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h, God!” Napasinghap si Rachel nang 
tumapon ang kape sa pantalon niya dahil sa 
bigla niyang pag-apak sa break ng sasakyan. 

Napaso siya sa init ng inumin. 
Mabilis siyang bumaba ng kotse, hindi alintana 

ang nabasang pantalon. Nag-aalala niyang tinakbo 
ang nakahigang driver na katabi ng motorsiklo nito. 
Hindi sinasadyang nabangga niya ito nang bigla 
itong sumulpot mula sa kung saan. 

Labis siyang kinabahan nang makitang hindi 
ito kumikilos. “Mister?” aniya, at niyugyog ito sa 
balikat.

Nakahinga siya nang maluwag nang dahan-
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dahang bumangon ito at hinubad ang suot ng 
helmet. Halos magdikit ang mga kilay nito sa tiim 
ng pagkakatitig sa kanya.

“Are you hurt?” nag-aalalang tanong niya 
habang nakatitig dito. Tumalungko siya sa tabi nito. 
Napansin niya agad na guwapo ito. Bumagay sa 
lalaki ang magulong buhok.

Hindi siya nito sinagot. “Miss, sa susunod ay 
titingin ka muna sa likuran mo kung may maaatrasan 
ka,” galit na sabi nito. “Paano ka nakakuha ng 
lisensya? Hindi ka marunong magmaneho. Hindi 
dapat nagmamaneho ang mga kagaya mo.”

Agad na tinubuan ng inis si Rachel dahil sa 
sinabi ng lalaki. Hindi niya kasalanan na bigla na 
lang itong dumating. Sigurado siyang na-check niya 
ang paligid bago siya nagmaniobra paatras.

Naningkit ang mga mata niya rito. “Sa susunod 
din, huwag kang basta na lang susulpot, Mister. 
Limang taon na akong nagmamaneho at ngayon 
lang ako may naatrasan at hindi ko iyon kasalanan,” 
mataray na sabi niya at tumayo na at tinalikuran ito.

“Sandali lang,” habol ng lalaki. Nakatayo na ito. 
“Paano itong motorsiklo ko?”

Nagsalubong ang mga kilay niya at sinipat ang 
motor nito. Wala siyang alam sa mga big bikes, 
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ngunit tingin niya ay mamahalin ang isang iyon. 

Nabasag ang isang side mirror at mukhang may 
dent sa parteng nabangga niya.

Ibinalik niya ang tingin sa lalaki, nakataas ang 
isang kilay. “Malay ko, hindi naman ako mekaniko. 
Hindi ko alam kung gagana pa iyan.”

“Nagpapatawa ka ba?” naiinis na balik nito, at 
tiningnan siya mula ulo hanggang paa. 

Nakaramdam si Rachel ng pagkailang sa ginawa 
nito. “Mukha ba akong nagpapatawa?” pabalang 
niyang sagot. “Totoo lang ang sinabi ko. Hindi ako 
mekaniko at wala akong alam sa mga motorsiklo.”

Marahas itong napahugot ng malalim na 
hininga. “Miss, hindi ko sinabing gawin mo ang 
motorsiklo ko. Natitiyak ko na aandar pa iyan kahit 
ilang beses mo pang banggain. Iyang mga sira niyan 
ang kailangan mong bayaran.”

Inismiran niya ito. “Nagasgasan din naman ang 
kotse ko, ah. Kailangan mo din akong bayaran.” 
Itinuro pa niya ang likod ng kotse.

Paismid itong ngumiti. “Kahit saang anggulo ay 
mali ka, kaya bakit kita babayaran?”

“Ako pa ngayon ang mali? Ikaw nga itong 
bigla na lang lumitaw at hindi ko alam kung saan 
nanggaling,” hindi makapaniwalang sabi niya.
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“Bakit hindi mo amining mali ka? Gusto mo 
bang tumawag pa tayo ng pulis para sila na mismo 
ang magsabi sa iyo?” tila nanghahamon na tanong 
nito.

Nailinga ni Rachel ang paningin sa paligid 
at nakita niya ang dalawang pulis na nakatayo sa 
kabilang kalsada. Natitiyak niyang magtatagal pa 
kung tatawagin nila ang mga ito. Mukhang hindi 
pa sila napapansin ng mga ito. Nagmamadali siya 
at wala siyang balak na magtagal pa roon.

“Hindi na natin kailangan pang tumawag ng 
pulis, okay? Bayaran mo ang damage sa kotse ko 
at babayaran ko din ang nangyari sa motor mo. 
Magkano ba ang sira niyan?”

Nagkibit-balikat ito. “Hindi ko masasabi sa iyo 
sa ngayon.” Naitayo nito ang motorsiklo at muling 
sinakyan iyon. “Pahingi ako ng calling card, itatawag 
ko sa iyo.” 

“Wait here.” Bumalik siya sa kotse at kumuha 
ng calling card sa bag. Iniabot niya iyon dito at 
tinitigan nito iyon sandali bago ipinasok sa bulsa 
ng itim nitong jacket. 

Binuhay na nito ang motorsiklo. Nakakaloko 
ang ngisi nito sa kanya. “Ipatingin mo ang bumper 
ng kotse mo.” 
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“Wala ka bang calling card na ibibigay? Paano 

kung hindi ka tumawag?” 
“Tatawag ako, Miss.” Nagbaba ito ng tingin at 

napabungisngis. “Looks like you peed your pants. 
Kinabahan ka ba kanina nang mabangga mo ako?”

Nanlaki ang mga mata niya at sinulyapan ang 
kanyang pantalon. “Excuse me. I did not—”

Hindi na niya natapos ang sasabihin. Pinaharurot 
na nito ang motorsiklo at iniwan siya. 

“Bastos!” sigaw niya kahit alam niyang hindi na 
siya nito maririnig.

i
Padabog na pumasok si Rachel sa kanyang 

boutique. Hindi mawala sa isip niya ang lalaki dahil 
sa sobrang inis niya rito. 

“Bakit ang tagal mo, Rachel? Traffic ba?” 
salubong ng kaibigang si Hanna.

Napabuga siya ng hangin. “Nakaaksidente ako, 
Hanna.”

Nanlaki ang mga mata nito. “Nasaktan ka ba?” 
nag-aalala nitong tanong. “Nagpunta ba kayo sa 
presinto kaya ka natagalan? Ano’ng nangyari?”

“Naatrasan ko ang isang lalaki na nakasakay 
sa big bike. Hindi naman siya nasaktan kaya hindi 
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na kami tumawag ng pulis, pero kailangan kong 
bayaran ang naging damage sa motor niya.” 

“Ano’ng nangyari sa kotse mo?” 
Umupo muna siya sa sofa na naroon sa shop 

para sa mga naghihintay na kliyente. “Kaunting 
gasgas lang sa bumper at sinabi niya na babayaran 
niya rin ako.”

“Mabuti na lang at ganoon lang ang nangyari sa 
iyo, Rachel. This is the first time na naaksidente ka.”

“At alam mo ba na sinabihan ako ng lalaking 
iyon na hindi ako dapat na nagkaroon ng lisensya? 
At ang antipatikong iyon, pinagbintangan pa ako na 
naihi sa pantalon dahil sa nerbiyos. Kung hindi siya 
biglang dumating ay hindi sana tumapon sa akin ang 
binili kong kape.”

Tumawa si Hanna. “Sinabi niya iyon sa iyo? Eh, 
ano, sinampal mo?”

“Sana, kaso nakasibat na siya,” naiinis na sabi 
niya.

“Guwapo ba?” nanunuksong tanong ni Hanna. 
Hindi niya ito sinagot. “Magpapalit muna ako.” 

Tumayo siya at namili ng skirt sa rack na maaari 
niyang suotin. 

“Guwapo nga,” conclusion nito. “Malay mo, 
destiny ang naglapit sa inyo? Nakatadhana kayong 
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magkita,” kinikilig na sabi pa ng kaibigan.

“Tumigil ka nga diyan, Hanna,” inis niyang sabi 
bago nagtuloy sa banyo upang magpalit.

Pagkatapos magbihis ay lumabas siya at lumapit 
sa working table niya. Pilit na inaalis ni Rachel 
ang pagkayamot sa nangyari sa pamamagitan ng 
pagtutok sa mga sketches na ginawa nila ng kaibigan 
simula noong isang linggo. 

Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Arts 
in Fashion Design and Marketing two years ago 
kasabay ni Hanna. Pagka-graduate ay nagsosyo sila 
sa capital at ipinatayo ang kanilang boutique.

Creations nilang magkaibigan ang nasa display. 
Nagbebenta rin sila ng mga damit na gawa ng ibang 
designers. Mga schoolmates nila noong college ang 
karamihan sa mga kliyente nila. 

“Rachel, have you talked to Franco?” tanong ni 
Hanna nang tumigil ito sa katutukso sa kanya.

Best friend niya si Franco simula pa pagkabata. 
Sabay silang lumaki at nagkaisip dahil magkaibigan 
ang kani-kanilang mga magulang at para na silang 
magkapatid.

Nag-angat siya ng mukha at kunot-noong 
tiningnan si Hanna. “Tungkol saan?” 

“About his engagement,” sagot nito. “It’s on 
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Saturday. Noong isang araw lang dumating ang 
invitation ko.” 

Naalala niya ang sobreng napasama sa mga bills 
na nakalatag sa ibabaw ng drawer niya. Hindi pa niya 
iyon napagtutuunan ng pansin. Naroon marahil ang 
invitation niya. 

Hindi naging madali sa kanya ang pagtanggap 
sa desisyon ni Franco na magpakasal. Dalawang 
beses pa lang niyang nakasama ang girlfriend nito. 
At wala pang apat na buwan ang relasyon ng dalawa. 
Sa tingin ni Rachel ay napakabilis niyon para mauwi 
sa kasalan. 

Naniniwala siyang kailangan munang kilalanin ni 
Franco ang babaeng kakasamahin nito habambuhay. 
Nagtalo sila at halos isang linggo nang hindi nag-
uusap.

Protective lang siya sa best friend, kung paanong 
pinoprotektahan din siya nito sa mga lalaking 
lumalapit sa kanya. “Kung ganoon ay seryoso talaga 
siyang pakasalan ang girlfriend niya.”

“Bakit hindi? Minsan ko lang na-meet si Paola, 
but I can tell she’s kind and pretty,” sabi ni Hanna.

“Siguro nga, pero hindi sapat ang apat na 
buwan na relasyon para magpakasal agad, Hanna. 
Hindi siya dapat na nagpapadalos-dalos,” pauyam 
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niyang sabi. “At alam mo ba na hanggang ngayon ay 
magkagalit kami ni Franco dahil hindi ako payag sa 
desisyon niya.”

“Kaya pala hindi ko siya nakikita dito sa shop.” 
Tumahimik ito at sandaling nag-isip. “Do you think 
bata pa si Franco para magpakasal, Rachel?”

“Hindi sa ganoon. He’s only twenty-eight, pero 
alam ko na kayang-kaya na niyang bumuhay ng 
isang pamilya, pero…”

“See? Matanda na si Franco para gumawa ng 
sarili niyang desisyon, Rachel. Kung gusto niyang 
magpakasal ay dapat na maging masaya na lang tayo, 
di ba? And let me remind you, pamangkin ni Mrs. 
Domingo si Paola.”

Inirekomenda sila ng binata sa tiyahin ng 
girlfriend nito. Natitiyak niyang ginawa nito iyon 
para makabawi sa balita na magpapakasal na ito 
kahit pa hindi siya sang-ayon. 

Naalala niyang pupunta ngayon ang ginang sa 
shop. 

“Malamang para sa kasal ng pamangkin niya 
ang mga gowns na ipapagawa niya,” sabi ni Rachel. 
“Kung una pa lang sinabi sa akin ni Franco na 
magpapakasal siya, hindi ko sana tinanggap iyong 
trabaho.”
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Natawa si Hanna. “Kung hindi ko kayo kilala ni 
Franco ay iisipin kong nagseselos ka.”

Napabuntong-hininga siya. “Ayoko lang na 
masaktan siya sa huli, Hanna. Natatakot din ako na 
baka mawalan na siya ng oras sa akin kapag nag-
asawa na siya. Sigurado ako na pipigilan siya ni Paola 
na makipagkita sa akin.”

Nilapitan siya ni Hanna at hinampas sa braso. 
“Ang nega mo! Hindi ka iiwan ni Franco kahit na 
ilang babae pa ang pakasalan niya. Loyal iyon sa 
iyo, ’no?”

Naiintindihan ni Rachel na may magbabago pag 
naikasal na ang best friend niya. Ang pakiramdam 
niya lang kasi ay tuluyan na siyang mag-iisa lalo 
pa at hindi sila magkasundo ngayon ng tiyahin na 
natitira na lang niyang kapamilya.

Napalingon sina Rachel at Hanna sa pintuan 
nang pumasok ang isang lalaking nakasuot pa ng 
helmet. Nang hubarin nito iyon ay napakurap siya. 
Ito ang lalaking naatrasan niya ng kotse kanina lang. 

Nakangiting nilapitan ito ni Hanna. “Good 
morning. Bibili ka ba o magpapagawa?”

“Hanna, hindi siya kliyente, iyan ang lalaking 
naatrasan ko,” sabi ni Rachel. 

Nilapitan niya ang mga ito at sinabihan ang 
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kaibigan na siya na ang mag-iintindi sa lalaki. 

“Magkano ba ang kailangan mo?” mataray na 
tanong niya rito, at humalukipkip. 

Sinuklay nito ng daliri ang magulong buhok at 
hindi napigilan ni Rachel ang mapatitig dito.  

“Ikaw ba ang may-ari ng shop?”
“Ako nga, at hindi kita tatakbuhan kung iyon ang 

iniisip mo. Sabihin mo kung magkano ang kailangan 
kong bayaran sa iyo,” matapang niyang sabi.

Hindi ito pinansin ni Greg. Naupo siya sa sofa. 
Ipinatong niya ang mga binti sa center table, walang 
pakialam kung madumihan ng sapatos niya ang 
mamahaling magazines sa ibabaw. 

“Ganito n’yo ba asikasuhin ang mga kliyente 
n’yo?” paismid na tanong niya.

“Mister, hindi ka namin kliyente kaya puwede 
bang sabihin mo na lang kung magkano ang 
kailangan kong bayaran sa iyo? Pagkatapos ay umalis 
ka na.” Naramdaman ni Rachel na tumabi si Hanna 
sa kanya. Plano siguro nitong umawat kung sakali.

Natawa ang lalaki at tiningnan ang kabuuan 
niya. “Nakapagpalit ka na pala. Namumula ang legs 
mo, ah?”

“Wala ka talagang modo!”
Tumayo ito at napaatras sila ng kaibigan. 
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Napatingin silang tatlo sa pintuan ng boutique nang 
pumasok si Mrs. Domingo. Natuon ang mata nito 
sa lalaki. 

“Greg, bakit ka nandito?” gulat na tanong ng 
ginang. 

Nagkatinginan sina Rachel at Hanna, pagkatapos 
ay sabay na tumingin sa lalaki. Lumapit ito kay Mrs. 
Domingo at humalik sa pisngi nito. “Auntie, I am just 
checking on you. Bigla na lang kasi kayong lumakad 
ng mag-isa.”

“Pinapasundan na naman ba ako sa iyo ng 
mommy mo?” mataray na tanong ni Mrs. Domingo. 

“Hindi mapalagay si Mommy kapag umaalis 
kayo ng bahay nang nag-iisa.”

“Nagpaalam ako sa kanya, Greg. Kaya lang ay 
may gagawin daw muna siya kaya hindi ko na siya 
nahintay na samahan ako,” sabi nito, at sinulyapan 
silang magkaibigan. “Mahalaga ang appointment 
ko kina Rachel.”

Hindi sila pinag-abalahang lingunin ng lalaki. 
“Nandito ako para samahan kayo buong araw kung 
may iba pa kayong lakad. Hihintayin ko na lang kayo 
sa labas,” sabi ni Greg.

Napabuntong-hininga ang ginang. “Okay, sige. 
Hintayin mo na lang ako sa labas at sabay na tayong 
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mag-lunch pagkatapos,” sabi nito. 

“Sigurado kayong okay lang kayo dito?” tanong 
ni Greg, at sinulyapan si Rachel. 

“Yes, hijo,” nakangiting sagot ng ginang at 
tinapik-tapik ang braso ng pamangkin. 

Lumapit na sa pinto ang lalaki, at bago ito 
tuluyang lumabas ay paismid itong ngumiti kay 
Rachel. 

Nilapitan sila ni Mrs. Domingo at binati. 
Pinaupo niya ang ginang sa sofa. 

“Pasensya na kayo sa pamangkin ko. Natakot ba 
kayo sa kanya?” ani Mrs. Domingo. “Mukha kasing 
kabado kayo kanina.”

“Hindi po. Kaya lang ay pamangkin n’yo pala 
ang nabangga ni Rachel kaninang umaga,” sagot ni 
Hanna, bago pa niya naawat ang bibig nito. “Ang 
buong akala po namin ay naniningil siya sa damage 
ng motorsiklo niya.”

“Nasaktan ka ba, Rachel? Baka kailangan mong 
madala sa ospital,” ani Mrs. Domingo. 

Nakangiting umiling siya. Mukhang sa kanya 
pa ito nag-aalala imbis na sa pamangkin nito. “Ang 
pamangkin n’yo po yata ang nasaktan ko.”

Ikinumpas nito ang isang kamay. “Naku, 
huwag mong alalahanin si Greg. Ilang beses nang 
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naaksidente ang batang iyon sa motorsiklo niya. 
Napakatigas ng ulo at ayaw magpasaway sa nanay 
niya at ginawa pang negosyo ang nakahiligan. 
Huwag mo na siyang bayaran kung anuman ang 
sinisingil niya sa iyo dahil nagbibiro lang iyon. 
Puwede ko na bang makita ang designs ng mga 
gowns ko, hija?” tanong nito.

Tumango si Rachel at agad na kinuha ang 
scketches na ginawa niya. Pagkatapos pumili ng 
disenyo at masukatan, nagpaalam na at umalis si 
Mrs. Domingo. 

Mula sa loob ay nakita niya si Greg na naghihintay 
sa tabi ng kotse ng ginang. Nang masiguro nitong 
nakasakay na ang tiyahin ay saka lang ito sumakay 
ng motorsiklo at sinundan ang sasakyan.
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aingat na bumaba si Rachel ng sasakyan 
upang hindi madumihan ang kanyang 
suot. Kadarating lang niya sa hotel na 

pagdarausan ng engagement party ni Franco. She 
wore her favorite gown. Nagpaayos pa siya sa isang 
sikat na salon. 

Personal siyang pinuntahan ng kaibigan 
kahapon at inimbitahan. Pinaliwanagan siya nito 
nang mabuti tungkol sa desisyon nitong magpakasal. 
Nakipag-ayos siya rito at pinili na lang na intindihin 
ito.

Pumasok siya sa malaking ballroom ng hotel at 
agad na hinanap si Hanna. Nang matanawan siya 
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nito ay naglakad ito palapit sa kanya. Tulad niya 
ay mukhang pinaghandaan din ng kaibigan ang 
okasyon, napakaganda nito ngayong gabi. 

“Akala ko ba hindi ka pupunta ngayon dito, 
Rachel? Kanina ka pa itinatanong ni Franco sa akin 
at hindi ko alam ang isasagot sa kanya,” ani Hanna. 

“Nagkausap na kami ni Franco kahapon, Hanna. 
Nagkaayos na kami at gusto kong ipakita ang suporta 
ko kaya ako nandito.”

Nagdaan ang isang waiter at inabutan silang 
magkaibigan ng tig-isang kopita ng alak. Nag-
alangan pa siyang kunin iyon ngunit tinanggap na 
rin niya.

Paismid na ngumiti si Hanna. “At hindi mo man 
lang sinabi sa akin na nagkabati na kayo?”

Hindi na niya nagawang ibalita iyon dito dahil 
gabi na rin. Isa pa, malalaman din naman nito ang 
tungkol doon. 

“Hindi mo ba sila lalapitan?” tanong ni Hanna, 
sinulyapan ang magkasintahan.

Nakaabrisiete sa braso ni Franco ang matangkad 
nitong nobya. Nang humarap ang dalaga ay muli 
niyang napagmasdan kung gaano ito kaganda. 
Mukha itong anghel at kahit conservative ang tabas 
ng gown nito ay hindi niyon naitago ang makurba 
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nitong katawan.

“Mamaya na lang,” sabi niya, at muling 
pinagmasdan si Franco. May kislap sa mga mata 
nito habang nakatingin sa nobya. “He seems so 
happy,” komento niya bago sumimsim ng inumin.

“Nagseselos ka ba?”
Rachel cleared her throat. “Hanna, baka may 

makarinig sa iyo at kung ano pa ang isipin. Hindi 
ako nagseselos at alam mo na magkaibigan lang 
kami ni Franco.”

“Binibiro lang kita, ’no? Alam ko naman ang 
relasyon n’yo ni Franco. Sayang nga lang at hindi pa 
kayo ang nagkatuluyan.” 

Malakas niya itong siniko. “Tumahimik ka na. 
Hindi na ako natatawa sa mga biro mo.”

May sinabi pa ito, ngunit hindi na niya iyon 
naintindihan. Nahagip ng paningin niya ang isang 
pamilyar na lalaki na nakaupo sa bar. 

Hindi niya maaaring makalimutan ang 
antipatikong nabangga niya noong isang linggo. 
Nagmukhang kagalang-galang ang lalaki sa suot 
nitong black suit. Wala na rin ang stubble sa mukha 
nito. 

He was perfect—kung di lang sa kabastusan nito.
Nagtama ang mga mata nila at huling-huli niya 
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ang nang-uuyam nitong tingin sa kanya. Ang hindi 
niya maintindihan ay kung bakit siya naapektuhan. 

Nag-iwas siya ng tingin. 
Natural lang na nandoon ang binata dahil 

pinsan marahil ito ni Paola. Iiwasan na lang niyang 
magkasama sila nito.

i
“I’m glad you’re here, Rachel,” sabi ni Franco. 
Nginitian niya ang binata at ang fiancée nito. “I 

promised na pupunta ako, Franco.” Bumaling siya 
sa katabi nito. “Congratulations, Paola.” Tinanggap 
ng babae ang pakikipagkamay niya. Nakangiti ito, 
ngunit ramdam niya ang pagkailang nito sa kanya. 
Hindi niya ito masisisi dahil alam nito ang naging 
tampuhan nila ng lalaki. “Sa iyo rin, Franco.” 

“Masaya akong makita kayo ulit, Hanna, Rachel. 
Salamat at nakarating kayo sa engagement party 
namin,” sabi ni Paola at iniyakap ang isang braso sa 
baywang ni Franco. 

“Salamat sa pagrekomenda sa amin kay Mrs. 
Domingo para gumawa ng mga gowns niya,” ani 
Hanna.

“You’re welcome,” sagot ni Paola. “I hope we can 
all be friends. Maraming magagandang bagay ang 
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sinasabi ni Franco sa akin tungkol sa inyo.”

“Thanks, Paola. We’d like to be your friend.” Si 
Hanna ang sumagot. Bahagyang siniko si Rachel na 
noon ay walang-kibo. “Right, Rachel?”

Ang mga mata ni Paola ay nakatuon sa mukha 
niya. Tila hinihintay ang kanyang sasabihin. Ngumiti 
siya at tumango. “Right, of course.”

“Bakit hindi kayo sumama sa beach house 
namin sa Cavite para lalo tayong magkakilala?” 
imbita ni Paola sa kanila. “Sa weekend ay pupunta 
kami roon ni Franco.”

 Sinulyapan niya Franco na nakatuon ang tingin 
sa kanya na parang nakikiusap na sumang-ayon 
siya. “Marami kaming trabaho ni Hanna sa shop,” 
tanggi niya.

“Dalawang araw lang naman iyon, Rachel. 
Mahahabol natin ang trabaho,” sabad ni Hanna.

“Tama siya, Rachel, sumama ka na,” giit ni 
Franco. “Kailangan mo din ng pahinga sa trabaho.” 

Napabuntong-hininga si Rachel at napilitan 
na lang na sumang-ayon sa mga ito. Nakita niyang 
tuwang-tuwa si Paola. 

Naramdaman niyang parang may nakatingin 
sa kanya, at pagbaling ay nakita niya si Greg 
na nakatuon ang mga mata sa kanila. Nang 
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makita niyang naglakad ito palapit ay hindi siya 
nagtangkang umalis.

“Hello, Rachel,” bati nito. “You look beautiful,” 
halos pabulong na sabi nito na parang sa kanya lang 
gustong iparinig. 

Nakita niya ang paghanga sa mga mata nito 
habang pinagmamasdan siya, na mabilis naglaho at 
nahalinhan ng tila nang-uuyam na tingin. 

“Magkakilala kayo?” namamanghang tanong ni 
Franco. “Paano?”

Si Paola ay nakatingin at tila hinihintay ang sagot 
niya. Si Hanna ay himalang nanahimik. 

Naunahan siyang sumagot ng lalaki. “Nakakahiya 
man, but Rachel hit my motorbike.”

“Rachel?” Nagtatanong at nag-aalala ang mga 
mata ni Franco na nakatutok sa kanya.

“What happened, Greg?” tanong ni Paola. “Bakit 
hindi ko iyon alam? Alam ba ito ng Tita Roa?”

“Hindi niya kailangang malaman, Paola. Wala 
namang nasaktan sa amin ni Rachel,” sagot ni Greg.

“Tama si Greg. Hindi na namin ini-report dahil 
abala lang iyon,” sabi ni Rachel.

“Sigurado kang hindi ka nasaktan, Rachel?” 
Salubong na ang mga kilay ni Franco. Nakasimangot 
na ito at alam niyang pagagalitan siya nito dahil 
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hindi niya sinabi rito ang nangyari.

Laking pasalamat niya nang lumapit ang isang 
bisita sa magkasintahan at kinuha ang atensyon ng 
mga ito. Si Hanna ay kinuha ang atensyon ni Greg. 

Sinamantala niya ang pagkakataon upang 
tumalilis. 

Lalo siyang nainis kay Greg dahil inungkat pa 
nito ang nangyaring aksidente.

i
Greg had been looking for Rachel ever since she 

left him with her friend Hanna. Nang makatakas siya 
sa madaldal na babae, natagpuan niya si Rachel sa 
tagong bahagi ng ballroom, malapit sa restroom at 
malayo sa mga tao. 

Agad niyang nilapitan ang dalaga. Halos 
magdikit ang mga kilay niya nang mapagtantong 
umiiyak ito. Nang makita siya ni Rachel ay tumigas 
ang anyo nito at pasimpleng pinunasan ng likod ng 
kamay ang luha. 

Nabura na ang manipis na makeup nito dahil 
sa pag-iyak, pero parang lalo lang itong gumanda 
sa paningin niya. Wala itong anggulong pangit at 
kahit na maghapon niya itong tingnan ay hindi yata 
siya magsasawa. 
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Inabutan niya ito ng panyo.
“I don’t need that.” Naglabas ito ng panyo mula 

sa clutch bag nito. “Ano’ng kailangan mo, Greg? Bakit 
ka lumapit pa?”

“Bakit ka umiiyak?” Sinulyapan niya sina 
Franco at Paola na nakatayo sa gitna ng stage at 
nagpapasalamat sa mga bisitang dumalo. 

Umiiyak ba si Rachel dahil sa magpapakasal na 
ang kaibigan nito? Hindi lihim sa kanya ang relasyon 
ng dalaga kay Franco. Muli niyang ibinalik ang 
tingin kay Rachel at pinigilan ang sarili na magalit.

“It’s none of your business,” inis na sagot nito. 
Hindi talaga siya nito gusto at hindi niya ito 

masisisi. Una pa lang nilang pagkikita ay hindi na 
maganda.

“I’m just curious. Kung hindi mo gustong 
sagutin ay hindi kita pipilitin. But will you please 
stop crying? Kung anuman ang dahilan mo.” 
Napatiim-bagang si Greg.

Marahas itong napabuntong-hininga at tumingin 
sa ibang direksyon. “Go away,” sabi nito, at nang di 
siya natinag ay umakma itong aalis. 

Mabilis niyang hinawakan ang braso nito. 
“Ano ba?” piksi nito.
“Saan ka pupunta?”



25Desire
“Wala kang pakialam.” Pilit pa rin nitong 

binabawi ang braso na ayaw niyang pakawalan.
“Bakit ba ganyan na lang ang galit mo sa akin, 

Rachel? Hindi ba dapat ako pa nga ang magalit sa 
iyo? You broke my bike. Sige ka, baka mamaya niyan 
mapaihi ka…” Nabitin ang sasabihin niya. Muntik 
na siyang mapahagalpak ng tawa nang makita ang 
panlalaki ng mga mata nito.

Nagawa nitong makawala sa kanya. “For your 
information, natapunan ako ng kape dahil sa iyo!” 
At naglakad ito palayo.

i
Halos isumpa ni Rachel si Greg habang 

naglalakad siya palabas sa hotel. Hindi niya gusto 
na ginagawa siya nitong katatawanan. Kung sana 
ay hindi siya nito naabutang napapaiyak dahil sa 
problemang kinakaharap. Kung bakit kasi lumabas 
agad siya ng restroom. 

Naalala niya ang naging pag-uusap nila ng 
kanyang Tita Lucy. Imbitado rin ito sa okasyon at 
kahit na anong iwas niya ay nagkaharap pa rin sila. 

Her father died eight years ago. Hindi na niya 
nakalakhan ang kanyang ina dahil maaga itong 
nawala. Ang Tita Lucy na niya ang siyang tumayong 
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guardian niya. Kapatid ito ng daddy niya at nag-iisa 
niyang kamag-anak.

May tatlong buwan pa lang itong kasal sa 
bagong asawa na nakilala nito nang minsan itong 
magbakasyon sa Cebu. Negosyante ang kanyang 
Tito Jorge at may anak itong lalaki na kaedad lang 
ni Rachel. 

Nagkaroon sila ng pagtatalo ng tiyahin noong 
isang araw nang sabihin niya rito na pumasok si Rex 
sa kuwarto niya habang nagbibihis siya. Hindi niya 
alam kung paano nito nagawa iyon gayong naka-
lock ang silid niya. 

Ang buong akala niya ay kakampihan siya ng 
tiyahin, pero ni hindi siya nito pinaniwalaan. Mula 
noon ay hindi na siya umuwi sa Tita Lucy niya, at 
doon na lamang naglagi sa kanyang condo unit. 

Nang magkita sila nito sa comfort room ay 
kinompronta siya nito. Sinisiraan niya raw ang anak 
ng bago nitong asawa. 

Dinamdam niya ang mga sinabi nito at napaiyak 
muli kahit kalalabas pa lamang niya sa banyo, at 
katatapos lang hamigin ang sarili. Naghilamos pa 
nga siya para alisin ang mga bakat ng luha sa mga 
pisngi niya. 

At kung kailan umiiyak siya, saka pa napiling 
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lumapit ni Greg. 

Nag-text na lang siya kay Hanna na mauuna na 
siyang umuwi. May sarili naman itong sasakyan. 
Hindi na siya lumapit sa magkasintahan upang 
magpaalam. 

Habang palapit sa kanyang kotse ay napansin niya 
ang motorsiklo ni Greg na naka-park sa tabi niyon. 
Wala na iyong anumang sira. Nakapagtatakang 
hindi siya nito siningil. Kung ganoon ay tama si 
Mrs. Domingo sa sinabi nitong nagbibiro lang ang 
pamangkin.

Sumakay na siya sa kanyang kotse at binuhay 
iyon. Gumana ang makina, pero agad ding namatay. 
Sinubukan niya nang maraming beses, pero hindi 
na iyon nabuhay. Napaungol siya nang sulyapan ang 
relo at makitang may alas onse na ng gabi. 

May matatawag pa ba siyang mekaniko ng 
ganitong oras? Pasalamat na lang siya at hindi siya 
itinirik ng sasakyan sa daan.

Nag-angat siya ng ulo nang may kumatok sa 
bintana. Nakangiting mukha ni Greg ang bumungad 
sa kanya. 

Ibinaba niya ang salamin at hinarap ito. “What 
do you want?” 

Itinaas ni Greg ang dalawang kamay. “Hey, 



28 Road to Love

itatanong ko lang kung bakit hindi ka pa umaalis?”
Hindi niya iyon sinagot at bumaba ng sasakyan. 

“Magkano ang kailangan kong bayaran para sa 
pagpapagawa ng motorsiklo mo?”

Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito habang 
tinatanggal ang ilang butones ng polo na tila ba 
kating-kati na ito sa suot. “Naniningil ba ako?” 

“Gusto kong bayaran.” Hindi niya gustong may 
maisumbat ang binata sa kanya. Lalo pa at aminado 
siyang may kasalanan din siya sa nangyari.

“Forget it, maayos na ang motorsiklo ko. 
Napansin ko lang na hindi mo pa napapagawa ang 
kotse mo.” Sinulyapan nito ang sasakyan niya.

Nagkibit-balikat siya. “Nawala sa isip kong 
ipaayos. Can you help me? Ayaw umandar ng 
kotse ko.” May pakiramdam siyang may alam ito sa 
pagmemekaniko kaya humingi na siya ng tulong 
dito.

“Ano’ng sira?”
Naitirik ni Rachel ang mga mata. “How would I 

know? Hindi ako marunong magmekaniko,” bulalas 
niya. 

Lumapit ito sa hood ng sasakyan at iniangat 
iyon.

“Talaga bang marunong ka niyan? Hindi kaya 
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lalong masira ang kotse ko,” aniya. 

Ngumiti ito at sinabihan siyang subukang 
paandarin uli ang sasakyan. Lumabas siya ulit ng 
kotse nang may kinuha si Greg mula sa motorsiklo 
nito. Mga gamit pang-mekaniko.

Bumalik ito sa unahan ng sasakyan niya at 
niyuko ang makina at may kinalikot doon. 

“Sa tingin ko ay na-discharge ang battery. Hindi 
ko ito magagawa unless may makukunan kang 
baterya ng sasakyan.”

Umiling siya. 
“Balikan na lang natin bukas,” sabi nito. 

Ibinababa na nito ang hood at dinampot ang toolbox 
at ibinalik iyon sa trunk luggage sa motor nito. 
Kinuha nito sa kanya ang susi ng kanyang kotse at 
sinigurong naka-lock iyon. “Halika na, ihahatid na 
kita.”

Mabilis siyang umiling. “Makikisabay na lang 
ako kay Hanna,” tanggi niya. Magta-taxi na lang siya 
kung nakaalis na ang kaibigan.

“Nauna na siyang umalis,” sagot ni Greg.
 Kinuha nito ang nag-iisang helmet na nakasabit 

sa motorsiklo at sa kanya iyon isinuot. Sumakay na 
ang binata sa motorsiklo at binuhay iyon. “Sakay na.”

“A-ano? Nakabestida ako,” tanggi niya, at 
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tatanggalin na dapat ang helmet sa ulo niya ngunit 
napigilan siya nito.

“Patagilid kang sumakay, Rachel,” nakangiting 
sabi nito. “Come on, hindi ka mahuhulog kung aayos 
ka ng upo. Huwag ka lang malikot. At kumapit kang 
mabuti sa ’kin.”

Ilang sandali niyang tinitigan ang motorsiklo 
nito. Hindi niya kayang gawin ang gusto ni Greg. 
Ngunit nang makita ang tiyahin na palabas kasama 
ang bago nitong asawa ay mabilis siyang sumampa 
sa upuan sa likuran nito. 

Nang patakbuhin nito ang bike ay napakapit siya 
nang mahigpit sa baywang nito. Nanunuot sa ilong 
niya ang mabangong amoy ng binata. 

i
Nang alisin ni Greg ang suot na helmet ni Rachel 

ay naisip niyang maaaring ganoon din ang hitsura 
ng buhok nito paggising sa umaga. Medyo magulo 
at nakasabog sa maganda nitong mukha. 

Ilang sandaling napatitig lang si Greg sa dalaga.
“What?” kunot-noo nitong tanong. 
“I just realized na ikaw ang kauna-unahang 

babaeng naiangkas ko,” sagot ni Greg. Sa buong 
buhay niya ay hindi niya kailanman pinasakay sa 
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mga bikes niya ang kahit na sinong babae. Girlfriend 
man o kakilala. Hindi siya komportableng gawin 
iyon maliban sa babaeng ito. 

“It’s also my first time to ride a bike,” sabi nito. 
“At hindi na ako ulit sasakay sa motorsiklo mo.”

“Natatakot ka ba sa akin?” 
“Bakit naman ako matatakot sa iyo?”
Mahina siyang natawa at tumingin sa 

condominium building. “Do you live here?”
“Dito ako nagpahatid, di ba?” pauyam na sagot 

nito.
“Puwede ba kitang puntahan dito?” 
“No. Salamat sa paghatid,” sabi nito, at mabilis 

na naglakad papasok sa gusali. 
Hindi siya natinag sa kinatatayuan at hinintay ito 

na makapasok. Isinuot niya ang helmet na ginamit 
nito bago sumakay sa motorsiklo at pinatakbo iyon. 
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inaumagahan, nagtaka si Rachel nang 
madatnan si Greg sa harapan ng condo unit 
niya. Naroon ito at ganoon din ang kanyang 

kotse. Nakalimutan niyang ibinigay nga pala niya 
rito ang susi niyon kagabi.

Nilapitan niya ang binata. “Ano’ng ginagawa 
mo dito?”

“Hindi mo ba nakikita, Rachel?” pauyam nitong 
sagot, pero di nakaligtas sa kanya ang ngiti nito.

“Sana ay hindi ka na nag-abala. Tatawag naman 
talaga ako ng mekaniko para gawin iyan,” sabi niya. 

“Magpasalamat ka na lang kaysa pagalitan mo 
ako.” Tumaas ulit ang isang sulok ng mga labi nito.

Chapter
Three

K
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Tumaas ang kilay niya. “Kailangan siyang palitan 

ng battery, tama ba? Iyon ang sinabi mo sa akin 
kagabi. Magkano ang utang ko sa ’yo?”

Umiling ito. “Sa totoo lang, marami pang 
kailangang ipagawa sa kotse mo. Nagawan ko ng 
paraan iyong pinakaproblema kaya puwede mo 
siyang gamitin.” Iniabot nito sa kanya ang susi. 
“Try it.” 

Tahimik siyang pumasok sa kotse at ini-
start ang makina. Nakahinga siya nang maluwag 
nang umandar iyon. Ibinaba niya ang bintana at 
nagpasalamat sa lalaki.

“Dalhin mo pa rin sa casa ang kotse para 
matingnang mabuti. I have to go.” Tumalikod na ito 
at naglakad palayo.

i
“Rachel, what happened last night?” tanong ni 

Hanna habang kumakain sila ng lunch sa pantry 
ng boutique.

Nag-angat siya ng mukha at tumingin dito. 
“Anong ibig mong sabihin?”

“Well, nakita ko kayo ng Tita Lucy mo. Hindi 
na lang ako lumapit.”

Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi 
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sila nag-aaway ng kanyang Tita Lucy noon ngunit 
nagbago ang lahat simula nang mag-asawa ito. 

“Sa lahat ng pag-aaway namin ay ito na siguro 
ang pinakagrabe, Hanna, hindi na ako umuuwi sa 
kanya.”

“Kailan pa? At bakit ngayon mo lang sinabi sa 
akin? Rachel, bahay iyon ng mga magulang mo—” 

“Ipangako mo na hindi mo ito sasabihin kahit 
na kanino, Hanna, lalo na kay Franco.”

Tumango ito at itinaas pa ang isang kamay. “I 
promise.”

“Umalis ako ng bahay dahil kay Rex. That 
pervert.” Ikinuwento niya kay Hanna ang insidente.

“Ano? At sinabihan kang sinungaling ni Tita 
Lucy?” 

“Buong akala ko ay makikipag-ayos siya kagabi 
kaya niya ako kinausap, pero mali na naman ako,” 
malungkot niyang sabi. “Ako pa ang sinisisi niya.”

“Nabulag na yata siya sa pagmamahal sa bago 
niyang asawa,” ani Hanna. “I’m worried about you, 
Rachel. Paano kung gawan ka ng masama ng lalaking 
iyon?”

“Kaya nga ako umalis ng bahay, para makaiwas 
na ako sa kanya,” sagot niya.  

“Basta, kung kailangan mo ng tulong, nandito 
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lang ako, okay?”

“Thank you.”
Lumapad ang ngiti nito. “Nga pala, iyong lakad 

natin sa weekend, ha? Huwag kang mawawala. 
Magandang time iyon para makalimutan mo ang 
problema mo. At chance na rin para magkalapit 
kayo ni Paola.”

Nang maisip na baka imbitado rin si Greg ay 
gusto na niyang umatras. Hindi niya gusto ang 
nangyayari sa kanya sa tuwing nasa malapit ang 
binata. Parang nagsisikip ang dibdib niya na hindi 
siya makahinga.

“Hindi ako sigurado kung makakasama ako, 
Hanna.” 

“Huwag kang killjoy, Rachel. Sasama ka. Wait, 
I’ll call Luis para itanong kung susunduin niya ba 
tayo,” excited na sabi nito, at kinuha ang cellphone 
sa bag.

“Sino si Luis?”
“Nakilala ko siya sa engagement party. Bagong 

officemate ni Franco, kaya hindi mo pa kilala. Invited 
din siya kasi malayong kamag-anak siya nila Paola.” 

Napailing siya kay Hanna na parang bulateng 
nilalagyan ng asin habang nakikipag-usap sa binata.

“Sa kanya na lang daw tayo sumabay,” sabi ni 
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Hanna pagkatapos itabi ang cellphone.
Ningitian lang niya ito. 
“You know what, Rachel? Siguro ay dapat na 

magkaroon ka na ng boyfriend. Iyong tipo na kaya 
kang ipagtanggol kay Rex. I think, bagay kayo ni 
Greg.”

Nasamid siya sa iniinom “Ano ba, Hanna!”
“Nagbibiro lang ako,” natatawang sabi nito.

i
Nagising si Rachel dahil sa malalakas na katok 

sa pinto ng kanyang unit. Nang tingnan niya ang 
relo ay wala pang alas seis ng umaga. Bumalikwas 
siya ng bangon at lumabas ng kuwarto. Mabilisan 
niyang tinungo ang pinto bago pa iyon masira ng 
kung sinumang kumakatok.

“Sino—” Napaawang ang bibig niya nang 
makita si Greg. Nakasuot ito ng puting T-shirt na 
pinatungan nito ng leather jacket. Hapit na pantalon 
at itim na rubber shoes ang itinerno nito. 

He smiled at her. Ang charming lang nito sa 
tuwing nakangiti ito nang ganoon. “Good morning, 
Rachel. Kahit pala bagong gising ay maganda ka.”

Nang pinapasok nito ang sarili sa unit niya ay 
nasundan na lang niya ito ng tingin. Naupo ito sa 
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sofa at inilibot ang tingin sa paligid. 

“Feel at home,” sarkastiko niyang sabi. 
Namaywang siya sa tabi ng sofa matapos isara ang 
pinto.

“Susungitan mo na naman ba ako?” balik nito. 
“Muntik mo nang gibain ang pinto ko at sinira 

mo ang mahimbing kong pagtulog. I think I have 
all the reasons para sungitan ka.”

Tinawanan siya nito. “I’m sorry kung naistorbo 
ko ang mahimbing mong pagtulog, mahal na 
prinsesa. Pero kailangan mo nang gumayak. Nandito 
ako para sunduin ka.”

Nangunot ang noo niya. “Ano’ng ibig mong 
sabihin?” 

“Ako ang kasabay mo papunta sa rest house.”
Napasinghap siya. “N-no.” 
“Yes, Rachel. Ipinagbilin ka sa akin nina Hanna 

at Luis,” sabi nito. “Kagabi pa sila roon.” Tumayo ito 
at nagtungo sa kusina na parang doon ito nakatira.

“Iniwan nila ako?” Sinundan niya ito.
“Yes, kaya ako ngayon ang nandito.”
Sarkastiko siyang tumawa. “I have my car.”
“Pinatingnan mo na ba iyon sa casa?”
Hindi siya nakasagot. Maayos niyang nagagamit 

ang kotse simula nang masira iyon. Pinanood niya 
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ang binata habang nilalagyan ng tubig mula sa 
dispenser ang thermos.

Feel at home talaga?
“We’ll use my bike,” sabi nito, at naghagilap ng 

mugs at kutsarita. 
Nang kumulo ang tubig ay nagsalin ito sa 

dalawang mug at nagtimpla ng kape. Iniabot nito sa 
kanya ang isa bago naupo sa katabing stool. 

“Aangkas ulit ako sa iyo?” tanong niya. 
Tumango ito at uminom ng kape.  
Inismiran niya ito. “Wala ka bang kotse?” 

mataray na tanong niya. 
Umiling ito at hinila siya palapit dito. Pabilis 

nang pabilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba 
sa pagkakalapit nila. 

“Kung kotse ba ang sasakyan natin, wala ka nang 
reklamo?” malambing na tanong ni Grey, at iniupo 
siya sa stool sa tabi nito.

“H-hindi pa rin.”
Tumango-tango ito. “Sa tingin ko, nag-enjoy 

ka nang iangkas kita sa motorsiklo ko. Hindi ako 
makahinga sa higpit ng yakap mo sa akin,” pang-
aasar nito. 

Inilayo niya ang upuan dito. “I only did that 
para hindi ako mahulog dahil napakabilis mong 



39Desire
magpatakbo.” 

“Okay,” sabi lang nito. “Bilisan mo na ang 
paggayak. Alam kong nadala na ni Hanna ang mga 
gamit mo kaya wala ka nang kailangang iempake.”

i
Nakayakap si Rachel sa baywang ni Greg habang 

nasa biyahe sila. Nararamdaman niya ang init na 
nagmumula sa katawan nito sa kabila ng suot nito. 

Mahigit isang oras sila sa daan bago nila narating 
ang beach house. Pagkababa ng motorsiklo ay 
hinubad niya ang suot na helmet. Ganoon din ang 
ginawa ni Greg sa helmet nito pagkatapos ibaba ang 
stand ng bike. 

“Nakapunta ka na ba dito?” 
Tumingin din ang lalaki sa malaking bahay. “Oo, 

maraming beses na. Pag-aari ng parents ni Paola ang 
beach house.”

“Do they live here?”
Sumeryoso ang mukha nito. “Bata pa lang si 

Paola nang maaksidente ang parents niya. Sa amin 
na siya tumira simula noon. Lagi namin siyang 
dinadala dito sa tuwing nalulungkot siya.”

Ngayon lang niya nalaman iyon. Kung ganoon ay 
pareho sila ni Paola na ulila na. Nalungkot siya nang 
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maalala ang magulang. “I’ve lost my parents, too.”
“Ano’ng nangyari sa kanila?”
“My father died eight years ago dahil sa sakit. I 

never knew my mother. Sanggol pa lang ako nang 
mawala siya sa amin. Si Tita Lucy na lang ang natitira 
kong kamag-anak.”

“It must have been very hard for you nang 
mamatay ang father mo.”

Tumango-tango si Rachel. “Luckily, Franco was 
there for me.” 

“Malapit ba talaga kayong dalawa sa isa’t isa?” 
malamig ang tinig nitong tanong. 

“Para na kaming magkapatid.”
Si Greg ay lihim na nagtagis ang bagang, hindi 

alam kung paniniwalaan ang sinabi ng dalaga. 
Nadatnan nila si Hanna at Luis na naglalaro 

ng board games sa sala. Nang makita si Rachel ng 
kaibigan ay lumapit ito kaagad. 

“Rachel, mabuti nakarating ka na,” masayang 
sabi nito. Nanunudyo ang mga mata nito habang 
pinaglilipat-lipat ang tingin sa kanila ni Greg. 

Pinandilatan niya ito.
“Where are Franco and Paola?” tanong ni Greg 

kay Hanna.
“Namili lang sila ng pagkain. Gusto nga sana 
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naming sumama kaya lang ay hinihintay namin 
kayo. Baka wala kayong madatnan dito sa bahay.”

“Bakit, nasaan ang katiwala dito?” tanong ni 
Greg. 

“Inutusan ni Paola na ayusin ang kubo na 
malapit sa beach,” sagot ni Hanna. Ipinakilala nito 
si Rachel kay Luis.

“Nakita ko ang picture mo sa table ni Franco,” 
sabi ni Luis kay Rachel. “Ang akala ko nga noong 
una ay ikaw ang girlfriend niya.”

“Kasama din ako sa picture na iyon,” sali ni 
Hanna. “Bakit hindi mo naisip na puwedeng ako 
ang girlfriend ni Franco?” 

Napakamot sa ulo si Luis.
“Ihahatid na kita sa kuwarto mo, Rachel,” sabat 

ni Greg.
Nagpaalam na siya sa dalawa na bumalik na sa 

paglalaro ng Scrabble. 
Binuksan ni Greg ang pinto ng isang silid. 

Nasilip ni Rachel ang bag niya sa ibabaw ng kama.
Napatango si Greg. “I guess, this is your room. 

Maganda ang view mula rito. May terrace na 
nakaharap sa beach.”

Agad siyang pumasok at naglakad palapit sa 
kama. Ibinaba niya roon ang shoulder bag na dala. 
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Humakbang siya papunta sa double sliding doors na 
nagkokonekta sa silid at sa terrace. Nakita niya ang 
dagat. Lumabas siya sa pinto at tumuon sa balustre. 
Naramdaman niyang sumunod sa kanya si Greg. 

Umakbay ito at bumulong sa tainga niya. 
“Maganda, di ba?”

She could almost feel his lips on her ear. Umatras 
siya at humarap dito. “You’re right. Pero tingin ko 
mas bagay sa ’yo iyong kuwarto. It has a masculine 
feel to it.”

Natawa ang binata. “Ito kasi talaga ang kuwarto 
ko pag nagbabakasyon kami dito.”

“Oh.” Nag-init ang mukha niya sa hiya. “Puwede 
naman kaming magsama na lang ni Hanna sa isang 
kuwarto. Nakakahiya, inagawan pa kita.”

Umiling ito. “Don’t worry about it, Rachel. Mas 
magiging komportable ka rito dahil may sarili itong 
banyo. Besides, may lima pang kuwarto. Hindi ako 
mawawalan.”

“I-ikaw ang bahala.”
“Okay lang ba sa iyo kung kumatok ako minsan? 

Nandito kasi ang ibang gamit ko,” sabi ng lalaki, may 
pilyong ngiti sa mga labi.

May pakiramdam siya na nagbibiro lamang ito, 
at ginagalit siya. “Bahala ka,” sagot niya.
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“Paano kung hindi ako kumatok?” tanong pa 

nito. 
Inirapan niya lang ito.
Mayamaya ay naging seryoso ang boses nito. 

“Do you trust me, Rachel?”
Napatingin siya rito mula sa pagtanaw sa dagat. 

“Ikaw? Do you trust me? I have a feeling that you 
have an ulterior motive for inviting me here. Tama 
ba ako, Greg?”

Ngumiti ito, pero parang ismid iyon. “I can’t 
remember the last time you said my name.” 
Tumingin ito sa mga mata niya. “I like the way you 
say my name, Rachel.”

Nagbawi siya ng tingin at tumanaw sa kalangitan. 
“Hindi mo sinagot ang tanong ko.” 

“Wala akong ibang motibo sa pagsasama sa iyo 
rito, Rachel. And if you remember, pinsan ko ang 
nag-imbita sa ’yo, at ang best friend mo, hindi ako.”

Muli siyang bumaling dito. “Do you like Franco 
for your cousin?”

“It doesn’t matter. Ang mahalaga sa akin ay ang 
kaligayahan ni Paola. At kung may hahadlang doon 
ay ako ang makakalaban,” seryoso nitong sagot. 
“May dapat ba akong malaman tungkol kay Franco, 
Rachel?”



44 Road to Love

Umiling siya. “Franco is a good man, Greg. He 
will be a perfect husband.” Pumasok siya sa kuwarto 
nang marinig na nag-ring ang kanyang cellphone. 
Kinuha niya iyon mula sa bag. 

Ang Tita Lucy niya ang tumatawag at nahahati 
ang damdamin niya kung sasagutin ang tawag nito 
o hindi. Hanggang sa mawala na ito sa linya ay hindi 
niya iyon sinagot.

“May problema ba, Rachel?” tanong ng binata 
na kasunod na pala niya. “Bakit hindi mo sinagot 
ang tawag? Sino iyon?”

“Unknown number kaya hindi ko sinagot,” 
pagsisinungaling niya. Itinabi niya ang cellphone at 
naglakad palapit sa pinto. 

“Iiwan na kita para makapagpahinga ka,” sabi 
ng binata at lumabas na ng kuwarto.


