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oy, Cassiopeia!”

Napabalikwas ng bangon si Cash sa 
kamang hinihigaan. “Anak ng bahaw!” inis na anas 
niya.

Ang agang nambulabog ng kapit-bahay sa bahay 
nila.

Tumayo siya at mabigat ang mga paang tinungo 
ang hagdan pababa. Salubong ang mga kilay na 
pinagbuksan niya ng pinto ang kapit-bahay na kulang 
na lang ay ipagiba sa mga tanod ang bahay nila sa 
lakas ng bunganga at pagkatok nito.

“Baka gusto n’yo nang magbayad ng upa? Lagpas 
due date na naman kayo,” nanlalaki ang matang 
bungad sa kanya ni Aling Flor, landlady ng maliit na 
bahay na inuupahan nila sa isang eskinita ng Lico 

V
1

“H



4 G He’s Dating a Tondo Girl
sa Tondo.

Ipinilig niya ang ulo at nag-isip kung anong petsa 
na ba ngayon. Nang mapagtantong tatlong araw 
na silang delayed sa pagbabayad ng renta ay agad 
siyang napangisi. “Aling Flor naman, tatlong araw pa 
lang, eh. Kung makapambulabog ka naman d’yan 
parang tatlong linggo na kaming hindi nakakabayad,” 
nakangiting sabi niya sa ginang. Pinapilantik niya pa 
ang makakapal niyang pilikmata habang nakangiti rito.

“Hay nako, Cash, hindi mo ’ko madadaan 
sa pangiti-ngiti mong ’yan. Kailangan n’yo nang 
magbayad ngayon! Hindi pa ’ko nakakabayad sa mga 
buwanan kong bayarin. Puputulan ko kayo ng kuryente 
pag hindi pa kayo nakabayad ngayong araw! Libre 
na nga kuryente at tubig di pa kayo makabayad sa 
tamang oras!” malakas na talak nito bago tuluyang 
umalis.

Napabuntong-hininga siya.

Lahat naman jumper, lihim niyang komento. 
Babalik na sana siya sa kwarto niya sa itaas nang 
mapansing wala sa bahay ang tatay at kuya niya. 
Tumingin siya sa lamesa at nakita ang dalawang 
pinggan na magkataob. Ipinagluto na siya ng almusal 
ng tatay niya, at nag-iwan ito ng bilin na nakasulat 
sa dilaw na sticky note na nakadikit sa ibabaw ng 
nakataob na pinggan sa pagkain. 

“Raket na naman,” napailing na komento niya sa 
sulat ng ama. “Nasaan kaya si Kuya?”

“Pupunta daw siyang Pasay, mag-a-apply,” sagot 
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ng kaibigan niyang si Penny. Nakapasok na pala ito sa 
bahay nila. “Aga-aga simangot agad, ’Te?”

“Matuto ka ngang kumatok!” sigaw niya at 
napakunot-noo. “Paano mo naman nalaman na 
nagpunta ng Pasay si Kuya?”

Ipit itong tumili. “Siyempre, megketext keye keme,” 
maarteng sabi nito habang inilalapag sa lamesa ang 
bag at folder na dala.

“Landi mo,” natatawang komento niya. Nang 
mapansin niya ang formal attire nito ay nagtaka siya. 
“Saan naman ang gala, bakla? Aga-aga putok ang 
nguso mo.”

Nanlaki ang mga mata ni Penny at namaywang sa 
harapan niya. “Jusko, ’Te! Ano, dementia na naman? 
Parang kagabi lang magkausap tayo d’yan sa kanto, 
’tapos ngayon nganga na naman ’yang utak mo?”

Kagabi? Nasapo niya ang noo. Mag-a-apply nga 
pala sila ngayon ng trabaho. “Sorry, ’Te, nakalimutan 
ko!”

Si Cassiopeia o Cash ay kilalang professional 
labandera sa Lico. Magmula kasi nang mamatay ang 
nanay niya ay siya na ang pumalit sa mga suki nitong 
nagpapalaba. Pero kailan lang ay hindi na sapat ang 
kinikita niya sa paglalaba para makatulong sa pang-
araw-araw nila kaya gusto na niyang maghanap ng 
permanenteng trabaho.

Umiling-iling si Penny. “Obvious naman, eh. 
Maligo ka na kaya, alas siete na, o! Walang nag-a-
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apply nang tanghali, ’no! Kaloka ka.”

“Nako, Pen, hindi pala ’ko puwede ngayon, 
tatanggap ako ng labada. Baka sugudin na naman 
ako ni Aling Florisaurus kapag hindi pa kami 
nakapagbayad,” nakangusong paliwanag niya sa 
kaibigan.

Natawa ito sa idinugtong niya sa pangalan ng 
bungangera niyang kasera. “Labada na naman? Baka 
magkasakit ka pa niyan, Cash. Sumama ka na lang sa 
’kin may alam akong mauutangan—”

“Utang na loob, ayoko ng 5/6, hindi naman 
nakakatulong ’yan, eh. Lalo kang lulubog sa utang 
d’yan,” putol niya agad sa suhestyon nito.

“Hindi 5/6!” tanggi agad nito. “Kay Jelo, akinse 
ngayon kaya may pera ’yon. Saka di ba crush ka n’un 
kahit negra ka?”

“Ang kapal talaga ng balat-kahoy mo,” ganting 
panlalait niya agad dito. “Ayoko din manghiram kay 
Jelo, nakakahiya.”

“’Te, kainin mo muna ’yang pride mo, idudumi 
mo din naman ’yan bukas. Kesa naman masugod 
na naman kayo ng pocket monster na landlady mo. 
Isa pa, mag-a-apply na naman tayo ng trabaho kaya 
makakabayad ka agad,” giit nito.

Napahugot na lang siya ng hininga. Kailangan 
niya na talagang magbayad ngayon dahil ayaw niyang 
problemahin pa iyon ng tatay niya pag-uwi. “Nasaan 
ba si Jelo?”
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“Jelo, promise, babayaran ko agad ’to kapag 
nakahanap na ’ko ng trabaho,” nahihiyang sabi niya 
sa binata.

Ngumiti agad ito sa kanya. “Kahit ’wag na, Cash.”

Sinundot ni Penny ang tagiliran niya. “Pag-
ibig talaga sadyang bulag minsan,” bulong nito na 
sinamahan pa ng pag-iling.

“True, lalo na sa ’yo, bulag ang kalalakihan, kaya 
ka nga nilalagpasan, eh,” ganti niya agad dito.

Matagal na silang magkaibigan ni Penny, simula 
pa noong high school ay magkakilala na sila, 
magkasamang nakikipag-away at nare-report sa 
Guidance Office na magkasama rin nilang nilulusutan.

“Saan n’yo ba balak na mag-apply ngayon, Cash?” 
tanong ni Jelo.

Kasalukuyan silang nagtitingin ng mga lutong 
ulam sa kanto ng Blumentritt para sa tanghalian. Hindi 
na rin tumuloy si Penny sa lakad nila dahil pinilit niya 
itong samahan siya kay Jelo.

“Sa mga agency na nahanap namin sa Jobstreet, 
ang hirap naman kasing maghanap ng trabaho ngayon 
lalo na kung high school lang ang natapos mo,” iiling-
iling na sagot ni Penny.

“College level naman kayo, di ba?” tanong muli 
ni Jelo.

“First year, first sem lang kami parehas. Ang mahal 
kasi ng tuition kaya nag-stop muna kami,” sagot niya. 
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“Ate, isa nga nitong monggo—”

“Monggo? Friday ba?” puna ni Penny.

“Oo, tange,” natatawang sagot niya. “Monggo lang 
sa ’kin, ako lang naman sa bahay, saka nagtitipid ako.”

“Libre ko na kayo,” sabi ni Jelo. “Ito na lang pork 
steak, Ate, tatlo.”

“Ang swerte talaga natin may kapit-bahay tayong 
guwapo at mabait,” pambobola agad ni Penny kay Jelo.

“Salamat, ha? Nakakahiya tuloy, inutangan ka na 
nga namin nilibre mo pa kami ng ulam,” aniya saka 
inabot ang binalot na ulam mula sa tindera.

“Maka-namin ka, ikaw lang naman nangutang,” 
kontra muli ni Penny.

“Magiging sister-in-law naman kita sa future kaya 
kasama ka na din sa mga iniipon naming utang ni 
Kuya Nikko.”

“Hala, grabe. Si Nikko lang ang gusto ko hindi pati 
utang n’yo!”

Tumawa si Jelo sa palitan nila ni Penny. “Bakit hindi 
n’yo na lang subukang mag-apply sa pinapasukan ko? 
Ang alam ko, hiring pa din ngayon ang department 
namin.”

“Talaga? Ano ba’ng department mo?” namilog ang 
mga matang tanong nila.

“Utility Maintenance,” sagot nito. “Kung okay 
lang sa inyo, puwede kayong mag-apply na janitress. 
Maayos silang magpasahod at kumpleto pa ang 
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benefits.”

“Sige!” payag nila agad. “Anong kompanya ka 
nga?” 

“Samonte Construction.”

y
Kanina pa nag-aantay si Matt sa dine in table ng 

Waffles sa SM San Lazaro pero wala pa rin ang college 
buddy nila ni Ysabelle na si Migs. Tumawag ito sa 
kanya kaninang umaga para humingi ng professional 
advice sa town house na gusto nitong ipatayo sa 
Tagaytay. 

Sinipat niya ang relo, mahigit twenty-minutes na 
siyang naghihintay.

“Kuya, isang iced choco. On the rocks, ha! At saka 
dalawang cinnamon pie.”

Napalingon siya sa babaeng umorder. On the 
rocks? Ano ’yun Bloody Mary? kunot ang noong tanong 
ni Matt sa isip at tinitigan ang bagong dating. Sa 
sobrang lakas ng boses nito, sino ba naman ang hindi 
mapapatingin? Mas malakas pa talaga ang boses nito 
sa signal ng free wifi sa puwesto niya. 

Nang humarap ang babae sa gawi ni Matt ay 
kumabog ang dibdib niya na labis niyang ipinagtaka.

“Thank you!” ngiting-ngiting sabi nito sa crew.

Ang lamesang katapat niya ang pinuwestuhan 
nito kaya kitang-kitang niya nang pagpatungin nito 
ang dalawang pie bago kagatan na halos mangalahati 
iyon. Pinigil niya ang mapailing sa sunod-sunod na 
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pagkagat nito.

Grabe naman ’to. Mabuti na lang nakasuot siya 
ng aviator shades kaya hindi nito napapansin ang 
pagtitig niya. 

Naglabas ito ng maliit na notebook at ballpen 
mula sa bag at nagsimulang magsulat. Noon niya 
lang napansin ang isang malaking transparent plastic 
sa tabi nito na naglalaman ng sa tingin niya ay mga 
tinuping damit. 

Nagtaka siya kung para saan iyon pero hindi niya 
na lang pinansin, muli niyang ibinaling ang paningin 
sa seryosong mukha nito. Ilang sandali ay nangunot 
ang noo ito at biglang tumingin sa direksyon niya. 
Agad siyang yumuko at nagkunwaring busy sa 
cellphone. Nang alisin na nito ang paningin sa kanya 
ay saka niya muli ito pasimpleng pinagmasdan mula 
sa nakakaaliw na mannerism nitong pag-amoy sa 
dulo ng buhok sa tuwing mag-iisip, sa paggamit nito 
sa dulo ng ballpen pangkamot sa ulo hanggang sa 
mabilis nitong pagnguya at maingay na paghigop sa 
straw ng iniinom na iced choco. 

Nang ilagay na nito lahat ang natitirang pie sa 
bibig ay hindi na niya naiwasan ang matawa na siyang 
nakakuha sa atensyon nito. Tumigil ang kamay nito sa 
pagsusulat at biglang nag-angat ng tingin sa kanya.

Nagtama ang mga paningin nila ng babaeng 
nagpakabog sa dibdib niya. Salubong ang mga kilay 
nito habang nagtatakang nakatingin sa kanya. 

Ah, shit! inis na sabi niya sa isip.
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Pinilit niyang ngitian na lang ito pero hindi iyon 

umepekto. Titig na titig pa rin ito sa kanya. 

Mateo Castelo felt pressured for the first time in 
his thirty years of existence.

“Pare, sorry! Sorry, ang traffic sa Balintawak, 
grabe,” narinig niyang sabi ng kaibigang sa wakas ay 
dumating sa oras na kailangang-kailangan niya ng 
tulong.

Nakahinga siya nang maluwag, I’m saved.

Tinanggal niya ang shades at nakipag-fist bump 
sa kaibigan. “Ayos lang, p’re.”

“Kumusta na nga pala si Ysabelle? Balita ko 
ikinasal na siya,” narinig niyang sabi nito.

He flinched. Madaming puwedeng kumustahin sa 
kanya. Bakit si Ysabelle pa? 

Napabuntong-hininga na lang si Matt. Hindi 
siguro niya maaalis sa mga ito na hanapin sa kanya si 
Ysabelle dahil sobrang close sila ng dalaga. Nagkaroon 
din ng tsismis noon na ipinagkasundo sila ng mga 
magulang nila para maikasal pagdating ng tamang 
panahon dahil kasosyo ang mga magulang niya sa 
architecture firm ng daddy nito. 

Nakatira rin sila sa iisang bahay noong nag-aral 
sila sa London, at bago pa man ito alukin ng kasal 
ni Macoy ay sinasamahan niya na noon si Ysabelle 
sa ancestral house ng mga Samonte simula nang 
mamatay ang ama nito.

“Akala ko talaga, Matt, kayo ang magkakatuluyan,” 
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patuloy nito.

He sighed and tried to look unaffected by their 
topic. Marinig lang niyang kasal na si Ysabelle ay 
kumikirot na agad ang puso niya. Noong araw ng 
kasal nito, kung hindi lang siya sinundo ni Ysabelle 
sa penthouse niya, baka hindi talaga siya pumunta. 
Aminado siya sa sarili na magpasahanggang-ngayon 
ay hindi niya pa rin lubusang natatanggap na kasal 
na ito kay Macoy. Masaya naman siya para rito pero 
hindi pa rin niya maiwasang masaktan. 

Simula nang maging engaged ang dalaga ay sa 
sariling bahay sa Bulacan na siya pumirmi. Sa Canada 
na naninirahan ang mga magulang niya. Pero dahil 
araw-araw niyang nakakalaban ang traffic sa EDSA 
sa tuwing papasok sa trabaho ay madalas siya sa 
penthouse niya sa Ortigas.

“Grabe, pare, sino ba ’yong McArthur Robillard na 
’yon, ha?” tanong sa kanya ni Migs habang inilalatag 
nito ang floor plan ng town house na ipapagawa nito.

Pasimple siyang bumuga ng hangin at tumingin 
sa floor plan nito. “CEO ng Robillard Architects.”

“Robillard Architects? Iyong isa sa pinakamalaking 
archi firms?” gulat na tanong nito. “Di ba may 
partnership ang mga kompanya n’yo? Congrats, Mr. 
Castelo, grabe di na kita maabot.”

Tumawa siya sa tinuran nito. “Hindi naman ako 
ang nag-close ng deal, si Ysabelle.” Nilingon niyang 
muli ang babaeng nakaupo sa kabilang mesa pero 
wala na ito. Luminga-linga siya sa paligid. “Grabe, 
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parang bulang nawala.”

“Sino, Matt?” tanong ni Migs.

Hindi niya namalayang naisatinig niya pala ang 
iniisip. “Ah, w-wala. Ilang square meters nga pala iyong 
lote?” pag-iiba niya ng topic.

Mahigit isang oras din silang nag-usap ni Migs 
bago niya nakuha ang gustong anggulo nito sa town 
house na itatayo sa itaas ng bundok. Papunta na siya 
sa parking lot ng mall para bumalik sa office nang may 
mahagilap ang mga mata niyang pamilyar na pigura 
na nakatayo sa tapat ng appliances store. Sa tingin 
niya ay okupadong-okupado ito ng pinapanood na 
basketball game sa malaking flat screen TV na display 
ng store. Napapatalon pa ito at napapataas ng kamay 
na waring maghahagis ng bola sa court.

Tiningnan niya itong mabuti. Sa hindi niya 
malamang dahilan ay napangit i  siya nang 
mapagtantong ito nga ang babaeng malakas kumain 
ng cinnamon pie na nakaupo sa katapat niyang table 
kanina.

Lumapit siya at nakinood sa tabi nito. Nagulat 
siya dahil hindi niya akalaing hanggang balikat niya 
lang ito. Sa balingkinitang katawan kasi nito ay mukha 
itong matangkad sa malayo. 

Matt would steal a glance at her every now and 
then, mentally taking note of what she was wearing. 
A white statement shirt that shouted ‘EAT MY BRAIN’ 
in all caps, faded jeans ripped just above the knee, 
a pair of green Banana Peel flip-flops and a yellow 
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canvas shoulder bag.

Pinakatitigan niya rin ang maganda nitong mukha 
na Pinay na Pinay ang dating saan mang anggulo 
tingnan.

“Who’s on lead?” tanong niya rito habang 
pinagmamasdan ang bawat ekspresyon sa mukha 
nito.

Bigla itong tumingin sa kanya na parang kakaibang 
lenggwahe ang binigkas niya.

“Ha?” kunot-noong tanong nito.

Parang binaril siya ng bilugang mga mata nito 
nang bumaling ito sa kanya, at nasapul si Matt sa 
dibdib niya. Panandalian siyang hindi nakahinga. Hindi 
niya rin magawang iiwas ang mga paningin sa mga 
mata nitong kulay peanut butter pala. 

Napahawak siya sa dibdib at mabilis na tumalikod 
para iubo ang kabang nararamdaman. Humigop siya 
ng hangin at dahan-dahan itong ibinuga. Hindi niya 
maintindihan kung ano ba itong nangyayari sa kanya. 
Ilang segundo pa ang pinalipas niya bago muling 
humarap sa babaeng namamaril ang mga mata.

“Who’s on—” Natigilan siya dahil nawala na 
naman itong parang bula.
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kala ko paaabutin mo pa ng bukas ang renta 
n’yo, eh,” nakasimangot na sabi ni Aling Flor 
nang iabot niya rito ang buwanang upa nila.

Ngumiti siya sa kasera. “Kayo naman, Aling Flor, 
ilang taon na kaming nakatira sa bahay na ’to, ngayon 
lang naman kami nahuli ng bayad nang ilang araw.”

“Sus! Ang sabihin mo, Cash, ngayon lang kayo 
nakapagbayad nang three days lang ang delay dahil 
kadalasan isang linggo bago kayo makabayad,” 
masungit pa ring sagot nito.

“Huwag na kayong magalit, ang face-lift sayang,” 
pambobola niya sa kasera na ikinatawa naman nito 
bago umalis.

“Marunong lang talaga ’yung tumawa kapag 
nakapagbayad ka na,” napapailing na sabi ng Kuya 
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Nikko niya. Nanonood ito ng balita at kararating lang 
galing sa pag-a-apply.

Pagkatapos nilang mapag-usapan ni Penny ang 
pag-a-apply sa pinapasukan ni Jelo ay nagpasya 
siyang likumin na ang sandamakmak na natuyong 
sinampay at ihatid ang mga iyon sa nagpalaba 
pagkapananghali. 

Minsan talaga hulog ng langit sa kanya ang mga 
tamad. Dahil sa katamaran ng mga ito ay nagkakapera 
siya. Pagkahatid niya sa unang bundle ng mga damit 
sa Blumentritt ay naisipan niyang magpunta na muna 
sa SM San Lazaro para i-treat ang sarili ng paborito 
niyang iced choco at cinnamon pie sa Waffles kung 
saan may weirdong lalaking naka-shades kahit wala 
namang araw sa loob ng mall. Panay ang tingin nito 
sa kanya.

May saltik kaya ’yon? Sayang, ang guwapo pa 
naman! napapailing na sabi niya sa isip habang 
itinataob ang mga plato sa lagayan.

“Anong oras daw makakauwi si Tatay?” narinig 
niyang tanong ng kuya niya.

“Gagabihin daw, Kuya, ’yon ang sabi niya sa sticky 
note niya,” sagot niya rito.

“Dapat magpahinga na lang si Tatay dito sa 
bahay, ’wag na siyang tumanggap ng mga raket na 
’yan. Matanda na siya,” may bahid ng pagkainis na 
sabi ng kuya niya.

Tumawa siya. “Sabihin mo ’yan sa kanya, Kuya, 
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kapag dumating. Alam mo naman ’yon, ilang beses na 
natin siyang pinapatigil sa pagtatrabaho pero kapag 
may tumawag sa kanya, sige pa rin. Sasabihin lang 
n’un sa ’yo ‘kalabaw lang ang tumatanda.’” Ginaya pa 
ni Cash ang facial expression ng tatay niya habang 
sinasabi iyon.

Hindi napigilan ng kuya niya ang matawa. “Tigilan 
mo nga ’yan, Cash, ang pangit ng mukha mo!” sigaw 
nito.

Pinandilatan niya ito. Alam niya naman na hindi 
siya kagandahan, pero kailangan bang ipamukha pa 
iyon sa kanya? Alam niyang maitim siya, alam niya 
rin na medyo malaki ang mga mata niya, maliit ang 
ilong at manipis ang mga labi niya. Pero kahit ganoon, 
alam niya sa sarili niya na may angkin siyang ganda. 
Hindi niya nga lang mawari sa ngayon kung nasa loob 
ba ang kagandahan na iyon.

Inirapan niya ito. “Ang sabi ni Nanay maganda 
daw ako.”

“Sasabihan ka talagang maganda n’un kasi anak 
ka niya,” pang-aalaska pa ng kuya niya.

“Kaya pala guwapong-guwapo siya sa ’yo,” ganti 
ni Cash.

Hindi niya tuloy napigilan ang malungkot nang 
maalala ang ina. Tatlong taon pa lang ang nakakalipas 
nang mamatay ito at hanggang ngayon ay sariwa pa 
rin sa alaala niya ang ikinamatay nito. Naglalaba ito 
noon nang ma-heat stroke. 
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Katanghaliang tapat noon, at hindi na ito umabot 

sa ospital dahil dead on arrival. Simula noon ay parang 
naging mabigat na ang takbo ng buhay sa nilang 
mag-anak. Napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at 
maghanap-buhay na rin.

“Nagtampo ka naman agad d’yan, Cassiopeia. 
Maganda ka, siyempre. Kapatid kita, eh. Kanino ka pa 
ba magmamana kundi sa ’kin?” Napansin pala nito 
ang pananahimik niya.

“Sus! Parang napilitan lang,” sagot niya. “Kumusta 
nga pala ’yong in-apply-an mo, Kuya?”

Ito naman ang natahimik. Parang alam na niya 
ang nangyari sa pag-a-apply nito. Ngangey na naman.

“’Ayun, tatawagan daw. Kahit sabihin mong wala 
kang landline, wala kang cellphone tatawagan ka pa 
rin nila. Palagay nila sa ’kin, si Superman? Maririnig 
mga tawag nila?” 

“Okay lang ’yan, makakahanap ka ulit ng trabaho,” 
pagpapalakas niya sa loob nito.

Alam niyang nabuburyong na ang kuya niya dahil 
ilang buwan na rin itong walang trabaho at ume-extra 
lang paminsan-minsan sa pamamasada ng tricycle. 
Siya ay tumatanggap ng labada kapag walang raket 
mula sa agency na pinasukan nila ni Penny. Seasonal 
lang kasi ang trabaho roon kaya walang permanenteng 
schedule.

“Sana nga. Naaawa na kasi ako kay Tatay. At ikaw, 
dapat pinag-aaral kita sa kolehiyo dahil kuya mo ako,” 
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malungkot na sabi nito.

Napabuntong-hininga siya. Ito ang iniiwasan 
niyang eksena. Ayaw niyang pinag-uusapan pa ang 
nararanasan nilang hirap dahil nagdudulot lamang 
iyon ng bigat sa dibdib niya. Kaya sa halip na sabayan 
ang kadramahan nito ay nagpakawala na lamang siya 
ng pekeng tawa.

“Drama mo, Kuya! Mag-artista ka na nga lang!”

y
Paulit-ulit na hinampas ni Matt ang busina ng 

sasakyan. “Walang katapusang traffic!” inis na usal 
niya habang pahinto-hinto ang sasakyan sa Abad 
Santos Road ng Doroteo. Kung hindi sana niya 
hinanap sa mall ang babaeng may armalite na mata 
ay baka hindi na siya inabot ng rush hour pabalik sa 
office. 

Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit 
nagsayang pa siya ng oras sa paghahanap sa babaeng 
iyon. Ni hindi niya ito kilala!

Napabuntong-hininga siya.

She’s different. Kakaiba ang epekto ng mga mata 
nito sa kanya. Parang binabaril nang paulit-ulit ang 
dibdib niya sa tuwing tititigan siya nito.

What is it about her that makes my heart tremble? 
The way she looked at him sent shivers down his 
spine. 

Napapailing na hinawakan niya ang dibdib. 
Bumibilis ang tibok ng puso niya kapag naiisip niya 
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ang babaeng iyon. 

“Nakakatakot kasi tumingin.”

Pasado alas siete na nang makarating siya sa 
Samonte. Dumerecho agad siya sa office niya para 
basahin at reply-an ang siguradong tambak nang mga 
e-mails niya mula sa mga kliyente. 

He’s the Chief Operating Officer of Samonte 
Construction. Lahat ng day-to-day operations ay siya 
ang nag-aasikaso. Architect siya at co-owner. Ang 
share of stock niya ay galing sa daddy niya.

Three years ago, ipinasa na ng daddy niya sa 
kanya ang authority nito sa kompanya. In-enjoy nito 
ang retirement sa Quebec, kasama ang mommy niya. 
Malaki ang tiwala sa kanya ng mga magulang. 

Nang malaman ng mga magulang na ikakasal 
na si Ysabelle at hindi sa kanya, sinabi ng mga itong 
mahahanap din niya ang kanyang tunay na pag-ibig 
at susuportahan siya ng mga ito.

Pagdating niya sa reception area ay bumungad sa 
kanya si Alta, ang secretary niya. “Sir, nasa loob po 
si Mrs. Robillard,” tukoy nito kay Ysabelle. Dalawang 
taon na itong kasal kay Macoy. “Saka galing po dito 
kanina si Mr. Castillo, papirma raw po nito.” Iniabot ni 
Alta sa kanya ang isang black folder.

Nagpasalamat siya at tumango sa sekretarya.

“Matt!” bungad sa kanya ni Ysabelle pagpasok 
niya sa office. Mabilis itong tumayo at niyakap siya 
nang mahigpit.
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He missed her. “So, kumusta ang second 

honeymoon sa Maldives?” nakangiting tanong niya 
rito. 

Sa halip na sumagot ay pangiti-ngiti lang itong 
tumitig sa kanya. “Guess what?”

“You know I hate guessing games,” reklamo niya. 

Mahinang tumawa si Ysabelle at sumikip ang 
dibdib niya.

“We did it,” nagngingislap ang mga matang saad 
nito.

He blinked twice. “Y-you did… w-what exactly?” 
he stuttered.

“I’m pregnant,” abot-tenga ang ngiting pahayag 
nito.

y
“Sana qualified tayo d’un,” nag-aalalang bulong 

ni Cash kay Penny. Pasado alas siete ng umaga ng 
Lunes ay nakasakay na sila ng tren ng LRT papuntang 
Makati para mag-apply sa Samonte Construction. 
Isinulat ni Jelo sa papel ang instruction papunta roon 
para hindi sila maligaw.

“Sigurado ’yon, ’Te, kaya nga nag-formal attire 
tayo para mahiya silang i-reject ang kagandahan 
natin,” sagot nito. 

“Baka isipin nila, janitress lang naman ang 
a-apply-an natin pero kulang na lang mag-gown pa 
tayo sa sobrang formal,” nangingiwing sabi niya.
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Tumingin si Penny sa kanya at pinaikot ang mga 

matang may rainbow eye shadow. “’Te, ang a-apply-an 
natin, janitress sa sosyaling kompanya. Kahit tagadilig 
lang tayo ng mga halaman nila sa rooftop kailangan 
naka-formal attire pa rin tayo,” kandabaluktot ang 
ngusong explain nito. “Utak mo na naman sabaw, 
eh,” dagdag pa nito.

“Sabaw? Sa ’yo nga sago-sago, eh,” ganting okray 
niya agad.

Bigla itong tumawa nang malakas. “Ano ’yon, 
palamig?” 

Pinagtinginan tuloy sila ng ibang pasahero sa 
loob ng LRT. 

Saktong 8 AM nang makarating sila sa tapat ng 
Samonte Building. May oras pa sila para makapag-
retouch. Sa sobrang siksikan kasi sa tren, napapunas 
na yata ang makeup nila sa damit ng mga kagitgitan 
nila.

“’Te, ang sosyal nito,” ipit ang tiling sabi sa kanya 
ni Penny habang hinahatak-hatak ang laylayan ng 
blazer niya.

“Sigurado ka bang dito tayo mag-a-apply?” 
dinadaga ang dibdib na tanong ni Cash sa kaibigan. 
Tumingala siya at pinagmasdan ang marangyang 
gusali.

“Oo, ’Te, ’ayan ang address o. Ito talaga ’yon. 
Maupo nga muna tayo d’un sa mga bench sa gilid, 
tatawagan ko lang si Jelo. Kung ikaw na lang kaya 
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ang tumawag sa kanya para siguradong sasagutin 
niya agad?”

“Wala ’kong load, tange,” kunot-noong sagot niya. 
“I-text mo na lang, sabihin mo nandito na tayo.”

y
Ikinurap-kurap ni Matt ang mga mata habang 

nakatingin sa dalawang babaeng naka-corporate attire 
na nakaupo sa mga benches sa harap ng Samonte 
Building. 

Is she the cinnamon girl? naniningkit ang mga 
matang tanong niya sa isip. 

Idinerecho niya ang minamanehong Mustang sa 
entrance ng parking lot at binuksan nang bahagya ang 
bintana. Tinitigan niya ang babae at agad na gumuhit 
ang ngiti sa kanyang mukha nang masigurong ito nga 
iyong malakas kumain ng cinnamon pie. 

Matapos niyang i-park ang sasakyan ay agad 
siyang lumabas at halos takbuhin na ang exit.

Baka mawala na naman siyang parang bula.

Nakahinga siya nang maluwag nang makita 
itong nakaupo sa di kalayuan. Dahan-dahan siyang 
naglakad palapit, nag-iisip kung paano ito ia-approach 
nang hindi siya aatakehin sa puso kapag tumingin 
ito sa kanya. 

Nang ilang metro na lang ang layo niya sa dalawa 
ay narinig niya ang pinagtatalunan ng mga ito.

“Ikaw na lang kaya kumausap kay Jelo,” sabi ng 
babaeng matangkad nang kaunti rito.
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“Ikaw na lang, itanong mo kung saang floor ’yong 

HR,” sagot ni Cinnamon Pie.

May kutob siyang sa Samonte planong mag- apply 
ng mga ito. Umabante siyang muli ng ilang hakbang 
at doon na napatingin sa kanya ang dalawang babae. 

Sa pagtatama ng paningin nila ng dalagang may 
namamaril na mga mata ay tila huminto ang oras at 
lumubog sa kalsada ang mga paa niya. Hindi niya 
makuhang ihakbang ang mga binti at sa pangatlong 
pagkakataon, hindi niya na naman mialis ang paningin 
sa mukha ni Cinnamon Girl.

Naunang lumapit sa kanya ang kasama nito. 
“Kuya, Samonte Construction ’to, di ba?” tanong nito sa 
kanya habang nakaturo ang hintuturo sa building nila.

Dahan-dahan siyang tumango. Pinilit niyang 
ibaling na lang sa ibaba ang tingin niya nang 
magsimula na ring lumapit sa kanya ang babaeng 
nagpapasikip sa dibdib niya.

“Parang kilala kita,” sabi nito na lalo pang inilapit 
ang mukha sa kanya. “Ikaw yong weirdong lalaki sa 
Waffles, di ba?”

Napaangat ang tingin niya rito. “W-what?” takang 
tanong niya. Hindi niya na rin naiwasang titigan ang 
mga mata nito. For the third time, he tried his best to 
ignore the bullets shooting at his chest while looking 
at her big brown eyes.

“Ikaw nga!” napapitik pa sa ere na sabi nito.

“Kilala mo, ’Te?” tanong ng kasama nito.
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Umiling ito at lumapit nang bahagya sa kasamang 

nagtanong. “Napansin ko lang siya sa SM kahapon 
kasi ang weird niya,” bulong ni Cinnamon Girl sa 
kaibigan.

“Weird? ’Yang guwapong ’yan weird?” ganting 
bulong ng kasama nito.

Pinigil niya ang mapailing. Kung pagbulungan siya 
ng dalawa ay parang wala siya sa harapan ng mga ito.

“Dito ka nagtatrabaho?” mayamaya ay tanong ng 
kasama ni Cinnamon Girl sa kanya.

“Ah, oo,” alangan niyang sagot.

“Talaga? Dito ka nagwo-work? Anong trabaho?” 
tanong naman ng babaeng tila kinatatakutan ng 
puso niya dahil sa tuwing babaling ito sa kanya ay 
kumakabog iyon.

Pasimple siyang humugot ng hininga. Pinilit niya 
ring ibaling ang tingin sa kalsada bago sagutin ito. 
“O-oo, ahm…”

“’Ayan na! Tumatawag na si Jelo, kausapin mo na, 
Cash!” sabi ng kasama nito at ibinigay ang cellphone 
kay Cinnamon Pie na tinawag nitong Cash.

Cash? ’Yon ba ang pangalan niya? tanong niya sa 
isip habang pinapanood ang mga itong nagpapasahan 
ng cellphone. 

Sa huli ay nagpatalo si Cash at sinagot ang 
tumatawag. Nang sagutin nito ang iyon ay biglang 
nagbago ang tono ng boses at ekspresyon nito. Mula 
sa kaninang mala-tomboy na kilos at pananalita ay 
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tila nag-transform ito bilang isang mahinhing dalaga. 

Sa hindi na niya mabilang na pagkakataon ay muli 
siyang naaliw sa babaeng kahapon niya lang nakita.

“Sabi niya sa third floor daw ’yong Agency,” sabi 
nito sa kasama nang ibaba ang cellphone. Pagkuwa’y 
bumaling ito sa kanya. “Sabi mo dito ka nagtatrabaho, 
di ba? Anong room sa third floor yong Human…”

Pakiramdam ni Matt nawala siya sa sarili habang 
pinagmamasdan itong tila nagpalit na naman ng anyo. 
Hindi na niya napigil ang mapangiti habang titig na 
titig sa nakakatuwang ekspresyon nito.

“Saan banda sa third floor?” narinig niyang ulit 
nito.

Napakurap siya. “Ah, iyong Human Link Agency 
ba ang tinutukoy ninyo?”

Magkasabay ang mga itong tumango.

“Pagdating n’yo sa third floor may reception desk 
sa dulo, ibigay n’yo sa kanila iyong ID na ibibigay 
sa inyo diyan sa lobby,” sagot ni Matt. “Ano ba ang 
a-apply-an ninyo?”

“Janitress,” sagot ng mga ito.

“Talaga? Akala ko office staff, ang gaganda ng 
attire n’yo, eh,” aniya at ngumiti.

Tumawa ang kasama nito. 

Si Cash ay napangiwi. “Sa tingin mo ba overdressed 
kami?” alangan nitong tanong sa kanya.

Parang kinurot ang puso niya sa malungkot na 
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tono nito. “H-hindi! Tama lang ’yan dahil malaking 
kompanya ang a-apply-an n’yo.”

Sa sinabi niyang iyon ay ngumiti na ito. “Sige, 
mauna na kami. Ikaw ba hindi pa papasok? Sabay 
na tayo.”

“Ah, m-may hinihintay pa kasi akong office mate,” 
pagdadahilan niya.

Tumango ito. “Sige. Nga pala, ano’ng pangalan 
mo?”

Pakiramdam niya, may sariling buhay ang mga 
labi niya dahil kusang gumuguhit doon ang ngiti sa 
tuwing babaling siya kay Cash. “Matt,” sagot niya. 
“Kayo? I-ikaw?”

“Cassiopeia, pero Cash na lang. Ito naman si 
Penny,” sabi nito, saka inilahad ang kamay sa kanya.

Abot-tenga ang ngiti niyang tinanggap iyon. 
“Cash, Penny, ang cute ng mga pangalan n’yo.”

“True, parehong may kinalaman sa anda,” sabi 
ni Cash, at tumawa nang mapabaling sa kaibigang 
si Penny.

He felt flustered again. Parang musika sa tainga 
niya ang pagtawa nito. Ano ba’ng nangyayari sa ’kin? 

“Mauna na kami, ha? Kita-kits na lang tayo kapag 
natanggap kami,” paalam nito at nagsimula nang 
maglakad papasok sa building.
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atanggap kaya sila?” tanong ni Matt sa sarili 
habang nakatitig sa papel na kabibigay lang 
sa kanya ng sekretarya niyang si Alta.

“Excuse me, sir?” takang tanong nito.

“Ah, w-wala,” sagot niya at muling pinagtuunan 
ng pansin ang dokumentong hawak.

“Ipinapasabi nga po pala ni Miss Ysabelle na 
hindi daw po siya makakaabot sa meeting ng mga 
stockholders mamayang 2 PM,” tila nakaplakang 
saad nito.

“So, sino ang magiging representative niya sa 
shareholders’ meeting?”

“Kayo daw po,” alangang sabi nito.

Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si 
Ysabelle pero voicemail lang nito ang sumasagot. 

V
3

“N
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Napapailing niyang ibinaba ang cellphone. “Saan na 
naman sila nagpunta ni Macoy?”

“Sir, heto po iyong mga highlighted details sa 
mga pag-uusapan sa meeting. Ipinabibigay rin po 
iyan ni Miss Ysabelle,” sabi ni Alta bago nagpasintabi 
at tumalikod.

“Sandali, Alta,” tawag niya. “Puwede bang ikuha 
mo ’ko ng copy ng mga bagong hired sa Utility?”

“Po?” kunot-noong tanong nito na marahil ay 
nagtataka kung bakit pati ang manpower sa Utility and 
Maintenance Department ay inaalala niya.

Tumango siya. “May gusto lang akong i-check,” 
sabi niya.

y
Kunot-noong sinipat ni Cash ang oras sa antigong 

cellphone. Mag-iisang oras na siyang naghihintay 
sa paglabas ni Penny. Nauna kasing natapos ang 
interview niya.

“Siguro tanggap siya kaya napakatagal niya,” 
nakangusong usal niya habang ipinapadyak ang dulo 
ng sapatos sa kalsada.

“Cash!” Kahit hindi niya lingunin ay alam niyang 
si Penny iyon dahil sa matinis na boses nito.

“Ang tagal mo naman,” nakasimangot na bungad 
niya rito.

“O, bakit naman lukot ’yang mukha mo? Nega 
ba?” usisa nito.
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Tumango siya. “Ikaw?”

“Requirements na,” nakangiti, pero may bahid ng 
lungkot na sagot nito, siguro dahil hindi siya kasama. 
“Bakit naman nega? Ano ba’ng sabi sa ’yo?”

“Tatawagan na lang daw ako. Ano pa bang ibig 
sabihin n’un, di ba?” naiiling na sagot niya.

“Nako, paano ’yan? Kailangan mo pa naman ng 
trabaho.”

“Kayo pala ’yan. Kumusta?”

Sabay silang napabaling sa nagsalita, at halos 
sabay rin silang muntikan nang mapanganga nang 
bumungad ang nakangiting ekspresyon sa guwapong 
mukha ng binata.

“Matt!” bulalas ni Penny.

Tipid lang na ngumiti rito si Cash habang 
hinahagod ang sa tingin niya ay aabot sa anim na 
talampakang kabuuan nitong makakapagpalimot sa 
huwisyo ng sinumang babae.

Napansin niya ang makakapal nitong kilay, 
nangungusap na mga mata, matangos na ilong at 
makurbang mga labi. 

At ang kinis pa! pigil ang kilig na komento niya sa 
isip, hanggang sa sumingit ang nangyari sa pag-a-
apply niya at napasimangot ulit siya. 

Hay! Nakakainis!

Napansin yata ng binata ang pagmumukmok niya 
kaya kunot-noo itong nagtanong sa kanya. “O, bakit 
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hindi ka ’ata masaya na makita ako?”

Napailing siya. “Nako, hindi sa ganoon, ’no! 
Medyo sad life lang.”

“Sabi kasi sa kanya sa agency, tatawagan na lang 
daw siya,” sabat ni Penny.

Napakunot-noo muli ito. “Ganoon ba? Teka, 
kumain na ba kayo? Past lunch na.”

“Hindi pa nga, eh, nagsayang lang ako ng 
pamasahe at oras dito,” nanlulumong sagot ni Cash. 
“Sige, mauna na kami.”

“Sandali,” pigil nito, “Ah, s-sabayan n’yo ’ko mag-
lunch, p-puwede ba?” 

Napakunot-noo siya. Si Penny naman ay siniko 
siya sa tagiliran kasabay ng bulong nitong, “May na-
se-sense ako, ’Te.”

Sinaway niya ito bago bumaling kay Matt. “Sige, 
libre mo ba kami?” biro niya.

Ngumiti agad ito. “Oo ba! Ah, hintayin n’yo muna 
’ko dito, may kukunin lang ako sandali sa office,” sabi 
nito bago nagmamadaling bumalik sa building.

y
“Alta, nakuha mo na ba iyong hinihingi ko sa Utility 

Department?” tanong agad ni Matt sa sekretarya.

“Yes, sir, heto po.” Iniabot nito sa kanya ang papel.

Kunot-noo niya iyong pinasadahan ng tingin at 
nang wala siyang nabasang kakaiba roon ay agad 
niyang iniutos sa sekretarya na tumawag sa agency 



32 G He’s Dating a Tondo Girl
at sabihing magdagdag ng isa pang female staff sa 
nasabing department.

“At sabihin mo bago sila mamili ng aplikante 
itawag muna nila sa ’kin,” bilin niya rito bago umalis. 
Naiwang nagtataka ang sekretarya niya.

Paglabas niya ng building ay hinanap agad ng mga 
mata niya si Cash at ang kaibigan nitong si Penny. 
“Saan kaya sila nagpunta?”

“Matt! Matt!”

Narinig niyang tawag ng pamilyar na tinig ng 
babae. Nilingon niya iyon at nakita niya ang mga 
hinahanap na kumakaway sa kanya mula sa katapat 
na waiting shed ng parking lot.

“Nandito lang pala kayo,” aniya sa mga ito.

“Ang init kasi d’un kaya lumipat kami dito,” sagot 
ni Penny. “Saan mo kami ililibre?”

“Saan n’yo ba gusto?” tanong niya, nakatingin kay 
Cash. Ngumiti ito sa kanya at tila nagrambulan ang 
mga laman-loob niya.

“May alam kaming masarap na kainan, kaya lang 
mapapalayo ka pa,” sagot ni Cash.

“Okay lang kahit saan,” maagap na sagot niya. 
Nang mapakunot-noo ang mga ito, idinagdag niyang, 
“M-mahaba naman ang break time ko.” Ayaw niyang 
sabihin sa mga ito na COO siya ng kompanya dahil 
baka mailang at magbago ang nakakaaliw na pagtrato 
ng mga ito sa kanya, lalo na ni Cash.

“Kung gan’on, eh, di sige, sa Recto tayo!”



33Denise Manuel H
Napakunot-noo siya. “Recto? May restaurant ba 

doon?”

“Oo naman, ’no. Maraming makakainan do’n,” 
takang sagot ni Cash. “Hindi ka pa ba nakakapunta 
d’un?”

Umiling siya. “Medyo malayo kasi,” pagdadahilan 
niya na totoo naman dahil sa Ortigas pa siya nakatira.

“Sabagay, malayo talaga dito ang Recto,” sabi ni 
Cash. “Tara na, sakay na tayo ng jeep,” aya nito at 
iwinasiwas ang kamay sa kalsada para pumara ng 
jeep.

“Huwag na,” agad na pigil niya sa kamay nito. 
Agad niya rin iyong binitiwan nang mapatingin si 
Cash sa kanya. “Ah, k-kasi, may sasakyan ako, hindi 
na natin kailangang mag-commute.”

Nanlaki ang mga mata ng mga ito at napatitig sa 
kanya. “Sasakyan? As in kotse?” gulat pang tanong ni 
Penny na tila isang kakaibang bagay ang sinabi niya.

“Sosyal! Ano bang trabaho mo sa Samonte at may 
kotse ka?” tanong ni Cash. Hindi katulad ni Penny na 
abot-tenga ang ngiti sa kanya nang sabihin niyang 
may sasakyan siya ay kabaligtaran ang nabasa niya sa 
ekspresyon ni Cash. Nakikitaan niya ito ng pagdududa.

Pasimple siyang humugot ng hininga at inilagay 
ang mga kamay sa bulsa ng black slacks na suot. “Ah, 
architect ako, isa ako sa mga… licensed architects ng 
Samonte.”

Hindi naman niya kailangang sabihing co-owner 
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din siya sa kompanya, di ba?

y
“Ito? Itong tsekot na ’to ang sasakyan mo?” hindi 

makapaniwalang tanong ni Cash nang ilabas ni Matt 
ang red Ford Mustang sa parking lot at ihinto iyon sa 
harapan nila ni Penny.

Napakamot si Matt sa ulo. “Tsekot? Is that a slang 
for kotse?”

Natawa si Penny. “Nako, Cash, dehins niya knows 
ang salitang balbal.”

Kunot-noong napatitig sa kanya si Cash. “Rich 
kid ka siguro, ano?”

Napatikhim siya, “Ah, hindi naman. Ano kasi…”

“Ano ka ba, Cash. Halata namang hindi laman ng 
kalye itong si Matt,” sabat agad ni Penny.

Nakahinga siya nang maluwag nang alisin na ni 
Cash ang mapanuring mga mata nito sa kanya.

“Sakay na kayo,” aya niya at pinagbuksan ng pinto 
ang mga ito.

“Gentleman!” komento ni Penny bago pumasok 
sa kotse. 

Habang nasa biyahe ay panay ang kwentuhan 
ng dalawa patungkol sa pag-a-apply ng mga ito. 
Nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kurot 
sa dibdib sa tuwing mapapansin niya ang malungkot 
na ekspresyon sa inosenteng mukha ni Cash kapag 
nababanggit nito ang hindi magandang balita sa 
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trabaho.

“So, saan dito sa Recto ’yong restaurant na alam 
n’yo?” tanong niya rito nang makarating na sila sa 
Recto Ave.

“Hmm, may alam akong mas masarap na kainan, 
sa turo-turo!” sagot ni Cash, at tumawa.

Gumaan ang pakiramdam niya nang masilayan 
muli ang ngiti nito, pero napakunot-noo ulit sa 
kakaibang lenggwahe nito. 

What the hell is a turo-turo?

Inihinto niya ang sasakyan sa malapit sa isang 
mall, katapat ng mga pila-pilang street food stalls na 
itinuro ni Cash at ni Penny. 

Luminga-linga siya paligid. “Saan ang turo-turo 
dito?” tanong niya nang walang makita kahit isang 
restaurant sa paligid ng mataong lugar.

“’Ayan, o! Nakakalat sa paligid,” sagot ni Cash 
sabay turo sa mga pila-pilang maliliit na kariton na 
on the spot nagluluto at nagse-serve ng mga itlog na 
binalutan ng kulay orange na harina. 

Napakunot-noo siya. They’re going to eat here? 
hindi makapaniwalang tanong niya sa isip.

Pinagmasdan niya ang mga exposed na pagkain. 
Wala man lang takip o kahit anong harang na 
nakalagay para hindi maalikabukan at mausukan ng 
tambucho ng mga sasakyan ang mga iyon. 

“D-dito tayo kakain?”



36 G He’s Dating a Tondo Girl
“Oo, tara. Libre ka na namin, tutal nakalibre naman 

kami ng pamasahe sa ’yo,” sabi nito at nauna nang 
bumaba ng sasakyan.

Parang halos lahat ng tao sa paligid ay nakatingin 
sa sasakyan niya nang bumaba siya. “Is it okay to park 
here?” tanong niya kay Cash.

“Oo, ako’ng bahala d’yan. Marami akong kapit 
dito,” sagot nito, at inabutan siya nito ng isang 
mangkok na nakabalot sa transparent na plastic.

Ano naman kaya ang ibig sabihin ng kapit? halos 
mapailing na tanong niya sa isip.

Napailing si Cash nang mapansing hindi pa rin 
siya gumagalaw sa kinatatayuan niya. “First time mo 
talaga dito?”

Napahugot siya ng hininga. Hindi niya akalaing 
makakarating siya sa lugar na ganito. Pulos restaurant 
at resort lang kasi ang kinakainan niya sa tuwing 
aabutan ng gutom sa labas.

“Hindi ka naman siguro maarte? Try mo ’tong 
one-day old, masarap ’yan promise!” sabi ni Cash at 
nilagyan siya ng maliit na manok sa mangkok. Para 
iyong sisiw na nilitson.

Pinakatitigan niya iyong mabuti. One-day old? 
Paano ko naman kakainin ang ganitong pagkain sa 
pamamagitan lamang ng stick?

Narinig niya ang pagtawa ni Cash kasunod ng 
paghampas nito sa braso niya. “Nakakatawa ka, Matt! 
Para kang ignorante, grabe, labas-labas din kasi ng 
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mansion pag may time, ha? Ito ang tunay na buhay.”

May kung ano sa loob niyang tila kinurot sa huling 
sinabing iyon ni Cash. Tumingin siya rito pero abala 
na ito sa pagpili ng mga pagkaing ngayon niya lang 
nalaman sa buong tatlumpong-taon na nabubuhay 
siya, sa buhay na kabaligtaran sa tunay na buhay na 
alam ni Cash.

Palapit na siya sa dalawa nang mag-ring ang 
cellphone niya sa bulsa. Nang mabasang mula iyon 
kay Alta ay lumayo siya nang bahagya sa puwesto ni 
Cash bago pasimpleng sinagot ang tawag.

“Sir Castelo, hawak ko na po iyong listahan ng mga 
aplikanteng waitlisted sa interview kanina.”

“Sige, isa-isahin mo,” utos niya at pinakinggan 
ang mga pangalan na binabasa nito. “Sandali, iyong 
huling pangalan, ulitin mo. Okay, sige, patawagan mo 
siya sa agency.”

“Ngayon na din po ba, sir?” tanong ni Alta.

“Matt! Tara na dito, ano ba ang gusto mo? 
Ipapaluto ko na,” tawag ni Cash.

“Alta, pagbalik ko na lang sa office,” pagkababa 
niya ng cellphone ay siyang pagsulpot ng isang lalaki 
sa likuran niya at inagaw ang cellphone niya.

“Magnanakaw!” sigaw ni Cash sabay habol sa 
lalaking nang-snatch sa cellphone niya.

Sa sobrang pagkabigla ay hindi agad siya 
nakagalaw. Sinundan niya ng tingin ang tumatakbong 
si Cash, hinahabol ang snatcher.
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“Matt, bakit ka kasi naglabas ng cellphone dito?” 

tila paninisi ni Penny.

Napakurap siya at natauhan. “H-hindi ko alam. 
N-nasaan na si Cash?”

“Hinahabol ’yong snatcher.”

Nang masiglawan ang dalaga ay tumakbo siya 
para sundan ito, pero sa sobrang dami ng tao sa 
Recto ay hindi niya ito maabutan. Kung saan-saan 
lumusot ang lalaking hinahabol ni Cash. Sinubukan 
niyang tawagin ang dalaga pero parang hindi siya 
naririnig nito.

Hindi importante sa kanyang maibalik pa ang 
cellphone na nanakaw. Mas importante sa kanya ang 
kaligtasan ni Cash. Binilisan niya pa ang pagtakbo at 
nang halos maabutan na niya si Cash ay pinigilan 
niya agad ito sa braso.

“Huwag mo nang habulin,” hinihingal na sabi 
niya rito.

“Pero, Matt…”

Niyakap niya ito. Hindi niya alam kung bakit niya 
ginawa iyon. Basta kusang gumalaw ang mga braso 
niya para kabigin ito palapit sa kanya at ikulong ito 
sa mga bisig niya.

“Mas nag-aalala ako sa ’yo. Hindi mahalaga ’yong 
nanakaw na ’yon sa ’kin, kaya ’wag mo nang ilagay pa 
sa kapahamakan ang sarili mo,” malalalim ang bawat 
paghinga na bulong niya kay Cash.

y
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Sa buong buhay ni Cassiopeia, ngayon lang 

kumabog nang ganito katindi ang dibdib niya nang 
dahil sa isang lalaki. Lalaking ngayon niya lang 
nakilala. Pakiramdam niya, huminto ang oras nang 
mga sandaling yakap siya ni Matt, na para bang sila 
lang ang tao sa magulong parte na iyon ng Maynila. 

Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin dito 
matapos nitong sabihin ang mga katagang iyon na 
nanuot sa buong sistema niya. Sumalubong sa mga 
mata niya ang mga mata nitong puno ng pag-aalala. 

Nasapo niya ang dibdib. B-bakit ganito?

“Ayos ka lang ba? Iyong mga sapatos mo, nasaan 
na?” tanong nito nang bitiwan siya.

Saka niya lang napagtanto na nakapaa na pala 
siya. Yumuko siya para tingnan ang mga paa. “Naiwan 
ko ’ata kanina kakahabol d’un sa snatcher,” sagot 
niya at naalala ang cellphone nito. “Paano na ’yong 
cellphone mo?”

“Huwag mo nang intindihin ’yon, mas importante 
sa ’kin ang kaligtasan mo kesa mahabol ang snatcher 
na ’yon,” sagot ni Matt. 

Nagulat siya nang umupo sa harapan niya ang 
binata at sinuri ang mga paa niyang napuno na ng 
putik kakatakbo. “Baka nasugatan ka, may masakit 
ba?” tanong nito at akmang hahawakan pa ang paa 
niya kaya bigla niyang inilayo.

“W-wala! Ayos lang ako,” agad na sagot niya 
kahit ang totoo ay nagsisimula nang kumirot ang 
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talampakan niya.

Tumayo na ito. “Sigurado ka?”

Tumango siya. “Oo naman! Tara na, balikan na 
natin si Penny,” aniya, saka naunang maglakad. Sa 
kabila ng iniinda niyang kirot, pinilit niyang maglakad 
nang derecho.

“Sandali, Cash,” tawag nito.

Hindi na niya ito nalingon dahil umangat na ang 
mga paa niya sa lupa. Binuhat pala siya nito! Nanlalaki 
ang matang tinititigan niya ang napakalapit nang 
mukha nito sa kanya. Sigurado siyang pinagtitinginan 
na sila ng napakadaming tao sa paligid.

“M-Matt, ibaba mo na lang ako, k-kaya ko naman 
maglakad, eh,” nahihiyang sabi niya sa binata.

“Hindi puwede, wala kang sapatos, baka lalong 
masugatan ang paa mo,” sagot nito.

Pinigil niya ang humuhulagpos na ngiti sa mga 
labi. Ipinikit na lamang niya ang mga mata hanggang 
sa makarating na sila sa kotse nito. Pakiramdam 
niya tuloy isa siya sa mga bidang prinsesa sa mga 
nababasa niyang fairy tales noon.

“Ano nangyari?” gulat na tanong ni Penny nang 
ibaba siya ni Matt sa tapat ng sasakyan nito. Binuksan 
nito ang pinto at inalalayan siyang makapasok sa loob.

“Hindi na namin nahabol,” sagot niya.

“Sa ’yo, ano’ng nangyari sa ’yo?” nanlalaki ang 
mga matang tanong ni Penny na itinaas-baba pa 
ang mga kilay para lang maiparating ang kalandiang 
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naiisip nito.

“’Yong sapatos ko, nawala na,” sagot niya, at 
inikutan ito ng mga mata.

“Echusera ka,” bulong nito bago bumaling kay 
Matt. “Paano na ’yong phone mo?”

“Ipapa-block ko na lang sa network,” sagot ni 
Matt at tumingin sa kanya. “Pupunta lang ako sa mall 
sandali. Okay lang bang iwan ko muna kayo dito?”

Tumango silang dalawa ni Penny.

“Ikaw, ha? Anong ganap ’yon, ’Te?” agad na intriga 
sa kanya ni Penny nang makaalis si Matt.

“Wala, ’wag ka ngang madumi mag-isip,” nagpipigil 
ng kilig na sagot niya.

“Denial pa, Cash. Kitang-kita ko d’yan sa maitim 
mong mukha na kinikilig ka. Nagkanakawan na’t lahat-
lahat ngumingiti ka pa. Pati ’ata puso mo na-snatch 
na din, eh,” pangangantyaw pa nito.

“Mga pinagsasabi mo—”

“Cassiopeia?”

Gulat silang napalingon ni Penny sa tumawag sa 
kanya. “Ninong! Dito ka pala naka-assign?” ngiting-
ngiting bati niya nang makilala ang ninong na pulis.

Hindi agad sumagot ang ninong niya. Nagsasalit 
ito ng tingin sa kanya at sa kotse. “Kaninong kotse 
’yan?”

Napangiwi siya. “Ah, k-kasi…”

“Sa katrabaho po namin!” sagot agad ni Penny.
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“Bakit nakapaa ka?” kunot ang noong tanong nito 

habang nakatingin sa marurumi niyang paa.

Napakamot na siya sa ulo, mahirap magsinungaling 
sa mga pulis. “Kasi hinabol ko ’yong snatcher kanina. 
Ninakaw ’yong cellphone ng katrabaho namin, ’yong 
may-ari nito.” Nakaisip siya ng palusot. “Hinahabol 
niya pa nga, eh! Dali, Ninong! Sundan mo, doon sila 
dumaan!” kunwari ay natatarantang itinuro niya ang 
kaninang tinakbuhan ng snatcher. 

“Ano? Pero bakit dito kayo nag-park? Bawal dito,” 
sita ng ninong niya.

“Eh, kasi bumili lang kami ng kwek-kwek dito. Sige 
na, Ninong, habulin mo ’yong snatcher. Baka may 
back up ’yon magripuhan pa ’yong katrabaho ko!” 
kunwari ay nag-aalalang sabi niya.

“Oo nga po! Doon tumakbo,” gatol pa ni Penny.

“Sige, babalitaan na lang kita kapag nahuli ’yong 
snatcher,” sabi nito at nagtungo na sa itinuro nilang 
direksyon.

Sabay pa silang nakahinga ni Penny nang 
makalayo na ang ninong niya. “Grabe, lagot ako kay 
Tatay mamaya.”

“Cash, bakit lumabas ka pa? Wala kang sapatos.”

Sabay silang nagulat ni Penny nang marinig ang 
boses na iyon ni Matt. May hawak itong paper bag sa 
kaliwang kamay at mineral water sa kabila. Lumapit 
ito sa kanya at pinaupo siyang muli. Yumukod ito sa 
harapan niya at kinuha ang paa niya. Binuksan nito 
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ang hawak na bote ng mineral water saka ibinuhos sa 
mga paa niya. May kinuha itong tissue roll sa paper 
bag at maingat na ipinunas sa mga paa niya.

Napasinghap siya sa ginawa nito. Sigurado rin 
siyang pulang-pula na ang mukha niya sa kahihiyan. 
“Teka,” pigil niya agad dito nang makabawi sa 
pagkabigla. “A-ako na.”

Nang matapos siya sa pagpupunas ay inilabas 
naman nito sa paper bag ang isang pares ng pink na 
lady loafers. “Hindi ko alam kung sakto ito sa’yo, pero 
sa tingin ko naman kasya,” natatawa pang sabi ni Matt 
habang isinusuot sa paa niya ang sapatos.

 “S-salamat,” tanging nasambit niya habang titig 
na titig sa guwapong mukha nito. 

“Komportable ba? Ganyang sapatos ang naisip 
kong bilhin dahil bagay sa character mo. Tough, but 
cute,” sabi ni Matt at ngumiti sa kanya.

Seeing that smile from him, Cash knew she would 
never forget this moment. She would never forget this 
dashing gentleman standing in front of her.



44 G He’s Dating a Tondo Girl

ir, magsisimula na po ang meeting in four 
minutes,” paalala sa kanya ni Alta pagkabalik 
niya sa office.

“Tinawagan n’yo na ba iyong aplikante?” tanong 
niya rito.

“Iyong sa Utility Department po ba, sir?”

Tumango siya. “Natawagan n’yo na?”

“Sabi n’yo kasi, sir, pagdating n’yo na lang. Kaya 
po—”

“Patawagan mo na ngayon, sabihin na nila sa 
kanya lahat ng detalye over the phone para hindi na 
niya kailangang bumalik dito ngayon,” utos niya sa 
sekretarya habang inaayos ang mga folders sa desk. 
“At pakitawagan iyong network company, sabihin mo 
i-block na nila ’yong cellphone ko, ’tapos ikuha mo 

V
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ulit ako ng bago, same model, same number.” 

Alam n iyang  nagtataka  s i  Al ta ,  pero 
pinagkakatiwalaan niya ito, at sigurado siyang 
mananatiling tikom ang bibig nito sa mga ipinapagawa 
niya.

Inabot ng isang oras ang meeting, pinag-usapan 
ang ipapatayong bagong building bilang pagpapalawak 
sa Robillard-Samonte Group of Companies. 

Nahirapan siyang mag-focus sa meeting lalo’t  
laman ng isip niya ang babaeng walang pag-
aalinlangang humabol sa snatcher ng cellphone niya: 
si Cash.

y
“Ano’ng feeling?”

Abot-tenga ang ngiti siyang bumaling sa kaibigan. 
“Parang Rebisco, ang sarap ng feeling ko,” sagot niya 
rito na sinundan niya pa ng pagpilantik ng mga pilik-
mata.

“Iyong sa sapatos ang tinatanong ko, hindi ’yang 
kalandian mo,” pambabara ni Penny sa kanya.

“Inggitera ka talaga,” asik niya rito. “Ibalato mo na 
’to sa ’kin. Tanggap ka naman sa trabaho, eh.”

“Hindi naman kita isusumbong sa kuya mo, at isa 
pa, mabait naman si Matt. Kahit pa malaman nila na 
may manliligaw ka—”

“Manliligaw agad? Mas advance ka pa sa science, 
ha!” mabilis na putol ni Cash kay Penny.
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“Saan pa ba papunta iyong mga tingin niya sa 

’yo? Choosy ka pa ba, Cassiopeia? Ang guwapo kaya 
ni Matt, mukhang model ng Guess sa billboard, ang 
macho ng katawan, at higit sa lahat mas makinis pa 
sa ’yo! Aayaw ka pa?”

Hinatak niya ang dulo ng buhok nito. “Ayos ka 
talaga makalait, eh, ’no? Akala ko ba best friend kita? 
Bakit kung makalait ka tagos sa pancreas ko?”

Humagikgik si Penny. “Kaya nga best friend, eh, 
hindi plastic!” sagot nito. “Pero balik tayo kay Matt. 
Hindi mo ba talaga napapansin na bet ka niya?”

Napaisip siya. Bet ako ni Matt? Parang imposible, 
aniya sa isip. 

Hindi naman sa pinagdududahan niya ang 
kagandahan niya. May iba lang kasi siyang 
nararamdaman sa binata. Para bang may itinatago 
ito sa kanila.

“Ano? Walang spark?” ulit ni Penny.

“Kung sparks lang, ’Te, madami! Halos masilab 
na nga ’ko sa sobrang tindi ng sparks! Pero siyempre, 
ayoko naman mag-assume. Architect ’yon, ano 
ba naman ako, di ba? Para kaming langit at lupa,” 
nakangusong saad niya.

“At choco na gatas,” dagdag pa ni Penny.

“Pisti ka talaga,” aniya na sinundan niya pa ng 
hampas sa braso nito. “Dalian mo na nga maglakad, 
nagugutom na ’ko.”

Matapos ang insidente kanina sa Recto ay 
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sinabihan niya si Matt na bumalik sa trabaho nito. 
Mali ang dalhin niya ito sa mataong lugar na katulad 
ng Recto, lalo pa’t malakas makaagaw ng pansin 
sa mga magnanakaw, snatcher, salisi gang at kung 
ano-ano pang masasamang-loob ang sasakyan, uri 
ng pananamit, at kabuuan nitong nagsusumigaw ng 
karangyaan.

Sinabi ni Matt sa kanilang architect ito sa 
Samonte. Naniniwala naman siya roon, pero hindi niya 
maintindihan kung bakit pakiramdam niya sobrang 
layo ng agwat sa kanya ni Matt, na kahit katabi niya 
lang ito parang hindi niya pa rin ito maabot.

Nasa bungad pa lang sila ng Lico ay natanaw na 
niya ang tatay at kuya niya. Mukhang seryoso ang 
pinag-uusapan ng mga ito at ng isa pang lalaking 
hindi niya mamukhaan dahil natatakpan ng mga 
tambay sa labas.

“Hinihintay talaga ako ni Nikko—”

“Huwag ka ngang asyumera,” bara niya agad kay 
Penny. Habang papalapit sila ay nabistahan niya rin 
kung sino ang kausap ng tatay at kuya niya. “Hala!” 
bulalas niya nang mamukhaan ang ninong niyang 
pulis.

Tatalikod na sana siya pero narinig na niya ang 
tawag ng tatay niya. Dahan-dahan siyang pumihit 
paharap at ngumisi sa ama habang naglalakad palapit 
dito.

“Tay! Himala nandito kayo sa bahay,” bati niya sa 
amang salubong ang mga kilay sa kanya.
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Si Penny ay lumihis ng daan sa kabilang eskinita. 

Mukhang naamoy agad nito ang giyerang mangyayari.

“Ipaliwanag mo iyong sinasabi ng Ninong David 
mo,” seryosong utos ng ama. 

Ang kuya niya ay napapailing lang sa kanya.

“Alin ’yon, Ninong?” pagmamaang-maangan 
niya pa.

“Cassiopeia!” galit na sabi ng ama.

“Tay naman, baka ma-highblood ka po niyan, ’wag 
ka nang sumigaw,” pag-amo niya sa ama. Lumapit pa 
siya rito para hagudin ang likod nito.

“Ano’ng ginagawa mo sa Recto kanina? Bakit 
nakasakay ka sa magarang sasakyan?” mababa ang 
tinig na tanong ng ama.

“Red Ford Mustang pa, Cash?” gatol pa ng kuya 
niya.

“At nakapaa ka pa, halatang tumakbo ka nang 
nakayapak dahil putikin pa ang mga paa mo,” sabi 
pa ng ninong niya.

Sa tono at ekspresyon nito, pakiramdam ni Cash 
ay nasa presinto siya at iniinteroga nito.

Naalala niya ang snatcher. “Ninong, nahuli n’yo 
ba iyong snatcher?”

“Anong snatcher?” Napalitan ng pag-aalala ang 
tono ng ama.

“Iyong cellphone po kasi ng katrabaho namin na 
may-ari ng kotseng sinasabi ni Ninong, na-snatch 
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kanina sa Recto,” sagot niya bago muling binalingan 
ang Ninong David niya. “Nahuli n’yo po ba?”

Umiling ito. “Baka kung saan-saan na lumusot 
’yon, pero nagpapakuha ako ng kopya ng lahat ng 
CCTV recording sa mga kalapit na barangay. Baka 
may na-spot-an sila.”

“Babae ba iyong katrabaho mo, Cash?” tanong 
ng kuya niya.

Ngumisi siya rito. “Sorry ka, Kuya. Lalaki ang 
katraba—Aray! Tay naman!”

“Bakit ka nakasakay sa kotse ng lalaking hindi 
namin kilala ng kuya mo?” Galit na ulit ang tinig na 
tanong ng ama matapos siyang bigyan ng kutos sa 
noo.

Natatawa na naiiling ang ninong niya. “At bakit 
ka nakapaa?”

“Tay, Kuya, Ninong, mali po ang iniisip n’yo, hindi 
ako snatcher o magnanakaw, at higit sa lahat hindi 
ako pick up girl,” simula niya. 

“Imposible talagang maging pick up girl ka, Cash,” 
tumatawang sabat ng kuya niya.

Pinandilatan niya ito, “Tay naman, katulad ng 
sinabi ko, sa katrabaho namin ’yon.”

“Sigurado ka?” di pa rin kumbinsidong tanong ng 
ama. “Saan n’yo katrabaho? Anong trabaho?” 

Natigilan siya. Paano niya ba sasabihin sa ama 
na palpak na naman siya? 
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Huminga siya nang malalim. “Ang totoo kasi—” 

Tumunog ang cellphone niya sa bag. “Sandali lang po,” 
sabi niya sa tatay niya at tiningnan ang tumatawag. 
Unknown landline number ang rumehistro sa screen 
ng phone niya. Kunot-noong sinagot niya iyon.

“Miss Cassiopeia Bartolaba? This is Jenny from 
Human Link.”

Pigil hininga niyang pinakinggan ang lahat ng 
detalyeng sinasabi ng HR sa kabilang linya. Matapos 
ang litanya nito ay saka lamang siya tila natauhan.

“Congratulations, you’re hired. Please be advised 
that the deadline of submission of requirements is on 
Monday. Have a nice day, Miss Bartolaba,” sabi nito, 
at tinapos na ang tawag.

“O, ano’ng nangyari sa ’yo?” puna ng tatay niya 
nang halos hindi na siya gumalaw sa kinatatayuan.

Gumuhit ang pinakamalaking ngiti sa mga labi 
niya. Tumingin siya sa nagtatakang ekspresyon ng 
ama at saka ito sinunggaban ng yakap habang tumitili. 
“Tanggap ako! Tanggap ako!”

“Akala ko ba may trabaho ka na?” takang tanong 
ng kuya niya.

“Totoo na ’to! May trabaho na talaga ako!”

y
“Bakit ganyan ang ngiti mo?” untag kay Matt ni 

Macoy. 

Nasa bahay siya ng mag-asawa para i-discuss 
ang napag-usapan sa shareholders’ meeting na hindi 
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nadaluhan ng mga ito dahil parang mga teenagers na 
naglakwatsa sa mall ito at si Ysabelle.

Kunot-noo siyang bumaling dito. “A-ako?”

“Sino pa ba, Mateo?” taas ang isang kilay na 
gatong ni Ysabelle. “Bakit ngumingiti ka mag-isa? 
Maglalabas ka lang ng mga folders sa briefcase mo 
nangingiti ka pa.”

Hindi niya napigilan ang matawa. Hindi niya kasi 
namalayan na napupuno na naman pala ang isip niya 
ng mga pangyayaring naganap sa Recto kasama si 
Cash. Maraming bagay siyang hindi maintindihan na 
ginagawa niya simula nang makita at makilala niya 
si Cassiopeia.

Una, hindi niya maint indihan kung bakit 
matindi ang pagkabog ng dibdib niya sa tuwing 
makakasalubong ang mga mata ni Cash.

Pangalawa, hindi niya maintindihan kung bakit 
tila kinikiliti ang puso niya sa tuwing maririnig ang 
pagtawa nito.

At pangatlo, hindi niya maintindihan kung bakit 
simula noong makita niya ito sa Waffles ay hindi na ito 
maalis sa isip niya. Umabot pa sa puntong nilalabag 
na niya ang protocols ng kompanya sa pagpili ng 
mga aplikante.

Nabasa niya sa comment sa curriculum vitae ni 
Cassiopeia Bartolaba na kulang pa ito sa years of work 
experience kumpara kay Penny kaya hindi ito pinili ng 
nag-interview rito. Nauunawaan ni Matt na binalewala 
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niya iyon para lamang mapagaan ang loob ng babaeng 
gumugulo sa isip at damdamin niya.

“At bakit hindi kita matawagan kanina?” tanong 
ni Ysabelle. Nakasandal ito sa balikat ng asawang 
si Macoy na kasalukuyang binabasa ang mga 
dokumentong ibinigay niya.

Tumitig siya kay Ysabelle. May epekto pa rin ang 
presensya nito sa kanya. Napapasaya pa rin nito ang 
puso niya kahit sa simpleng pagtingin lang nito sa 
kanya. Pilit siyang ngumiti nang maramdamang muli 
ang pamilyar na kirot sa dibdib. “I lost my phone,” 
sagot niya.

“Your new iPhone? How come?” takang tanong 
nito. 

Maging si Macoy ay napabaling na rin ang tingin 
sa kanya.

Napahugot siya ng hininga. Pinagsisihan niya ang 
naging sagot. Hindi niya tuloy alam kung ano ang 
idadahilan sa mga ito. At isa pa, hindi siya magaling 
magsinungaling.

“N-Na… Na… ano—” 

“Matt, ano ba ang nangyayari sa ’yo? Ngumingiti 
ka mag-isa, natutulala ka, ’tapos ngayon nauutal ka?” 
salubong na ang mga kilay na saad ni Ysabelle. “Para 
kang…”

“In love,” salo ni Macoy. “Senyales ’yan ng 
pagiging baliw sa babae,” natatawa pang dagdag nito.

Nagbago ang anyo ni Ysabelle, naging maamo ang 
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kaninang mala-tigreng ekspresyon nito nang bumaling 
sa asawa. “So, you mean, naging ganyan ka din dati 
dahil sa kin?”

“Mas malala pa sa pagiging baliw,” malambing 
na tugon ni Macoy.

Tumikhim siya. “I’m here to do business, not to 
talk about relationships.” 

“Sino siya?”

Kunot-noo siyang nag-angat ng tingin kay 
Ysabelle. “Who?”

“The girl who drives you crazy, who else?”

y
Matapos takbuhin ang papunta sa elevator mula 

sa entrance ng Samonte Construction ay tarantang 
inayos ni Cash ang suot na white polo shirt at 
pinagpagpagan ang black slacks bago pinindot ang 
elevator button. Sinipat niya ang oras sa cellphone at 
napangiwi. Tinanghali na siya dahil sa traffic. 

Kasabay niya sana si Penny ngayon na magpasa 
ng requirements pero tinamaan ito ng LBM kaya 
hahabol na lang kapag humupa ang bagyo sa sikmura.

Puno na ang mga silyang nakalaan para sa mga 
bagong tanggap na aplikanteng katulad niya, pero 
mukhang tama lang ang dating niya.

Nang makalapit siya sa mga nakatayo sa bandang 
likod ay lumingon sa kanya ang isang babaeng 
matangkad na todo ang makeup. Kumunot-noo pa 
ito na parang nakakapagtaka na nandoon siya.
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“Natanggap ka din?” taas ang isang kilay na 

tanong nito.

Malamang, ’Te, mapupunta ba ’ko dito kung hindi?  
gusto niyang isagot pero nagpigil siya.

Ngumiti siya sa babae at tumango. “Tinawagan 
nila ako, magpasa daw ako ng requirements ngayon.”

Lalong lumalim ang kunot sa noo nito. “Talaga? 
Eh, di ba isa ka sa mga naunang umuwi n’un?”

Tumango ulit siya. At tinandaan mo talaga ako? 
“Oo, pero tinawagan din nila ako nang mismong araw 
na ’yon, mga bandang hapon.”

Pinasadahan siya nito ng nanunuyang tingin mula 
ulo hanggang paa. “Sa janitorial position?” pigil ang 
pagngising tanong nito.

Kumunot-noo siya. “Oo, bakit?” hindi na niya 
naiwasan ang pagkairita sa tinig.

Ngumisi ito, ngisi na parang minamaliit ang 
trabahong kinatanggapan niya. “Halata kasi.”

Tumawa siya. “Ikaw ba? Janitress ka din?” Napalis 
ang ngisi sa mukha ng babaeng doughnut at tumindig 
ito sa harapan niya. Kinailangan niya pang tumingala 
para salubungin ang mga mata nitong kulang na lang 
ay bumato ng sibat sa sama ng tingin sa kanya.

“FYI, secretary ang in-apply-an ko—”

“Nandito na ba si Miss Cassiopeia Bartolaba?” 
tanong ng HR staff na nagtatawag ng pangalan.

“Ako po ’yon!” agad na sagot niya at lumapit dito. 
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“Ako po si Cassiopeia.”

y
Hindi na mabilang ni Matt kung ilang beses na 

siyang nagpabalik-balik sa desk at sa pinto ng office 
niya. Nagdadalawang-isip kung lalabas ba siya at 
bababa para ibigay kay Cash ang wristwatch na 
binalikan niya pa sa penthouse niya sa Ortigas o 
hihintayin na lang niyang matapos ang appointment 
nito at saka niya ito sasadyain.

Ang Breitling wristwatch na iyon ay nabili niya 
noon pang magpunta siya sa London para sa isang 
meeting. Kasama niya si Macoy noon nang madaanan 
nila ang watch store. Bumili si Macoy ng para kay 
Ysabelle at hindi niya maintindihan kung bakit hindi 
niya maalis ang tingin sa isang partikular na ladies’ 
watch.

Natagpuan na lamang niya ang sar il ing 
binabayaran na iyon sa counter.

Kailan lang niya naisip ang posibleng dahilan 
kung bakit binili niya ang relo. Nagkaroon lang iyon ng 
kabuluhan nang makita niya si Cash kaninang umaga 
na nagmamadaling pumasok sa Samonte Building. 
Nakakatawa at nakakapagtaka, pero naisip niyang 
nakilala na niya sa wakas ang taong pagbibigyan 
niya relo.

May gan’on pala? Parang pinaghandaan ng tadhana 
ko ang pagdating ni Cash kaya nauna na akong bumili 
ng regalo para sa kanya, natatawang sabi niya sa isip.

Inilagay niya sa bulsa ng suit ang relo at 
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nagparoon-parito uli. “Hindi niya ’ko puwedeng 
makita dito sa loob ng Samonte,” sabi niya sa sarili. 
“Siguradong makakahatak ng atensyon kapag 
kinausap ko siya…”

Halos mapatalon siya sa gulat nang bumukas ang 
pinto at iluwa niyon ang nakasimangot na si Ysabelle.

“Matt!” tawag nito. “Wala nang choco moist 
sa cafeteria sa baba,” nakangusong sabi nito. 
“Hanapan mo ’ko, please?” Lumapit pa ito sa kanya 
at umabrisiete.

“Ha? B-bakit ako? Tawagan mo na lang si Macoy!” 

Lumabi si Ysabelle. “Ngayon ka lang sa ’kin 
tumanggi nang ganyan, parang galit ka pa.”

Nakonsyensya si Mateo. “Hindi naman sa 
gano’n, Ysabelle, a-ano kasi…” Hindi siya makaisip ng 
ipapalusot. Nang balingan niya ang kaibigan ay lalo 
lamang itong nagpaawa sa kanya. “O, sige na, ibibili 
na kita sa labas.”

y
“Ikaw si Cassiopeia Bartolaba?” tanong ng HR na 

nagpakilalang marketing head ng agency.

“Opo,” nakangiting sagot niya.

Tinitigan siya nito, katulad ng tingin sa kanya ng 
HR staff sa pinto at ng babaeng makapal ang makeup 
sa waiting area na secretary raw ang in-apply-an.

“May kakilala ka bang nagtatrabaho dito sa 
Samonte Construction? Sa ganito kalaking kompanya?” 
may diin sa bawat salitang tanong nito.
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Bigla ay hindi siya naging komportable sa 

kinauupuan niya. 

Kakilala? Si Matt? Kailan ko lang naman siya 
nakilala. Si Jelo lang naman, pero sabi niya ’wag naming 
sasabihin na kakilala namin siya. 

“Wala po.”

Tumango-tango ang HR head. “Kumpleto na ba 
ang requirements mo?”

“Opo, nandito na po lahat sa folder.”

“You may start on Wednesday, kunin mo na 
lang sa reception iyong uniporme mo,” sabi nito saka 
nagpatawag ng kasunod na aplikante.

Paglabas niya ng office ay iniabot agad sa kanya 
ng isang staff ang uniporme. “Utility uniform, size 
small, tama ba?” sa lakas ng boses nito ay tumingin 
sa kanila ang ilan pang aplikante sa labas.

Hindi nakalagpas sa mga mata niya ang pagtawa 
ng babaeng kanina ay kausap niya sa likuran. Ang 
kapal talaga ng foundation nito.

Nasalubong niya si Penny sa paglabas. 
Humahangos ito at nakatayo na ang ilang hibla ng 
buhok. 

“Mahangin sa LRT?” tanong niya agad.

“Siksikan,” hinihingal na sagot nito. “Tapos na ba?”

“Abot ka pa,” sagot niya. “Huwag kang tatabi sa 
foundation na ginuhitan ng mukha. Nanlalait ’yon,” 
aniya bago makapasok si Penny.
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Naglakad na siya papunta sa elevator, pero 

malayo pa siya nang bumukas iyon. Nahagip ng tingin 
niya ang isang pamilyar na lalaki. Nang titigan niyang 
mabuti ay saka niya lang nakilala kung sino iyon.

“Matt!” agad na tawag niya nang magsalubong 
ang mga mata nila. Nasa loob ito ng elevator.


