
Stalking Pocholo - Cara Reed

This day had better be good, anang isipan ni Pocholo 
habang papasok sa police station. Dalawang araw na 
siyang hindi mapalagay dahil sa huling misyon nila 
ng kanilang team.

Sa naisip ay nagtagis ang bagang niya. Naalala 
na naman niya ang kapalpakang nangyari. Akala niya 
madadakip na sa wakas ang taong kinamumuhian 
niya, pero patibong lang pala ang lahat. Mabuti na 
lamang at walang nasaktan sa team niya. Hindi niya 
mapapatawad ang sarili kung nawalan na naman siya 
ng kasamahan dahil sa hayop na Franco Tan na iyon. 

Kilalang negosyante ng Zamboanga del Norte si 
Franco Tan pero hindi alam ng mga tao na sangkot 
ang lalaki sa drugs at human trafficking. Halos 
tatlong taon na itong iniimbestigahan ng team niya, 
pero wala silang makalap na matibay na ebidensya. 
Nabubuwisit na si Cholo. Tila pinaglalaruan siya ng 
Franco na iyon. 

Parang kailan lang, ang pagkakadestino niya 
sa Dipolog City ang pinoproblema niya. Hindi 
niya kasi nagustuhang sa Mindanao siya nadestino 
pagka-graduate niya mula sa Philippine National 
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Police Academy dahil malayo masyado iyon sa Cavite 
kung saan siya nakatira. Mula nang magtapos ay 
hindi pa siya naa-assign sa ibang lugar maliban sa 
Dipolog. May anim na taon na siyang naninirahan 
doon at napamahal na rin sa kanya ang naturang 
lungsod. Taon-taon naman niyang binibisita ang mga 
kapamilya niya sa Cavite at dinadalaw rin siya ng 
mga ito kapag may pagkakataon.

Medyo masakit ang ulo niya nang umagang iyon 
dahil nag-inuman sila kagabi ni Meriam. Ex-girlfriend 
niya ang babae at ito ang pinakamatagal niyang 
naging nobya. They broke up three years ago since he 
was so busy with his work. Kagaya ng inaasahan ay 
humantong sila nito kagabi sa kama na gusto niyang 
pagsisihan. Natatakot siyang baka umasa ito kahit 
alam niyang moderno ang pananaw nito sa buhay 
kagaya niya.

Umaga na siya nakauwi sa bahay niya mula sa 
hotel. Naligo lang siya at dumerecho na sa opisina. 
Nakasuot lamang siya ng kaswal na puting T-shirt 
at jeans dahil day off naman talaga niya nang araw 
na iyon. Naabutan niyang may kausap ang hepe 
nila. Noong lumapit siya sa gawi ng mga ito ay 
saka lang niya nakilala ang kaharap nito. Si Don 
Juanito Mondragon. Prominente ito sa lugar nila. Ito 
lang naman ang nagmamay-ari ng pinakamalaking 
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gawaan ng Spanish sardines kung saan sikat ang 
Dipolog. May hacienda rin ito sa Piñan na karatig 
munisipalidad lang ng Dipolog.

“Inspector Guttierez, mabuti at nandito ka na,” 
nakangiting pahayag ni Police Chief Florencio sa 
kanya. Bagaman may-edad na ay matikas pa rin ito.

Kabaliktaran ito ni Don Juanito na mukhang 
sakitin dahil sa hapis na hitsura. Bakas ang pagod 
sa mukha ng don. 

Sumaludo siya sa hepe niya. Sinenyasan siya 
nitong umupo matapos gumanti ng saludo. 

“Siya ang tinutukoy ko sa inyo, Don Juanito, 
kaya huwag kayong mag-alala. Siguradong ligtas ang 
seguridad ninyo kay Inspector Guttierez.”

“Palagay ko nga, hepe. Mabuti naman kung 
ganoon, pero ang totoo niyan ay ayos lang naman 
sa akin ang bodyguard ko. Ang ikinababahala ko ay 
ang unica hija kong si Stella. May pagkamatigas ang 
ulo ng batang iyon. Natatakot ako sa kaligtasan niya 
lalo na at may banta sa pamilya namin.”

Naguguluhang tinapunan ni Cholo ng tingin 
ang hepe. Ikinuwento nito ang mga death threats na 
natatanggap ng pamilya ng don dahil sa pagsuporta 
nito kay Mayor Ruiz na siyang mayor ng Dipolog sa 
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kasalukuyan. May plano kasi ang huli na tumakbo 
ulit sa susunod na halalan. 

“They need your help, Guttierez. I want you to 
protect Don Juanito’s daughter.”

Hindi niya nagustuhan ang narinig. He didn’t 
want to babysit a spoiled heiress. May mas mahalaga 
siyang gagawin. 

“But, sir, hindi ko puwedeng pabayaan ang 
kasong hawak ko.” Akala nila ay matatagpuan na 
nila ang laboratory ni Franco pero pagdating doon ay 
wala nang anumang kagamitan. Mukhang nakatunog 
ang lalaki at agad na nalinis ang lugar.

“Guttierez, hinayaan kitang habulin ang taong 
iyon nitong mga nakaraang taon dahil alam kong 
hindi ka matahimik. Para na rin kitang anak. Ayokong 
makita kang inilalagay ang sarili sa pangil ng kalaban. 
Nagbago ka at hindi maganda iyon para sa misyon. 
Pasamantala muna kitang tatanggalin doon. That’s 
an order.”

Hindi na siya nakahirit pa. Iniabot nito ang folder 
kung saan nakasaad ang impormasyon sa bagong 
misyon niya. Nagpasalamat si Don Juanito sa kanya. 
Isinama siya ng don sa bahay ng mga ito sa isang 
eksklusibong subdivision sa Dipolog. 
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Damn this life! himutok niya. 

“My daughter is really sweet kahit matigas 
ang ulo. She will eventually understand so please 
protect her, inspector,” panimula ng matanda sa 
kanya pagpasok nila sa marangyang bahay ng mga 
Mondragon.

“It’s my duty, sir.”

Saktong lumabas ang isang magandang babae. 
Not bad. Napakaganda ni Stella Mondragon. Sa totoo 
lang kilala naman niya ang babae. Isa ito sa mga Mass 
Comm interns na nagpupunta sa police station noong 
kasisimula pa lamang niya sa trabaho. 

“Dad, saan kayo nanggaling? We were worried.” 
Her voice was really soft. 

“Pasensya ka na, hija, huwag kang mag-alala 
ligtas naman ako. Siya nga pala, si Inspector Guttierez. 
Guwapo, ano?” May halong panunudyo ang tono ni 
Don Juanito.

Noon lang siya napansin ng babae. Napangiwi 
ito at halatang nahiya sa sinabi ng ama. “Kilala ko 
siya, Dad. I was a reporter intern before, remember?”

“Mas mabuti dahil siya na ang magiging bantay 
mo simula ngayon.”
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“What? Dad, ayoko ng may bantay.”

“Anak, please understand. Ayoko lang ng nag-
aalala masyado sa iyo. Matanda na ako.”

Bumuntong-hininga ang dalaga saka tumango. 
“Sige, isasama ko na lang siya sa lakad ko ngayon. 
Ayos lang naman sa iyo iyon, Sir Pocholo, hindi ba?”

Iyon ang nakasanayang tawag nito sa kanya pati 
na rin ng mga classmates nito noon. There was a 
mischievous smile written on her lips. Medyo hindi 
komportable si Pocholo sa ngiting iyon. Parang may 
ibig sabihin na hindi maganda.  

“Just call me Inspector Guttierez,” seryosong sabi 
niya.

“Saan ka naman pupunta, hija?”

“Bibisitahin ko ang abnormal kong kaibigan.”

“Oo nga pala, nami-miss ko na rin ang makulit 
na batang iyon. Pakisabi bumisita naman sa amin ng 
mommy mo.”

“Don’t worry, Dad, pupunta iyon dito kapag 
nakumbinsi kong nasa inyo ni Mommy ang pitong 
dragon balls.”

Humalakhak ang don. Hindi naman niya 
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masundan ang pinag-uusapan ng mag-ama. Ah, this 
mission was boring him already. 

Siya ang nag-drive para kay Stella. Naasar 
siya nang mapagtantong napakalapit lang pala ng 
pupuntahan nilang bahay. Puwedeng-puwede iyong 
lakarin. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. 
Parang inaasar talaga siya. 

Maganda ang disenyo ng bahay na hinintuan 
nila. Gawa iyon sa kahoy at sa salamin. Hindi siya 
mahilig sa halaman pero sa tingin niya, napakaganda 
ng mga bulalak na nakapaligid sa bakuran ng bahay. 
Derecho silang pumasok sa loob. Napansin niyang 
hindi nakasarado ang gate. Nakasalubong nila ang 
isang maliit na ginang. Napangiti kaagad ito nang 
makita si Stella.

“Tita, si Ashyang ho?”

“Nasa likuran ng bahay may pina-practice yatang 
sayaw. Ewan ko kung ano na naman ang naisipan 
ng batang iyon. Sino nga pala itong guwapong ito? 
Binata pa ba?”

Napangiti si Pocholo sa ginang. Magaan agad ang 
loob niya rito. Parang ka-aura ito ng mommy niya.

“Bodyguard ko ho, Tita. At, opo, binata pa po 
siya sa pagkakaalam ko.”
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Tumawa lamang ang ginang. “Ay, sige, puntahan 

mo na iyong kaibigan mo at ipaghahanda ko kayo 
ng merienda.”

Imbes na pumasok sa bahay ay umikot sila. 
His eyes widened not because of the beautiful 
landscape but because of the woman wearing a blue 
kimono while holding a Japanese fan. Seryoso itong 
nagsasayaw kasabay ng isang instrumental music na 
nagmumula sa kung saan. 

Gusto niyang matawa habang pinapanood 
itong magsayaw. Para itong sinasaniban. Ano ba ang 
problema ng mga tao sa mundo ngayon?

“Ashyang, anong kabaliwan na naman iyan?” 

Napatigil ang babae at napatingin sa gawi nila. 
He expected her to be embarrassed but she smiled 
widely instead. Gusto niya tuloy masilaw sa ngiti 
nito. May sayad yata sa ulo ang babae. Patalon-talon 
pang lumapit ito sa gawi nila. Namutla siya nang 
mabistahang mabuti ang hitsura nito. Humaba lang 
ang buhok ng babae pero kilalang-kilala niya ito. 

She’s the stalker intern during his first year in 
Dipolog! His stalker! Inaway pa nga ito ni Meriam 
dahil sa kakulitan. Just thinking about those memories 
gave him goosebumps already. Kaya pala iba ang ngiti 
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ni Stella kanina. 

Shit, hindi ka na naman patatahimikin ng babaeng 
ito, Pocholo! Fuck this life!

“Stella! I missed you! Nakita mo ba ang amazing 
dance moves ko? Ipo-post ko iyon sa YouTube 
channel ko mamaya. Ang ganda ng custome ko, 
hindi ba?” nakangiting sabi nito sa kaibigan habang 
pinagpapawisan naman siya.

“Napasukan na naman ng hangin iyang utak mo. 
May kasama pala akong bodyguard ngayon. Pulis 
siya. Naaalala mo pa ba si Sir Pocholo?”

Gustong niyang magpakawala ng mga malulutong 
na mura dahil sa tanong ni Stella. Sigurado naman 
si Cholo na kilala siya ng kaibigan nito. Inihanda 
niya ang sarili na makitang kumislap ang mga mata 
ng babae o kaya ay magpa-cute sa kanya kagaya ng 
dating ginagawa nito pero ikinagulat niya ang sagot 
nito.

“Pocholo? Sino siya? Naging boyfriend mo ba 
iyan noon? Naging classmate natin? Teacher? Wala 
akong maalala.” Napakamot ito sa ulo.

What? Hindi niya ako maalala? Is this a sh*tty 
joke?
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Panakaw na sinulyapan ni Ashlyn ang pulis na kasama 
ni Stella. Sakto namang sa tuwing tumitingin siya 
rito ay nakatitig din ito sa kanya at isang matalim na 
tingin ang napapala niya mula sa lalaki. Binigyan na 
lang niya ito ng matamis na ngiti. Naniniwala kasi 
siyang kindness begets kindness. Ang harsh naman 
kasi ni Kuya! 

Matapos niyang sumayaw ng Senbonzakura 
ay naupo na sila sa veranda habang kumakain ng 
ginawang banana cake ng mama niya. Paborito nila 
iyon ni Stella. Nagugutom talaga siya kaso parang 
nawawalan siya ng gana dahil sa sama ng tingin ng 
lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit parang 
iba ito makatingin sa kanya. 

Teka, hindi kaya ex-boyfriend niya ito noon? Pero 
sa abot ng nalalaman niya, wala pa siyang nagiging 
boyfriend kahit kailan kaya imposible ang naiisip 
niya.

“Stalker ba kita noon?” tanong niya bigla. 
Nasamid ang lalaki sa iniinom nitong orange juice. 
Humagalpak naman ng tawa si Stella. 
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“Ashyang, ikaw talaga, kung ano-ano ang pinag-

iisip mo,” natatawang saway ni Stella.

Tumango-tango siya. Mukhang napahiya niya 
yata ang lalaki sa sinabi niya. Malay ba niya? Hindi 
naman siya pangit. Maraming nagsasabing cute siya 
dahil maliit ang mukha niya na may singkit na mga 
mata at matangos na ilong. Makinis din ang balat 
niya. “So wala siyang crush sa akin noon?”

Hindi niya talaga maalala ang lalaki. Sumasakit 
lang ang ulo niya kakaisip kung saan niya ito nakilala. 

“Imposible ang sinabi mo, miss.”

“Ashlyn, my name is Ashlyn.”

“No, I prefer to call you Miss Atienza, baka kung 
ano pa maisipan mo,” seryosong sabi nito pero hindi 
niya masyadong inintindi. 

“Okay, Piccolo, ikaw bahala.”

“Pocholo not Piccolo.”

“Okay. Pocholo, marunong ka bang sumayaw?”

Nagsalubong ang mga kilay nito. 

Kailangan niya ng dancers sa susunod na 
gagawin niyang video sa YouTube. Ia-upload na 
niya ang ginawang dance cover mamayang gabi sa 
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channel niya. Gumagawa siya ng videos every week 
dahil bukod sa pagiging online English tutor ay isa 
rin siyang kilalang YouTuber. Kilala siya bilang si 
Sunshine Girl, isang masayahing babae na nag-a-
upload ng kung ano-anong parody, dance cover at 
song cover.

“I don’t dance, Miss Atienza.”

Ang suplado naman ng lalaking ito. Siguro malaki 
ang sama niya ng loob sa mundo. 

Tumayo siya at tinapik ang balikat ng lalaki na 
mukhang nagulat. “Don’t give up, Pochi! Don’t be 
afraid to test your limits. Ang importante, masaya 
ka sa buhay mo. Importante ang happiness sa buhay 
ng tao.”

Napanganga ito. Mukhang na-touch yata ito sa 
sinabi niya kaya bago pa man ito umiyak sa harapan 
niya ay agad niya itong pinigilan. “Don’t cry! I truly 
understand.” 

“Hay naku! Ashyang, kung ano-ano ang 
pinagsasabi mo sa bantay ko. Baka itapon ka na 
niyan sa labas.”

Tumahimik na lamang siya. Palihim niya ulit na 
pinagmasdan si Pocholo. He’s actually handsome. 
Chinito ang lalaki, maganda ang tangos ng ilong at 
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hugis ng mga labi. Parang mas bagay na modelo o 
artista kaysa pulis.

“Bakit ngayon lang kita nakita sa Dipolog, 
Pocholo?” tanong niya.

“Hindi ko alam.”

“I’m twenty-six pati si Stella. How about you?”

“Twenty-eight.”

“May girlfriend ka na?”

Tila namutla ito sa tanong niya. Nagtaka naman 
siya sa reaction nito. Takot ba ito sa babae?

“Miss Mondragon, it’s getting late. We’d better 
get going,” biglang deklara nito, parang umiiwas sa 
tanong niya.

“Aalis ka na, Stella?” 

Nagkibit-balikat ang kaibigan niya. “No choice, 
kagaya ng sinabi ko, may banta sa pamilya namin. I 
need to go home, Ashyang. Bumisita lang ako para 
paalalahanan ka sa bakasyon natin sa hacienda next 
week. Tuturuan na kitang mangabayo.”

Nangislap ang mga mata niya sa excitement. 
“Pangako iyan, ha?”
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“Oo nga. Sige, aalis na kami.”

Inihatid na niya ang mga ito sa labas. Kumaway 
pa siya kay Pocholo na hindi man lang siya pinansin. 
Mukhang mahiyain ang bodyguard ni Stella. 
Nakangiting bumalik na lang siya sa bahay. 

—————

That woman is definitely insane! palatak ni 
Pocholo sa isipan nang maalala si Ashlyn. 

Ano kaya ang binabalak nito at nagpapanggap 
itong hindi siya kilala? Sigurado siyang wala 
itong amnesia dahil nag-usap ang dalawa ni Stella 
patungkol sa college days ng mga ito.

“Miss Mondragon, please spare me from your 
pranks. I don’t know what you’re planning with your 
crazy friend—”

“Give Ashlyn a break, will you? She really doesn’t 
remember you or the feelings she had for you before. 
She experienced post traumatic amnesia five years 
ago and it’s quite selective. She forgot the events or 
the people that hurt her. May ideya ka na siguro kung 
bakit hindi ka niya kilala, Inspector. I admit, isinama 
kita roon para alamin kung naaalala ka niya. I’m sorry. 
Hindi na mauulit.”
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Natigilan siya. Five years ago? That’s the time 

he finally had enough of her and told her something 
really hurtful. Siya ba ang dahilan kaya nagkaganoon 
ang babae?

“A-ako ba ang dahilan?” Hindi siya mapalagay 
sa naisip. It’s absurd!

Umismid si Stella. “No. Parte ka lang siguro, pero 
hindi ikaw ang dahilan.”

Mabilis itong umibis ng kotse. Sumunod siya. 
Hindi pa rin mawala sa isipan niya ang tungkol kay 
Ashlyn. Naalala niya ang malawak na ngiti nito sa 
harapan niya kanina. Kaya ba ito nakakangiti nang 
ganoon dahil hindi siya nito maalala?

“Ashlyn’s father died five years ago. Hindi iyon 
nakayanan ng kaibigan ko kaya siguro pinili niyang 
kalimutan na lang ang lahat ng nangyari. Huwag na 
huwag ka sanang gagawa ng bagay na makaka-stress 
sa kaibigan ko. Kung puwede nga lang, hindi na lang 
sana ikaw ang bodyguard ko, pero ayoko namang 
pag-alalahanin pa ang daddy ko. Nagkakaliwanagan 
ba tayo, Inspector?” seryosong tanong nito.

Gusto niyang humanga sa babae. Mukhang 
mahal na mahal nito ang kaibigan at ang ama. 

“Fine,” suko niya. “Pero huwag mong asahan na 
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magiging mabait ako kay Ashlyn.”

Ngumiti ito. “Mas mabuti, para hindi siya maging 
malapit sa iyo. Ayokong magkagusto ulit ang kaibigan 
ko sa isang kagaya mo.”

Iniwan na siya nito. Hindi mawala sa isipan niya 
si Ashlyn.

—————

“Kawawa naman pala ang pamilya nina Don 
Juanito. May mga tao talagang halang ang kaluluwa 
at nananakit ng mga inosenteng tao. Kaya naman 
mag-iingat kayo, mga anak,” paalala ni Gracia sa mga 
anak na dalaga habang kumakain sila ng hapunan. 

Ang panganay nitong anak na si Ashlyn ay 
lumilipad ang isipan habang umiinom ng tubig. 
Naalala niya ang bisita kanina na kasama ng matalik 
na kaibigan. Mukha kasi itong malungkot kahit 
masungit sa kanya. 

“Ashlyn, nakikinig ka ba, anak?” untag ng mama 
niya sa kanya. 

 Wala sa sariling tumango na lang siya.

“Masakit ba ang ulo mo? May masakit ba sa 
iyo, anak?” nag-aalalang tanong ni Gracia. “Amber, 
kumuha ka nga ng gamot.” 
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Tumigil sa pagkain ang kapatid niya at tumayo. 

Sumenyas siya sa mga ito. “Ayos lang ako. May 
naalala lang ako. Saka paalalang twenty-six na po ako 
at hindi six years old. Ang OA n’yo talaga minsan.”

“Kabilugan kasi ng buwan ngayong gabi, Ate. 
Nag-aalala kami na baka sumpungin ka.”

“Oo nga pala, bampira pala ako.”

“Timang ka, Ate, hindi bampira, huwag kang 
ambisyosa.”

Patuloy pa rin sana sila sa pag-aasaran kung hindi 
lang sila sinita ng mama nila. Dumerecho na siya sa 
kuwarto pagkatapos kumain at chineck ang schedule 
niya para sa online class niya bukas. As usual puno 
ang lahat ng open slots niya para kinabukasan. 

Pagkatapos ng graduation niya ay nagbuhay-
tambay muna siya ng isang taon. Kalilipat lang nila 
ng bahay noon sa Upper Turno na bahagi lang din ng 
Dipolog. Ibinenta ng mama niya ang bahay nila sa 
Miputak dahil ang sabi nito mas gusto raw nito ang 
mas malawak na bakuran. Ayos lang sa kanya. Mas 
magkalapit na sila ng bahay ni Stella. 

Sinubukan niyang maghanap ng trabaho 
pagkatapos, sumubok ng home-based online teaching 
sa mga Japanese at nagustuhan iyon dahil mas 
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hawak niya ang oras. Busy ang mama niya sa grocery 
store nila at nag-aaral ang kapatid niyang si Amber 
at madalas siyang naiiwan sa bahay kasama ang 
kasambahay nilang si Katya.

Two years ago, dala ng kabagutan ay naisipan 
niyang gumawa ng parody tungkol sa mga estudyante 
at ipinost iyon sa YouTube. Hindi niya inasahang 
sisikat iyon. Nasundan pa ang video hanggang sa 
makilala siya bilang si Sunshine Girl. 

“Ano kaya ang ipo-post ko next week?” mahinang 
usal niya.

Pinasadahan ni Ashlyn ang kabuuan ng kuwarto. 
Maliban sa kama niya ay mayroon siyang malaking 
cabinet kung saan nakalagay ang mga collection niya 
ng anime magazines at Japanese comics o manga. 
Iyon ang hobby niya since high school. 

Sa working table naman niya nakalagay ang 
kanyang PC at nasa gilid ang picture nilang tatlo ni 
Amber at ng Mama niya.

Silang tatlo na lang dahil wala ang papa nila ni 
Amber. Hindi niya alam kung bakit wala ito sa buhay 
nila dahil sa tuwing tinatangka niyang itanong ang 
tungkol doon ay para siyang pinipigilan ng sariling 
isipan na magtanong sa mama niya. Basta ang alam 
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niya wala ito pero hindi niya alam kung bakit at 
kailan nagsimula. 

Minsan, siya na rin mismo ang umiiwas sa tuwing 
napag-uusapan nila ang tungkol dito. 

Dahil sa naisip ay nakaramdam siya ng hindi 
maipaliwanag na kalungkutan. Ipinilig niya ang ulo. 
Hindi siya dapat makaramdam ng kalungkutan. Ang 
maging masaya, iyon lang ang goal niya sa buhay! 
Tama. 

—————

Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya 
ang isang taong hindi niya dapat makita sa office na 
iyon. Nakasuot ito ng uniporme.

“Yes?” Humarap ito sa kanya. Nag-panic ang 
isipan niya. Ang alam niya ay nasa second floor ang 
opisina nito.

Ngumiti ang lalaki sa kanya. Showing his pearly 
white teeth. Napatulala siya.

OMG. Shit na malagkit! Bakit ang gwapo ngumiti 
ng lalaking ito?

Lalaking-lalaki ang dating nito kaya para siyang 
natuklaw ng ahas habang nakatitig dito. Ang bilis ng 
tibok ng puso niya na tila hinabol siya ng kung anong 
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maligno. Ito ba ang tinatawag na starstruck? Ang 
guwapo pala nito sa malapitan. Matangos ang ilong 
nito at ang ganda ng mga mata. Napalunok siya ulit. 
Ito ang unang pagkakataon na napatulala siya sa 
isang lalaki. Grabeng effort ang ginawa niya para lang 
makabawi mula sa pagkakatulala rito. 

“Ah, eh… sir, I am Ashlyn Atienza from Golden 
Daily Chronicles. Puwede po bang kunan ng pictures 
iyong mga pirated DVDs sa labas?”

“Ha?” Medyo inilapit nito ang mukha sa kanya 
dahil mukhang hindi nito masyadong narinig ang 
sinabi niya. 

Tila pinagpapawisan siya ng malapot. Nanginginig 
ang mga tuhod niya sa sobrang kaba. This guy in front 
of her was not good for her health. 

“N-news intern po ako ng Golden Daily Chronicles 
may DVDs po kasi sa labas. Puwede ko po bang kunan 
ng picture iyon?”

“Ah, kararating ko pa lang, eh.” Tinitigan nito ang 
ID niya. “But you can take pictures and ask for details.”

Napatango na lang siya saka mabining ngumiti. 
“Sige, salamat po, sir. Magtatanong na lang ako sa 
labas.”
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“Sige, Ashlyn. Good luck!”

Tumango ulit siya saka dahan-dahang lumabas ng 
investigation room. Nang sa tingin niya ay malayo na 
siya mula sa pintuan ay kumaripas agad siya ng takbo. 
Dios mio! Parang gustong sumabog ng puso niya dahil 
sa kilig. Gusto niyang sumigaw dahil sa tuwa. Iisa lang 
ang nasa isipan niya nang araw na iyon. She’s in love!

Napadilat si Ashlyn dahil sa panaginip niya. Ang 
weird. Totoo ba iyong nangyari? Parang totoong-
totoo. Ang kaso, hindi niya maalala ang mukha ng 
lalaki. 

Sino iyon? Bakit pamilyar?
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“I don’t like this weather,” usal ni Ashlyn habang 
nakatingala sa madilim na kalangitan. Katatapos pa 
lamang niyang magtanghalian.

Mukhang anumang oras ay babagsak ang 
matinding ulan. Ayaw rin niya ang araw na iyon sa 
kung anong dahilan. May kung anong lungkot na 
bumabalot sa kanya sa tuwing dumadating ang araw 
na ito kada taon. 

“Maybe it’s a good day to eat ice cream!” Tama, 
napakagandang ideya. Mabilis pa sa alas-kuwatrong 
nagbihis siya ng paborito niyang hoody at black 
leggings. Hinila niya ang isang payong. Nagpaalam 
siya kay Katya at umalis na. Sanay na ang lahat na 
umaalis siya sa tuwing ganito ang panahon. 

Gusto niyang kumain ng chocolate ice cream 
at balak niyang tumambay sa isang coffee shop sa 
Dipolog Boulevard. Lalo siyang na-excite sa naisip.

Agad siyang pumunta sa paborito niyang coffee 
shop. Masarap tumambay roon dahil kitang-kita ang 
karagatan. Tuwing hapon ay sikat na galaan ang 
Dipolog City Boulevard dahil maraming nakalinyang 
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street food stalls doon. Marami rin ang nagjo-jogging, 
nag-i-skateboarding o kaya ay tumatambay sa 
naturang lugar. Paborito itong galaan ng mga taga-
Dipolog lalo na sa gabi. Ang kaso, tila pati ang dagat 
ay madilim ang tubig nang araw na iyon. 

Ini-enjoy niya ang ice-cream nang bumuhos ang 
malakas na ulan. Napatitig siya sa mga patak niyon. 
Katagalan ay nabagot na siya kaya mabilis niyang 
inubos ang ice cream, lumabas na mula sa coffee 
shop slash ice cream house para sumuong sa ulan. 

Unti-unti niyang nararamdaman ang pagkabasa 
ng mga paa niya at ang pilit na pagtangay ng hangin 
sa payong niya. Hindi niya alam kung saan siya 
pupunta basta gusto niya lang maglakad. Maglakad 
hanggang sa mapagod siya. 

Namataan ni Ashlyn ang isang tao na nakaupo 
sa bench at tila walang pakialam kahit basang-basa 
na ito sa ulan. Nakayuko ito. Mukhang malaki ang 
problema nito sa buhay. Agad niyang nilapitan ang 
taong iyon at pinayungan. Agad itong nag-angat ng 
tingin. She’s greeted by the saddest pair of eyes she’d 
ever seen. 

—————

“Inspector, hindi ko alam kung papayag si Hepe 
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sa hiling mo na bumalik sa kaso pero susubukan ko 
hong sabihin sa kanya.”

Napapikit si Pocholo dahil sa inis na nadarama 
matapos ang tawag na iyon. Day off niyang muli nang 
araw na iyon kaya ibang pulis ang ipinadala sa bahay 
ng mga Mondragon para magbantay. Siya naman ay 
naki-update sa kaso ni Franco Tan. Mailap pa rin ang 
lalaki pero pasasaan ba at mahuhuli rin ito.

Mabibigyan din ng hustisya ang kaibigan niyang 
walang awa nitong pinatay. 

Saktong death anniversary ng kaibigan niya nang 
araw na iyon. Pakiramdam niya wala siyang mukhang 
maiharap sa puntod nito lalo’t tatlong taon na ang 
nakalipas at halos wala pa ring nangyayari sa kaso.

Iniimbestigahan nito ang tungkol sa ilang 
drug crimes sa Dipolog nang bigla itong mawala. 
Natagpuan na lamang ang katawan nitong palutang-
lutang sa ilog sa kabilang bayan pagkatapos ng isang 
linggo. 

Napapikit siya nang bumuhos ang ulan. Gusto 
niyang umalis mula sa pagkakaupo pero hindi niya 
magawa. Nanatili lang siyang nakayuko. Kaninang 
umaga pa siya ganito. Gusto niyang mawala ang 
anumang galit sa puso niya at anurin iyon ng ulan 
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pero mas lalo lamang nagngingitngit ang loob niya. 

Ilang minuto siyang nasa ganoong posisyon 
nang biglang tumigil ang buhos ng ulan sa kanya. 
Nag-angat siya ng mukha. Bumungad sa kanya ang 
nakangiting mukha ng babaeng hindi niya inaasahang 
makikita sa oras na iyon.

“Huwag kang magpakalunod sa ulan. Masama 
ang magkasakit sa panahon ngayon. Maraming 
malulungkot kapag nagkasakit ka. Saka babantayan 
mo pa ang kaibigan ko.”

Gusto niya itong samaan ng tingin pero tila 
nababato-balani lang siya sa harapan nito. Wala 
siyang mahagilap na mga salita. 

“Bakit ka ba nagpapaulan, Pochi?” tanong nito. 

Gusto niya itong sitahin sa pangalang itinawag 
nito sa kanya pero iba ang lumabas sa bibig niya.

“Nababasa ka,” puna niya. 

Tila noon lang nito napansin na nababasa na rin 
ito ng ulan kaya natatarantang pinayungan nito ang 
sarili pero nataranta ulit nang maalalang nauulanan 
din siya. Umupo na lang ito sa tabi niya. Lihim siyang 
napangiti. Ang weirdo talaga ng babaeng ito.

“Kung may problema ka, isipin mo kung mas 
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mabigat ba iyan kaysa mga batang naulila at walang 
matirhan. Lalo na sa mga taong walang makain dahil 
sa giyera. Kung ang sagot mo ay hindi, pilitin mong 
maging masaya at magpasalamat ka.”

“Papano kung oo?”

Natigilan ito bago nagsalita. “Ganoon talaga 
minsan. Fair lang ang buhay.”

Napabuntong-hininga si Pocholo. Bakit ba niya 
kinakausap ang babaeng ito? “Ano ba’ng ginagawa 
mo rito?”

“Gusto ko kasing kumain ng ice cream kaya 
gumala ako.”

“Ice cream, umuulan?”

“Oo. Ikaw nga nagpapaulan ka rito.”

“Gusto ko lang.”

Tumahimik ito at akala niya tatahimik na nang 
tuluyan pero muli itong nagsalita. “Malungkot din ba 
ang araw na ito sa iyo? Ang lungkot mo kasi kanina 
noong makita kita.”

“It’s my best friend’s death anniversary.” He didn’t 
know why he told her about Aries suddenly. “Namatay 
siya sa araw na ito at hindi ko pa rin nabibigyan ng 
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hustisya ang pagkamatay niya.”

Nakatingin lang ang babae sa kanya. May kung 
anong ekspresyon sa mukha nito na tila sinasabing 
magpatuloy siya sa pagsasalita. He did. 

“I felt so worthless dahil tatlong taon na ang 
lumipas pero hindi ko mahuli-huli ang pumatay sa 
kanya. Napakagaling na pulis ni Aries at napakabait 
pa niya pero nabalewala iyon sa pagkamatay niya. 
Nahihiya ako sa kaibigan ko. Imbes na mag-imbestiga 
ay nagbabantay—”

Napatigil siya nang maalalang kaibigan nga pala 
nito si Stella. Ngumiti si Ashlyn sa kanya. 

“Imbes na mag-imbestiga ay binabantayan mo si 
Stella? Hindi ka naman dapat malungkot dahil may 
dahilan ang lahat, saka sigurado namang nakikita 
ng kaibigan mo ang effort mo. Sigurado din ako na 
masaya siya para sa iyo.”

“I don’t think so.”

“Kung iyan ang pagkakilala mo sa kanya, bakit 
kayo naging magkaibigan?”

Natigilan siya. May punto ito. Hindi ganoong tao 
si Aries. He sighed. Sumusuko na siya sa babaeng ito.

“Yeah, you’re right.”
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Her eyes sparked with joy. “Tama ako? Ang galing 

ko talaga.”

Hindi niya man maamin pero unti-unting 
gumagaan ang dibdib niya dahil sa pakikipag-usap 
kay Ashlyn. Para itong may happy pill palagi at 
nahahawa siya.

“Saka, Pochi, nagpapasalamat ako sa iyo. 
Pinoprotektahan mo ang best friend ng ibang tao. 
Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyayaring 
masama kay Stella. Isa siya sa mga super friends ko. 
Kaya salamat sa pag-aalaga sa kanya.”

Tinitigan niya ang mukha nito. Mukhang nag-
aalala talaga ito sa kaibigan.

“Okay, sabi mo, eh. Umalis na tayo rito dahil 
babantayan ko pa ang kaibigan mo.” 

Tumayo na siya. Mabilis din itong tumayo.

“Ihahatid na kita. Naka-park lang ang kotse ko 
malapit dito.”

Nakangiti itong umiling. “Dito muna ako, masaya 
kasing tingnan ang alon.”

Napangiwi siya. Ang dilim ng tubig at malakas 
ang mga alon. “Hindi ka naman magpapakamatay?”
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Nanlaki ang mga mata nito. “Hindi! Gusto ko 

lang magpahinga muna kasi balak kong kumain ulit 
ng ice cream.”

Wala na siyang nagawa sa kaweirduhan ni 
Ashlyn. Nagpaalam na lang siya at nauna. Nakangiting 
nag-wave pa ito sa kanya. Napangiti siya. Umuwi 
muna siya ng bahay niya bago niya tinawagan ang 
nagbabantay kay Stella. Balak niyang sumunod sa 
mga ito. 

“Lopez, nasa bahay lang ba kayo ng mga 
Mondragon? Pupunta ako riyan. Mas mabuti na ang 
dagdag na bantay.”

“Inspector, nasa labas ho kami. Hinahanap ni 
Miss Mondragon ang kaibigan niya, iyong Ashlyn ho. 
Kanina pa ho kasing umaga nawawala at hindi niya 
matawagan.”

Kumunot ang kanyang noo. Naalala niya ang 
nakangiting si Ashlyn. Kausap pa nga niya ito kanina.

“Ano’ng nangyari?”

“Death anniversary daw ho kasi ng papa n’ung 
Ashlyn at umaalis daw talaga iyon sa tuwing sumasapit 
ang araw na ito. Nag-aalala si Miss Mondragon 
dahil wala raw d’un sa coffee shop na palagi nitong 
pinupuntahan.”
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“G-ganoon ba? Sige I’ll just call you later.”

Mabilis siyang lumabas at pumasok sa kotse niya. 
Hindi pa rin tumitigil ang ulan kaya nagdala siya 
ng payong. Iisa lang ang gusto niyang gawin. Ang 
balikan si Ashlyn sa lugar na iyon. 

—————

“Malungkot din ba ang araw na ito sa iyo? Ang 
lungkot mo kasi kanina noong makita kita.”

Bakit nga ba hindi niya niya nahalata ang tanong 
nito kanina. The woman was hiding her own sadness. 
At tama nga siya ng hinala. Hindi pa rin ito umaalis 
sa lugar na pinag-iwanan niya rito. Nakatingin lang 
ito sa madilim na kalangitan sa ilalim ng payong nito. 
Wala siyang makitang emosyon sa mukha nito. 

Nilapitan niya ito. “May balak ka bang 
magkasakit?” 

Nagulat ito sa kanya pero mayamaya pa ay 
ngumiti ito. His heart suddenly sank. Iyon na yata 
ang pinakamalungkot na ngiting nakita niya. 

“Pochi, may naiwan ka ba?”

Iniabot niya rito ang isang kamay. “Let’s go. Hindi 
ako aalis dito nang hindi ka kasama.”
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Tila napipilitang tumayo ito at inabot ang kamay 

niya. Malamig ang kamay nito. Nagngingit ang 
kalooban niya. The girl was being stupid but he could 
not leave her alone. 

Nauna na siya sa paglalakad habang nasa likuran 
niya ito. Hindi niya binibitawan ang kamay nito. Nasa 
kalagitnaan sila ng paglalakad nang huminto siya at 
hinarap ito. 

“Cry. There’s no need for you to hide behind your 
smiles. Kung malungkot ka, tanggapin mo iyon at 
umiyak ka. Cry to your heart’s content and don’t be 
afraid… Ashlyn.”

Napayuko ito sa suminghot hanggang sa tuluyan 
na itong umiyak. Panay ang punas nito ng luha gamit 
ang isang kamay habang mahigpit niyang hawak ang 
isang kamay nito. Basang-basa na sila sa ulan dahil 
kanina pa nito nabitiwan ang payong.

Pinisil niya ang kamay nito bilang pakikisimpatya 
sa nararamdaman nito. Naaasar siya palagi sa babae, 
pero nang mga oras na iyon ay may kakaibang 
damdamin na umuusbong sa loob niya. Gusto niyang 
nasa tabi siya nito palagi sa tuwing nakakaramdam 
ito ng kalungkutan. Gusto niya itong protektahan.

Nababaliw ka na, Guttierez, kutya ng isipan niya.
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Binigyan siya ng tuwalya ni Pocholo at mga damit 
na rin. Hindi siya tumutol nang sabihin ng lalaki na 
sumaglit muna sila sa bahay nito. May spare clothes 
itong pambabae at ipinahiram nito sa kanya iyon. 
Nagtaka siya kung kanino iyon pero naisip niyang 
baka sa girlfriend nito. Hindi na niya itinanong.

Hindi nga pala nito sinagot ang tanong niya 
noong isang araw. Baka nga may girlfriend ito. Hindi 
alam ni Ashlyn kung bakit siya nakakaramdam ng 
panghihinayang.

Kanina, hindi niya akalaing iiyak siya sa harapan 
nito. Ilang taon na ba ang lumipas at hindi na niya 
maalala kung kailan siya huling umiyak nang ganoon. 
Nagpapasalamat siya at nandoon ang lalaki. Sa 
totoo lang, malungkot na malungkot siya kanina. 
Pakiramdam niya may mahalagang bagay na nawala 
sa kanya sa araw na ito at hanggang ngayon ay hindi 
niya pa rin iyon matanggap. 

Iwinaglit na lamang niya ang nasa isip saka 
nagbihis. 

Nang makalabas siya ay nakita niyang may 
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niluluto si Pocholo sa kusina nito. Walang division 
ang kusina at ang sala nito. Lumapit siya sa lalaki at 
nakiusyoso.

“Ano’ng niluluto mo?”

“Ramen, kumakain ka naman siguro ng noodles. 
Naulanan ka at ang sabi mo nga masama ang 
magkasakit.”

Ngumiti siya. “Gusto kong kumain ng ramen.”

Itinuro nito ang kalapit na mesa. “You can sit and 
wait there. Malapit na itong maluto.”

Tumango lang siya. Iginala niya ang tingin sa 
kabuuan ng bahay nito. Isa iyong two-storey house 
at halatang lalaki ang nakatira. May sofa set na 
kulay dark blue habang itim at puti ang mga kulay 
na dominante sa buong paligid.

Habang nakaupo ay napatingin siya sa dingding. 
May malaking family portrait doon. Siguradong 
pamilya iyon ng lalaki. Kamukha nito ang ama nito 
pati na rin ang kapatid nitong babae. Ang bunsong 
lalaki ang kamukha ng ina ni Pocholo. Mukhang 
masaya ang mga ito. Napangiti siya. 

“Nasaan ang pamilya mo?”

“Nasa Cavite.”
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Namangha siya. “Hala, ikaw lang mag-isa sa 

bahay? Ang galing mo naman. Hindi ko kaya iyon. 
Si Mama palaging busy sa grocery store namin 
’tapos si Amber naman iyong kapatid ko na hindi 
mo pa nakikita, nasa school siya palagi. Nag-aaral 
siya ng Accounting. Ako lang mag-isa sa bahay 
kaya nakakabagot minsan. Sa bahay lang kasi ako 
nagtatrabaho. Alam mo iyong trabaho ko? Nagtuturo 
ako ng English sa mga Japanese online. Ang saya-
saya nga kasi mahilig ako sa anime since high school. 
Saka—”

“Are you planning to tell me your whole life 
story?”

Hindi naman nakasimangot ang lalaki habang 
nakatingin sa kanya. There’s a glint of amusement 
in his eyes.

Umiling siya saka ngumiti. “Ayaw mo ba akong 
makilala?”

“Madaldal ka ba talaga palagi?”

“Oo, kasi nga wala akong kasama. Saka iyong 
mga kaibigan ko madaldal din. Alam mo ba, Pochi, 
noong intern ako nagreklamo iyong mga police 
officers sa akin dahil ang ingay at ang daldal ko raw. 
Tapos natatawa sila kasi palagi kong ikinukuwento 
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ang crush ko na police, pero—”

Natigilan siya. Siya may crush na pulis? Sino 
iyon? Wala yata siyang maalala. Mukhang natigilan 
din si Pocholo. Ang daldal na yata niya masyado.

“Sino’ng crush mo?”

Napahawak siya sa sentido niya dahil pakiramdam 
niya ay kumirot iyon. Wala siyang maalala. “Naguluhan 
yata ako. Baka si Stella iyong may crush. Wala naman 
akong naalalang pulis na guwapo noong panahong 
iyon. Ikaw? Kailan ka nga pala nagsimula dito sa 
Dipolog? Ang sabi ni Stella schoolmate ka namin 
noon dahil nag-attend ka raw ng graduate school?”

“Six years ago.”

—————

Pinag-aralan ni Pocholo ang hitsura ni 
Ashlyn. Magaling siyang bumasa ng tao. Mukhang 
naguguluhan ito sa sinabi niya. Tama nga ang sinabi 
ni Stella, wala ngang naaalala ang babae tungkol 
sa kanya. Hindi niya alam kung magsasaya siya sa 
nalaman pero parang may parte niya na gustong 
maalala siya nito. 

Inihain na niya ang noodles at tinulungan naman 
siya ng babae sa paghahanda. Bagay rito ang damit ng 
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kapatid niya. First time niya itong nakita na nakasuot 
ng bulaklaking damit. She looked delicate wearing 
the dress. Mukha itong mahinhin basta huwag lang 
itong magsalita dahil napakadaldal nito. 

“Nakapagtataka dahil hindi kita maalala. Siguro 
busy ako masyado nang panahong iyon?” komento 
nito.

Nagkibit-balikat lang siya. Nagsimula na itong 
kumain ng noodles pero mayamaya ay napangiwi ito.

“Ang tabang naman ng luto mo. Marunong ka 
bang magluto? Ang dami yata ng tubig na nalagay 
mo.”

Naasar siya sa sinabi nito. “Thanks for the 
compliment,” he said sarcastically.

Ngumiti ito. “Ito naman, galit agad. Totoo naman 
kasi.”

Damn this woman, dapat pa nga siyang 
magpasalamat dahil siya pa lang ang ipinagluto ko.

Inaamin naman niyang hindi siya marunong 
magluto. Umaasa lang siya sa restaurant madalas at 
instant food minsan. 

“Huwag mo nang kainin iyan dahil hindi naman 
masarap, hindi ba?”



Stalking Pocholo - Cara Reed
Bakit pa nga ba siya nag-effort sa babaeng ito 

at dinala pa niya sa bahay niya? Baka bumalik ang 
pagiging stalker nito sa kanya at hindi na naman siya 
lubayan. Dapat na yata niya itong ihatid sa bahay 
nito. Tama. 

“Ihahatid na kita.”

“Hindi pa ako tapos kumain,” reklamo nito. 
Nagpatuloy ito sa pagkain. Tinitigan niya ang babae. 
Abala ito sa pagkain habang nakangiti. 

“Akala ko ba matabang?”

“Pero hindi ibig sabihin hindi ko kakainin. 
Matabang man siya pero dahil sa effort mo mas 
masarap pa siya sa lahat ng instant noodles na nakain 
ko,” she said happily. 

May kung anong kumabog sa puso ni Pocholo 
sa sinabi nito. Crap, what’s happening to him? Para 
siyang teenager na nakaharap sa crush niya. Kumain 
na lang siya ng noodles pero napangiwi rin siya. 

She’s right, napakatabang nga ng niluto niya. 
Soggy din iyon dahil mukhang natalagan yata bago 
niya nahango. Nawalan siya ng gana sa pagkain 
habang naubos naman ng babae ang parte nito. 
Nakangiting pinagmasdan siya nito.
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“Maraming salamat sa pagkain!”

Nag-iwas siya ng tingin. “You’re very weird.”

“Hindi ka naman kumakain.”

“I don’t like noodles.”

“Gusto mo ng pancake?”

Napatingin siya ulit sa babae. 

“Ipagluluto kita ng pancake.”

Wala sa sariling napatango siya. He couldn’t say 
no to her this time. For some reason, parang gusto 
niyang manatili pa ito nang matagal sa bahay niya. 
He would admit that he’s attracted to her.

I’m in trouble. 

—————

Binuksan ni Pocholo ang ref nito at pinakita 
sa kanya kung ano ang pwede niyang magamit sa 
pagawa ng pancake. 

“Hindi ka ba nagluluto? Ang dami mo naman 
yatang ingredients at pagkain sa loob ng ref mo.” 

“My mom visited me recently. Balak yata nila ng 
daddy ko na bumili ng bahay dito sa Dipolog.”
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“Ang sweet naman ng mga magulang mo. 

Siguradong nami-miss ka nila palagi,” sabi niya 
habang kumukuha ng itlog. 

Iniabot sa kanya ni Pocholo ang harina. 
Nagpasalamat siya at inihanda na ang lahat ng 
kakailanganin.

“Wait, you need this.”

Bago pa siya makapagsalita ay isinuot na sa 
kanya ni Pocholo ang isang apron. Nahigit niya ang 
hininga habang itinatali nito ang apron sa baywang 
niya. They were in an intimate position. Napalunok 
siya dahil amoy na amoy niya ang panlalaking 
pabango nito. Magkalapit din ang mukha nilang 
dalawa. Nag-iwas na lang siya ng tingin dahil baka 
kung ano pa ang magawa niya kapag nagpatuloy siya 
sa pagtitig dito.

“Salamat,” sabi niya. 

“Welcome.”

Parang wala naman sa lalaki ang nangyari kaya 
minabuti niyang mag-focus na lang sa paggawa ng 
pancake. 

“M-mahirap bang maging pulis?” tanong niya 
para hindi siya mailang sa katahimikan. 
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“Oo, pero kung gusto mo talaga ang isang bagay 

kahit mahirap masaya ka pa rin. Iyon ang paniniwala 
ko.”

“Bakit pinili mong maging pulis?”

“Idol ko kasi ang tito ko na kapatid ng daddy ko. 
He’s a Police Chief in Manila kaya naman kahit gusto 
ni Mommy na gumaya ako sa kanila ni Daddy na 
maging doctor ay hindi ako nagpapigil. Pumasok ako 
sa police academy. Halos isumpa nga ni Mommy ang 
tito ko dahil doon.” Napangiti ito dahil sa naturang 
alaala. 

Natulala siya sa lalaki. May kung ano sa ngiti ni 
Pocholo na nakakahalina sa kanya. 

“Hindi naman ako nagsisisi dahil alam kong ito 
talaga ang gusto ko sa buhay. Ikaw? Bakit hindi ka 
naging reporter?”

“Tinamad ako sa paghahanap ng trabaho 
pagkatapos kong maka-graduate. Tumambay lang 
ako ng dalawang taon,” pagkukuwento niya. “Ayos 
lang naman iyon kay Mama dahil supportive naman 
siya sa kalokohan ko.”

“Obviously.”

Natawa siya. “Hindi niya ako sinesermonan 
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tungkol doon. Tinutulungan ko naman siya sa grocery 
store. She’s always worried about me kaya maswerte 
ako sa kanya. ’Tapos sinubukan kong magturo ng 
English. Nagustuhan ko naman iyon nang sobra pero 
minsan ang boring pa rin kapag nasa bahay ka lang 
palagi kaya gumagawa ako ng videos at ipino-post 
ko sa YouTube.”

“Iyon ba ang dahilan kaya ka namin naabutan 
ni Miss Mondragon na sumasayaw?”

Tumango siya. May kung ideya na kumislap sa 
isipan niya. “Do you want to watch my videos?”

Wala itong nagawa kundi kunin ang tablet nito at 
i-research ang sinabi niyang videos. Natatawa naman 
ang lalaki habang pinapanood ang mga videos niya. 
Ganoon lang sila habang nagluluto siya ng pancake. 
Nilagyan niya iyon ng butter at chocolate syrup sa 
ibabaw bago inihain. Abala pa rin ito sa panonood 
sa videos niya.

“Break muna sa panonood. Tikman mo muna 
ang ginawa ko,” masiglang sabi niya.

Hindi sa pagmamayabang pero masarap siyang 
gumawa ng pancake. 

Naghiwa ito ng isang piraso at isinubo iyon. 
Excited na hinintay niya ang komento ni Pocholo 
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ngunit walang itong sinabi. Napasimangot siya at 
inilayo ang plato. Pinigilan siya nito. 

“Okay, masarap kaya huwag mong ilayo.”

Nag-peace sign siya saka inilapit dito ang plato. 
“Gusto mong ipagluto kita next time ulit? Alam mo 
kasi mahilig akong magluto. Dalhin mo si Stella sa 
bahay namin at ipagluluto ko kayo. Kahit araw-araw 
pa.”

“That’s not possible.”

Nanghinayang siya. “Bakit hindi puwede?” 
Natigilan siya. “M-magagalit ba ang girlfriend mo? 
Naku, oo nga pala. Sa kanya ba ang damit na ito? 
Pakisabi sa kanya ibabalik ko rin agad. Pasensya na 
talaga, saka hindi naman tayo talo kasi I don’t like 
you. Hindi mo rin naman ako gusto.”

Natigilan ito sa pagkain. May kung anong dumaan 
sa mga mata nito na emosyon saka napatango. “You’re 
right, I don’t like you.”

Kahit ayaw ni Ashlyn ay nasaktan siya sa sinabi 
nito. Ngumiti na lang siya. “You’re my newly found 
friend kaya no worries!”

“That’s right. New friend.” Uminom ito ng tubig. 
“Don’t worry about the dress. Sa kapatid ko ang damit 
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na iyan at hindi pa niya naisusuot. No one will get 
jealous since I’m single. Baka tumaba ako sa alok mo.”

Ngumiti siya nang malapad at nag-thumbs up. 
“Mag-diet ka na lang.”

Sa loob loob niya ay nasiyahan siyang wala itong 
nobya pero nadismaya rin sa sinabi nito kanina. You’re 
not his type, Ashlyn.


