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uwi ka na?”
“Opo. Mga next week ako magpapa-

book ng flight. Tatapusin ko lang ang 
kontrata ko rito, Tita. Sayang din kasi ang dollars. 
’Yong balik-bayan package ko ba natanggap n’yo 
na?” Patuloy si Deya sa pagtipa sa keyboard ng 
laptop habang kausap sa telepono ang kanyang 
Tita Tala. 

“Gaga. Anong flight? Anong dollars at package? 
Sa kabilang munisipyo ka lang nagtatrabaho, 
Deya. Gigil mo ako, ha.” 

Tawa lang ang sinagot niya sa tiyahin na 
twenty-four years ago lang ay tiyo niya. Mula nang 
maulila sila ng nakababata niyang kapatid na si 
Leira ay si Tita Tala na ang doble-karang umaruga 
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sa kanila. Nabawasan nga rin ang mga pinapaaral 
nitong boylets dahil sa kanila ng kapatid niya. Wala 
naman silang problema rito, liban na lamang sa 
pagiging sapilitang tester sa salon and spa ng mga 
bago nitong produktong hindi nila alam kung 
saang bahagi ng Tsina nanggaling. Nakakalibre 
pa nga sila ng manicure at pedicure sa negosyo 
nito. Minsan kapag makulay ang love life nito ay 
nakaka-bonus din sila ng foot massage, may libre 
pang suklay na pink. 

“Pinaayos ko na kay Leira ’yong kwarto mo 
para pag-uwi mo, magpapahinga ka na lang. 
Nahanap na rin pala ni Leira ’yong alaga ninyong 
hamster. Nand’on daw sa likod ng cabinet mo.”

“May alaga tayong hamster?”
“Oo. Two years ago. Si Pidoy.”
“Buhay pa?”
“Malamang patay na. ’Yong collar na lang ang 

nakita.”
“May collar ’yong hamster?” 
Hindi matukoy ni Deya kung ano ang unang 

reaksyon, kung ngingiti ba siya o mapapakunot 
ang noo. Kaya pinagsabay na lamang niya iyon 
para hindi aksaya sa facial muscles. Bago pa kung 
saan mapunta ang out of the world nilang usapan 
ay minabuti niyang tapusin na ang tawag. She 
missed her aunt, but talking to her would only 
increase her loneliness. Halos kalahating taon na 
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rin siyang malayo sa mga ito. Pero hindi na rin iyon 
magtatagal. Malapit na siyang umuwi. Lalo pa’t 
may kailangan siyang balikan. 

“Overtime pa, Deya? Kalma lang. Baka 
sumobra na ang yaman mo.”

Nginitian niya ang katrabahong si Jessie. 
“Plano ko kasing bilhin ’tong business. At gagawin 
kitang head ng security.”

“Ang thoughtful mo.” Sinundan niya ng tingin 
ang paglabas nito ng kanilang opisina. Well, no 
choice siya kundi ang mag-OT. Kung hindi niya 
iyon gagawin ay baka mapahaba pa ang pananatili 
niya sa opisinang extension yata ng impyerno. 
Walang aircon, wala ring generator. She looked 
at her laptop screen. Sumasayaw na ang mga 
letrang naka-type roon. She closed her eyes. 
Tatlong kape pa ang uubusin niya bago matapos 
ang pinaglalamayang corporate report. Hindi na 
nga siya sigurado kung lalagyan pa niya ng tubig 
ang kape o papapakin na lang niya for better effect.  

Ipinilig ni Deya ang ulo. Kailangan na niyang 
umuwi bago pa lubusang matunaw ng oras ang 
mga plano niya. Kailangan niyang bumalik. 
Kailangang may mabalikan siya. Sapat na rin 
naman ang milyong naipon niya sa kahahanap ng 
solusyon sa problema ng mga dayuhang customer 
sa pinapasukang fly-by-night call center. It’s about 
time she found a solution to her messed up life. 
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It was high time she brought him back into 
her life.

Binuksan ni Deya ang sachet ng kapeng three 
in one at itinaktak iyon sa bibig niya. 

Ang pait! Parang love life ko!

2
“Nakahanap ka na ba ng bagong trabaho, 

Deya?” 
Tingin lang ang isinagot niya sa tanong ni Tita 

Tala. Kumakain sila ng tanghalian. Mula nang 
dumating siya three days ago mula sa kabilang 
munisipyo ay lagi nang ang paborito niyang 
tinolang manok ang niluluto ng tiyahin. Napansin 
na rin niyang puro lunok at hindi na nginunguya 
ng kapatid niyang si Leira ang ulam. Marahil sawa 
na ito sa paulit-ulit na putahe kaya ginawang lugaw 
ang kinakain. 

“Sakto, Ate, naghahanap ng researcher ’yong 
opisina ng nanay ng kinakapatid ng kaklase ko—”

“Wait, saglit. Nanay ng kinakapatid ng—okay. 
Gets ko na. Go.”

“Ang corny, ah.” Binato siya ng tissue ni Leira. 
Humigop ito ng sabaw bago ipinagpatuloy ang 
ikinukwento nito. “So, ’ayon nga. Nasabi ko sa 
kaklase ko na graduate ka ng Philippine Studies. 
Biglang nakarating sa nanay ng kinakapatid niya, 
in short, ninang niya.”

“Oh? ’Tapos?”
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“Pumunta ka lang daw sa office nila. Short sila 
sa researcher. Non-government organization pala 
’yon na tungkol sa culture at arts chenes. Bagay ka 
d’on Ate, luma. In na in ka.” 

Sinipa niya ang binti ng kapatid sa ilalim ng 
mesa. 

“Pero, Ate, maliit lang ang sahod d’on kumpara 
sa dati mong trabaho,” sabi ni Tita Tala. 

“Sapat na ang naipon ko sa underground call 
center na ’yon. Hindi nga kami nagbabayad ng tax 
kaya tiba-tiba ang savings ko.”

Napailing-iling si Leira. Aminado itong mukha 
siyang pera. 

“Babalik ka pa ba call center kuno na ’yon?”
“Hindi na, Tita. Laki lang naman ng sahod ang 

habol ko d’on. Pakisabi po pala sa friend mo na 
nagpasok sa akin d’on, salamat.”

“You mean ’yung ex ni Tita?”
Deya and Leira shared a knowing smile. 

Siguradong isa iyon sa hindi mabilang na naka-
benefit sa ‘charity’ ng tita nila. Iba talaga ang 
nagagawa ng utang na loob. 

Napasubo lamang siya sa fly-by-night call 
center dahil sa laki ng kita. Pikit-mata siyang 
pumasok gabi-gabi para ma-meet ang ipong 
kailangan niya. Kahit labag sa prinsipyo ang 
trabaho ay kailangan niyang lunukin iyon. Ngayon 
masasabi na niya, mapait ang prinsipyong nginuya 
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lalo na kapag nilunok. Pero iba pa rin talaga 
ang trabahong-kailangan sa trabahong-gusto. 
Mababait naman ang mga tao sa call center na 
iyon lalo na ang mga katulad niyang all around—
agent, supervisor at manager at the same time. 
May pagkakataong umaapaw ang stress lalo pa’t 
nasa kabilang munisipyo ang opisina. Masyadong 
malayo, nakakaubos ng kakarampot niyang 
oras na pinaghahati-hati niya sa pamilya, mga 
kaibigan at kasintahan… noon. Kaya nga pinili na 
lamang niyang manirahan sa munisipyong iyon 
para hindi na problema ang naaaksayang oras. 
Isa pa, madalas silang may sapilitang thank-you 
overtime o OTY. Halos ginawa na nga niyang bahay 
ang trabaho dahil kung minsan ay doon na siya 
natutulog at naliligo. 

Until it got too much for her. Ayaw niyang 
after forty years ay pagsisihan niyang hindi niya 
hinanap ang trabahong papasukan niya nang 
nakangiti. Babalikan niya iyon kung talagang 
gusto niya. 

“Eh, si Kuya Epoy ba babalikan mo?” 
Natahimik si Deya sa tanong ng nakababatang 

kapatid. Maging ang Tita Tala niya ay matamang 
nakatingin sa kanya. Rinig niya ang kaluskos ng 
mga nag-aabang na langgam sa mahuhulog na 
kanin mula sa nakanganga niyang bibig. Alam 
niyang mauungkat ang boyfriend niya sa usapan 
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pero hindi siya nakapaghanda ng script para 
masagot ang mga tanong. Pinagpawisan siya. 
Napa-hot seat yata siya nang wala sa oras.

“Kung ako ang tatanungin, gustong-gusto ko si 
Epoy. Aba, mabait na bata. Magalang pa.”

“Ay, Tita Tala, hindi kayo pwede ni Kuya Poy. 
Nalawayan na ni Ate. Bawal ang share-share ng 
dyowa rito.” 

Piningot ni Tala ang bunsong pamangkin nito. 
Mukhang walang balak ang mga ito na tantanan 
ang issue ng balikan nila ni Epoy.

“Ate, kasi, mag-decide ka na. Hindi ka na 
bumabata. Ilang taon ka na? Beinte-siete? 
Malapit ka nang mag-menopause. Ayoko namang 
magmukhang luya ang magiging pamangkin ko 
sa iyo. Isipin mo, ha, mukha na ngang luya, may 
lupa-lupa pa. What will my friends say?” 

Pinanliitan niya ng mga mata si Leira. Iba’t 
ibang paraan na ng pagtiris ng tighiyawat sa tungki 
ng ilong ni Leira ang naisip niya bilang ganti rito. 

“Mahiya ka kay Tita Tala,” patuloy ng kapatid 
niya. Ikinukumpas-kumpas pa nito ang mga kamay 
na animo nag-re-report sa klase. “Ma-e-expire 
na lang ang matris mo hindi mo pa mabigyan ng 
apo si Tita. Sabik na sa baby, o. Hindi ko kayang 
dalhin ang responsibilidad na iyon, Ate. Masyado 
pa akong bata.”

Pinandilatan ng kanilang tiyahin ang madaldal 



10 Win Him Back

niyang kapatid. 
“Hindi naman sa pinangungunahan kita pero, 

Deya, puntahan mo si Epoy sa kanila.”
Napakunot ang noo niya. Ito pa mismo ang 

nagpaplano para sa kanya. Tiyahin ba talaga niya 
ito? “Ano’ng gagawin ko d’on, Tita? Ibebenta ko 
’yong ovaries ko sa kanya?”

“Hihingi ka ng sperm,” suggestion ni Leira. 
“Kapag hindi ka binigyan, bumili ka ng paso.” 

2
Nakahilera ang mga paso sa pottery shop ng 

pamilya ni Epoy. Iba-iba ang hugis, laki at disenyo 
ng mga iyon. May designs na pang-international 
ang yari. Hindi na siya magtataka pa dahil talagang 
mahusay sa paghulma ang fiancé niya. Samahan pa 
ng artistic ideas nito, talagang bebenta ang mga 
iyon. Marami nang kliyente ang shop ni Epoy. 
Hindi lang local hotels, inns at restaurants ang 
nakuha ng mga ito. May mga nagpapayari pang iba 
mula sa ibang munisipalidad at probinsya. Ganoon 
na katatag ang business ng binata.

Dinampot niya mula sa estante ang isang maliit 
na vase. It was simple yet elegant. Ang disenyo 
niyon na tila leeg na kumurba. Sigurado siyang si 
Epoy ang gumawa niyon. She knew Epoy’s style, 
simple ang yari pero elegante ang dating. Ganoong 
tao rin kasi ito. 

“Deya!” 
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Nabitiwan niya ang hawak na vase dala ng 
gulat. Kumalat sa sahig ang mga basag na piraso 
ng vase. Natataranta niyang dinampot sa sahig ang 
mga iyon. Umapoy ang magkabila niyang pisngi. 
Pamasahe lang naman ang dala niyang pera! Paano 
niya iyon babayaran? Kung bakit pa kasi niya 
naisipang dumaan doon. Parang nakaramdam ang 
katawan niya na nasa teritoryo siya ng kalaban. 
Pilit inaabot ni Deya sa peripheral vision niya 
ang daan palabas. Para sakali mang takasan siya 
ng kapal ng mukha at hindi makabayad ay sisibat 
na lamang siya.

“Ay, Deya, ako na d’yan.”
Umangat ang tingin niya sa lalaki. Si Bert. 

Ito ang isa sa pinakamatagal nang empleyado 
nina Epoy. Sa tagal nito roon ay hindi lamang ito 
empleyado, naging kaibigan at kaliwang kamay 
na rin ito ni Epoy pagdating sa negosyo. Gamay 
na kasi nito ang pagpapatakbo ng shop maging 
ang takbo ng utak ni Epoy kaya swak na swak ang 
dalawa.

“Huwag na, Bert. Kakahiya naman. Ako na.” 
Hinablot niya ang hawak nitong basag na piraso ng 
vase. It was too late when she realized that it could 
wound her. She felt a sharp pain on her palm as 
blood started to ooze from it. 

“Ano’ng problema, Bert?” 
Nanigas si Deya nang marinig ang baritonong 
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boses. She knew every pitch and tone of that voice. 
Anim na buwan din niyang pinaghandaan ang 
muling pagkikita nila, pero parang wala yatang 
epekto ang pagpa-practice niya sa harap ng 
salamin. Sapat na ang boses nito para mag-panic 
ang nervous system niya. She looked relaxed 
outside but inside, nagkakarerahan na ang blood 
cells niya.

“Nabitawan ko kasi ’yong vase. Huwag kang 
mag-alala, babayaran ko naman.”

Tinapos muna niya ang linya bago tumingin 
sa lalaki. He was standing a few feet away from 
her. He was wearing a simple dark blue polo shirt 
and faded jeans. The simplicity only emphasized 
his handsome face and strong sex appeal. There 
were small patches and thin smears of clay, which 
appeared to have dried—on his arms. Arms that 
used to be hers. Those eyes of his that used to smile 
each time he looked at her were now blank and 
expressionless. 

Kumabog ang dibdib ni Deya. 
Napako ang tingin ni Epoy sa hawak niyang 

piraso ng vase. “Bert, pakikuha naman ’yong first-
aid kit sa loob,” sabi nito. 

Napatingin siya sa sariling kamay. Dumudugo 
pa rin ang palad niya. Hindi ganito ang plinano 
niyang pagkikita nila, nagmukha siyang damsel in 
distress. Lalong uminit ang mukha ni Deya. Agad 
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bumilis ang pintig ng puso niya nang lumapit ang 
binata sa kanya. 

It was a familiar feeling. Parang kay tagal na 
nang una niya iyong naramdaman. Napaangat 
ang tingin niya sa binatang nakasama niya sa loob 
ng ilang taon. Tunay na mas gwapo si Epoy sa 
malapitan. Oh, how she missed this man.

Bumaba ang tingin nito sa hawak niyang piraso 
ng paso at kinuha iyon mula sa kanyang kamay. 
Lumuwag ang pagkakahawak niya roon. Parang 
kusang nanghina ang sarili niyang katawan. Pati 
muscles niya ay tumutugon sa lapit ng lalaki. 

“One hundred twenty ’yan,” saad nito. 
Napangiwi si Deya. Hindi iyon ang inaasahan 

niyang sasabihin ni Epoy. Six months siyang 
nawala, six months silang hindi nagkita pagkatapos 
iyon ang bibitawan nitong salita? 

Aba, ayos.
Bumalik si Bert at ipinatong ang first-aid kit 

sa counter ng shop. Sumunod si Deya kay Epoy 
na nakabalik na sa likod ng counter matapos 
sabihin sa kanya na diinan niya ang parte ng 
daliring nahiwa ng paso para maampat ang 
pagdurugo. Kinapa ni Deya ang laman ng body 
bag. Napalunok siya. Wala talaga siyang dalang 
extrang pera liban sa last paycheck niya mula sa 
huling trabaho.

“Tumatanggap ba kayo ng tseke?”
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“Cash lang pag ganito kaliit. Ililista na lang 
namin ’to sa pangalan mo.”  

Agad binuksan ni Deya ang iniabot na Band-
Aid para ibalot iyon sa kanyang sugat pero natigil 
siya nang iabot sa kanya ni Epoy ang bote ng 
rubbing alcohol.

“I-disinfect mo muna.” 
“Hindi na. Maliit lang naman ito, eh.” 
Bumuntong hininga si Epoy at siya nang 

nagbukas sa alcohol. Ito na rin ang nagbuhos niyon 
sa kanyang nasugatang kamay. Gumuhit muli ang 
hapdi sa kanyang sugat. Kinagat niya ang ibabang 
labi para mapigilang mapakanta ng mura. Medyo 
nanlabo rin ang mga mata niya sa luha. 

“’Yan. Balutan mo na ng Band-Aid.”
“May galit ka talaga sa akin, ’no?”
Pilit itong ngumiti sa kanya. “Bakit nandito 

ka?”
Napalunok si Deya. Mahirap tibagin ang pader 

sa pagitan nila ni Epoy. Tumaas at tumibay na ang 
harang na binuo ng binata. Hindi madaling ibalik 
ang dati. Mahirap ayusin ang problemang inabot 
ng anim na buwan bago ipinasyang solusyunan. 

“Titingin sana ako ng paso.”
“Anong klase? Marami kaming paso rito. Para 

saan ba?” 
“Tataniman.”
“Ng ano?”
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“Tataniman ni Tita Tala ng ano…” Pinipilit 
niyang paganahin ang utak niya. Hindi siya 
nakapaghanda nang lubusan sa mga posibleng 
tanong ng binata. Two years in a relationship with 
him—She should know how this guy thinks, right? 
“Ng pechay.”

“Ng pechay?” Umangat ang isang kilay nito.
Kung pwede lang siyang matunaw sa tindi ng 

pag-iinit ng mukha, malamang unang salita pa 
lang nito ay nag-vanish na siya. “Oo.”

“Sigurado ka bang paso ang kailangan ni Tita 
Tala?” 

“Oo nga,” maiinis niyang sagot. “Ita-try lang ni 
Tita kung makapatubo siya ng pechay.” 

Hindi na ito nagtanong pa. Mukhang hindi 
ito kumbinsido. But like the usual Epoy, hindi 
na ito nag-usisa pa. Mabuti na rin iyon para sa 
kanya nang hindi na madagdagan ng kung ano 
ang kwentong pauso niya. Marami na siyang 
ipangungumpisal. 

“Bert!” tawag ni Epoy sa lalakeng nakangisi. 
“Narinig mo ang kailangan niya. Ikaw nang bahala, 
may gagawin pa ako.” Tumango ang binata sa 
kanya bilang pamamaalam bago pumasok sa likod 
ng shop kung nasaan ang production area. 

Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa 
tuluyan na itong nawala sa likod ng pinto. 
Tango lang ang natanggap niya? Wala man 
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lang beso-beso o kahit ngiti man lang? Akala 
pa man din niya magpapa-courtesy call ito kay 
Mayor bilang paghahanda sa pagbabalik niya. 
Hanggang pagiging civil na lang ba ang kaya nitong 
ipakiharap sa kanya?

“Talaga bang paso ang ipinunta mo rito, Deya?” 
Mapang-asar ang tono ni Bert.
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aso?!” OA na tanong ng kaibigan niyang si 
Jema. “Ang lame ng excuse mo, Bes. Ako ang 
nahihiya para sa iyo.”

Hindi niya pinansin ito sa halip ay ipinagpatuloy 
ang pagkain ng kalahating gallon ng ice cream. 
Pareho silang nakasalampak sa sofa ng living room 
nina Deya. At sa hapong iyon ay ang palpak na love 
life niya ang pinupulutan nilang dalawa. 

“Kung ako si Epoy, ipinasok na kita sa malaking 
banga na gawa niya. Bagay ka d’on, eh. Alam mo 
’yon? Halimaw sa Banga? Bakla sa Banga? Pero mas 
bagay sa iyo ’yong Tanga sa Banga!” 

Iniwas niya ang gallon ng ice cream nang 
akmang kukutsarain nito ang kinakain niya. 

“Nakikipag-ayos na nga ako, di ba? Inuunti-
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unti ko na ’yong pag-reach-out sa kanya. Hindi 
naman kasi ito magic Surf na isang banlaw lang, 
sampay agad.”

“Ano? Ang labo mo. Pero hindi effective ’yang 
diskarte mo.” Jema successfully spooned some of 
her chocolate ice cream. “Sinabuyan ka nga ng 
alcohol, eh. Bacteria na bacteria ka sa kanya.”

Itinaktak ni Deya ang gallon ng tunaw na ice 
cream sa kanyang bibig bago binuksan ang isang 
supot ng chichirya. Inisang subo niya ang tatlong 
potato chips at ipinatong ang binti sa center table 
ng kanilang sala. 

“Galit talaga sa akin si Epoy, ano?”
“Nagtanong ka pa! Malamang. Kahit ako 

naman, uy. Pag bigla-biglang umatras ang groom 
ko a few months before ang kasal, talagang 
ipapakulam ko siya. Sisiguraduhin kong mababaog 
siya at pangit ang mapapangasawa niya. In the first 
place, kasalanan mo naman talaga.”

Pinanliitan niya ng mga mata ang kaibigang 
nag-migrate mula sa impyerno. Ngumiti lang ito at 
pasimpleng kinuha mula sa kamay niya ang supot 
ng potato chips. Hinayaan lang niya itong ubusin 
ang paborito nilang junk food. 

Wala sa sariling kinapa niya ang palasingsingan. 
But the white gold engagement ring was not there 
anymore. Deya knew she made a mistake when she 
told Epoy to postpone their wedding. Pero hindi 
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niya iyon pinagsisihan. Kahit sabihin pang iyon ang 
simula ng sigalot nila ni Epoy ay marami namang 
bagay ang nalinaw ng desisyon niyang iyon.

“Ano na, Bes? Miss mo na, ano?” napapangiting 
tanong ni Jema. Mataman pala siya nitong 
pinagmamasdan. “Suyuin mo. Ikaw naman ngayon 
ang manligaw. Mag-effort ka. Tutal, ikaw ang may 
diperensya sa inyo.”

“Natutuwa kang lait-laitin ako, ano?”
“Eh, totoo naman kasi. Para kang tanga. Nasa 

bakuran mo na ’yong pinakamakisig na tandang, 
tinakasan mo pa.”

“Tandang?”
“Ano’ng English ng tandang?”
“Rooster.”
“’Yong isa pa?”
Napakunot ang noo ni Deya. Mayamaya ay 

kidlat sa bilis na naintindihan niya ang tinutukoy 
nito. Sa klase ng pag-iisip nito, paano ba ito naging 
Kindergarten teacher? Baka magkaproblema ang 
kabataang pag-asa ng bayan kung si Jema ang 
magiging unang guro ng mga ito. 

“Puntahan mo si Epoy bukas. Ayusin mo ang 
sinira mo.” Tumayo ito at humarap sa salamin sa 
kanilang sala. “Gumastos ako ng libo dahil d’yan sa 
kasal mo. Nauwi lang sa wala ang pagpapa-rebond 
ko. Next time libre mo na, ha?”

2
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“No!”
Natatarantang binuksan ni Deya ang computer 

na ini-off ni Krisa, ang kasamahan niya sa bagong 
trabaho.

“Magtrabaho ka na muna, Daday. Nauubos 
ang donasyon ng financers sa kapi-Facebook mo.”

“Lunch break ko. May twenty minutes pa 
ako,” sagot niya bago muling ini-scroll down ang 
kanina pa tinitingnan. Kaklase niya noong college 
si Krisa kaya hindi siya nahirapang mangapa sa 
bago niyang trabaho lalo pa’t nasa puso niya ang 
ginagawa. 

Sa lungsod nila ang NGO na iyon kaya hindi 
na siya magpapakabayani sa likod ng telepono at 
computer. Arts and cultural development ang linya. 
She’d always wanted to be an asset for development. 
Lalo na kung direktang makakatulong sa probinsya 
nila. Tunog corny man pero iyon ang adhikain niya 
mula nang tumapak sa kolehiyo. At pitong taon 
matapos niyang makuha ang diploma, ngayon 
lamang niya tutuparin ang isinantabing pangarap. 

“’Yan ba ’yong ex mo?” 
“Hindi pa po kami break,” patuloy si Deya sa 

pagbabasa ng mga comments at posts na naka-tag 
kay Epoy. Kahit tumagal sila ng dalawang taon ay 
hindi nila alam ang Facebook password ng isa’t isa. 

Tingin niya iyon ay dahil may sapat silang 
tiwala sa kanilang relasyon para panghimasukan 
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pa ang social accounts ng isa’t isa. Mukhang 
nananatili naman silang friends, sa Facebook nga 
lang. 

“Pero cancelled ang kasal.”
“Kasama ’yon para ma-spice up ang 

relationship.”
“Huwag ako!” 
Umupo sa tabi niya si Krisa at nakitingin sa 

Facebook news feeds ni Epoy. Deya knew she looked 
desperate and pathetic stalking his account. Pero 
ano ang magagawa niya? Malamig ito sa kanya 
at social media ang isang paraan para malaman 
ang whereabouts ng binata. She clicked the scroll 
button and was taken aback by Epoy’s photo with 
another woman. 

“Ay, ang laki ng hinaharap ni Ateng. Blessed na 
blessed,” tukoy ni Krisa sa babaeng kasama ni Epoy 
sa isang picture. It was dated a month ago and she 
didn’t know the girl. “Jumbo siopao ’yong kanya, 
’te. ’Yong iyo tig-limang pisong siopao lang.” 

Yumuko si Deya para tignan ang sariling 
dibdib. May kaliitan nga ang kanya pero sigurado 
siyang totoo iyon at hindi mapanlinlang. “At least 
kung tatalon ako sa pool, hindi ako lulutang sa 
dami ng foam. Imagine that girl? Salbabida ’ata 
’yong suot niyang bra.” 

Abot-tenga ang ngiti ng babae samantalang 
impit lamang ang ngiti ng binata. Bahagya siyang 
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natawa. Sa isang taon ng friendship nila ni Epoy 
at dalawang taon ng relasyon, alam na niya ang 
bawat galaw ng facial muscles ng binata. Halatang 
napilitan lamang ito na magpakuha ng litrato. She 
was sure of that because Epoy’s smiles in his photos 
with her were wider than their city’s highways. 

Umabot sa isang daan ang nagpuso sa litratong 
iyon. Binalikan ni Deya ang caption ng picture. It 
looked like they were guests in a birthday party. 
At ipinakilala ang mga ito sa isa’t isa ng common 
friend. Ganoon din ang eksena ng una nilang 
pagkikita ni Epoy. Ano iyon? Repeat performance 
with someone else?

“Kabahan ka na, Deya,” natatawang babala 
ni Krisa. 

Gigil niyang pinindot ang log out nang 
dumating ang boss nila para i-address ang project 
plans ng kanilang opisina. Bagaman nasa gitna 
ng meeting, ang binata pa rin ang laman ng 
isip niya. Oo, aminado siyang deserve niya ang 
pakikitungo sa kanya ni Epoy. Halos mag-suffer 
na siya sa hypothermia sa lamig ng treatment nito 
sa kanya. Pero kaya naman sigurong tunawin ng 
pagmamahal niya ang bumalot na yelo sa puso 
nito. 

At kahit itulak pa siya ni Epoy palayo, hindi siya 
lalayo. The six months away from him was enough 
to put some sense into her. Sa pagkakataong ito, 
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hindi na niya bibitawan pa ang binata.
“Any idea?” 
Agad wumagayway ang kanyang kamay sa ere. 

Napako kay Deya ang atensyon ng kanyang boss 
at mga katrabaho.

“What about indigenous people and pottery?” 

2
“Kausapin mo si Boss.” 
Napakamot si Deya sa ulo. Muli niyang kinuha 

ang atensyon ni Bert, pero patuloy lang ito sa 
pagre-record ng sales sa log book ng Eleona Pottery. 
Nangalumbaba siya sa harap ng mesa nito. 

“Eh, wala nga rito ’yong amo mo.”
“Nasa likod, nag-i-inventory ng raw materials. 

Bakit hindi mo puntahan? Alam mo naman ang 
daan, eh.” Umangat ang tingin nito sa kanya at 
natatawang umiling-iling. “Takot ka, ’no?”

Lumabi siya. Hindi sa takot si Deya, nag-
aalinlangan lang siyang magpakita sa binata. “Bad 
mood siya?”

“Hindi naman. Pumasok ka na sa loob, Deya. 
Ligawan mo.” Luminga-linga si Bert sa paligid ng 
shop. 

Napagaya rin siya sa ginawa ng kaliwang-
kamay ni Epoy bago ibinalik ang tingin dito. 

Nang masigurong walang ibang makaririnig 
sa kanila ay inilapit nito ang mukha sa kanya. 
“Mas sumigla si Epoy simula n’ong nagpakita ka. 
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Ipagpatuloy mo ’yan, ha? Nang magka-bonus kami 
sa katapusan.” 

Lumapad ang ngiti ni Deya. Ibig sabihin ba 
niyon ay lumalambot na ang puso ng binata? Unti-
unti na bang nawawala ang inis ni Epoy sa kanya? 
If that was the case, she would have her man back 
easier if not sooner than she expected. Pero posible 
ba iyon? Puro pang-iiwas nga ang natatanggap niya 
mula kay Epoy. Pero kung iba ang napapansin ni 
Bert sa binata, maaaring unti-unti nang umaayon 
sa kanya ang tadhana.

Naka-plaster pa rin ang ngiti sa mga labi ni 
Deya nang makarating siya sa bodega ng pottery 
shop. She had been there… noon. Naabutan niya si 
Epoy na nakatayo sa harap ng mga estante habang 
sinusuri ang dala nitong mga papel. 

“Epoy.” 
Her man turned to her. She was greeted by 

the most handsome face she’d ever set eyes on. 
The very face she wanted to wake up to each and 
every morning of her married life. And she’d do 
whatever it would take to win him back. Kung alam 
lang ni Epoy kung gaano niya na-miss ang mga 
ngiti nito. And those lips of his. Nadama niya ang 
pag-iinit ng kanyang mga pisngi. 

“Ano’ng ginagawa mo rito?” 
“Business.” Magiliw niyang iniabot ang dalang 

folder sa binata. 
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Ilang segundo muna nitong tiningnan ang 
folder bago kunot-noong binuksan iyon at binasa 
ang kanilang project proposal. Pinagmasdan niya 
ang nobyo—iniisip niya kung tama bang iyon pa 
rin ang turing niya rito—habang nagbabasa ito. 
Bagay na bagay rito ang malalago nitong kilay at 
patubong bigote. Alam ni Epoy na gusto niya iyon 
sa lalaki, lalo na rito.  Nakakadagdag kasi iyon sa 
pagkalalaki ni Epoy. Hindi niya maalis ang tingin 
dito. Naengkanto yata siya.

“Gagamitin n’yo ang shop for promoting 
tourism?” 

“Sort of. Sining ang pottery at ang pagkakaalam 
ko descendants ng mga katutubo ’yong karamihan 
sa tauhan mo. ’Tapos ang raw materials na 
ginagamit n’yo, eh, mula sa mga katutubo. Matagal 
na nilang pinagkakakitaan ’yon. See? Two birds in 
one stone. Parehong napo-promote ang tourism 
at art.”

She knew quite a lot about Epoy’s business. 
Kung pwede lang ay mag-a-apply siya bilang 
sekretarya ng binata. 

Ilang segundo itong tahimik bago muling 
nagsalita. “What’s the catch?” 

Napangiti si Deya. Nariringgan niya ng interest 
ang tono nito. Madadaan naman pala ito sa 
usaping negosyo imbes na sa personalan. Pwede 
niyang simulan doon. Career and love life. 
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“We promote tourism and art via your pottery 
shop. Kapag pumatok, mag-e-expand ang family 
business ninyo. Magbubukas ’yon ng opportunities 
not only locally. Baka maging international pa.” 

Mataman siyang pinagmasdan ni Epoy. Hayun 
na naman ang tingin nitong nagpapakilig sa kanya 
kahit noon pa! Pakiramdam niya ay siya lamang 
ang nakikita nito nang mga sandaling iyon dahil 
hindi man lamang kumukurap ang binata.   

“Tara sa office.”
Sinundan ni Deya si Epoy. She was three steps 

behind him which gave her the perfect viewing 
position to ogle his behind. Inggit na inggit siya 
sa pang-upo ng binata. Kahit naka-jeans ito ay 
pansinin ang pagkakaumbok ng butt nito. Minsan 
na rin niyang nasabi sa lalaki ang tungkol doon na 
tinawanan lamang nito. 

 “Anong eksaktong plano ninyo? Walang 
malinaw na nakasulat dito sa proposal.” 

 “Initial proposal pa lang kasi ’yan. You can 
provide your schedule so we can arrange a meeting. 
At kakailanganin ko pa ng supporting details para 
ma-materialize ang plans. Well, kung hindi mo 
napapansin kulang ng exposure sa tourism ang—”

“I know. Ilang beses mo nang inulit-ulit ’yan 
noon.” 

Natahimik siya sa tinuran nito. Tila may mga 
salita siyang nanatili rito. And that made her smile. 
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Bakit hindi? Sigurado siyang may mga prinsipyo 
at ideya siyang natatak dito. And she liked the 
thought that Epoy listened to her views and ideas, 
kahit gaano pa iyon kababaw.

“Doon papasok ang Eleona Pottery. It’s the 
leading pottery shop here in our province. Plus, 
existing na ito mula pa noong 1950s.” Inilapit ni 
Deya ang sarili sa office table ni Epoy. Unti-unting 
tumataas ang excitement niya at hindi na niya 
iyon maitago. “At tulad ng sinabi ko kanina, dahil 
may mga empleyado kang katutubo, naipapasa 
ang kaalaman nila sa sining sa pamamagitan ng 
pottery. Since ito ay for tourism, malaki ang chance 
na mapansin at magkaroon ng kliyente mula sa 
ibang regions o foreign country ang shop. Mag-
e-expand ang business, dadami ang kliyente at 
lalaki ang kita.”

“Kung mangyayari ’yan, tataas ang demand. Sa 
tingin mo ba kakayanin ng supply at manpower ng 
shop ang demand?” 

“Ang sabi mo noon gusto mong magbukas ng 
bagong branch. This is your chance.” Nagtitigan 
sila ng binata. She saw him smirk. Natatandaan 
din niya ang mga sinabi nito.

At hindi lang ilang beses nitong nabanggit sa 
kanya noon ang mga plano nito ukol sa negosyo. 

“Kung sasagot ako ng oo, paano n’yo sisimulan 
’to?”



28 Win Him Back

indi magkamayaw ang mga tao sa bazaar. 
Katatapos lamang i-launch ang kanilang 
successful project. Hindi lamang ang 
pottery shop nina Epoy ang naroroon 

kundi maging ang ilan pang local shops na 
tumutugma sa tema ng kanilang proyekto. Hindi 
na siya nagulat nang maraming tao ang tumitingin 
sa pwesto ng Eleona Pottery. Appealing at ethnic 
na ethnic ang pagkaka-design ng shop kaya 
hindi na nagtaka si Deya na maraming tao ang 
naeenggangyong maglabas-masok doon. 

“Mabenta kayo, ah.” 
“Siyempre. Si Rosing ang nag-ayos ng pwesto 

namin dito. Iba talaga pag may babae sa grupo, 
organized,” saad ni Bert.

H

Chapter
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Nabalitaan niyang ito ang naatasan ni Epoy na 
mag-manage ng pwesto ng shop sa bazaar. Come 
to think of it, Bert knew the business as much as 
Epoy did.

Nakangiting napako ang tingin niya sa 
dalagitang si Rosing. Ito ang nagmamaniobra ng 
potter’s wheel. Nagpa-part-time ito kina Epoy mula 
nang nasa grade school ito. Nang makatapos ay 
nag-offer si Epoy na paaaralin sa Seniro High ang 
dalagita. Hindi na iyon tungkulin ng binata pero 
ginawa pa rin nito. 

Maybe that was one of the reasons why 
she couldn’t let the man go. Dahil sa likod ng 
pinapakita nitong lamig ay may malambot itong 
puso.

“May nagbago ’ata sa iyo, ’te Deya,” bati ni 
Rosing sa kanya.

“Humaba ba ang buhok ko?” Deya flipped her 
hair. “Pasuklay nga.”

“Kahit mag-toothbrush ka pa ng putik, Deya, 
mukhang di ka pa rin mapapansin ni Boss.” 

Sinundan niya ng tingin ang direksyong 
tinitingnan ni Bert. She saw Epoy talking to a 
woman. It was not the same woman she saw on his 
Facebook wall. Nakangiting nakikipagkwentuhan 
ang binata sa babaeng kasama nito. Ilang babae ba 
ang umaali-aligid dito at tila hindi ito nauubusan? 
“Sino ’yon?”
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“Bago ko lang nakita ’yan.”
Automatic na napalis ang ngiti sa kanyang 

labi. Sino naman kaya ang babaeng kasama nito? 
He was not like that before. Kahit maraming 
nakakapansin sa gandang-lalaki nito ay hindi ito 
nagpapakita ng interes sa mga nagpapapansin dito. 

Siyempre, siguro dahil iyon sa in a relationship 
sila. Pero iba na yata ang sitwasyon ngayon, malabo. 

Baka nabalitaan ng mga babaeng ito na 
kanselado ang kasal nila ng binata kaya pinutakti 
agad ito ng mga hitad. Pitong buwan pa lang naman 
ang lumipas pero agad itong nakahanap ng bago 
samantalang heto siya, umaasang magagawan pa 
niya ng paraan ang nasira. 

“Sayang ang effort mong mag-dress.” 
Lalong nalukot ang mukha ni Deya sa sinabi 

ni Bert. Gumastos pa siya ng isang libong piso para 
lang bilhin ang black cocktail dress na suot nang 
gabing iyon. Nag-abala pa siyang mag-lipstick at 
magpulbos para magmukha siyang kaaya-aya, pero 
parang wala iyong epekto kay Epoy.

With a forced smile, she turned to face Bert. 
Kung tutuusin ay wala silang matinong closure ni 
Epoy kaya technically, may ‘sila’ pa rin. 

“Ano ka ngayon? Kabado ka?”
“Pagsabihan mo ’yang amo mo, ah. Hindi ko 

gusto ’yang nakikita ko,” she said in a low tone. 
Pero may mga salitang kumontra sa kanya. At 
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kaboses pa iyon ng kaibigan niyang si Jema. 
Wala ka nang karapatan, Bes. Ikaw ang unang 

umayaw. Magdusa ka ngayon.
Inagaw niya ang water bottle na hawak ni Bert 

at tinungga iyon. Pakiramdam niya ay init na init 
siya. Pati init ay umaakyat sa ulo niya. 

“Ano’ng status ng shop?” 
Napatiim-bagang si Deya. Ngayong tapos na 

itong makipaglandian sa kung sinong anak ng 
gubat ay babalik na ito sa negosyo nito. Aba, ayos 
din, ah! Mas priority pa nito ang paglalandi nito.

“Ayos, Boss. Marami nang benta. Marami nga 
ring gustong magpa-customize. Opening pa lang 
’to, ah. Paano pa kaya sa mga susunod na araw?”

“Epoy.” Buo ang boses at loob na hinarap 
ni Deya ang binata. With his towering height, 
nakayuko lamang ito sa kanya. Kung makatingin 
ito ay tila pagkaliit-liit niyang tao. It only fueled 
her annoyance.

“Sino ’yon?”
“Sino?”
“’Yon. ’Yong babae.” 
Nagdikit ang mga kilay ng binata. Hindi naman 

niya mapigilan ang sariling bibig. Sa tagal nilang 
magkakilala ay alam na nito ang ibig sabihin ng 
tono niya. Deya knew she was crossing the line but 
she was pissed off. Kahit kapatid niyang si Leira 
ay hindi siya binabangga sa tuwing nasa ganitong 
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mood siya. At alam iyon ni Epoy.
“Kakilala ko.”
“Oo nga, eh. Ang sarap nga ng ngiti mo kanina. 

Close kayo?” Pilit siyang ngumiti. 
“Wala ka na d’on.”
Humarap ito kay Bert na noon ay parang 

natutuwa pang nanonood sa kanila. Naniningkit 
man ang kanyang mga mata sa asar ay naaninag 
pa rin niya ang pag-abot ni Epoy ng susi kay Bert.

“Ikaw na’ng bahalang maghatid kay Rosing. At 
saka may mga gamit tayo d’yan na dapat ibalik sa 
main branch. Dalawang pottery wheel lang ang 
iiwan, ’yong isa ibalik sa main. Ikaw na’ng bahala 
rito, Bert, mauna na ako.” 

Tumango ito sa direksyon niya at naglakad na 
palabas ng bazaar.

Bumuga si  Deya ng hangin,  pinipilit 
pakalmahin ang sarili. Sa sitwasyon nila ay 
siguradong siya ang talo. Walang magagawa ang 
pagmamaldita niya.

“Ligawan mo nga kasi,” nakangising bulong 
ni Bert.

Lalong kumunot ang noo ni Deya. Parang 
narinig na rin niya iyon nang ilang beses mula sa 
ibang tao. Well, courting him was not a bad idea. 
May valid reason naman siya. And if that’s what 
it would take to have Epoy back in her life, then 
she’d do it. Gladly. 
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2
“Ano’ng ginagawa mo rito?” 
“Bakit ’yan lagi ang bungad mo sa akin? 

Pwede ba next time ‘Hi’ naman? O kaya ‘Uy, Deya, 
kumusta?’”

“Uy, Deya, kumusta?” 
Natigilan siya. Hindi niya inaasahang sasabihin 

iyon ni Epoy. Well, may ganoon itong ugali pero 
hindi niya ini-expect na babalik agad ang dating 
Epoy na kilala niya. But before she knew it, she 
was smiling already.

“Bumalik ka na sa loob, project n’yo ’yon, di 
ba?”

 Lumingon si Deya sa pinanggalingang bazaar. 
Sa distansya nila ay mukhang mga bubuyog na 
nagpapalipat-lipat ng bulaklak ang mga taong 
dumadayo sa booths. Pangalawang araw na iyon 
pero hindi pa rin nababawasan ang dami ng mga 
bumibisita.

“Nasa labas na nga ako, papapasukin mo pa 
ako?” Napansin niyang pinunasan ng binata ng 
panyo nito ang pawisang noo. Daig pa nito ang 
babae sa madalas na pagdadala ng panyo. 

Inilabas ni Deya ang dalang pamaypay mula 
sa kanyang shoulder bag at sinimulang paypayan 
ang katabing lalaki—tulad ng ginagawa nito noon 
lalo na tuwing sabay silang nagsisimba. Agad itong 
nakakahanap ng pwedeng ipaypay sa kanya. 
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“Mainit?” She smiled sweetly at him, like how 
he used to smile at her. Used to.

Kunot-noong napatigil ito sa pagpupunas ng 
pawis. Naisip din kaya nito ang naisip niya?

“D’yan ka muna.” Sapilitang pinaupo ni Deya 
si Epoy sa kalapit na bench. Kinuha niya ang 
bimpo sa bag at inilagay iyon sa pawisang likod 
ng binata.

“Anong—”
Hinampas niya ang kamay nitong umaabot 

sa kamay niya. “Huwag kang magulo. Ganito rin 
naman ang ginagawa mo sa akin noon kapag nagja-
jogging tayo sa plaza.”

Napalis ang ngiti ni Deya nang sapilitang 
tanggalin nito ang inilagay niyang bimpo. Ito na 
mismo ang nagbalik niyon sa loob ng bag niya 
bago ito tumalikod.

“Poy.” Hinila niya ang braso nito at ipinihit 
ito paharap sa kanya. Bumuntong-hininga siya, 
humihingi ng lakas mula sa maitim na hangin na 
ini-emit ng jeepney na dumadaan di kalayuan sa 
kanila. 

“Poy, alam ko namang asar ka sa akin dahil sa 
nangyari. Pero pwede pa naman, di ba? Let’s go 
back to how we used to be. Alam kong mahirap 
ibalik ’yong dati pero hindi naman malabo.”

“Ano ba’ng gusto mo?”
“Ikaw.” 
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“Hindi na tayo high school. Deretsahin mo 
ako, Deya.”

“I want you back.”
Dumilim ang mukha ng binata. Maging ang 

mga bagang nito ay nagtagis. Hindi yata nito 
nagustuhan ang sinabi niya. Biglang nanlamig si 
Deya. 

“Bakit ngayon mo pa naisip ’yan? Umayaw ka 
na, di ba?”

“Magulo ang isip ko noon, Epoy. Parang ang 
bilis kasi. Hindi ako nakapaghanda—”

“We were together for two years. And we’ve 
known each other for almost three. Ano’ng mabilis 
d’on? At nasa tamang edad na tayo. Um-oo ka sa 
marriage proposal ko, then after three months 
of preparation, umatras ka. Ano’ng ikinatatakot 
mo, Deya? Hindi kita lolokohin, seryoso ako. I’m 
already thirty one years old, I’m more than ready 
to settle down.” 

“Alam ko. Pero nasa akin ang problema, Poy. 
Alam kong alam mo ’yon. Wala akong oras sa iyo. 
Masyado na akong nakulong sa trabaho. Alam 
mong gusto kong makapag-ipon para may share 
din ako sa gastusin sa kasal. Hindi naman pwedeng 
ikaw lahat ang aako n’on. ”

“Narinig mo ba akong nagreklamo? Wala 
akong problema kahit bihira lang tayong magkita, 
Deya. Naiintindihan ko ’yon. Naiintindihan kong 
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naka-focus ka sa trabaho dahil tumutulong ka sa 
pagpapaaral kay Leira. And I admire you for that. 
At kung financial man ang iniisip mo, kayang-kaya 
kitang buhayin, Deya. We could have talked it out. 
But you left me.”

“It’s not my intention, Poy. Postponement lang 
naman ang plano ko, but—”

“But you left me.” 
Nanlabo ang mga mata ni Deya nang maalala 

ang gabing nagtulak sa kanya para umalis. 
“Bumalik naman ako, after a few weeks, Poy. 

Pero bakit nakikipaghalikan ka na sa iba? Kahit 
may mga pagkukulang ako, Poy, nasasaktan din 
ako. And that was one of the reasons why I Ieft. 
Masyadong masakit para sa akin, eh. Not to mention 
stressed at burned out na ako sa trabahong hindi 
ko gusto. Kailangan kong huminga, sa trabaho at 
sa iyo.” Bakas ang pagkagulat sa mukha ng binata. 

Pinalis ni Deya ang luhang tumulo sa pisngi 
niya. Akala niya ay nabawasan na ang sakit dahil 
sa nagdaang mga buwan. Pero hindi pa pala.  

“Leaving you was a mistake. But I never 
regretted that. Alam mo kung bakit? Kasi nauntog 
ako. Hindi ko kailangan ng explanation mo sa 
nakita ko. At wala na akong pakialam kung sino 
ang babaeng ’yon. It doesn’t matter now.” Lumapit 
siya sa binata at hinawakan ang mukha nito. “Hindi 
nga siguro kita kailangan, Epoy. Pero mahal kita. 



My Special Valentine 37

And I’ll do whatever it takes to win you back.”
Marahan nitong tinanggal ang kanyang mga 

kamay sa magkabila nitong pisngi. “Huwag ka 
nang umasa, Deya.”

Naglakad ito palayo sa kanya. Parang may 
batong dumagan sa dibdib ni Deya. 

Sisiguraduhin niyang mababawi niya ito. 
She couldn’t bear to see her man with someone 

else…again. Desperado na siya.
“Epoy, babawiin kita.” 
Huminto si Epoy sa paglalakad at bahagyang 

lumingon sa kanya. Kahit medyo nanlalabo 
ang paningin ay naaaninag pa rin ni Deya ang 
ilang mga taong nanonood sa eksena nila. May 
nagbubulungan pa. 

She just stood there while watching her man 
walk away. 

Buo na ang plano niya. Sigurado na siya, wala 
nang bawian. 

She didn’t care about what other people would 
say. Kahit multuhin pa siya ng konserbatibo niyang 
ama ay itutuloy pa rin niya ang balak. 

Epoy was worth it.

2
Lumapit si Deya kay Epoy. Nakatalikod ito 

sa kanya habang may kausap sa telepono kaya 
naka-display sa harap niya ang malapad na balikat 
ng binata. Noon pa man ay hibang na hibang na 
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siya sa mga balikat nito. Masculine na masculine, 
tipong hindi na kailangan pang i-enhance dahil 
panggigigilan na ng mga bakla at Eba ang mga 
balikat nitong pwede yatang sandigan ng poste 
ng Meralco. 

“Hey, Epoy.”
“Ano’ng ginagawa mo rito?”
“Favorite line mo na ’yan, ano?” 
Napangiti siya nang kumunot ang noo nito. 

Inabot niya ang mukha ng binata at pinadaan ang 
kanyang mga hinlalaki sa magkabilaang kilay nito 
para umunat ang mga iyon at bumalik sa dating 
ayos. Marahang ibinaba ni Epoy ang mga kamay 
niya. 

“Uy, tsansing!” tukoy ni Deya sa kamay nitong 
nakahawak pa rin sa kanyang palad. Pinanliitan 
lamang siya nito ng mga mata. “Tapos ka nang 
mag-check ng branch?” tanong niya rito.

Pang-isang linggo na ng bazaar at gabi-gabi 
ay inaalam nito ang sales ng dalawang branch ng 
family business ng mga ito. Hands-on na boss si 
Epoy, kahit noon ay ganoon ito. Mas lumala pa nga 
yata ito ngayon. Dahil kahit ipinaubaya nito ang 
branch sa kamay ng pinagkakatiwalaan nitong si 
Bert ay patuloy pa rin ang pagbalik-balik nito sa 
bazaar branch ng Eleona Pottery.

“Oo.”
“Paalis ka na?”
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“Oo.”
“Ihatid na kita.”
“O…ano?”
Kinagat ni Deya ang ibabang labi para 

mapigilan ang sarili sa pagtawa. Nakataas ang 
isang kilay nito, isa iyon sa mga talent nitong hindi 
niya matukoy kung kaninong ninuno namana. 

“Ihahatid na kita. Gabi na, o. Baka mapahamak 
ka pa sa daan. Pogi mo pa naman.” 

“Deya, ginagago mo ba ako?” 
“Hindi.” Kinuha niya ang blue baseball cap 

mula sa loob ng bag. Si Epoy ang original na may 
ari niyon, napunta lang sa kanya noong inabot sila 
ng ambon noon—noong maayos pa ang relasyon 
nila. “Lahat ng sinabi ko, totoo. Kaya n’ong sinabi 
kong babawiin at liligawan kita, seryoso ako. 
Besides, wala ka rin namang magagawa. Kahit 
itulak mo ako, lalapit at lalapit pa rin ako. O, ayan. 
Baka mahamugan ka.”

Tumingkayad siya para ipatong sa ulo nito ang 
sombrero. Siguro ay binili nito iyon dahil bagay 
rito. It complemented his olive skin. Pero kahit ano 
naman kasi ang ipasuot kay Epoy ay angat pa rin 
ang kagwapuhan nito. Kahit siguro birthday hat 
at paper plate lang ang nakatakip ay babagay rito. 

“Deya, magmumukha ka lang tanga.”
“Kahit magmukha pa akong dobleng tanga, 

at least gusto ko ang ginagawa ko. Hindi dahil sa 



40 Win Him Back

kailangan ko, pero dahil gusto ko.” 
 Naihilamos ni Epoy ang mga palad sa mukha 

nito.
Yes, Epoy can’t stop her. “Hatid na kita?” Kunot-

noong tumingin ito sa kanya. “Naaalala mo dati? 
Ikaw ang nagsusundo at naghahatid sa akin sa 
trabaho bago ako lumipat ng office site. This time 
ako naman ang maghahatid sa iyo pauwi.”

“Wala kang sasakyan.”
“May service ako.” Sinenyasan niya si Mang 

Ipe, ang tricycle driver na kapit-bahay nila. Agad 
namang tumalima ang matanda sa kanilang 
direksyon nang makita siyang sumesensyas. 
“Huwag ka mag-alala, libre ko ’to. ’Tapos isipin 
mo lahat ng good memories natin together. Para 
naman maalala mo ring mahal mo ako.”

Hindi ito umimik kaya nagpatuloy siya habang 
hila ito para salubungin ang tinawag na tricycle. 
“Ganito naman tayo noon, di ba? Kahit anong 
oras, mapa-alas siete man, alas doce o alas kwatro 
ng madaling-araw eh gumo-gora ka pa rin para 
ihatid ako sa trabaho. At kahit isang beses hindi 
ka nagreklamo. So ano’ng idadahilan ko para hindi 
ka ihatid? Besides, nanliligaw ako.”

Bumuntong-hininga si Epoy. Tila senyales ng 
pagsuko nito. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Deya. 
Wala nang atrasan ’to!


