself. 
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And what about love? Mahal niya si Wayne dahil 
kababata niya ito at buong buhay niya, kinondisyon 
siyang ito ang mahalin. Pero alam niyang iyon lang 
iyon. It was not the type of love that made marriages 
happy. 

There was no passion between them. Mas 
kinikilig pa siya kapag unan niya ang hinahalik-
halikan niya at ini-imagine na celebrity crush niya 
iyon. Kapag hinahalikan siya ni Wayne, sinusubukan 
niyang hindi pumikit sa takot na baka makatulog 
siya. 

“All right,” he sighed. “You win. Alam mo 
namang hindi kita matiis, eh.” 

Lumipad sa mukha ng lalaki ang mga mata niya. 
Kung makapagsalita ito, parang lagi siya nitong 
pinagbibigyan kung may hingin siya. Gayunpaman, 
nagkunwari siyang apprecative. “You mean—”

“I’m going to give you a month.”
Nalito siya. “A month of what?”
“A month to go on vacation,” sabi nito na may 

maliit nang ngiti sa mga labi. “Kailangan mo ng oras 
para mag-adjust ulit na ako ang sentro ng buhay 
mo? Fine, I’ll give you the time. May isang buwan 
ka para gawin ang lahat ng gusto mo. Mag-out of 
the country ka. Or stay at home. Do whatever! Enjoy 
your last chance at being single bago ka maging si 
Mrs. Wayne Tse.” 
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Sana ay hindi nito nahalata na ngiwi ang ibinigay 

niya rito at hindi ngiti. Because, yeah. She was really 
looking forward to being Mrs. Sue Anne Co-Tse.

Better than your friend, Haley. Ang apelyido 
ng napangasawa nito ay Mao. Pero kahit para 
lang “halimaw” ang  pangalan nito, hindi pa rin 
ipagpapalit ng kaibigan niya ang bagong mister na 
mahal na mahal na mahal nito. 

Kung mahal lang din kasi niya si Wayne. Kung 
napayagan kasi siyang mamili ng sarili niyang 
mamahalin na tulad ni Haley. 

“Ano ba’ng plano mo sa one month of freedom 
mo?” tanong ng lalaki at bumalik dito ang atensyon 
niya. 

Higit pa sa isang buwan sana ng kalayaan ang 
gusto ni Sue, pero kung iyon lang ang makukuha 
niya bago siya muling makulong, she was going to 
enjoy every second of it. 

Mabagal siyang ngumiti. “Tama ka, bakasyon. I 
actually want to go to LA.”

“Then you go to LA. Enjoy yourself. But not too 
much, okay?”

Oh, she was going to enjoy herself. She’d make 
sure of that.
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aku, si Auntie Chedeng? Patay na siya. Mga 
dalawang taon na.”

Gusto na lang maupo ni Sue sa dala 
niyang bagahe at mag-iiyak. Ang sabi niya sa mga 
kaanak, sa LA siya pupunta pero pagkatapos umalis 
ng driver na naghatid sa kanya sa airport, sumakay 
siya ng taxi at nagpahatid sa bus station kung 
saan may bus na bumibiyahe pa-LA… LA Union, 
Pangasinan. Doon kasi nakatira ang dati niyang yaya 
at binalak niyang dito makitira. 

Ginabi na siya sa daan. Hindi pa siya kumakain 
o umiinom mula kaninang umaga at pakiramdam 
niya ay lalagnatin na siya sa magkahalong gutom at 
pagod. Nang sa wakas ay mahanap niya ang maliit 
na coastal na bayan ng San Nicolas, mag-a-alas 
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nueve na ng gabi. 

At ang isasagot pa ng aleng tindera sa sari-sari 
store ay dalawang taon nang patay si Yaya Chedeng 
niya.

“Okay ka lang, Miss?” tanong ng babae na may 
pag-aalala na sa mukha. “Maupo ka nga muna at 
namutla kang bigla.”

Naupo siya sa bangko sa harap ng tindahan. 
“Ano po ang ikinamatay niya?” 

“Inatake sa puso,” sagot ng tindera. “Eh, saan 
mo siya nakilala?”

“Alaga po niya ako n’ung bata ako.”
Nanlaki ang mga mata ng babae. “Ikaw si Ma’am 

Sue?” 
Binigyan niya ito ng isang maliit na ngiti. “Opo.”
“Aba, eh, lagi ka n’ung ikinukuwento sa amin! 

Ang ganda-ganda saka ang bait-bait mo raw na bata. 
Totoo pala!”

Mahina na lang siyang tumawa dahil hindi niya 
alam ang isasagot. Gaano kaganda kaya siya ngayon 
na para siyang ginulungan ng ordinary bus? 

“Gusto ko po sana siyang i-surprise,” sabi na lang 
niya sa babae kaysa ikuwento pa rito ang totoong 
dahilan ng pagpunta niya sa La Union. “Hindi ko 
naman po alam na wala na siya. Matagal na po kasi 
kaming hindi nagkakausap din.”

“Biglaan din po kasi ’yun, Ma’am. Hindi rin 
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namin inakala. Ang lakas-lakas pa kasi niya. Ang 
sabi ni Mariang, ’yung kapatid kong nakatira d’yan 
sa katabing bahay, kumain daw ng pagkarami-
raming sugpo n’ung hapunan. Baka iyon daw ang 
ikinamatay.”

Napangiti na rin si Sue. “Paborito po kasi niya 
’yun, ano?”

“Ay, oo. Matakaw ’yun ng sugpo.”
Bumuntong-hininga na si Sue saka nilingon 

ang dagat na nasa kanan niya. Madilim doon at 
payapa ang tubig na sumasalamin sa bilog na bilog 
na buwan. May mga bangka rin na magkakatabi at 
sabay-sabay na tumataas-baba sa alon pero hindi 
lumalayo. Siguro dahil nakatali ang mga ito. 

Tanaw ni Sue ang mahabang hilera ng mga bahay 
sa magkabila ng tindahan. Bukas pa naman ang mga 
ilaw sa karamihan sa mga iyon. Itong tindahan at 
ang katabing karinderya ay mukhang magsasara na 
rin. May isang babaeng nagliligpit na ng mga mesa 
at upuan ng karinderya. 

Sa itaas ng isang burol sa di kalayuan ay may 
puting building na hindi mawari ni Sue kung ano. 
Maliwanag ang first floor niyon at may ilang ilaw 
pang bukas sa second floor. 

Walang choice si Sue. Baka bigla na lang siyang 
bumulagta sa pagod sa daan kung tatangkain 
niyang bumiyahe pa ulit pauwi ng Manila ngayon. 
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Kailangan niyang manatili rito kahit ngayong gabi 
lang. Kailangan lang niyang magpahinga at mapag-
isipan kung ano ang susunod niyang gagawin. 

Muli niyang binalingan ang tindera. “Ate, meron 
po ba kayong alam na puwedeng tuluyan dito kahit 
isang gabi lang?”

“Paupahan?” ulit nito pero nakatingin na ito sa 
isang lalaking hindi napansin ni Sue na nakalapit na 
pala para bumili rito. 

“Auntie Rosie, isa ngang beer,” sabi nito gamit 
ang isang mababang tinig na may masayahing tono. 

“O, maglalasing ka pa ngayon?” biro ni Aling 
Rosie rito kahit pa palapit na ito sa refrigerator para 
ikuha ang lalaki ng isang bote ng SMB. 

“Hindi, ah! Para sa hipon ’yan.”
Hipon? Ba’t niya lalasingin ’yung hipon?
Napatingala siya nang madamang nakatingin 

na sa kanya ang lalaki. Nasabi ba niya iyon nang 
malakas? Ngumiti ito sa kanya. Hindi niya napigilan 
ang ngumiti na rin. Bukod kasi sa nakakahawa ang 
ngiti nito, ang guwapo rin talaga ng lalaki.  

Sanay si Sue sa mapuputi at payat na mga 
chinito kaya iba ang naging dating ng lalaking ito 
sa kanya. Matangkad ito, kayumanggi ang balat na 
tila babad sa araw, at halatang maskulado kahit pa 
malaki ang suot nitong T-shirt. Nakikita kasi niya 
ang nakaumbok nitong mga biceps. 
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Wavy ang buhok nitong nililipad ng hanging 
dagat, almond-shaped ang mga mata, matangos ang 
ilong at maganda ang mga labi. His bottom lip was 
fuller than the top lip, making his mouth… sexier. 
Maganda rin ang hubog ng panga nito.

At kahit hindi niya hinayaang bumaba sa 
katawan nito ang mga mata, halatang maganda rin 
ang hubog niyon. Malapad ang mga balikat nito, 
at maskulado rin ang mga binti na kita niya dahil 
nakasuot ito ng shorts na hanggang tuhod.  

Ano ba, Sue? Ganoon ka ba ka-deprived? Parang 
ngayon ka lang nakakita ng lalaki, ah!

Ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganito 
kaguwapo at kaganda ang katawan na close up! 
Ikumpara mo naman si Wayne dito! Para kang 
nagkumpara ng toothpick sa troso! 

“I’m sorry,” sabi niya. “Kailangan ko lang 
itanong. Paiinumin mo ng beer ’yung hipon?” 

Lumaki lalo ang ngiti nito at muntik na siyang 
mapabuntong-hininga dahil lalo itong gumuwapo. 

“Oo. May problema kasi sila, eh. Dadamayan ko 
lang.” Kumurap siya at tumawa ang lalaki. “Joke lang. 
Ibababad ko sila. Magluluto ako bukas ng nilasing 
na hipon.”

“Ah,” mabagal siyang tumango kahit wala siyang 
idea kung ano iyon. 

“Naku, Harry,” sabat ni Aling Rosie na iniaabot 
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na rito ang bote ng beer. “Siya pala si Ma’am Sue. 
’Yung dating alaga ni Auntie Chedeng.”

“Hala! Eh, kinuha na ni Lord si Lola Chedeng.”
“Oo nga,” sabi ulit ni Aling Rosie. “Dadalaw siya 

dapat kaya lang ’ayan na nga. Wala na si Auntie.” 
Binalingan siya nitong muli. “Hindi kasi puntahin 
ng turista itong baryo namin. Wala naman kasing 
resort dito. Sa bahay lang nitong si Harry, may 
extrang silid.”

Napalingon siya kay Aling Rosie. “Sa bahay po 
niya?” 

“Oo,” mabilis na tango ng babae. “’Yung 
tinutuluyan ni Harry, bahay-bakasyunan kasi talaga 
kaya malaki.” Ang lalaki naman ang tiningnan nito. 
“Baka puwede mo munang patuluyin si Ma’am Sue.”

“Puwede naman po.”
Maraming dahilan kung bakit dapat ay tumanggi 

si Sue. Hindi niya kilala ang lalaki pagkatapos doon 
siya sa bahay nito makikitulog? Hindi lang iyon 
nakakahiya, medyo delikado pa. 

“Oo, kasi wala naman siyang ibang puwedeng 
tuluyan rito. Nakakahiya namang patulugin siya sa 
papag namin.” Ngumiti sa kanya si Aling Rosie. “Sa 
bahay ni Harry, may sarili kang kuwarto d’un saka 
banyo.”

“Hindi po ba nakakahiya?” nag-aalangan niyang 
tanong. 
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“Hindi!” Ito rin ang sumagot para sa lalaki. 
“Sandali, magsasara na rin naman ako. Sasamahan 
na kita doon.”

Hinila nito pasara ang bintana iniwan silang 
dalawa ni Harry. 

“I’m so sorry,” paghingi niya ng paumanhin. 
“Hindi mo naman kailangang gawin ’to. Puwede 
sigurong makitulog lang ako dito sa labas ng 
tindahan o kaya sa beach.”

Natawa ang lalaki. “Hindi ko naman kayang 
gawin ’yun sa ’yo, ano? Isa pa, lagot ako kay Auntie 
Rosie kapag hindi ako pumayag.”

“Baka kasi inconvenient sa ’yo. Pasensya ka na 
talaga.”

“Huwag mo nang isipin ’yun.” Inilahad nito ang 
isang malaking kamay. “Harry.”

Tinanggap niya iyon at nakipagkamay siya rito. 
“I’m Sue.”

Pinisil nito ang kamay niya. “It’s nice to meet 
you.”

And wasn’t that weird? Kung taga-rito ito, he was 
probably a fisherman. But when he spoke English, 
he actually had an America accent. 

Gan’un? Porke mangingisda di na puwedeng 
marunong mag-English? Judgmental ka, ah!

Lumabas si Aling Rosie sa tindahan. “Tayo na,” 
aya nito.
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Yumuko si Harry para kunin ang bag niya.

Tumayo na rin siya. Pagkatapos ay natumba at 
nasubsob sa dibdib ni Harry nang mawalan siya 
ng malay. 

i
Inihiga ni Harry si Sue sa kama sa isang silid sa 

second floor ng bahay niya. 
“Kasalanan ko ito, eh,” sabi ni Auntie Rosie na 

nagbitbit ng mga bag ng babae pasunod sa kanila. 
“Nakita ko na ngang namutla kanina hindi ko pa 
tinanong kung may nararamdaman.”

“Huwag mo nang problemahin ’yun, Auntie. 
Ang mahalaga, eh, makapahinga siya.”

Sabay nilang pinagmasdan ang babae. Medyo 
maputla nga ito at nangingitim ang ilalim ng 
mga mata sa pagod. Pero ang cute nito. Maliit 
kasi at payat, iyong tipong puwede niyang ibulsa. 
Mahaba ang unat na unat nitong itim na buhok na 
kasalukuyang naka-ponytail. Singkit ang mga mata 
nito na agad nakaagaw ng pansin ni Harry. Mahilig 
kasi siya sa mga chinita. Maputi rin ito at makinis 
ang kutis na parang hindi naaarawan. 

Laging ikinukwento ni Lola Chedeng si Sue at 
ang kuya nitong si Spencer sa kanila, na pareho nga 
raw mabait ang dalawa saka guwapo at maganda.

Hindi pala sila niloloko ni Lola Chedeng dahil 
maganda nga itong si Sue. 
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“Pasensya ka na, ah,” sabi ng tiyahin niya. “Eh, 
gusto ko man siyang doon sa ’min patuluyin, hindi 
puwede. Nakakahiya naman kasi kahit doon siya sa 
kama. Wala naman kasi kaming kutson.”

“Kasi kung pumayag kayong ibili ko kayo—”
“Hindi kami sanay sa malambot,” ulit nito sa 

dahilan kung bakit ayaw nitong tanggapin ang alok 
niya. “Pero si Ma’am Sue, baka sumakit ang likod 
niya. Kay auntie mo naman Mariang, tabi-tabi rin 
sila sa isang kuwarto d’un. Puro lalaki pa ang mga 
pinsan mo. Saan mo naman patutulugin d’un si 
Ma’am Sue?”

“Hayaan mo na, Auntie. Okay lang kung dito 
siya. May bakante naman akong kuwarto.” 

Binuhay niya ang lamp sa tabi ng kama saka sila 
lumabas ng tiyahin ng silid. Inihatid niya ang babae 
sa labas at sinabi nitong ipaghanda niya ng pagkain si 
Sue. Kumaway siya saka iyon isinara nang makalabas 
ang tiyahin sa gate ng bahay niya. 

Nakikinita na niyang dederecho ito sa bahay ni 
Auntie Mariang para mangatok at ibalita ang tungkol 
kay Sue. Magkahati kasi sa trono ang magkapatid sa 
pagiging reyna ng chismosa sa San Nicolas. 

Pumunta si Harry sa kusina para ibabad na 
ang mga hipon na iluluto niya. Pagkatapos ay 
ipinaghanda na niya ng pagkain ang bisita.  

Natutulog pa rin ang babae nang muli siyang 
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umakyat dala na ang pagkain para rito. Tahimik 
siyang lumapit sa kama at ibinaba ang tray sa 
nightstand. Pagkatapos ay inilagay niya ang palad 
niya sa noo nito. Wala naman itong lagnat. Naantig 
ang puso niya. Pagod na pagod lang siguro talaga ito. 

Noon nagising si Sue. Nakita siya nito at pabigla 
itong bumangon. Lumayo sa kama si Harry na 
nakataas ang dalawang palad. 

“Tinitingnan ko lang kung may lagnat ka.” 
Kumurap ang babae sa kanya. Itinuro niya ang sarili. 
“Ako si Harry. Nakilala mo ako kanina sa tindahan 
ni Auntie Rosie.” Nang hindi pa rin ito sumagot, siya 
na ang kumurap. Nakaka-amnesia ba ang gutom? 
“Ah, nasa La Union ka kasi dadalawin mo dapat 
si Lola Chedeng? At, ikinalulungkot kong sabihin 
na… wala na siya.”

Noon natawa si Sue. “I’m sorry. Hindi ako 
natawa kasi wala na si Yaya Chedeng. Natawa lang 
ako kasi parang akala mo nalimutan ko ’yung huling 
ilang oras. Alam ko naman kung sino ka saka kung 
nasaan ako.” Tumingin ito sa paligid. “Well, I… 
thought I did.”

Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Baka kasi 
matakot si Sue at isipin na may masama siyang balak. 
“Dinala ka namin ni Auntie Rosie dito sa bahay ko 
n’ung nahimatay ka.”

“Nahimatay ako?” gulat nitong tanong bago 
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nito tinakpan ng isang kamay ang mga mata. “God, 
nahimatay nga ako.”

“Naisip namin na pagod ka saka baka gutom.” 
Itinuro niya ang sidetable. “Kaya dinalhan kita ng 
pagkain.”

Pinagmasdan iyon ni Sue na para bang 
nagdadalawang-isip sa dala niya. Medyo nainsulto 
siya na pinagdududahan siya nito pero buti na rin 
iyon kaysa basta-basta ito nagtitiwala. Ayaw rin 
naman niya itong mapahiya kaya hindi na niya 
ipinaalam dito na alam niya ang iniisip nito. 

Binigyan niya ang babae ng malaking ngiti. “Sige 
na, kumain ka na. ’Tapos magpahinga ka na ulit.” 
Naglakad na siya papunta sa pinto. “Ila-lock ko na 
rin ’tong pinto mo paglabas ko.”

“Sandali,” tawag ni Sue. “Magkano pala ’yung 
ibabayad ko sa ’yo para mag-stay dito?” 

Mabilis siyang umiling. “Naku, huwag na! Hindi 
na kailangan, ’to naman.”

“Hindi! Nakakahiya naman sa ’yo.”
“Hindi na,” giit niya na umiiling pa rin. “Hindi 

naman ’to boarding house. Para talaga sa mga bisita 
’tong bahay na ’to. Saka mumultuhin ako ni Lola 
Chedeng pag siningil pa kita.”

“Eh, paano kasi, ano, gusto kong mag-stay dito 
nang isang buwan sana. Hindi naman puwedeng 
hindi ako magbayad ng rent.”
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Hindi niya maipaliwanag ang pagbaha sa kanya 

ng tuwa nang marinig na isang buwan niyang 
makakasama sa bahay si Sue. 

“Kahit isang taon ka pang tumira rito, hindi kita 
sisingilin. Mas takot ako sa multo ni Lola Chedeng 
kesa sa ’yo,” biro niya. “Kaya sige na. Kumain ka na 
’tapos matulog ka na ulit.”

“Pero—”
“Good night, Ma’am Sue!” sabi niya bago 

niya isinara ang pinto. Natatawa siyang bumaba 
ng hagdan. Totoo naman! Hahabulin talaga siya 
ng walis tingting ng multo ni Lola Chedeng 
kapag siningil niya si Sue. Hindi papayag iyon na 
maagrabyado ang alaga nito. 

Pero kung buhay lang siguro si Lola Chedeng, 
baka lumalapit pa lang siya kay Sue ay hinabol na 
siya ng walis tingting ng matanda. Mabagsik kasi 
iyon sa pagbabantay sa mga alaga, lalo na sa mga 
alaga nitong babae. Eh, may balak pa naman siyang 
makipaglapit sa dalaga. Mahirap namang hindi niya 
kasundo ang kasama niya sa bahay, di ba?  

Buti na lang pala namahinga ka na, Lola. 
Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa.
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atagal pa bago sumikat ang araw, parang 
gising na ang buong San Nicolas sa mga 
tunog sa labas. Madaling-araw kasi 

bumabalik ang mga bangka ng mga mangingisda 
at bago mag-alas cuatro ay nakapaghanda na ang 
mga ito para dalhin sa mga palengke ang mga huli 
nang nakaraang gabi. 

Minsan, sumasama si Harry pumalaot. Sa puso 
niya kasi, mangingisda rin talaga siya. At minsan, 
kapag hindi siya sumama pero gising pa siya 
pagbalik ng mga ito, nanonood siya sa nagaganap 
na bentahan ng mga huli at tumutulong siya sa 
pagkarga ng mga isda sa mga jeep na magdadala sa 
mga ito sa palengke. 

Ngayon, mas madalas hindi sumasama si Harry 

Chapter
Two

M
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dahil mas kailangan siya doon sa bagong oyster 
farm kung saan siya kasalukuyang nagtatrabaho. 
Gayunpaman, maaga pa rin siyang bumabangon 
kahit pa alas ocho pa ang pasok niya. 

Gaya ng nakagawian, lumabas siya ng bahay 
para makapagkape sa veranda. Gusto kasi niya 
iyong nakatingin sa dagat habang pinaplano ang 
araw niya. Nagsalubong ang mga kilay niya nang 
makitang may tatlong itlog nang nakatayo sa labas 
ng gate niya, nagtutulakan para magturuan kung 
sino ang unang kakatok. 

“Kuya Harry!” sabi ng pinakabata sa tatlo na si 
George.  

“O, ang aga n’yo yata rito. May problema ba?” 
“Wala naman, Kuya,” sagot ni William na kuya 

ni George. 
“Gusto n’yo ng kape?” alok niya.
“Eh, hindi na, Kuya. Tapos na kaming magkape 

sa bahay.” Itinulak na nito pabukas ang gate at 
pumasok na ang tatlo niyang pinsan. 

Hindi rito sa La Union lumaki si Harry pero 
madalas noon, dito siya pumupunta kapag bakasyon 
kaya naging malapit siya sa tatlong pinsang pawang 
mga anak ni Auntie Mariang. Magkakalapit din kasi 
ang mga edad nila. 

Siya ang pinakamatanda sa edad niyang twenty-
three, si George ang pinakabata sa edad na disisiete. 
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Pare-pareho pa sila ng hilig, ang lumangoy, ang 
magnakaw ng mangga sa puno ni Uncle Berto, at 
ang manligaw ng mga babaeng taga-kabilang baryo. 

“Naikwento kasi ni Nanay kagabi na sabi raw 
ni Auntie Rosie, eh, may bisita ka,” sabi ni William.

Nanatiling blangko ang mukha niya. “Oo nga.”
“Babae raw, Kuya?” tanong ng middle child na 

si Arthur. 
“Oo.”
Nagkatinginan ang magkakapatid. 
“Puwedeng patingin?” 
Binatukan niya si George na nagsabi niyon. 

“Anong patingin? Ano’ng akala n’yo d’un sa bisita 
ko? Picture?”

Napakamot sa ulo ang tatlo at itinuro niya isa-
isa ang mga ito. “Oy, kayo ah. Huwag n’yo ngang 
istorbohin si Ma’am Sue. Hayaan n’yo lang siyang 
nandito. Gusto lang n’un ng katahimikan, baka 
naman sundan-sundan n’yo.”

“Eh, kaya nga namin siya gustong makita, Kuya,” 
sabi ni William. “Naaalala kasi namin ’yung mga 
kwento ni Lola Chedeng. Gusto naming makita 
kung kasing-ganda siya n’ung sabi ni Lola saka ni 
Auntie Rosie.”

“Oy, kilala ko kayong tatlo. Huwag na kayong 
magtangka kay Ma’am Sue. Off limits ’yun.”

“Titingnan lang naman namin,” pilit ni Arthur.
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“Hindi nga siya picture! Saka ang aga-aga n’yo 

rito. Wala pang araw, nandito na kayo! ’Tapos amoy 
isda pa kayong tatlo!”

“Kagagaling namin sa laot.”
Pinandilatan niya ang tatlo. “’Tapos magpapakita 

na kayo kay Ma’am Sue?”
“Gusto lang naman namin siyang makita. Hindi 

pa sana kami magpapakilala.”
“Umuwi na nga kayo! Maligo muna kayo. Pag 

wala na kayong kaliskis, saka na kayo magpakilala 
sa kanya.”

“Ipapakilala mo kami, Kuya?” Puno ng pag-asa 
ang mukha ni William bago ito tumatawang umiwas 
sa kutos niya. Nagtakbuhan ang mga ito palabas ng 
bakuran niya at itinaas niya ang kamao sa mga ito. 

“Kung may walis tingting lang ako!” banta niya 
na mas lalong ikinatawa ng tatlo, dahil hindi lang 
siguro ilang beses nahambalos ni Lola Chedeng ng 
walis ang mga ito kapag may umiiyak na babaeng 
nagsumbong dito tungkol sa kagaguhan ng mga apo. 

Kumaway ang mga pinsan niya bago lumayo. 
Huwag na talaga kayong magtangka kay Sue, isip 

niya. Dahil ako lang ang puwede!
“Harry?”
Natapon niya sa sarili ang mainit na kape sa gulat 

sa tinig ng babae na akala niya ay si Lola Chedeng na. 
“Oh, my God!” sabi ni Sue na kinuha ang braso 
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niya para hilahin siya papasok. Dinala siya nito sa 
kusina at kinuha ang isang hand towel na nakasabit 
sa handle ng refrigerator niya. 

“Hubarin mo ’yang T-shirt mo! Bilis!” utos nito 
habang binabasa ang hand towel.

“Maghuhubad agad ako sa harapan mo, eh, 
di pa tayo close?” Lumabas na ang birong iyon 
sa bibig niya bago pa niya maisip na hindi pa sila 
magkaibigan ni Sue at baka mabastusan ito sa kanya 
kahit hindi iyon ang intensyon niya. 

May mga tao kasing sensitibo sa mga biro kaya 
kailangang mag-ingat. Lalo na itong si Sue. Alam 
kasi niyang sheltered ito at mahiyain.

Binalingan siya nito na hawak ang basa nang 
tuwalya pagkatapos ay mas lalong naningkit ang 
singkit na nitong mga mata. Nakahinga lang siya 
nang maluwag nang magsalita itong muli. 

“Maghuhubad ka o hindi?”
“’Eto na, eto na,” aniya na nagmamadaling 

ibinaba ang tasa ng kape at hinila paalis ang T-shirt 
niya. 

Lumapit si Sue at sinimulang punasan ang 
medyo namumulang bahagi ng dibdib niya bago 
nito nahalata ang ginagawa. Iniabot na lang nito 
sa kanya ang tuwalya. Sayang. Siya na lang ang 
nagpunas sa sarili. 

“Masakit ba? May burn ointment ka ba?” 
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Nang tumingin siya rito, nakatingin ito sa 

katawan niya pero hindi sa paghanga kundi sa pag-
aalala. Sayang lang ang paglalantad niya ng abs, 
hindi naman pala na-appreciate ni Sue. 

“Okay lang. Hindi naman na gan’un kainit ’yung 
kape ko.”

“Sorry, ha. Nagulat kasi kita.” 
Napangisi siya. “Kasalanan ko naman. Kung 

anu-ano ang iniisip ko. Akala ko multo ka ni Lola 
Chedeng.”

Napangiti na rin si Sue. “Ano’ng sabi niya? Na 
pabayarin mo na nga raw ako ng renta rito?” 

Tumawa si Harry. “Hindi nga! Huwag mo nang 
isipin ’yun. Bakit pala ang aga mong bumangon?” 

“Nakatulog naman na kasi ako. Saka ibinaba ko 
na ’yung mga pinggan na ginamit ko kagabi. Narinig 
kita sa labas kaya sumilip ako.”

Ibinalik niya sa lababo ang hand towel at 
nilabhan na iyon. Sinimulan na rin niyang hugasan 
ang mga pinggan na ibinaba ni Sue. 

“Uy, huwag na! Ako na d’yan!” sabi ng babae 
na nagmamadaling lumapit at itinulak siya palayo 
ng lababo. 

“Aray ko! Ang lakas mo!” Natawa siya, 
eksaheradong lumundag sa isang tabi nang itulak 
siya nito.

Hinampas siya ni Sue sa braso. “Ako na kasi.”
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“Sigurado kang marunong kang maghugas ng 
pinggan?” biro niya. 

“Oo naman.” Sinulyapan siya nito. Noon ito 
hindi sinasadyang napatingin sa dibdib niya. 
Namula ang pisngi nito saka ito mabilis na bumaling 
muli sa lababo.

Ayooon! 
Iyon na ang hinihintay niyang paghanga. Wala 

pa rin talaga siyang nakikilalang babae na immune 
sa kamachohan niya.

“Bakit pala ang aga mo ring bumangon? 
Mangingisda ka rin ba?” tanong nito na todo-
concentrate na sa hinuhugasang pinggan. 

“Oo, pero hindi na ako sumasama sa kanila. 
D’un na ako nagtatrabaho sa oyster farm. D’un ’yun 
sa building sa burol.”

“Ah, wow. Ano’ng trabaho mo d’un?” 
“Bantay.”
Kumurap ito at muli siyang sinulyapan na 

salubong na ang mga kilay. “Security guard ka?”
Napalakas ang tawa niya. “’To naman, ginawa 

akong guwardya! Hindi! Taga-bantay naman ng 
quality ng products.”

Natawa na rin si Sue. “Kasi bantay ang sabi mo! 
Eh, di guard! Kung quality control ’yung sinabi mo, 
di naintindihan ko kaagad.”

Ang totoo, hindi rin talaga QC ang trabaho niya 
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sa oyster farm, pero sige na nga, puwede na rin. 
Tutal malapit doon. Nagbabantay rin naman siya 
ng quality ng mga talaba d’un. 

“Ano pala’ng meron sa oyster farm? Hindi ba sa 
dagat fina-farm ang mga talaba?”

“Oo, pero dito kasi, halo ’yung ginagamit 
naming technique para magpalaki ng oysters. 
Marami na kasing factors ngayon na nakakaapekto 
sa pagdami ng talaba gaya ng polusyon at climate 
change. Para masiguro na may ma-ha-harvest na 
talaba, may nursery kami sa farm kung saan sila 
inaalagaan habang maliliit pa sila.”

Umangat ang sulok ng mga labi ni Sue. “Nursery? 
As in may mga talaba d’un na naka-tsupon at 
kinakantahan n’yo ng lullaby para makatulog?” 

Napangisi na rin siya kasi naalala niya ’yung 
sinabi niya rito tungkol sa problemadong mga 
hipon na kailangang malasing. Gumaganti lang ito 
sa kanya. “Hindi, ano ka ba. D’un sila nagsisimulang 
mag-aral bago sila mag-Kinder.”

Bumungisngis si Sue.
“Gusto mong sumama sa ’kin sa farm? Para 

makita mo ’yung mga baby talaba. Ang ku-cute nila. 
Binibigyan namin sila lahat ng tsupon saka ’yung 
mga babae may ribbon sa ulo.”

“Sumasakit ang ulo ko sa ’yo!” natatawang sabi 
nito.
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Tumawa na rin siya. “Di nga? Gusto mo 
sumama? Para makapasyal ka na rin.”

“Sige. Anong oras tayo aalis?” 
“Bago mag alas ocho.”
“Okay.” 
Nagngisian si lang dalawa.  Noon niya 

naalalang wala pa rin pala siyang suot na T-shirt, 
nakikipaglokohan na siya sa babae. Itinuro niya ang 
pinto ng banyo gamit ang hinlalaki niya. 

“Sige, maliligo na ako. Kanina pa ako nakahubad 
dito, eh. Baka kabagin ako.”

Muling tumawa si Sue at tumango. Itinuro rin 
nito ang hagdan paakyat sa second floor. “Okay. 
Ako rin.”

Pero hindi sila kumilos at nanatili lang nakangisi 
sa isa’t isa. Nang mapagtanto na matagal na silang 
nakatayo roon at nagtititigan lang, sabay silang 
kumilos, nagkabanggaan, parehong muling tumawa 
saka nagmadaling naghiwalay. 

Dumerecho si Harry sa banyo sa ibaba at isinara 
ang pinto sa likod niya. Pagkatapos ay natawa siya sa 
sarili. Langya, kinikilig siya! Iyon lang ang nangyari, 
kinikilig na siya. ’Tong laki niyang ’to! Matindi na 
’to! 

Humakbang siya palapit sa shower stall 
pagkatapos ay napamura nang muntik siyang 
masubsob sa tiles dahil natalisod siya sa walis 
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tingting na ginamit niya kahapon nang maglinis 
siya ng banyo. 

“Lola Chedeng naman!” malakas niyang sabi 
na nakatingin pa sa kisame. “Hindi ko naman siya 
lolokohin lang!”

i
It was more fascinating than Sue expected. 
Ang alam lang kasi niya sa oyster ay kapag 

nakabukas na ang shell nito, nakahain na sa ibabaw 
ng crushed ice at pipigaan na niya ng lemon juice 
bago niya kainin. 

Binigyan siya ng tour ni Harry sa nursery ng 
oyster farm. Tatlong floors ang gusali na nasa itaas ng 
isang mababang burol sa tabi mismo ng dagat. Ang 
unang palapag ay isang malaking mala-warehouse 
na open space. Magkakatabi ang mga aquariums 
at maliliit na pools na puno ng tubig. Puno rin ng 
mga talaba ang mga iyon na iba’t iba ang laki pero 
halatang hindi pa handa para anihin at kainin. 

Sa second floor ay mga laboratoryo. Nakilala ni 
Sue ang isa sa mga marine biologists na nagtatrabaho 
roon. Pinasilip nito sa kanya sa ilalim ng isang 
microscope ang ilang patak ng tubig. 

Akala niya ay kung anong bacteria ang 
tinitingnan niya, iyon pala, iyon na ang mga pinaka-
baby sa mga oysters. 

“Nakita mo ’yung mga naka-tsupon?” biro ni 
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Harry nang makalabas sila ng lab. 
“Ang ku-cute!” bulalas ni Sue. “May shell na 

pala talaga sila kahit ganoon sila kaliliit! ’Tapos ang 
kukulit nila kasi langoy sila nang langoy!”

“Oo, pero ilang linggo lang pipirmi na rin sila. 
Pagkatapos ng ilang buwan, pag graduate na sila, 
pakakawalan na rin namin sila d’yan sa dagat para 
d’un na sila lumaki hanggang sa puwede na silang 
i-harvest.”

It was weird. Ang bilis gumaan ng loob niya sa 
lalaki. Dahil ba kamag-anak ito ni Yaya Chedeng? 

“Kaano-ano mo pala talaga si Yaya Chedeng?” 
tanong niya habang naglalakad sila. 

“Malayong tiyahin,” sagot nito. “Lahat naman 
kami dito magkakamag-anak talaga. Si Auntie Rosie, 
malayong pinsan siya ng nanay ko.”

“Ah. Eh, nasaan ang family mo?”
“Sa GenSan.”
Nilingon niya ito sa gulat. “Ang layo!”
“Taga-GenSan kasi talaga ’yung branch ko ng 

pamilya. Napadpad lang ako dito.”
“Bakit?” curious niyang tanong. Alam niyang 

chinichismis na lang niya ito pero nasa lalaki naman 
kung sasagutin nito ang tanong niya o hindi, di ba? 

“Dahil dito sa oyster farm,” sabi nito na 
sumesenyas sa paligid nila. “Dito kasi ako may 
trabaho. Lahat din kasi kami nagtatrabaho para sa 
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pamilya. Dito sa oyster farm ’yung trabaho para sa 
’kin.”

“Hindi ka ba nalulungkot na malayo ka sa 
kanila?” 

Nagkibit-balikat si Harry. “Nalulungkot, pero 
sanayan lang naman ’yun. Saka halos araw-araw 
ko naman sila nakakausap. Hindi naman papayag 
ang nanay ko na hindi ako mag-report sa kanya. 
Saka umuuwi naman ako dalawa o tatlong beses sa 
isang taon. Nagkikita-kita kami lahat d’un o kaya sa 
Maynila. Nand’un kasi ’yung bunso naming kapatid. 
Nag-aaral pa.”

Umakyat sila sa ikatlong palapag at binigyan siya 
ng tour ni Harry sa mga opisina. 

“Sino pala ang may-ari nitong oyster farm?” 
tanong niya habang sumisilip sa isang bakanteng 
opisina. 

“Ah, ’yung mga Borja.” May binanggit itong 
brand ng canned sardines at tuna. “Sila ang may-ari 
n’un. Taga-GenSan din sila.”

“Kamag-anak n’yo rin sila?”
Hindi niya alam kung bakit malaki ang ngisi 

nito. “Oo.” 
She sighed. “Parang masarap magtrabaho dito. 

Hindi ba n’yo kailangan ng coordinator? I have a 
degree in International Studies. I know a few things 
about the export business kung gusto ninyong mag-
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export. Puwede kong ikuha ng passport ang mga 
talaba n’yo.”

She was only half-serious. Naalala niya na sinabi 
ni Wayne na ang trabaho niya ay maging asawa nito, 
that she didn’t need a degree to be his wife, and that 
he didn’t need her help with running the business. 

Napahinto siya nang sumagot si Harry.
“Sure!” sabi nito. “May kopya ka ng resume mo? 

Bigay ko sa ’yo ’yung email address ng HR. Ipadala 
mo sa kanila. Siguradong may lugar sa kompanya 
para sa ’yo.”

“Sandali.” Nilingon siya nito. “Talaga?”
“Oo,” sabi nito na parang nagtataka na nagtataka 

siya. “Kailangan naman lagi ng bagong empleyado.”
She wanted to hug him but he wouldn’t 

understand why she’d do that. He had no idea how 
he made her feel just by telling her that. Kahit alam 
niyang hindi puwede dahil hindi siya papayagan ni 
Wayne, na-apprecite niya ang malaman na handa 
siyang bigyan ng pagkakataon ng ibang tao, na may 
choice siya, at na posible siyang magkaroon ng sarili 
niyang buhay sa labas ng impluwensya ni Wayne. 

God. 
Ngayon pa lang na unang araw ng paglaya niya 

sa fiancé niya, naiiyak na siya kaagad dahil naiisip 
na niyang mas maiksi na ng isang araw ang thirty 
days of freedom niya. At the end of thirty days, she 
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had to go back and sign her life away in a marriage 
contract to a man she didn’t love and would never 
be happy with. 

Then there was Harry, a guy she’d been with for 
only half a day and he’d already showed her what 
her life could be if she could only choose for herself.

She was worried that this wouldn’t end well for 
her heart.
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agising si Sue dahil may naaamoy siyang 
usok. Bumangon siya, sumilip sa bintana 
at nakita ang mga lalaking nag-iihaw sa 

beach sa ibaba lang ng bahay ni Harry. Nakilala 
na niya ang mga pinsan nito kahapon. Cute silang 
lahat at makukulit. Parang mas lalo siyang nanliit 
kasi malalaking lalaki ang mga ito, hindi lang sa 
tangkad pero sa pangangatawan. Sabagay, puro sila 
mangingisda. Mahirap sigurong maghila ng net na 
puno ng huli kung patpatin ang isang lalaki. 

Tuluyan na siyang bumangon, nagbanyo, 
nagbihis saka bumaba. Naabutan niya si Harry sa 
kusina. Malawak ang ngiting ibinigay nito sa kanya. 

“Good morning! Kumakain ka ba ng inihaw 
na isda?” 

Chapter
Three

N
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Sinulyapan niya ang mga isdang nasa hawak 

nitong pinggan na mukhang siniksikan ng kamatis at 
sibuyas sa loob. Hindi talaga siya mahilig sa isda pero 
nahihiya siyang tumanggi. “Oo, kumakain naman.”

“Sige. Ito kasi ang request ni Auntie Rosie kaya 
ito ang hinanda ko.”

Sinamahan niya ito sa labas. Agad siyang binati 
ng mga pinsan ni Harry pero binugaw nito palayo 
ang mga lalaki nang magtangkang lumapit sa kanya. 
Natawa siya pero sikreto ring nagpasalamat sa 
binata. Medyo nakaka-overwhelm kasi ang pagiging 
friendly ng mga pinsan nito. Hindi siya sanay sa 
ganoong klaseng atensyon. 

Pinaupo siya ni Harry sa isang mesa na sinet up 
ng mga ito sa buhangin at binigyan siya ng almusal 
na tapsilog galing daw sa karinderya ni Auntie 
Mariang. Pagkatapos ay binalikan nito ang mga 
pinsan para tumulong sa pag-iihaw. Tahimik lang 
siyang kumain habang pinapanood ang mga ito. 

Napansin niyang unti-unting dumami ang mga 
tao roon. Nadagdagan ang mga nag-iihaw hanggang 
sa naaamoy na rin niya ang inihaw na pusit, hipon, 
tahong at maging liempo. 

Nadugtungan din ng ibang mga mesa ang 
mesa kung saan siya kumain hanggang sa siguro ay 
sampung mesa na iyon na hindi niya mawari kung 
saan pinagkukuha ng mga taga-roon. Sandali lang at 
may nakalatag nang mga dahon ng saging sa ibabaw 
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ng mga mesa. 
Pagkatapos ay binati siya ng mga babae kabilang 

na sina Auntie Rosie at Auntie Mariang na nagsalin 
ng umuusok na kanin sa mga dahon. Naglabas din sila 
ng kamatis, itlog na pula, manggang hilaw at alamang. 

Hindi pa nakakatayo si Sue mula nang maupo 
siya roon para mag-almusal, naupo na si Harry sa 
tabi niya sa mahabang bangko. 

“Nandito ba ang buong baranggay?” pabulong 
niyang tanong. 

“Oo, welcome party ’to para sa ’yo,” nakangising 
sagot nito. 

“Welcome party?” bulalas niya nang makadama 
ng panic. 

“Huwag mong alalahanin ’yun. Naghahanap 
lang kami lagi ng dahilan para maghanda ng ganito. 
Marunong ka bang magkamay?”

Umiling siya, hindi pa rin alam ang sasabihin. Sa 
tapat niya at sa kabilang banda ni Harry, kumakain 
na ang mga kapitbahay nila habang nagtatawanan 
at nagkukwentuhan.  

“Sige, magkutsara’t tinidor ka na lang.” Gumamit 
ito ng sandok na kahoy para hampasin ang kamay ni 
Arthur nang abutin ng pinsan ang kanin sa tapat ni Sue. 

“Aray ko!”
“D’un ka na dumakot sa kabila! Kay Ma’am Sue 

na ’yan.” Pagkatapos ay inilapit nito ang kanin sa 
kanya na laman yata ng isang buong rice cooker. 
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“Ang dami naman!” tawa niya. 
“Hayaan mo na. Itabi mo na ’yan sa ’yo para 

sigurado kang walang ibang hahawak d’yan nang 
walang serving spoon. Ano’ng gusto mong ulam?” 

“Ah, liempo.”
Binigyan siya nito ng liempo at naglapit pa sa 

kanya ng mangga at alamang. 
Lumapit din si William sa kanya na may dalang 

apat na iba’t ibang klase ng soft drink. “Ma’am Sue, 
ano’ng gusto mong inumin? Coke, Sprite, Royal, 
Sparkle?” 

Binigyan niya ito ng matamis na ngiti. “Sprite 
na lang. Salamat.”

“Walang anuman.” Kumindat ito sabay takbo 
nang bantaan din ito ni Harry gamit ang sandok 
nang mapansing matagal nang nakangiti sa kanya 
ang pinsan nito.

Hindi na napigilan si Sue ang matawa. 
She had never experienced anything like this, 

kahit pa noong college. Sanay siya sa mga parties 
na mamahalin ang mga pinggan, mabigat ang 
mga kubyertos at kristal ang mga baso. Hindi 
nagkakamay ang mga tao, tahimik lang na nag-
uusap. Hindi iyong ganitong masaya. Hindi 
iyong ganitong maingay dahil nagsisigawan 
ang mga kumakain dahil nagpapaabot ng ulam 
mula sa kabilang dulo ng mesa. Hindi ganito na 
pinagsisilbihan siya ng isang guwapong lalaking 
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sinisigurong hindi siya nauubusan ng kanin at ulam, 
na ipinaghihimay pa siya ng isda para matikman 
niya iyon, at ipinagbabalat siya ng hipon nang 
makitang ginagamit niya ang kutsara’t tinidor para 
gawin iyon para sa sarili niya. 

Did she think she was a pampered princess at 
home? Hindi pala. Dahil ngayon, sa tabi ni Harry, 
noon niya nadamang prinsesa talaga siya. 

“Ngayon lang ako kumain nang gan’un karami,” 
sabi niya nang matapos kumain. “Hindi ko alam 
kung paano ako tatayo ngayon.”

“Puwede naman kitang pagulungin na lang 
pauwi.”

She snickered. Nakatayo pa rin naman siya at 
nakitulong pang magligpit kahit pa ayaw siyang 
patulungin ng mga auntie ni Harry. Lumingon siya 
nang tawagin siya ng binata. Iniwan lang siya nito 
saglit para maghugas ng kamay. Hindi niya nakita 
ang makahulugang pagpapalitan ng tingin nina 
Auntie Rosie at Auntie Mariang. 

“Gusto mong mag-swimming?” tanong ng lalaki. 
“Ha? Eh, wala akong dalang swimsuit.”
Tumawa si Auntie Rosie. “Hindi naman ’to 

resort! Kahit ’yan na ang suot mong lumusong sa 
dagat, puwede na ’yan.”

Tumingin siya sa suot na Karl Lagerfeld na 
T-shirt at Tommy Hilfiger na cutoff shorts. She 
doubted the designers had the beach in mind when 
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they designed the clothes she was wearing.

“Okay na ’yan! Tara!” 
“Teka, sandali!” tawag niya nang kunin ni Harry 

ang kamay niya at hinila siya papunta sa dagat. Wala 
siyang nagawa kundi ang humabol nang magsimula 
itong tumakbo papunta sa tubig. Sandali lang itong 
huminto para hilahin paalis ang suot nitong T-shirt. 
As usual, natigilan siya nang lumantad sa paningin 
niya ang kayumangging balat at matigas nitong 
muscles. 

Iyong sandaling pagkatuliro niya sa katawan nito 
ang naging dahilan kung bakit di siya nakalaban 
nang bigla na lang siyang hinila nito papunta sa 
dagat. At nang mag-dive si Harry sa paparating na 
alon, napapikit na lang siya para hindi matalamsikan 
ng tubig sa mga mata. 

Nang magmulat siya, malakas nang tumatawa 
ang binata. Lumangoy ito pabalik sa kanya. 
Nakatingin lang siya rito, nakataas ang mga palad na 
para bang mahaharangan niya ang tubig. Tumatama 
sa hita niya ang mga alon at basa na sa tubig-alat ang 
mamahalin niyang T-shirt at shorts. 

Nagsimula siyang tumawa pagkatapos ay tumili 
at iniiwas ang mukha nang sabuyan siya ni Harry 
ng tubig. Gumanti siya. Pagkatapos ay muli siyang 
tumili nang itulak siya ng malaking alon palayo sa 
binata at pabalik sa pampang. Pero bago pa siya 
matumba, nasalo na siya ni Harry. Napakapit siya 
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sa mga balikat nito at magkadikit na ang mga dibdib 
nila. Hinawakan siya nito hanggang sa makabalanse 
na siyang muli pero hindi nito binitawan ang mga 
kamay niya.  

“Okay ka lang?”
She looked up at him, her cheeks flushed. 
She looked up at him with utmost focus that 

she saw how the droplets of saltwater clung to his 
eyelashes, and how the sunlight glinted in his hair. 
Napansin din niya ang init ng malapad at magaspang 
nitong kamay. Hindi ba dapat nakaka-turn off iyon? 
Na magaspang ang kamay nito? Hindi tulad ng 
kamay ni Wayne na malambot. 

And there was that. Malambot ang kamay ng 
fiancé niya, at manicured ang mga kuko. Itong 
kamay ni Harry, kamay ng lalaki. 

Agad niyang pinigilan ang mga kaisipan. It was 
unfair to compare the two. Magkaiba silang tao. 

Yeah, hindi mo kailangang ikumpara si Harry kay 
Wayne to see how gorgeous he is. He’s handsome on 
his own. Hindi mo rin kailangang malamang mali ang 
pagtrato sa ’yo ni Wayne para malamang marunong 
mag-alaga ng babae si Harry nang hindi kino-control 
ang buhay nito.

Napalunok siya. “Oo, okay lang. Thank you.”
Binitawan nito ang kamay niya at umayos siya 

ng tayo para hindi siya muling madala ng susunod 
na alon. Pero tumayo si Harry sa harapan niya at 
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ang katawan nito ang tumanggap ng hampas niyon. 
Nakatingin pa rin ang lalaki sa kanya, sa mga mata 
niya, pagkatapos ay sa mga labi niya. 

Nalimutan niyang may iba silang kasama sa 
beach hanggang sa lundagin si Harry ng mga pinsan 
nito at dinala sa ilalim ng tubig. 

Nang umahon muli ang lalaki at hinabol ang 
mga pinsan, sandali lang natigilan si Sue bago siya 
nakihabol. Nilundag niya ang likod ni Harry at 
ibinalot ang mga braso sa balikat nito at ang mga 
binti sa baywang nito. Tumili siya at tumawa nang 
mag-dive ang lalaki at nakita niya ang sarili sa ilalim 
ng tubig. Hindi siya bumitiw. Alam niyang hindi siya 
nito pababayaan. 

Nang umahon silang dalawa, kapwa sila 
tumatawa at saka nagpatuloy sa paglalaro. 

This, Sue thought as she laughingly splashed him 
with water, was freedom.

i
Sigurado na ni Harry na matindi ang tama 

niya kay Sue nang samahan niya itong magsimba 
kinabukasan. Galing siyang Catholic school for 
boys, pero nang magtapos at nawalay sa ina niyang 
relihiyosa, bihira na lang siyang pumasok ng 
simbahan. Saka gusto rin kasi ng dalaga na dumalaw 
sa puntod ni Lola Chedeng. 

Doon sila tumuloy pagkatapos ng misa. Nagdala 
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sila ng bulaklak at nagsindi ng mga kandila, 
pagkatapos ay nanatili sila roon sandali bago nag-
aya si Sue sa grocery. 

Kahit sinabi niyang huwag itong bumili ng 
pagkain para sa kanilang dalawa, pinuno lang ni 
Sue ang isang shopping cart at wala siyang nagawa 
kundi ang sumunod dito. 

Iniisip na ni Harry kung paano nila iuuwi ang 
lahat ng laman ng cart na itinutulak niya nang 
makita ng babae ang rack kung saan naroon ang 
iba’t ibang kulay ng mga rashguards. Gusto raw kasi 
nitong bumili ng pang-langoy.

Pinanood niya ito habang namimili ang babae. 
“May tanong ako. Bakit mo ba talaga gustong 
magbakasyon dito? Naisip ko kasing ikaw ’yung tipo 
ng taong mas masaya sa Hong Kong o kaya sa US.”

Nagkibit-balikat ito. “Hindi naman ako 
mapapahinga sa Hong Kong o sa US. Dito sa La 
Union, walang stress. Ang gusto ko lang naman 
talaga, eh, magtago.”

Siguro iyong pagkakasabi kasi nito sa salitang 
iyon kaya siya nag-alala. “Ba’t mo kailangang 
magtago?”

Kinabahan siya nang hindi ito kaagad nakasagot. 
Nagtatago ba ito sa mga pulis? Miyembro ba ng 
Chinese syndicate ang tatay nito at may kinalaman 
ito sa smuggling? Kailangan ba niyang magpaka-
action star para maprotektahan ito? 
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“Kung iniisip mo na nagtatago ako sa batas, 

hindi. I’m not in trouble with the law.” Binigyan 
siya nito ng reassuring na ngiti. “Gusto ko lang ng 
katahimikan. Huwag kang mag-alala, hindi naman 
malalim ’yung dahilan ko. Gusto ko lang talaga ng 
isolation sa mga kakilala.”

“Tsk. Akala ko kailangan ko nang mag-practice 
ng hand-to-hand combat skills, eh.”

Bumungisngis si Sue. “Hindi. But it’s complicated 
enough na hindi ko siya puwedeng ikuwento sa ’yo 
sa gitna ng grocery,” biro nito.

“Pero ikukwento mo naman siya sa ’kin, di ba?” 
tanong niya. “Kasi kung kailangan mo ng tulong, 
mas makakatulong ako kung alam ko ang problema 
mo.”

Inabot nito ang braso niya at pinisil iyon. “Thank 
you,” sinsero nitong saad. “At oo, ikukwento ko rin 
sa ’yo. Kailangan lang ready ako.”

Ipinatong ni Harry ang palad niya sa kamay nito. 
“Okay. Kapag handa ka na.”

They smiled at each other. Pagkatapos ay inangat 
ni Sue ang hawak na rash guard. 

“Okay na ba ’to?” tanong nito sa kanya. 
“Sigurado kang ayaw mo ng two-piece? Aray! 

Hindi na nga!”


