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ko si Wena. 17 years old, out of school youth, 
laking Tondo. Bata pa lang ako, laman na ako ng 
mga riot at rambol kaya hindi na bago sa akin 

ang away, gulo, at basag-ulo kahit pa babae ako. Nag-
e-enjoy naman ako. Kakaibang thrill ang ibinibigay ng 
pakikipaglaban sa akin, eh. Parang hinahanap-hanap 
na ng katawan ko iyong bakbakan.

Katulad na lang ngayon. May kaengkwentro 
akong limang lalaki. Nakapikunan ko sila sa bilyaran. 
Ang iingay, eh. Mga nakainom at nanggugulo na sa 
ibang lamesa. Ang yayabang porke mga miyembro 
ng kilalang gang dito sa lugar namin. Hindi na ako 
nakapagpigil. 

Dahil mga basagulero at basagulero kami, we 
don’t settle things by talking. Hamon agad at bakbakan 
sa likod ng establishment. Walang babae-babae doon, 
laban kung laban. 
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Hindi naman sila umubra sa akin. Kinaya ko 

mag-isa iyong lima kaso nakatakbo ’yung isa at 
nakapagtawag ng resbak. 

Nagdatingan agad ’yung mga kasamahan nila 
sa gang. Ang dami nila! Sabay-sabay sumugod at 
umatake. May dala pang baseball bat at dos por dos 
’yung ilan sa kanila. Nasasalag at naka-counter ko 
naman ’yung ibang atake pero may mga tumatama 
pa rin talaga. 

Kung di ka sanay sa sakit at hindi kusang nagre-
react ang katawan mo para lumaban, di ka tatagal dito. 
Mabuti na lang, bata pa lang ako exposed na ako sa 
ganitong environment. Marami na akong nakaharap 
na mas marami at mas malalakas kaysa rito. Sanay na 
ang katawan ko sa sakit at natural na sa ’kin ang mga 
galaw sa pakikipaglaban. Anak ako ng dating hari ng 
basag-ulo dito sa lugar namin, eh. Well trained yata ito. 

Pero kahit gaano pa ako kagaling, tao pa rin ako… 
may limitasyon. Sandali pa ay nakaramdam na ako 
ng pagod. Nakakarami na ako pero parang hindi sila 
nauubos. Oras na para sumibat. Mapupuruhan ako 
kapag nagtagal pa ako dito. 

Sa pakikipaglaban kasi, hindi puro lakas lang. 
Dapat may utak ka rin. Dapat alam mo kung hanggang 
saan lang ang kaya mo. Dapat alam mo kung kailan 
ka dapat tumigil, tumakas o sumuko. Strategic retreat 
ang tawag d’on. Hindi iyon kabawasan ng tapang at 
lakas. Kaya ko naman sila kaso hindi sabay-sabay. 
Isa-isa lang dapat. Kaso sa pelikula lang nangyayari 
iyong ganoon.

Ibinigay ko na lang ’yung final blow ko sa lider ng 
gang nila pagkatapos ay tumakbo na ako patakas. May 
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ilang humabol. Sana lang hindi na nila ako maabutan. 
Inilaan ko na lahat ng natitira kong lakas sa pagtakbo; 
iyong pinakamabilis ko na talaga. 

Wala na akong pakialam sa nadadaanan ko. 
Nalulusot na ’yung paa ko sa kung saan-saan, kung 
anu-ano na ang nababangga at naaapakan ko, tuloy 
lang sa pagtakbo. Hangga’t hindi ako nakakatakas 
nang tuluyan, hindi ako pwedeng huminto.

Huling kanto na nilikuan ko, may nabangga pa 
akong lalaki. Muntik na akong ma-out of balance. 
Aish. Di kasi tumitingin sa dinadaanan. Tumuloy lang 
ako sa pagtakbo. 

Sandali pa ay nasaid ko na iyong stamina ko; di 
ko na kayang tumakbo. Mukhang wala naman nang 
nakasunod sa akin. Buti na lang. Sakto, may malapit 
na waiting shed. Doon na ako naupo at nagpahinga. 

Sa sobrang layo at bilis ng tinakbo ko, mahaba-
habang pahinga ito. Di ko na maigalaw ang mga binti 
ko. Di naman na nakapagtataka. Injury galing sa away 
’tapos pagod pa sa pagtakbo. Mayamaya ko pa ulit 
magagamit ’tong mga binti ko. Buti na lang talaga, 
walang nakasunod sa akin. Kahit doon muna ako 
hanggang sa maging okay ako. 

Kahit ang sakit ng buong katawan ko, iba ang 
sayang nararamdaman ko. Nakailan ba ako kanina? 
Na-break ko ba ’yung record kong 57 na naitumba 
sa loob ng thirty minutes? Mukhang lalo akong 
gumagaling, ah. Nakaka-proud talaga.

Ngumingiti pa ako mag-isa habang nagpapahinga 
nang biglang may dumating na lalaki. Nako! Nasundan 
ako. Tumayo agad ako at ihinanda ang sarili sa isa na 
namang bakbakan.
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“Ano? Laban pa? Sige lang, kaya ko pa!” sambit ko.
“Hin… Hindi ako lalaban. Ba.. babawiin ko lang 

’yung cellphone ko. May mahalagang tawag kasi akong 
hinihintay galing sa trabaho. After n’on, kahit sa ’yo 
na ’yun. Pati wallet ko pa. Akin na… please!” sabi ng 
lalaki na parang takot na takot pa. 

Di daw siya lalaban? Tiningnan ko siya nang maigi. 
Mukhang hindi nga siya kasama ng mga nakalaban 
ko kanina. Wala siyang mga sugat, eh. Saka di ko siya 
nakikita sa mga riot. Bago ba siya? Pero wala sa itsura 
niya na palaban siya, eh. 

Teka lang… anong cellphone ang sinasabi nito? 
Palaaway ako pero hindi magnanakaw.

“Anong cellphone? Bakit sa ’kin mo hinahanap eh, 
hindi naman tayo magkakilala?” sagot ko sa kanya.

“’Wag mo nang itanggi. Ilabas mo na bago pa 
ako tumawag ng pulis! Ang galing din ng style mo 
ha. Kunwari babanggain, ’yon pala dudukutan na. 
’Tapos, tatakbo para tumakas. Ang galing. Ang galing! 
Sasagutin ko lang ’yung tawag please. Mahalaga ’yon 
sobra,” paliwanag niya. 

Babanggain? Tatakbo? Ah. Natatandaan ko na. 
Siya ’yung nabangga ko kanina sa kanto. 

Biglang kumunot ang noo ko.
“Loko ka, ah! Pinagbibintangan mo ’ko? Mukha 

ba akong mandurukot? Naghahamon ka ba ng away? 
Sige, kapkapan mo ’ko! Pag wala kang nakita, patay ka 
sa aking lintik ka,” sagot ko. Tch. Kahit anong kapkap 
ang gawin niya, wala siyang makukuha sa akin. Wala 
naman kasi talaga akong kinuha, eh. 

Nanlaki ang mga mata niya na bumaling sa ibang 
direksyon. Parang nahihiya ito na ewan.
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“Ha? Kapkap? Babae ka, eh. Ilabas mo na lang 

nang kusa!” sagot niya. 
Natigilan ako saglit bago natawa. Seryoso ba sya? 

Nahiya pa, eh ininsulto niya na rin naman ako dahil 
sa bintang niya. Di pa ako tapos tumawa nang biglang 
may tumunog mula sa bag niya. Dinukot niya; iyong 
cellphone niya pala. 

Napatingin siya sa akin. Tingin na parang 
sinasabing, ‘Patay… pinagbintangan ko siya eh nandito 
lang pala ’yung phone ko.’ 

Nag-smirk naman ako sa kanya. Sinagot niya 
ang tawag sa telepono saka dahan-dahang naglakad 
palayo. Syempre ako, di pumayag na ganoon na lang 
iyon. Pagkatapos akong pagbintangan, wala na lang 
’yon? Hell no!

“Siguradong-sigurado ka sa ibinibintang mo sa 
akin ’tapos, nandyan lang pala sa bag mo. Mandurukot 
pala ako ah, patay ka sa akin!” sambit ko. 

Bigla naman niyang binilisan ang paglakad; 
halos patakbo na. Lumingon-lingon pa siya sa akin, 
tinitingnan kung hahabulin ko siya. Susundan ko nga 
sana siya kaso ilang hakbang pa lang palayo sa waiting 
shed ay napaupo na ako sa kalsada. 

Hindi pa bumabalik ’yung lakas ng mga binti ko. 
Sandali pa lang napapahinga, eh. Idagdag pa ’yung 
sakit ng mga sugat ko. Noong makitang na-out of 
balance ako, lumapit siya agad at binuhat ako.

“Ya! Alalayan mo lang ako, ’wag mo ’kong 
buhatin!” saway ko pa pero wala na talaga akong lakas 
para manlaban pa. 

Iniupo niya ako sa bench sa waiting shed.
“Oo na, sorry na. Lahat naman nagkakamali, di 
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ba?” depensa pa ng estranghero. 

Aish! Kakagigil. Sarap batukan. Nako talaga! 
Pasalamat siya’t naisipan niyang bumalik para 
tulungan ako. Kung hindi, ha-hunting-in ko talaga siya 
pag gumaling na ako. 

Di pa ako nakakasagot, nagsalita na ulit siya. 
“Teka! Ano ba’ng nangyari sa ’yo? Bakit ang dami 
mong sugat? Nagdudugo pa,” tanong niya habang 
tinitingnan ang mga sugat sa braso at binti ko.

“Wala. Sige na. Kwits na tayo. Umuwi ka na bago 
pa magbago ang isip ko,” sagot ko na lang. Nag-uusisa 
na siya. Wala ako sa mood magkwento. 

Pero hindi naman siya nakinig sa akin; di umaalis, 
ang kulit! Kokonyatan ko na talaga ’to. Sa halip na 
umalis ay binuksan niya ang kanyang bag, naglabas 
ng box saka nagsimulang ikut-ikutin ang braso ko para 
tingnan kung saan ako may mga sugat.

“Aray! Ano ba?! ’Wag mong galawin, tinamaan 
’yan ng baseball bat kanina! Ack! Ikaw ang tatamaan 
sa akin, eh!” reklamo ko. 

Seryoso naman niyang tinitingnan ang mga sugat 
ko. Nagtaka ako kung bakit, hanggang sa mula sa box 
galing sa bag niya ay naglabas na siya ng Betadine, 
bulak, Band Aid at benda.

“Oy! Ano’ng ginagawa mo?! Bakit naglalabas ka 
na ng mga paraphernalia mo? Sinabi nang umuwi ka 
na, eh!” saway ko pa pero di pa rin siya nagpaawat.

“Ayoko. Hayaan mo muna akong gamutin ka. Bawi 
ko na kasi pinagbintangan kita.” Seryoso siya noong 
sinabi iyon kaya hinayaan ko na siya. 

Habang ginagamot niya ako, di ko maiwasang 
hindi ikumpara ang balat ko sa balat niya. Ako ang 
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babae sa ’ming dalawa pero mas makinis pa ang balat 
niya kaysa sa akin. Ang linis niya sa katawan. Wala 
siyang kasugat-sugat. 

Di ako naiinggit ha. Proud ako sa mga peklat at 
sugat ko; bakas ’to ng record ko. Kasing-dami nito 
’yung bilang ng mga nakalaban at natalo ko. Mas 
malaki ang sugat, mas malakas na nakalaban. Mas 
maraming peklat, mas magaling sa labanan!

Habang ginagamot ako ng lalaki, salita siya nang 
salita. Wala naman akong itinatanong pero nagsimula 
na siyang magkwento. Ang sarap saguting wala akong 
pake. Tch.

“Ako nga pala si Marvin. Nurse sa hospital sa 
bayan. Taga-dyan lang ako sa kabilang kalsada. Lagi 
akong napapadaan dito pero ngayon lang kita nakita. 
Taga-dito ka rin ba? Ano’ng pangalan mo?” usisa niya. 

Labag man sa loob ay kunot-noo na akong 
sumagot. Awkward kasi kung di man lang kami 
nagkikibuan.

“Wena. Taga-dyan lang din,” sagot ko. Tipid na 
tipid ’yan. 

Marami pa siyang ikinuwento na talaga namang 
wala akong pake.

“Para hindi mag-iwan ng peklat ’tong mga sugat 
mo, dapat pahiran mo ng gamot. Try mo ’to,” sambit 
niya saka may inabot sa aking maliit na container. 

Ano daw ’to? Palaman? Di kasi ako nakikinig sa 
talk show niya, eh. Kinuha ko na lang para matapos 
na.

“Tapos, ito naman ipahid mo sa mga dati mo nang 
peklat para mawala. Babae ka pa naman.” Nag-abot 
siya ng isa pang container. 
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Tch. Wala akong pake sa mga pinagsasabi niya 

pero kahit paano, napapaisip ako. Talagang babae 
ang tingin niya sa akin, ha. First time ’to. Puro lalaki 
ang nakakalaban at natatalo ko kaya ang tingin sa 
akin dito, mas lalaki pa sa mga lalaki eh. Isali pa 
ang pormahan ko. Kapareho ko ng outfit ’yung mga 
kontrabida sa pelikula.

Siguro nasasabi niya lang iyon kasi hindi niya ako 
kilala. Bottomline, wala pa rin akong pake sa kanya at 
sa mga sinasabi niya. 

Hindi nagtagal, natapos din siya sa paglilinis at 
pagbebenda ng mga sugat ko. May inilagay pa siyang 
Band Aid sa sugat ko sa mukha. Final touch. Sa wakas!

Ibinalik na lang ni Marvin sa bag ang kanyang mga 
paraphernalia saka tumayo. Akala ko aalis na siya para 
umuwi pero hindi pala. Sa harapan niya isinuot ang 
backpack niya saka patalikod na naupo sa harap ko.

“Ano na naman?! Kung ayaw mong umuwi, ako 
na ang aalis. Tabi d’yan!” asik ko sa kanya pero hindi 
na naman siya nakinig. Ayaw niya talagang umalis.

“Dahil sa injury mo, mahihirapan kang maglakad. 
Ipapasan na kita. Taga-dito ka lang din naman, di ba? 
Ihahatid na kita,” sabi niya pa. 

Nanlaki naman ang mata ko. Ipa… ipapasan? 
N-nababaliw na ba siya? Sinipa ko agad siya.

“Sumusobra ka na ng bawi, ah! Baka magkautang 
na loob na ako sa ’yo niyan. Di na! Kaya ko sarili ko. 
’Wag mo nga akong maliitin. Sugat lang ’to, undefeated 
ako! Umuwi ka na! Pag di ka pa nakinig, gugulpihin na 
talaga kita para tuluyan kang di makauwi,” sagot ko. 

Tumawa si Marvin. “Oo na. Kanina mo pa ako 
pinagtatabuyan, eh. Ang hirap bang sabihin ng 
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salamat? Tch. Alam kong deep inside, thankful ka sa 
akin, haha. Una na ako. Sorry ulit sa nangyari kanina 
ha. Nice to meet you… Wena,” sabi niya saka naglakad 
palayo. 

Kunot-noo akong nakatingin sa kanya habang 
siya ay papalayo. Lumingon pa ulit ang lalaki bago 
lumiko saka nag-wave ng kamay para mag-buh bye.

Ang lakas ng loob niyang kausapin ako nang 
ganoon, ah. Nagagawa niya pang ngumiti at kumaway. 
Di niya pa kasi ako kilala kaya di pa siya natatakot. 
Thankful niya mukha niya. Pinagbintangan niya ako 
kaya kwits lang kami.

Sandali pa lang, bumalik ulit ang lalaki.
“Aish! Makulit ka! Di ka talaga uuwi ha? Patay ka 

na talaga sa ’kin ngayon,” sambit ko saka ibinato sa 
kanya iyong mga container na ibinigay niya. 

Tumayo na rin ako para ambahan siya pero 
tumawa lang siya saka may inilapag sa tabi ko. Energy 
drink.

“Inumin mo ’yan para mas mapabilis ’yung 
recovery mo at nang makauwi ka na. Late na, eh. Di 
dapat nagpapagabi ang mga babae. Una na talaga ako, 
Wena. ’Bye,” sambit ni Marvin saka tumakbo paalis.

Hindi na ako nag-inarte, ininom ko na. Tuyong-
tuyo na’ng lalamunan ko, eh. Sige na nga, thankful 
na ako… nang konti. 

Di nagtagal ay umuwi na rin ako. Effective iyong 
panggagamot niya ha. Gumaling ako nang mas 
mabilis kaysa sa inaasahan ko. Akala ko hanggang 
bukas ng umaga ako magpapahinga sa waiting shed, 
eh.

Pagkatapos maglinis ng katawan at magbihis, 
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humiga na ako. Pagod ako at masakit ang mga 
kalamnan kaya siguradong tulog agad ako. 

Pero kahit isang oras nang nakahiga, di pa rin ako 
nakakatulog. Hindi maalis sa isip ko ’yung makulit na 
kumag na iyon. Siguro dahil first time naging babae 
ang tingin at trato ng iba sa akin. Binuhat pa niya ako 
at tinangkang iangkas sa likod… Hayop na ’yon! 

Marvin… Marvin… Marvin… Okupado niya ang 
isip ko buong gabing iyon. Kahit madaldal siya at 
di marunong makipaglaban, mukha naman siyang 
mabait at hindi boring kasama. 

Saka ’yung itsura niya… nakakapanghinayang 
bugbugin. Matangos kasi ang ilong, maganda ang 
korte ng labi at medyo singkit ang mga mata. Ang puti 
pa niya. Anak-mayaman siguro ‘yon. Matangkad din 
siya; siguro magaling sa basketball. Okay din siya pag 
nakangiti saka pag seryoso. 

Astig din na dumating siya at nakilala ko noong 
oras na kailangang-kailangan ko siya. Sugatan ako 
n’on, eh. Eksakto naman na nurse siya na may dalang 
first aid kit. Napangiti na lang ako saka tiningnan sa 
salamin ang Band Aid na idinikit niya sa sugat ko 
sa mukha. Para siyang babae. Whatever. It’s not like 
magkikita pa kami ulit or something. Nagkataon lang 
iyon. Nagkataon lang ang lahat.

Iyon ang akala ko.

y
Ilang araw pagkalipas niyon ay muli akong 

pumunta sa waiting shed pagkagaling sa away. 
Ganoong sitwasyon ulit halos. Tinakasan ko ’yung 
mga kaaway ko at doon ako sa waiting shed napadpad. 

Di pa man ako nakakaupo nang biglang may 
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humawak sa balikat ko. Shet! Nasundan na talaga 
ako! Agad kong pinilipit ang braso ng humawak sa 
akin. Ibabalibag ko na sana pero noong makita ko 
kung sino, napahinto ako.

“Ack! Araaaaaaay! Bitaw na! Ack! Suko na! Suko 
na!” sabi pa niya. 

Siya na naman. ’Yung nurse! Si… Marvin ba ’yon? 
Ano’ng ginagawa niya dito? 

Binitawan ko naman siya. “Sorry. Akala ko 
kalaban,” sagot ko. 

Naupo na ako. Tatabi na sana siya sa akin pero 
pinigilan ko. “Uupo ka? ’Wag na. Una ka na.”

“Oo. Aalis din ako pagkatapos nito,” sagot niya 
saka muling naglabas ng Betadine, bulak, Band Aid at 
benda. Napansin niya siguro na sugatan na naman 
ako. Muli niyang tiningnan ang mga sugat ko.

“Okay lang ako. Di ako napuruhan, nagpapahinga 
lang. Uwi ka na,” taboy ko sa kanya pero di na naman 
siya nakinig at nagsimula na ngang gamutin ako. Na 
naman.

“’Wag mong sabihing pambawi na naman ’to. 
Sinabi nang ayokong nagkakautang na loob eh.” 

Tumigil naman siya saka tumingin sa akin. 
“Ginagawa ko ’to hindi na para bumawi. Ginagawa ko 
lang ang dapat na ginagawa ng isang kaibigan,” sabi 
niya saka ngumiti.

“Sino’ng kaibigan nino? Nagpapatawa ka ba? 
Sino’ng nagsabi sa ’yong magkaibigan tayo?” 
nagtataka kong tanong. 

Tumawa si Marvin. “Sus. Alam ko namang 
nahihiya ka lang magpasalamat katulad last time. 
Okay lang, you don’t have to. Bawi ka na lang sa akin 
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by being friends with me,” turan niya. 

Speechless ako sa mga pinagsasabi niya. Di 
na ako sumagot at hinayaan na siya. Kasabay ng 
panggagamot ay ang ‘talk show’ niya. Ulit. Wala na 
naman siyang humpay sa kakukwento. Nakikilala ko 
tuloy siya sa ayaw at sa gusto ko. Tch.

Nalaman ko ang mga ayaw at gusto ni Marvin. 
Nalaman ko ang mga gusto niyang gawin at ang 
kanyang mga kinatatakutan. Nalaman ko kung anu-
ano ang mga nakakapagpatawa at nakakapagpaiyak 
sa kanya. 

Hindi ko alam kung bakit ganito na lang kung 
mag-open siya sa akin. Pangalawang pagkikita pa 
lang, may tiwala na agad siya sa ’kin? 

Isa pang hindi ko talaga ma-gets sa kanya… di 
niya ba naiisip na baka wala akong pake? Na baka 
hindi ako natutuwa sa mga pinagsasasabi niya? Kung 
ituring niya ako, parang best of friends na talaga 
kami. Sobrang alone at bored niya ba kaya pati akong 
stranger kinakaibigan niya? Sabagay, kung tutuusin, 
wala din akong kaibigan. Totoong marami akong 
nakakasama pero lahat ay dahil natatakot sila sa akin 
at kumakapit sila sa malalakas; hindi dahil gusto nila 
ako. Sigurado akong hindi siya ganoon. Hindi isa sa 
kanila si Marvin. Kaya nga hindi ko maintindihan kung 
bakit gusto niya akong maging kaibigan.

y
Simula noon, kada uwi niya, injured man ako 

o hindi, na-stopover na siya sa waiting shed nang 
mahigit kumulang dalawang oras. Hang-out daw ng 
magkaibigan. Ewan ko ba kung bakit nagpupunta din 
ako. Para kasing feeling ko iindyanin ko siya kapag 
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hindi ako pumunta, kahit wala naman kaming napag-
usapan tungkol doon. 

Pero iyong pinaka-rason ko talaga kung bakit 
lagi ako pumupunta doon ay dahil ginawa ko nang 
base ko ang waiting shed. Doon ko napagpasyahang 
magpahinga kada matatapos akong makipag-away. 
Tahimik kasi doon at wala laging tao. Kung bakit 
gan’on, di ko din alam. Pakiramdam ko ginawa talaga 
itong waiting shed na ’to para sa ’kin, eh. Na ngayon 
nga ay parang nagiging meeting place na naming 
dalawa.

Dahil nga halos araw-arawin na namin, nasanay 
na rin ako. Naging magkaibigan na nga talaga kami. 
Medyo nagiging kumportable na rin ako kay Marvin 
dahilan para magsimula na rin akong mag-open ng 
tungkol sa sarili ko. Nagkukwento na rin ako ngayon. 
Pinagyayabang ko sa kanya iyong mga panalo ko sa 
away. Pati mga moves at diskarte ko sa pakikipaglaban, 
sinasabi ko sa kanya. Tinuturuan ko pa siya minsan.

“Dahil kaliwete ka, kanan ang laging una mong 
pakakawalan. Mas mahina at mas mabagal ’yon 
kumpara sa kaliwa kaya masasalag o maiiwasan 
’yon, pero ibig sabihin lang n’on, kumagat siya sa 
pain mo. Pang-distract lang ’yung kanan, ’yung 
nakahandang left hook talaga ang highlight kaya 
dapat, right after ng kanan, pagkakita mo ng opening, 
pakawalan mo agad ’yung kaliwa mo. Gan’on. Tapos, 
sa baba mo patamaan para mawalan ng balanse. 
Di na makakatayo ’yon. Mas okay din na gamitin 
ang siko at tuhod pag-aatake ka. Kapag naman may 
armas, sa grip ka mag-focus,” turo ko sa kanya with 
demonstration pa. 
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Nakikinig naman si Marvin nang mabuti sa 

paliwanag ko. Baka daw sipain ko siya sa mukha 
kapag nahuli ko siyang di nakikinig, eh. Buti alam 
niya. Para din naman sa kanya ito, magagamit niya 
bilang self-defense.

Minsan naman siya ang nagtuturo sa akin. 
Tungkol sa first aid, sa pag-aalaga ng sarili at kung 
anu-ano pang pambabaeng bagay. Kaantok sobra. 
Pasalamat siya, tunay na kaibigan ako. Kung hindi, 
kanina pa ako umuwi. Tch. ’Yung dalawang oras 
naming pagtambay sa waiting shed, inabot na ng 
mahigit-kumulang tatlong oras ngayon. Parang hindi 
nauubos ’yung gusto naming ikwento sa isa’t isa.

Nalaman ko din na bata pa lang si Marvin, 
kalmadong tipo ng tao na talaga siya. Never daw 
siyang na-involve sa kahit na anong away o gulo. 
Hindi niya lang masabi sa akin pero alam kong ayaw 
niya talaga sa away. 

Naikwento ko naman sa kanya na nag-iisa na 
lang ako sa buhay. Tumigil ako sa pag-aaral noong 
namatay ang mga magulang ko at ngayon, pension 
nila ang ginagamit kong panggastos. Iniyabang ko sa 
kanya na dating hari ng basag-ulo sa lugar namin ang 
tatay ko. Katulad ko ay undefeated siya. Natapos lang 
ang lahat dahil sa isang aksidente.

Sa bawat pagdaan ng araw, mas lalo pa kaming 
nagiging close. Tipong halos maikwento na namin 
ang lahat sa isa’t isa. Ganito pala ang feeling ng may 
kaibigan.

Bukod sa panggagamot at kwentuhan, madalas 
din akong ilibre ni Marvin. Binibilhan niya rin ako 
minsan ng damit at iba pang mga gamit. Alagang-
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alaga ako sa kanya, dinadalhan pa ako ng pagkain. 
Ang lakas makapulubi ng turing niya sa akin, eh. O di 
kaya, alagang hayop. Pero sa totoo lang, dahil doon sa 
mga iyon, di ko namalayang unti-unti na pala akong 
nagkakagusto sa kanya.

Tulad na lang noong isang beses na nagkasalubong 
kami. Pagkakita pa lang ni Marvin sa akin, hinawakan 
niya na agad ako sa noo. Tinanggal ko naman agad 
’yung kamay niya.

“’Wag mo nga akong hawakan,” sambit ko. Iyong 
itsura niya, mukhang alalang-alala.

“Namumutla ka at ang init mo. May masakit ba 
sa ’yo?” usisa niya. 

Hinawakan ko ang leeg ko; aba oo nga. Mainit nga 
ako. Di ko napansing may lagnat ako. Bigla niyang 
hinubad ang suot niyang jacket saka isinuot iyon sa 
akin. Pati ’yung sombrero niya, ipinatong niya sa ulo 
ko.

“Hintayin mo ko d’yan,” sambit niya pa saka 
tumakbo papunta sa malapit na botika. 

Pagbalik niya, may dala na siyang tabletang 
gamot, mineral water at fever patch na panglagay sa 
noo. Grabe naman ’yung pag aalala at pag-aasikaso 
niya sa akin, parang hindi na pangkaibigan lang. 
Malapit na ngang maging pangmagulang, eh. 

Sino’ng hindi tatablan sa ginawa niya?
Nang minsan namang naglalakad kami sa 

palengke, muntik na akong masagasaan kung di 
niya ako hinila palapit sa kanya… payakap sa kanya. 
Natigilan kami pareho dahil masyado kaming malapit 
sa isa’t isa pero agad din naman kaming naghiwalay. 
Awkward, eh.
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“Kahit naman hindi mo ’ko hilahin, hindi naman 

ako sasagasaan ni Tatang. Takot lang n’on,” sabi ko 
sa kanya.

“Para saan pang ginagamot kita kung hahayaan 
lang din naman pala kitang masaktan sa harap 
ko mismo? Tch. Dito ka nga sa kabilang side ko. 
Ako sa mas malapit sa mga sasakyan,” sagot niya. 
Pagkatapos, naglakad na ulit siya. 

Again. Iba na naman ang dating sa akin ng sinabi 
niyang iyon.

Noong isang beses naman, nilibre ako ni Marvin 
ng lomi. Gulat na gulat siya sa laki ng in-order ko. 
Dambuhalang mangkok talaga. Maliit lang nang kaunti 
sa palanggana.

“Kaya mo bang ubusin ’yan?” tanong niya. 
Buong confidence naman akong umoo saka 

itinuro ang pagkain niya. “’Yan lang kakainin mo? Bakit 
ang konti? Diet ka ba? Mabubusog ka ba niyan? Ang 
liit naman ng sikmura mo,” sagot ko pa. 

Natawa siya. “Tumingin ka sa paligid, ordinaryong 
order ’to. Pati sa pagkain, kakaiba ka. You never fail 
to surprise me.”

English-English pa, kumain ka na lang! gusto kong 
sabihin.

Nang umpisahan kong kumain, di na niya ako 
makausap. Sarap na sarap ako. Nakuha niya lang ang 
atensyon ko nang marinig ko siyang tumawa.

“Bakit? Ano’ng nakakatawa? May dumi ba sa 
mukha ko?” tanong ko. 

Umiling lang siya saka patuloy na tumawa. Loko 
’to, ah. Bakit niya ako pinagtatawanan?

“Bakit nga? Pupukpukin kita ng pitsel eh,” tanong 
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ko ulit. This time, may kasama nang banta.

“Wala nga. Hahaha. Ano lang… ang cute mo. 
Hahahaha,” sagot niya. 

Nabulunan ako. Ako? Cute? First time may nagsabi 
sa akin n’on sa buong buhay ko. Agad niya akong 
ikinuha ng tubig at pinainom.

“Okay ka lang? Dahan-dahan,” sabi niya pa saka 
hinawi ang buhok ko papunta sa likod ng tenga ko at 
pinunasan ng panyo ang mukha ko. Pinagpawisan 
ako, eh. 

Nang oras na iyon, ramdam ko nang may kakaiba 
na sa tingin ko sa kanya. Hindi ko pa lang alam kung 
ano iyon noo.

N’ung pauwi na kami, biglang umulan. Ibinigay sa 
akin ni Marvin ’yung payong na dala niya. Tinanggihan 
ko, syempre.

“Okay lang. Mangunguha na lang ako ng payong 
ng iba,” sagot ko saka kumuha ng random na payong 
sa iwanan ng payong.

“Payong ko ’yan!” sigaw ng isang costumer. 
Agad ko siyang tiningnan nang masama. “PERAM 

LANG!” pasigaw ko ding sagot. 
Nasindak ang mga tao d’on sa lomihan. Tumawa 

lang si Marvin sa akin saka kinuha niya sa akin ’yung 
ninenok kong payong at ibinalik ’yon sa pinagkuhanan 
ko. Nag-sorry din siya sa costumer para sa akin. 

Tch. Pagkatapos, pilit niyang inilagay sa kamay ko 
’yung payong niyang dala.

“Wag ka nang manguha ng payong ng iba, baka 
mapaaway ka pa. Bagong kain ka pa naman. Gamitin 
mo na ’yan. Ayokong magkasakit ka ulit,” sambit niya 
saka sumuong sa ulan at tumakbo pauwi. 
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Sino’ng hindi magkakagusto sa ganitong klase 

ng lalaki?
Marami pang nangyari na talaga namang 

sumubok sa pagtingin ko sa binata, hanggang sa 
umabot na ako sa puntong siya na lang nang siya 
ang naiisip ko. Gusto ko lagi ko siyang nakikita at 
nakakausap. Masaya ako kapag siya ang kasama ko. 
Gusto ko ’yung mga ngiti at tawa niya. Gustong-gusto 
ko kapag ginagamot niya ako. Hinihipan niya pa ’yung 
sugat ko kung minsan. Akala mo naman may epekto. 

Gusto kong tinuturing niya ako na parang mahalaga 
ako kahit ganito ako. Sa kanya ko naramdamang 
babae ako. Sa kanya ko naramdaman na may mas 
masaya pa pala kaysa sa pakikipagrambulan. Para 
bang excited ako lagi na pumunta sa waiting shed, 
thinking na siya ang aabutan ko d’on.
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abang tumatagal, lalo akong nahuhulog. 
Noong isang beses, dumating si Marvin na 
may dalang cake para sa akin. Birthday ko 
daw. Oo nga pala, birthday ko! Siya pa ang 

nakaalala. 
Pagkatapos kong hipan ang kandila ng cake, isi-

nubsob niya ang mukha ko sa cake. Pati loob ng ilong 
ko nagkaroon ng icing.

“Ikaw…” sambit ko na hindi na niya pinatapos. 
Tumakbo na siya palayo kasi na-sense niya daw na 
mananapak ako. 

Hinabol ko siya hanggang kabilang barangay. 
Nang maabutan ko, mata lang niya ang walang latay… 
ng icing. 

Natawa na lang kaming dalawa sa isa’t isa.
“Dapat lagi ka natawa nang ganyan, eh. Ang cute 

mo,” sambit ni Marvin. 

V
2

H
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Tuloy pa rin siya sa pagtawa pero ako, natigilan 

na talaga. 
Iyon na naman kami sa salitang iyon. Cute. Cute 

daw ako. Dapat ba talagang naririnig iyon ng maton? 
Parang hindi niya masyadong pinag-isipan ’yung 
sinabi niyang iyon pero ang epekto sa akin, tagos 
sa puso. 

Nang mahimasmasan sa pagtawa, may inilabas 
naman siya sa bag niya. Regalo daw niya sa ’kin. Nang 
buksan ko ’yung regalo, puting bestida ang laman. 

Yare! Di ako nagbebestida, eh. Di ko lang masabi 
kasi syempre bigay ’yun, nakakahiya naman.

“Sana makita kitang suot ’yan,” sabi niya pa. 
Nako naman! Pag-uwi ko sa bahay, sinukat ko. Ang 

ikli naman, di man lang umabot sa tuhod. Haaaaaay! 
Kita tuloy ang mga peklat ko. Tch. Hindi ko pwedeng 
isuot ’to. Huhubarin ko na sana nang maalala ko ’yung 
sincere na mukha ni Marvin noong sinabi niyang 
gusto niyang makitang suot ko ito. 

Haaaaaaaay! Para siyang tatay ko kung gumastos 
para sa cake at regalo ngayong birthday ko, tapos ito 
lang, ipakita lang sa kanya na suot ko ang bigay niya, 
na na-appreciate ko, di ko pa magawa. Haaaaaaaay! 
Bahala na!

y
Kinabukasan, sinuot ko nga ang dress. Pasasala-

mat ko na rin sa kanya. Paglabas ko pa lang ng bahay, 
pinagtawanan agad ako ng mga tambay sa katapat na 
tindahan ng bahay ko. Nakatikim tuloy sila sa akin ng 
tig-iisang uppercut. 

Lumakad ako papunta sa waiting shed. Pinagtit-
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inginan ako. Dahil ba sa mga peklat ko? Dahil ba sa 
lakad ko na hindi bagay sa bestida? Dahil ba hindi 
bagay sa akin? 

Haaaaay! Nahihilo na ako. Pagdating ko doon, 
naupo ako agad. Papunta lang dito, pagod na pagod 
na ako. Nanghihigop ng lakas ang pagbebestida. Buti 
na lang at dumating na si Marvin. 

Napatayo ako. Siya naman, gulat na gulat nang 
makita ako. Speechless. 

’Langya! Sinasabi ko na, eh. Di bagay sa akin ’yung 
mga ganito! Subukan niyang tumawa, tsitsinelasin ko 
mukha niya! 

Imbes na magsalita, lumapit siya sa akin, tinang-
gal ang suot kong sombrero pati na ang tali ng buhok 
ko, saka ngumiti.

“Ang ganda mo, Wena,” sambit ni Marvin. 
Natigilan naman ako. First time sa buong buhay 

ko na narinig ang papuring iyon. Kadalasan kasi, “Ang 
lakas mo!” at “Ang galing sa labanan!” Napangiti na lang 
ako. Iba na talaga ’to! Sulit ang pagtitiis ko sa bestida. 
Baka dalasan ko na ring isuot ito para mapadalas din 
ang salitang ‘maganda’ sa akin.

Noong isang beses naman, nagbigay na naman 
siya sa akin ng kung ano. Nang buksan ko, kwintas. 
Aba, talagang ginagastusan ako nitong kumag na ’to, 
ah. Napapadalas ang pagreregalo niya, pamahal pa 
nang pamahal.

“Ikaw ang una kong naisip n’ong makita ko ’yan, 
eh. Napabili tuloy ako,” sabi niya habang isinusuot 
’yon sa akin. 

Di ako makahinga. Hindi dahil masikip iyong kwin-
tas kundi dahil para na rin siyang nakayakap sa akin 
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habang ikinakabit iyong lock ng alahas. Pagkatapos, 
nakangiting tiningnan niya ako.

“Tama nga ako… bagay sa ’yo,” sabi niya pa. Di ko 
alam kung ngingiti ako o titingin sa ibang direksyon.

“Kinakabahan na ako sa ’yo, ha. Imbes na nasa 
mga panglalaking tindahan ka, nand’on ka sa tindahan 
ng alahas, namimili ng kwintas. Ano ba talaga? Marvin 
ka ba o Marian? Baklang ’to!” sabi ko na lang. 

Natawa naman siya.
“Nadaanan ko lang ’yan, naisip kita, binili ko. ’Yon 

lang ’yon. Bakla ka d’yan,” sagot niya. Ewan ko pero 
parang naging trigger ’yung sinabi niya para mag-
alboroto ang feelings ko; biglang pinagtutulakan na 
ako ng kaloob-looban ko na magtapat na. 

Nakakahiya man, di na ako nakapagpigil. Umamin 
na ako. Ang hirap itago, eh. Lagi kaming magkasama 
tapos iyong mga ginagawa at sinasabi niya pa, iba na 
talaga ang dating sa akin. Who knows, baka lahat ng 
ito ay ginagawa niya kasi gusto niya rin ako.

“Mmm… Vin! Ano… kasi… ano… May… May gusto 
ako sa ’yo,” harap-harapan kong amin sa kanya. 

Nagulat ang kausap ko. Di makapaniwala. Natigi-
lan. Saka biglang tumawa.

“Trap ’yan ’no? Para malaman mo kung bakla ako? 
Hahaha. Hindi nga sabi. Ano ba ang gusto mong gawin 
ko para maniwala kang hindi ako bakla? Hahaha. May 
gusto ka sa akin? Hahahaha. Best joke ever,” sabi niya. 

Ako ngayon ang gulat. Seryoso? Ganoon siya 
kamanhid? Nagtapat na ako’t lahat-lahat, di niya pa 
rin nakuha ’yung feelings ko para sa kanya? 

Noon nag-sink in na iyon sa akin, kumulo talaga 
ang dugo ko. Nakanam! Isang daang porsyento ng 
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lakas ng loob ko ang ginamit ko para lang masabi 
’yon, tapos ganoon ang isasagot niya? Bina-bad trip 
niya ba ako? 

Hinila ko si Marvin sa collar saka isinubsob sa 
mga labi ko ang mga labi niya. Oo, hinalikan ko siya. 
Hindi madaan sa basta confession, eh. 

Pagkatapos niyon, gulat na natigilan siya. Napaa-
tras pa siya bago natahimik sandali at napayuko. 
Mukhang nakikita ko na  ang sagot ah. Yare!

“Sorry… Wena. Walang malisya ’yung tulong ko. 
Wala akong nararamdaman para sa ’yo. Magkaibigan 
lang tayo,” sabi niya. 

Ako naman ang napahakbang paatras. Siya na-
man ay naglakad na paalis. Naiwan ako doon na 
tulala. Badtrip din at the same time. 

Unang pag-ibig, basted agad? Shet.
Sakto pang may dumaang magsyota na nagha-

harutan. Ah talaga! Para akong inaasar. Batuhin ko 
nga ng tsinelas.

“Hinaharot ka lang niyan pero di ka mahal niyan. 
Dumaan din dito ’yan kagabi, iba kasama. Apat na 
anak niyan!” sigaw ko. Dinampot ng lalaki ang tsinelas 
ko, akmang ibabato rin sa ’kin.

“Sige, subukan mo!” panininindak ko. Gumana 
naman at binitawan na lang ng estranghero iyong 
tsinelas ko ’tapos umalis na sila.

y
Pagkatapos ng araw na ’yon, nag-iba na yata si 

Marvin ng ruta. Di na ulit siya dumaan o pumunta 
sa waiting shed. Baka nga lumipat na ng bahay iyon. 
Grabe naman siya umiwas. Di ko naman siya pupw-
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ersahing magkagusto din sa akin! 

Kung bakit naman kasi hindi ko muna inisip ang 
mga pwedeng mangyari kapag nagtapat ako, eh. Puro 
lang ako lakas, sago naman ang utak. Tch. Pero proud 
ako sa sarili ko. Babae ako pero may bay*g ako. Lakas-
loob akong umamin ng feelings ko; head on. Umiskor 
pa ako ng halik. Nakakalungkot pa rin talagang ma-
basted. Kahit bilang kaibigan na lang, basta bumalik 
siya, bumalik sa dating turingan namin… okay na ako.

Araw-araw ako nandoon. Baka sakaling bumalik 
siya. Kaso wala, eh. Nawawalan na ako ng pag-asa. 
Sinubukan ko siyang hanapin pero di ko makita. Para 
namang sobrang laki ng lugar namin. Sabagay, sabi 
nga ng matatanda, kahit gaano ka pa kabusisi sa 
paghahanap, kung ayaw magpakita, wala din. 

Dahil walang mapagbalingan ng lungkot, napada-
las na naman akong makipag-away. Marami akong 
nakalaban pero bakit parang nawala iyong saya na 
meron noon kada matatapos ako sa laban? Ewan 
ko kung ano’ng nagbago pero bakit kaya parang may 
kulang? 

Haaaaaaay! Di pa naging sapat ’yung pakikip-
agbasag-ulo. Napapatagay na rin ako sa inuman sa 
katapat na tindahan. Ganoon pala ang heartbreak.

After a month, sinubukan ko ulit pumunta sa wait-
ing shed at himalang inabutan ko si Marvin doon. Di 
ako makapaniwala. Hallucination ba ’to?

“Ang sabi ko, wala akong gusto sa ’yo,” sabi niya 
agad sa akin pagdating ko pa lang. 

Kumunot naman ang noo ko. Kailangan tala-
gang ulit-ulitin? Oo na. Alam ko na ’yon. ’Yon lang 
ba ipinunta niya dito? Siya nga talaga ’to, hindi hal-
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lucination. Binasted na naman ako eh. Sumimangot 
lang ako.

“Mali pala ako,” dugtong niya. 
Nagulat ako. Napatitig ako sa kanya dahil sa sinabi 

niyang ’yon.
“N’ung isang buwan na dumaan, ikaw lang 

nasa isip ko. Di ko rin alam kung bakit pero gusto 
kitang makita. Gusto kitang makausap. Gusto kitang 
makasama. Kada pauwi ako, nag-aalala ako na baka 
sugatan ka na naman. I missed you. Hindi ko naman 
mararamdaman ’to kung kaibigan lang talaga, di ba? 
Pasensya ka na… mukhang gusto din kita,” paliwanag 
niya. 

Di naman ako makapaniwala. Tama ba ’tong 
naririnig ko? May nakikita na akong liwanag!

“Sorry kung late ko na na-realize. Siniguro ko 
muna, eh. Di pa naman ako huli, di ba? Valid pa na-
man ’yung sinabi mong gusto mo ako, di ba?” tanong 
ng binata.

“Mambabasted tapos babawiin. Ang tunay na 
lalake, may isang salita,” seryoso kong sagot.“...Pero 
masaya akong binawi mo, Vin,” dugtong ko saka 
ngumiti. 

Ngumiti na rin siya saka ako niyakap.
“Eh di tayo na?” tanong ko. 
Nagulat siya. “Ha? Agad? Wala nang ligawan?” 

tanong niya. Natawa ako. 
Dalagang Filipina nga ’to. Makaluma masyado. 

Hahaha. Ang cute niya.
“Di uso sa akin ang ligaw, eh. Ako naman ang 

unang nagkagusto sa ’yo, eh, papakipot pa ba ako?” 
sagot ko. 
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Natawa naman si Marvin. “Sige. Pero sa isang 

kondisyon.”
Kumunot naman ang noo ko. “Ano ba?! Bakit 

kumukundisyon ka pa? Ayaw mo yata eh!” reklamo ko.
“’Wag ka nang makikipag-away,” sabi niya. 
Nagulat ako.
“Bilang boyfriend, ayokong nasasaktan ang girl-

friend ko. Kahit noon pa, ayoko nang nasasaktan ka, 
eh. Di lang ako makapag-demand kasi kaibigan lang 
ako. Ngayong more than that na, I’ll take advantage 
of this opportunity. Kaya mo bang ipangako sa akin 
na hindi na ulit, kahit kailan?” tanong niya. 

Naiintindihan ko siya at ’yung gusto niyang mang-
yari. Ang problema lang, di ko sigurado kung kaya ko 
’yung gusto niyang mangyari. Seventeen years na sa 
basag-ulo umikot ’yung mundo ko, di ko alam kung 
paano ’yung gusto niyang mangyari. Pero ngayong 
dama kong ang tagal niyang hinintay ang opportunity 
na ’to masabi lang sa akin ’yon, hindi ako maka-
hindi. Hayun pa ang seryoso niyang tingin... parang 
hindi ka binibigyan ng option maliban sa pumayag. 
Haaaaaaay! Lugi! Di bale. Kaya ’yan! Kakayanin para 
sa kanya. 

Nakangiti akong sumagot. “’Yun lang pala, eh. 
Okay. Kayang-kaya! Di na ako makikipag-away… para 
sa ’yo,” sagot ko. 

Ngiting tagumpay naman siya saka humalik sa 
noo ko.

“Lola mo ’ko d’yan sa kiss na ’yan sa noo,” sabi 
ko na naging dahilan para matawa kami. 

At iyon nga. Naging kami ng first love ko, kapalit ng 
pakikipag-away ko. Di ko alam kung tama ang naging 
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desisyon ko, o kung mapapanindigan ko ba, pero wala 
na akong pake. Basta ang mahalaga, masaya ako kasi 
nakatakas na ako sa mundo ng mga basted. AYOS! 
Ganito pala ang feeling na crush ka din ng crush mo.

y
Pauwi, inihatid niya ako. Habang naglalakad, 

hinawakan ni Marvin ang kamay ko. Ramdam ko sa 
kanya na kabado siya. Hahaha. Ang cute niya talaga. 
Ang higpit din ng kapit niya sa kamay ko. Para bang 
ang tagal niyang ginustong gawin ito. Niyapos ko na 
’yung buong braso niya habang hawak ang kamay 
niya. Wala namang ibang tao, eh. 

Bago ako pumasok sa gate, niyakap niya ako. Ang 
higpit, ramdam na ramdam ko ’yung init. Kinikilig ta-
laga ako. Di ko akalaing magiging ganito siya ka-manly 
at ka-romantic kapag naging jowa na.

“Baka di ako matulog ngayong gabi. Baka magis-
ing ako at ma-realize na panaginip lang pala lahat ng 
’to eh,” sambit ko.

“’Wag kang mag-alala. lki-kiss ulit kita bukas para 
patunayang totoo talaga ’to,” sagot niya.

“Kung ’yung halik sa lola ulit, never mind,” biro ko. 
Natawa kami pareho.
Kinabukasan din, may panibagong regalo na na-

man si Marvin. Di ba nauubos ang pera niya sa ’kin? 
Noong buksan ko, singsing ang laman niyon. Nagulat 
talaga ako.

“Propose na agad? Pwede na bang ikasal kahit 
seventeen years old lang?” tanong ko. 

Natawa siya. “Baliw! Promise Ring ’yan. Napanood 
ko sa TV, gusto daw ng mga babae ’yan, eh. Para sa 



30 G Fight for You
pangako ng pagmamahalan,” sagot niya. 

Tch. Ang dami niyang alam. Pero in fairness, ha. 
Kinikilig ako sa kanya. 

Kinagat ko ’yung singsing. “Mukhang tunay ’to, 
ah,” komento ko pa. Bigla niyang inagaw iyon sa akin.

“Subukan mong ibenta ’to, patay ka sa akin! 
Promise ring nga eh! Akin na’ng kamay mo, isusuot 
ko sa ’yo,” sabi ni Marvin saka kinuha ang kaliwang 
kamay ko at isinuot sa gitnang daliri iyung singsing. 

Pinapanood ko siya habang ginagawa iyon. Di 
ko maiwasang mahulog pa lalo. Ngumingiti pa siya 
habang tinitingnan iyon sa kamay ko. 

Ang gwapo! Kung bakit ba naman sa akin siya 
ibinigay ng Diyos, eh. Ang swerte ko sa kanya! Siya 
ang minalas sa akin. Haha.

Habang hawak niya ang kamay ko, napansin kong 
may singsing din siya sa gitnang daliri ng kaliwang 
kamay. Noong tingnan ko, kapareho ng sa akin. Pan-
glalaki nga lang ’yung design ng sa kanya.

“Meron ka din?” tanong ko. 
Tumango siya. “Couple ring ’to, eh. Para mas 

bagay tayo,” sabi niya pa. 
Napangiti na lang ako saka ninakawan siya ng 

halik sa pisngi. Nagulat naman si Marvin.
“Masyado lang akong nadala ng sitwasyon kaya 

ko nagawa ’yon. Na-offend ko ba ’yung pagiging 
dalagang Filipina mo? Sa pisngi lang naman ’yon, ah. 
Masyado ba akong mabilis? Sa noo pa lang ba ako 
pwede?” tanong ko. 

Natawa siya saka tumingin sa ibang direksyon. 
’Yan na naman kami sa ngiti niyang parang nahihiya, 
eh. Damn, ang cute niya!
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“Dalagang Filipina ka d’yan. Halika nga dito,” sagot 

niya saka ako hinila palapit at niyakap. Napangiti na 
lang din ako.

“Bawi ko na rin ’yon sa regalong ’to. Salamat sa 
singsing, Vin,” sambit ko pa. 

Hinigpitan niya lalo ang pagkakayakap sa akin. 
Wala na akong mapagsidlan ng kaligayahan at kilig. 
Apaw na. Nawawala ang pagiging maton ko dahil sa 
mga ginagawa niya, eh.

“Teka nga… bakit nasa tindahan ka na naman ng 
alahas, Vin? Singsing naman ngayon. Kinakabahan 
na talaga ako sa ’yo ha,” biro ko. 

Natawa siya saka inilapit ang mukha niya sa 
mukha ko.

“Ngayon mo pa ba ako paghihinalaang bakla, eh, 
nagkalakas-loob na akong magsyota ng basagulera?” 
Sinundan niya pa iyon ng ngiti. Nakanam. Sa dimples 
pa lang niya, bibigay na ako, eh. Suko na.

“Vin, may tanong ako,” untag ko. 
Nagtatakang tinanong niya sa akin kung ano ’yon.
“Ilan na nalunod sa lalim ng dimples mo? Ako pa 

lang ba?” tanong ko. 
Natawa siya saka sabay na pinisil ang magkabi-

lang pisngi ko.
“Pasalamat ka, cute ka. Kung hindi…” sambit niya 

habang nakatingin sa mga labi ko. 
Napalunok siya. Hahalikan niya na kaya ako sa 

labi? Whoah! Mukhang graduate na ako sa kiss na 
panglola ah. Ayos ’yan. 

Ngumuso na ako pero bigla siyang umiling pag-
katapos ay bumitaw sa akin.



32 G Fight for You
“Yakap lang muna. Hanggang yakap lang ako,” 

sambit ni Marvin saka yumakap. Natawa na lang ako.
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lang araw pa lang after ng pagkaka-official 
namin, sinabihan ako ni Marvin ag mag-ayos 
daw ako ng ng maganda. May pupuntahan daw 

kami. Saan kaya? Inaaya niya ba ako ng date? Ano 
kaya’ng isusuot ko? 

Tiningnan ko iyong aparador ko, puro pang 
digmaang outfit. May mga punit pa ’yung iba kasi mga 
naisuot ko na sa pakikipagbasag-ulo. 

Haaaaay! Iyong bestida na nga lang na bigay niya. 
Kaso naglalabasan ang mga peklat at galos ko doon, 
eh. Haaaaay! Wala naman akong choice. Iyon lang ang 
matino. Isa pa, sabi naman ni Marvin maganda ako 
kapag suot ko iyon. Oks. Iyon na isusuot ko.

Dapat gandahan ko today para masabi niyang 
hindi siya nagkamali sa pagpili sa akin. Saka para in 
case may makasalubong kaming kakilala niya, hindi 
siya mahiyang ipakilala ako. Baka may magsabing 

V
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gusgusin ang girlfriend niya eh, makakasapak talaga 
ako. Nag-ayos na ako. Hindi din ako nagtali ng buhok. 
Gusto niyang naglulugay ako, eh. Mas feminine daw. 
Di ko na din dinala ’yung cap ko. 

Pagkalabas ko ng bahay, napansin na naman ako 
ng mga lasinggerong tambay sa tindahan sa katapat 
na bahay. Pabarya daw sa peklat ko. Lintik talaga itong 
mga manginginom na ’to. Ako na naman ang nakita. 
Eh, kung umbagin ko kaya sila isa-isa? Haaaaay!

“Inaano ba kayo ng mga peklat ko ha? Gusto n’yo 
talagang mabugbog ’no?” sagot ko.

Itataob ko na sana ’yung mesa ng mga hayop, 
kaso dumating na si Marvin kaya balik-hinhin na. 
Demure na ulit ang kilos ko. 

Ipinagbawal na niya ang beast mode Wena, 
eh. Umalis na kami. Patay sa akin ’yung mga ’yon 
mamaya. 

Tch! Saan niya nga kaya ako dadalhin? Pagdating 
namin sa terminal ng mga sasakyan papuntang bayan, 
akala ko sasakay na kami pero hindi. Nagpatuloy 
kami sa paglakad. Saan ba kami pupunta? Sandali 
pa ay bigla siyang huminto sa tapat ng isa sa mga 
bahay doon.

“Nandito na tayo!” masigla niyang anunsyo. Gulat 
na gulat naman ako sa pinuntahan namin. 

Don’t tell me, bahay nila ’to? Ano’ng ginagawa 
namin dito sa bahay nila? Teka nga… parang alam ko 
na, ah. Hindi kaya ipapakilala niya ako sa magulang 
niya? Kaya pala nabanggit niya on the way na nanay 
niya na lang ang kasama niya. Akala ko nagkukwento 
lang siya ng buhay niya like the usual pero orientation 
na pala ’yon. Di ako na-inform. Tsk. Di ako handa! 
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Bakit niya ako ipapakilala? Seryoso ba siyang 
ipapakilala niya ako? 

Nagkabuhol-buhol na ’yung ugat ko sa ulo dahil 
sa halu-halong pagkabigla, pagtataka, pagkagulat 
at takot. Ayoko pang maniwala sa naiisip ko kaso 
pinapapasok niya na ako sa bahay.

“Mmm… ano… Ano’ng ginagawa natin dito?” 
tanong ko; hesitant na pumasok. 

Nakangiti naman siyang sumagot. Bakit ba parang 
ang saya-saya niya?

“Bakit ba dinadala ng lalaki ang girlfriend niya sa 
bahay nila?” balik-tanong niya. Sa mga ngiti ni Marvin, 
kitang-kita na desidido siyang ipakilala ako.

“Baka bastos ’yan ha. ’Wag na lang kaya,” sagot 
ko. 

Alam ko namang di siya makakagawa ng 
kalokohan sa akin. Di ko lang talaga alam kung ano 
ang gagawin kung sakali ngang ipapakilala na niya 
ako sa magulang niya. Wala naman kasi akong 
maipagmamalaki.

“Baliw. Mukha bang magagawa ko ’yon sa ’yo? Di 
nga kita makapkapan, eh. Isa pa, para kong inilagay 
’yung paa ko sa hukay pag ginawa ko ’yon sa katulad 
mong basagulera. Hehe. Ipapakilala lang kita sa mama 
ko. Seryoso ako sa ’yo… sa ’tin. ’Wag kang mag-alala. 
Di naman nakakatakot si Mama, eh. Tara na,” aya niya 
sabay hila sa akin papasok. 

S’abi ko na, eh. Kumapit agad ako sa gate nila.
“Teka. Teka. Ano’ng sasabihin ko? Ano’ng gagawin 

ko? Paano ba? ’Wag na lang kaya? Di ako marunong,” 
sambit ko. 

Natawa lang siya saka nagpatuloy sa pagdala sa 
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akin papasok.

“Siguradong magugustuhan ka din n’on. 
Nagustuhan kita eh,” aniya; pilit itinataas ang 
kompiyansa ko sa sarili. 

Pero walang naging epekto iyon. Wala na akong 
nagawa. Ipapakilala niya na nga talaga ako. Butil-butil 
na ’yung pawis ko sa kaba. Ah basta, kailangan kong 
magpa-impress!

Di pa man kami nakakapasok ay may lumabas 
nang babae sa pinto. Dumoble ang kaba ko. 
Namumukhaan ko siya, ah. Siya ’yung babaeng 
barangay tanod na in-charge sa mga gulo at riot sa 
lugar namin. 

Ano ang ginagawa niya rito kina Vin? Iniisip ko 
pa lang ang sagot nang biglang nagmano si Marvin 
sa kanya.

Oh, hindeeeeeee! Don’t tell me siya ang nanay 
ni Marvin?! Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ’Wag naman 
sana! Napapailing at crossed fingers pa ako pero 
mukhang siya nga talaga. 

Paano pa ako magpapa-impress niyan, eh, 
makailang beses na niya akong nahuli? Nakakalaya 
lang ako dahil minor ako. 

Wala na. Siguradong-sira na ako sa kanya.
“Ano’ng ginagawa mo dito? May ginawa ka na 

namang kalokohan?” bungad ng nanay ni Marvin sa 
akin nang makita ako.

“Wala… po,” sagot ko.  Munt ik ko nang 
makalimutang gumalang. Ganoon na ako nasanay 
kapag nasa barangay kami, eh. 

Napatingin naman sa akin si Marvin. “Magkakilala 
kayo ni Mama?” tanong niya. 
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Tumango lang ako saka ngumiti. 
Nagsalita ulit ang ginang. “Bakit, ’nak? May ginawa 

ba ’yan sa ’yo kaya mo isinama dito? Dapat idinirecho 
mo na sa barangay,” saad nito.

“Ma! Siya ang girlfriend ko,” sagot ni Marvin. 
Gulat na gulat ang nanay niya. Speechless.
Nang mag-sink in dito ang sinabi ng anak, talaga 

namang namula ang mukha nito dahil sa galit. 
Parang sasabog na ito any moment. Good luck sa 

amin. Baka kung ano ang ibato nito sa amin. Tumingin 
ako sa paligid at may nakitang paso sa malapit. Huwag 
naman sanang iyon ang ibato ng babae sa amin. 

Biglang tumalikod ang babae saka pumasok sa 
loob. Nagtatakang nagkatinginan kaming magnobyo. 
Bakit kaya iyon pumasok? Kukuha kaya ng itak tapos 
tatagain kami? O baka ako lang ang matataga. Haaay! 

Nag-iisip pa ako ng mga posible niyang gawin 
nang biglang lumagabog iyong pinto. Sinaraduhan 
kami.

’Matik na ang sagot. Tutol siya. Gaya ng inaasahan 
ko, ayaw niya sa akin para sa anak niya. Sino nga 
ba namang matinong magulang ang papayag na 
mapunta ang anak sa katulad kong basagulerang 
walang kinabukasan? 

Haaaaaaay! Bumalik na lang kami sa waiting shed. 
Ang tahimik namin.

“Sorry ha,” sambit ni Marvin.
“Ako yata ang dapat na mag-sorry, eh,” sagot ko 

saka ikinuwento kung bakit at paano kami nagkakilala 
ng mama niya. 

Napakamot na lang siya sa ulo.
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Aba. Dapat expected niya na ’to kasi nagsyota 

siya ng basagulera.
“Sorry… Vin,” dugtong ko habang nakayuko. 

Niyakap niya naman ako. “Pa’no na ’yan? Nakita mo 
naman kung gaano kaayaw sa akin ng mama mo, 
di ba? Kahit sinong magulang naman, eh. Paano na 
tayo?”

“’Wag kang mag-alala. Aayusin ko ’to. Pupunta 
ulit tayo bukas,” sagot niya naman.

Kinabukasan, pumunta ulit kami. Ang naging 
strategy namin para hindi kami masaraduhan ng pinto, 
nauna na kaming pumasok. Inunahan namin siyang 
dumating. Pag-uwi ng nanay niya, nand’on na kami 
sa sala. Galit na galit na naman ito.

“Aba! Talagang sinusubukan n’yo ko ha, mga 
punyeta kayo. Ikaw, Marvin, sinusuway mo na 
ako ngayon ha. Hala! Sige!” sabi ng nanay niyang 
nagpuputok ang butsi sa galit. 

Di lang kami sumagot. Biglang pumasok sa kwarto 
ang ginang. Paglabas, dala na nito ang mga damit 
ng anak.

“Lumayas kayo! ’Wag ka nang uuwi dito, Marvin!” 
sabi pa nito sabay bato sa amin ng mga damit. 

Umalis na kami bago pa tumaas nang sobra ang 
dugo ng mama niya. Bumalik ulit kami sa waiting shed. 
Ang tahimik na naman namin.

“Sorry,” untag ko. 
Niyakap niya na lang ulit ako. “’Wag kang mag-

alala. Pagod lang ’yon,” sagot niya.
“Pa’no ka na ngayon? Saan ka titira? Pinalayas 

ka na, di ba?” 
Natawa naman siya. “Wala lang ’yon. Konting 
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lambing lang d’on, papapasukin na ulit ako n’on. Mainit 
lang talaga ang dugo ni Mama sa mga palaaway. Na-
trauma kasi siya sa tatay ko. Kaya nga nag-volunteer 
’yon sa barangay, eh. Basagulero kasi ’yung tatay ko. 
Baka daw sakaling mahuli niya. Nilayasan kami eh,” 
kwento ni Marvin. 

Dama ko iyong lungkot niya habang sinasabi iyon. 
Kaya pala ganoon na lang maka-react ang nanay niya. 

Grabe naman! Hindi porke nangyari sa kanya, 
mangyayari na rin sa anak niya. Tigilan niya nga ako. 
Di ko magagawa kay Marvin ’yon. Tsk. ’Wag niya akong 
itulad sa mister niya.

Sunod naming attempt, may props na kami: 
pansit. Isang bilaong pansit. Paborito daw iyon ng 
mama niya, eh. Doon pa sa paborito niyong resto 
kami bumili para sure na magugustuhan ng ginang. 

Pagdating namin sa kanila, imbes na matuwa ay 
kumulo ulit ang dugo ng mama ng boyfriend ko nang 
makita kami. Isinaboy niya sa amin ang pansit. Di daw 
namin siya madadaan sa suhol. 

Balik-waiting shed tuloy kami. Rejected na naman. 
Tsk. Sayang ang pansit. Ang mahal pa naman n’on.

“Sorry,” sambit ni Marvin. Inunahan niya na ako. 
Ngumiti ako tapos ako naman ang yumakap sa 

kanya. “Okay nga, eh. At least may paninindigan ang 
mama mo. Ganyan dapat ang mga nagtatrabaho sa 
barangay; hindi nagpapasuhol. Hehe. Pero… Vin… 
kelan nga kaya ako matatanggap ng mama mo? 
Matatanggap pa nga kaya ako?” pabiro kong sabi na 
nauwi din sa seryosong tanong. Medyo nawawalan 
na rin kasi ako ng pag-asa, eh. 

Hindi naman kasi pwedeng basta-bastahin ang 
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issue na ito. Hindi kami ang tipong teenage magsyota 
na sneaky ang dating. Family-oriented si Marvin at 
nirerespeto ko siya. 

Haaaaay! Ang kumplikado. Wala naman akong 
magawa. Hindi ko mabubura sa nakaraan ko ang 
pagiging basagulera ko. Ano ba ang gusto niyang 
gawin ko para matanggap niya ako?

“Oo naman, matatanggap ka din n’on. Mahal ako 
ni Mama kaya siguradong mamahalin niya rin ’yung 
mahal ko at nagmamahal sa akin. Mahal kita. ’Wag na 
’wag mong gagawing rason ’to para makipaghiwalay 
sa akin ha,” paliwanag ng boyfriend ko. 

Ngumiti na lang ako.
Another attempt na naman. Labas na si Marvin, 

sariling diskarte ko na. 
Maaga pa, pagkaalis na pagkaalis ng boyfriend 

ko papasok sa trabaho, pumunta ako sa bahay nila. 
Inabutan kong naglalaba ang mama niya. 

Naupo agad ako sa tapat ng isa sa mga palanggana 
para tumulong. Balak ko na ring kausapin siya para 
maayos na namin ang problema.

“Tulungan na kita, Ate Nida. Ay, hindi… ano pala… 
Tita,” bungad ko pagkaupo ko. 

Pero bago ko pa mahawakan iyong mga damit, 
sinabuyan niya na ako ng tubig saka pinaalis.

“’Wag mo kong ma-tita tita! Tigilan mo nga ako! 
Sisirain mo lang buhay ng anak ko! Ngayon pa lang, 
iniimpluwensyahan mo na siya ng ugali mo, eh. 
Hindi na siya sumusunod sa akin. Makita pa ulit kita, 
ihahatid talaga kita sa barangay,” babala niya pa. 

Haaaaaaay! Di man lang ako pinakinggan.
Marami pa kaming sinubukang paraan pero wala, 
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eh. Hindi niya talaga kami inaaprubahan. 

Hanggang sa hinarap ko na si Ate Nida nang face 
to face. Seryosong usap na talaga. Di ako aalis kahit 
tagain niya ako.

“Ate Nida naman, hindi na po ako nakikipag-away. 
Nagbago na ako. Payagan n’yo na kami ng anak n’yo,” 
pakiusap ko sa ginang. 

Di niya lang ako kinibo. Umirap pa.
“Naiintindihan ko naman po na nag-iisang anak 

n’yo si Marvin kaya kayo istrikto, pero matanda na po 
’yung anak n’yo. Lalaki pa. Magsyota pa lang naman 
po kami. Maayos mong napalaki si Marvin kaya hindi 
’yun makakagawa ng kalokohan sa akin. Ate Nida… 
mahal ko po si Marvin. Payagan n’yo na po kami,” 
mahabang paliwanag ko.

Ayaw pa rin ako kibuin. Mas mahirap pa siyang 
pasagutin kaysa sa anak niya.

“Ano pa po ba’ng gusto n’yong gawin ko?” tanong 
ko. 

Doon ko na siya napasagot. “Alam mo ba na 
dahil sa ’yo, gabi na lagi umuuwi ’yang si Marvin. 
Dati, nakakatulong ’yan sa akin dito sa bahay, ngayon 
ano? Laging nasa kalye. Baka magulat na lang ako, 
basagulero na rin ’yan,” sabi niya. 

Natahimik ako. Tama siya. At some point, naisipan 
ko ngang i-train siya kung paano makipaglaban para 
maging basagulero na rin. 

Seriously, simula noong magkakilala kami, most 
of the time, kapag wala siya sa trabaho, magkasama 
kami. Mali nga siguro kami doon. Nauubos lang ang 
mga oras namin sa isa’t isa. Walang epekto sa akin 
kasi wala naman akong pamilyang inuuwian, pero sa 
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kanya meron. Dapat may oras pa rin siya sa pamilya 
niya. Naiintindihan ko na. Umuwi na lang muna ako.

Buong araw kong inisip iyon. Ang gusto ng mama 
niya, bawasan namin ang oras namin na magkasama. 
Gusto niyang magkaoras pa rin si Marvin sa bahay 
at sa kanya. Aish! 

Simula pagkabata kasama na niya si Marvin, 
ako kailan lang, eh. Kung ganyan siya nang ganyan, 
tatandang binata si Marvin. 

Haaaaay! Okay. Sige. Nakapagdesisyon na ako. 
Payag na ako sa gusto niyang mangyari.  Kinabukasan 
din, kinausap ko si Marvin.

“Vin, nakausap ko na mama mo. Lahat na daw 
ng oras mo, nasa akin. Kailangan nating magbawas. 
Pagkagaling mo sa trabaho, umuwi ka na nang direkta. 
Magpahinga ka tapos tulungan mo ’yung mama mo 
sa mga gawaing-bahay. Magkasama kayong manood 
ng TV. Mag-bonding kayo. Magkikita na lang tayo 
paminsa-minsan. Tuwing kailangang-kailangan o 
tuwing may okasyon. Okay?” sabi ko. 

Labas sa ilong lahat iyon. Sa totoo lang, gusto ko 
siyang kasama. Pero kailangan naming gawin ito. Para 
kahit paano naman maging okay ako sa mama niya. 

Nagulat naman siya sa sinabi ko. “Teka! Hindi 
pwede ’yon!” pagtutol niya.

“Para din sa ’tin ’to. Kung sa ganitong paraan 
tayo matatanggap ng mama mo, kayanin natin. May 
Facebook naman eh, saka cellphone. D’on na lang 
muna tayo mag-usap.”

“Kakausapin ko si Mama,” sabi niya pa pero di 
na ako pumayag.

“’Wag na! Please. Gawin na lang natin ’to,” pilit ko. 
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Labag man sa loob ay wala na siyang nagawa.

y
Kinabukasan din, nagsimula na ang plano namin 

na bawas oras sa isat isa. Halos mamatay ako sa 
inip. Walang kaibigan, walang away tapos wala pa si 
Marvin. Ano pa ang gagawin ko sa buhay ko? 

Nagkataon pang nasira iyong cellphone ko. Anak 
naman talaga ng tinapa, o! Hindi rin ako mayaman 
para araw-araw na mag-online sa FB para maka-chat 
siya. Kailangan kong budgetin ang pera ko.

Sobrang boring. Hindi naman ganito noong hindi 
ko pa siya kakilala, ah. Hindi ko akalaing ganito pala 
kalaking kawalan sa akin ang pagkawala ng presensya 
ni Marvin. Malapit ko nang kausapin ang sarili ko. 

Mga ilang araw pa, di ko na kinaya. Natukso 
ako. Dumaan ako sa court nang may abutan akong 
nagsusuntukang mga binatilyo. Okay ’to! Manonood 
lang naman ako, eh, di naman ako ang makikipag-
away. Doon ako pumwesto sa malapit para kitang-
kita ko. 

Walang anu-ano ay bigla akong naapakan ng isa 
sa mga nakikipagsuntukan. Ewan ko ba pero nag-react 
agad ang katawan ko involuntarily. Sumuntok ako. 
Reflex lang. Siguro defense mechanism ko na iyon; 
kapag nasasaktan ako, napapaganti ako automatically.

Akala ko wala lang pero nagsuka ng dugo iyong 
binatilyo nang suntukin ko sa bandang likod. Yare! 
Mukhang napalakas. 

Pinalibutan ako ng mga tambay ng court na 
nag-udyok sa dalawang binatilyo para magsuntukan. 
Nakisali daw ako. Inambahan ako ng suntok ng isa sa 
kanila. Bago pa tumama sa ’kin, tinapik ko na pababa 
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’yung kamao saka siya binigyan ng left hook. 

Sh*t. Kusang nagre-react ang katawan ko sa mga 
atake base sa mga naging laban ko dati. Sinundan 
pa iyon ng sabay-sabay na pag-atake. Di naman ako 
pumayag na pabugbog lang, kaya pinatulan ko na.

In other words, napaaway na naman ako. Apat 
silang malalaking lalaki kaya talagang napalaban ako. 
Kinaya ko naman. Ako pa. Haha. 

Di pa rin talaga ako kumukupas. Ang galing 
pa rin ng mga reflexes ko pagdating sa basag-ulo. 
Undefeated pa rin talaga ako. Bwahaha! Naririnig ko pa 
iyong mga tao na nagchi-cheer sa akin, lalo na ’yung 
mga nakakakilala talaga sa akin. May nasigaw pa na 
nagbalik na daw ang pinakamalakas sa lugar namin. 
Haha. Na-miss ko ang ingay na iyon.

Patapos na ako nang may makita akong pamilyar 
na mukha sa audience. Si Marvin ba ’yon? Tiningnan 
kong maigi, siya nga. Matiim na nanonood sa akin. 

Napatigil talaga ako sa gulat. Yari ako! Tiningnan 
niya ako nang masama. Nang makita niyang 
nakatingin na rin ako sa kanya, bigla siyang naglakad 
paalis. Syempre, sinundan ko. 

Teka nga… bakit parang feeling ko, ako ang lalaki 
sa amin? Tch. Ako ang humahabol at nagpapaliwanag, 
eh. Sabagay, ako naman ang may kasalanan eh. Pero 
kahit na! Aish! 

Di nagtagal, dumating na rin ang mga barangay 
tanod sa court. Buti na lang at nakaalis na ako kaya 
di ako nahuli. Good timing talaga. Kung nagkataon, 
bingo na naman ako sa nanay niya.


