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izal Boulevard ang madalas na pasyalan 
ng mga tao sa Dumaguete. Bukod sa 
presko ang hangin na malalanghap doon, 

nakaharap din ang boulevard sa malawak na 
karagatan. At ilang lakad lamang ay matutunton 
mo na ang Silliman University. Isa ring landmark 
sa Dumaguete ang institusyon dahil isa ito sa 
mga pinakamatandang pamantasan sa Pilipinas.

Si Alena ay kasalukuyang naglalakad sa 
kahabaan ng Rizal Boulevard, napapatingin sa 
malawak na karagatan. Huminto siya sa lilim ng 
punong acacia at naupo sa sementadong upuang 
naroon. Umaambon, pero di niya iyon alintana. 
Nakatanaw sa malayo, tinatanong niya ang sarili 
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kung tama ba ang desisyong ginawa.
Sa Dumaguete City, Negros Oriental lumaki 

si Alena. Ibang-iba ang siyudad na ito kung 
ikukumpara sa mga siyudad na matatagpuan sa 
Luzon na mas malalaki at matatao. Sa lugar na ito 
na siya namulat at nagkaisip, pero sa inaakalang 
mas malaking oportunidad sa Manila, nang 
makapagtapos ng kolehiyo ay naglakas-loob 
siyang umalis. 

Nakakita naman siya ng trabaho bilang 
assistant manager sa isang construction company. 
Isa lamang ang pinapasukan niya sa marami pang 
sangay ng Miles Corporation. Hindi kalakihan ang 
branch kung saan siya na-assign.

Kababalik niya lang halos sa Dumaguete. 
Medyo dumidilim ang paligid dahil nagbabantang 
lumakas ang ambon. Wala pa ring gaanong 
pagbabago sa lugar kahit na may dalawang taon 
na rin mula nang umalis siya rito. May ilang 
establisyimentong naitayo at may mga bagong 
gusali rin pero ang kagandahan at kapayapaan 
ng lugar at ang preskong hangin na dati niyang 
nalalanghap ay nandoon pa rin—mga bagay na 
nagpapasaya sa kanya.

Wala yata siyang karapatang makaramdam 
ng anumang kapayapaan. Hindi dahil nilisan 
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niya ang lugar at hindi rin dahil iniwan niya 
ang mga magulang upang magtrabaho sa mas 
malaking siyudad. Hindi niya kasi alam kung 
matatanggap pa siya ng mga magulang oras 
na hingin niya ang permiso ng mga ito upang 
magpakasal. Hindi kaya itakwil siya ng mga ito?

Hindi tuloy siya mapakali at muling umahon sa 
dibdib niya ang pangamba. Kanina pa siya balisa. 

Tumayo na si Alena mula sa pagkakaupo at 
pumara ng tricycle. Bukod sa jeepney, tricycle 
lang ang masasakyan sa lugar, walang taxi at MRT.

Oras na para bumalik sa tinutuluyang hotel. 
Tiyak hinahanap na siya ng kasama. Bumuntong-
hininga siya.

2
“I’ve been waiting for you.” 
Nasa seradura na ng pinto ang susi at akmang 

bubuksan na ni Alena ang pinto nang maunahan 
siya ng nasa kabila na ikinagulat niya. At bago pa 
man siya mabigyan ng kahit isang segundo para 
makapag-react ay sinalubong na siya ng sermon. 

“Parang gusto mo yata akong takasan.” 
Hindi pagalit ang pagkakasabi niyon, pero may 
nahihimigan siyang kung ano sa tono ng lalaki.

“We’ve talked about this. Alam kong hindi 
magiging madali ’to sa ’yo,” patuloy ng lalaking 
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kaharap. Bumuntong-hininga ito. “Everything’s 
already set. And I can’t afford to waste this 
opportunity.” 

Nang tingnan niya ang mga mata nito ay 
nangungusap ang mga iyon.

May taas itong mahigit anim na talampakan. 
May tindig itong animo’y hari ng sangkatauhan. 
Maayos ang pagkakagupit ng buhok nito, mas 
na-emphasize ang hulma ng mukha. Matangos 
ang ilong, mapupula ang manipis na mga labi, at 
nakakahumaling ang malalim at abuhin nitong 
mga mata. Natatakot siyang tumitig sa mga iyon, 
parang isang tingin lang nito at malalaman na 
ang anumang sikretong pinakatatago ni Alena. 

Pinanghihinaan siya ng mga tuhod sa tuwing 
magtatama ang mga mata nila. Pakiramdam niya 
rin ay sinusundan ng abuhing mga mata nito ang 
bawat kilos niya. 

Isa ito sa mga managing directors ng Miles 
Corporation. Ang pamilya nito ay may-ari ng chain 
of hotels, restaurants, gasoline stations, malls, at 
construction company. Nasa tindig ng lalaki ang 
authority, ang pagiging intimidating. 

At lalo siyang nai-intimidate ngayong half- 
naked ito sa kanyang harapan. Hindi niya alam 
kung pipikit o magsasaya.
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“Nagtingin-tingin lang ako sa labas,” aniyang 
nag-iwas ng tingin matapos kunin ang susi sa 
seradura at isara ang pinto. “Matagal din akong 
nawala rito. May mga bagay na gusto kong 
makita. At saka, wala akong planong hindi 
tumupad sa usapan.” 

Naka-check in sila sa isang hotel na 
pagmamay-ari rin ng pamilya nito. Nagpasya 
silang ipagpabukas na lamang ang pagpunta sa 
bahay ng kanyang mga magulang.

Kahit hindi siya nakatingin sa lalaki, alam 
niyang kasunod niya ito. “Are you still worried 
that they might be against your decision?”  

“Medyo. Ni hindi nga ako nakapamili ng mga 
pasalubong para sa kanila, ’tapos sosorpresahin 
ko pa sila na magpapakasal na ako. May ideya na 
ako sa magiging reaksyon ni Papa.” Baka mataga 
siya ng itak ng kanyang ama.

Paano ba niya sasabihing ang lalaking 
kasama niyang umuwi ay ang pakakasalan 
niya isang buwan mula ngayon? Buti na lang at 
walang sakit sa puso ang mga magulang niya. At 
least, sigurado niyang walang aatakehin sa oras 
na sabihin niya ang pakay.

Tumikhim ang lalaki at muli ay nasa harapan 
na niya ang malapad nitong dibdib na animo’y 
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inihanda para haplusin niya. Tumunghay siya sa 
mukha nito. Nakataas ang isa nitong kilay. 

“So… how should we do this?” Nasa mukha 
nito ang pamomroblema. 

Siya nga na anak ay hindi alam kung ano ang 
gagawin, paano pa kaya itong si Hunter?

“Are your parents really that strict? 
Makakauwi ba ako nang buhay sa Manila?”

Hindi niya napigilan ang maikling tawa.
Sa dinami-rami ng babaeng nagpantasya 

sa lalaking ito, siya lamang yata ang biniyayaan 
ng isang drum ng swerte dahil nakita niya 
kung paano napakamot sa ulo si Hunter Miles. 
Napaka-boyish nitong tingnan, taliwas sa 
madalas ay napaka-manly at napakaseryoso 
nitong hitsura.

“Nakausap ko naman na si Mama noong isang 
linggo pa. I think may ideya na siya sa pagpunta 
natin dito. Baka nasabi na rin niya kay Papa. 
Ang inaalala ko ay kung paniniwalaan nila ang 
sasabihin natin o kung papayagan ba nila ako.” 

Ang sinabi niya sa ina ay may nobyo na siya. 
At para maging mas makatotohanan ang gagawin 
nilang pagpapakasal, inamin niyang patay na 
patay siya kay Hunter.

Nahagod nito ang noo. “Well, kung hindi ka 
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nila papayagan, payag ka bang itanan kita?” 
Alena needed three seconds to process what 

he said. “Ha?”
“Itatanan na lang kita. Are you fine with that?”
Paanong naging kaswal rito ang mga sinabi 

gayong siya ay naging abnormal na yata ang 
takbo ng utak. “S-siguro. O-oo. H-hindi ko alam.” 
Napabuntong-hininga siya. “Magbihis ka nga 
muna. Sa banyo muna ako.” 

Wala sigurong halaga kay Hunter ang mga 
binitiwan nitong pangungusap, pero sa kanya ay 
parang bombang sumabog iyon. 

“I really need to get married as soon as 
possible. Wala na akong oras para humanap pa ng 
ibang babae para gumawa nito,” saad ni Hunter 
bago pa siya tuluyang makapasok ng banyo.

Tila patalim na itinarak sa kanyang puso ang 
inulit nito. Narinig na niya iyon. Alam na niya 
iyon. She had no right to complain even if it hurt. 

Siya ang napili nitong asawahin dahil siya 
lamang ang available at nasa malapit noong 
mga oras na naghanap ito. Pero kayang-kaya siya 
nitong palitan kung talagang gugustuhin.

“I’ve given you my word. Hindi ako sisira sa 
pangako.” Pumasok siya sa banyo at ini-lock iyon.

Alam niyang sa oras na magpakasal siya rito 
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ay hindi maiiwasang maipusta niya pati ang puso. 
Kahit pa wala iyon sa plano. Paano bang ang 
isang normal na tagalupang kagaya niya ay hindi 
mahuhumaling sa lalaking para bang isinilang 
sa mundo ng mga hari? 

Just the thought of being close to him could 
set her heart racing. Hindi yata kaya ng powers 
niyang maging asawa ito kahit na sa papel lang. 
Natatakot siyang maghangad ng hindi nito 
kayang ibigay. 

Kung bakit kasi kasing-taas yata ng pangarap 
niya sa buhay ang standard niya sa lalaking 
makakasama hanggang sa dulo ng walang-
hanggan? Paano naman niya palalampasin 
ang opurtunidad na matikman si Hunter, este, 
matikman ang kahit sandali sa piling nito? Ang 
tagal na panahon niya itong labis na hinangaan…

Inabala niya ang sarili sa pagtitingin sa mga 
botelya ng shampoo, conditioner, shower gel, 
lotion at iba pang supplies ng hotel na nasa harap 
ng malaking salamin sa banyo.

Unang beses niyang nakita si Hunter 
dalawang taon na ang nakakaraan. Beinte dos 
anyos siya noon, fresh from the province. Bitbit 
niya ang resume, a-attend ng interview sa head 
office ng Miles Corporation. 
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Isa sa mga accounting staff sa nasabing 
kompanya ang pamangkin ng kanyang landlady 
at ito ang nag-suggest kay Alena na magpasa ng 
application doon. 

Napanganga yata si Alena nang masilayan 
ang papalabas na lalaking may matikas na tindig. 
Biniyayaan ito ng kagwapuhang hindi common 
sa planetang kanyang kinalakhan. Nabuo 
sa kanyang isip ang imahe ng isang diyos na 
bumaba mula Mount Olympus. Isa ba ito sa mga 
anak ni Zeus? Baka isa sa mga demigods. 

Narinig niyang pinag-uusapan ito ng mga 
nakakasalubong, at napag-alamang isa ito sa mga 
“matataas” sa kompanya.

Noon din sinabi ni Alena sa sarili na  
makakapasok siya sa Miles Corporation at ang 
lalaking nakita niya ay mapapasakanya—kahit 
sa panaginip lang. 

At nagawa nga niyang angkinin ang lalaki. Sa 
panaginip. How sad. And pathetic.

Bukod sa magkapera, ang masilayan si 
Hunter ang isa pa niyang motivation upang pag-
igihan pa ang trabaho. At napaka-unusual dahil 
hindi siya kailanman naging “gaga” kahit gaano 
pa kaguwapo ang mga nakikita niyang lalaki.

Iba lang talaga si Hunter. Hindi niya 
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maipaliwanag ang attraction niya rito.
Nang tanggapin niya ang alok nitong kasal, 

hindi niya inamin na gusto niya ito kaya siya 
umoo. Ang totoo, willing siyang tulungan ito with 
no strings attached. Hindi siya nito kailangang 
bayaran. Pero nag-aalala siya na isipin ni Hunter 
na may plano siyang siluin ito kung malalaman 
nito ang damdamin niya. 

Nang tanungin siya ng lalaki kung ano ang 
gusto niyang kapalit, wala sa loob na isinagot niya 
ang, “Promotion.”

Tila naniwala ito sa kanya na iyon lang ang 
habol niya at nangakong makukuha niya ang 
promotion pagkatapos nilang makasal.

But that was a big, fat lie. Malaman na nito 
ang lahat ng kanyang sikreto, huwag lamang 
ang tungkol sa kanyang paghanga rito. Iyon ay 
kung matatawag pa bang paghanga ang kanyang 
nararamdaman para kay Hunter. .

Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na 
makasama ito. Kung hindi niya tatanggapin ang 
alok ng binata, sigurado si Alena na pagsisisihan 
niya iyon habang-buhay. Mas nanaisin na niyang 
isugal ang puso at masaktan sa huli kaysa araw-
araw na mangarap. Nasasaktan na rin naman siya 
sa hanggang pangangarap na lang.
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lena, marry me.” Halos malaglag ang panga 
ng dalaga sa sinabi ng gwapong boss na 
ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. 

Nasa isang fine-dining restaurant sila sa Makati at 
kumakain. Nauna nang umalis ang mga ka-lunch 
appointment nito.

“Sir?” Gusto niyang siguraduhin na tama 
ang kanyang narinig. Madalas kasi siyang mag-
daydream ng ganitong eksena. Magpo-propose sa 
kanya si Hunter Miles at di ito magdadalawang-
salita. Sasagot siya agad ng, ‘Yes, make me yours.’ 
Make me yours talaga kahit pwede naman na ang 
simpleng ‘yes.’

Pero ngayong iyon mismo ang naririnig ay 
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iniisip ni Alena na baka epekto lamang iyon ng 
kahibangan niya. Maaaring napaghalo na niya ang 
pangangarap nang gising sa totoong nangyayari sa 
kanyang buhay. 

“I said, marry me.” 
Hayun na naman, narinig ulit niya ang salitang 

‘marry.’  May ka-appointment ba itong ‘Mary’ ang 
pangalan? May nakalimutan ba siya sa schedule 
nito? Iyon ba ang itinatanong ni Hunter?

Hindi naman kasi ito ang immediate boss niya, 
at hinihiram lamang siya nito bilang secretary kapag 
sa branch nila ito nag-o-opisina.

Inilapit niya pa ang tainga sa kausap. Baka 
sakaling sakto na ang kanyang marinig sa susunod. 
“Po?”

“Are you deaf ? Sabi ko, magpakasal ka sa akin.” 
Iritado na ang tono nito. 

Teka, teka nga. Time out muna! 
Binigyan niya ng ilang segundo ang sarili para 

maproseso ang sinabi ng lalaki. 
Bakit kung kailan marami na akong nakain 

at busog na ako, eh, saka naman kung anu-ano 
ang naririnig ko? Sign na ba ito para kumonsulta 
na ng psychiatrist? O baka naman kailangan ko 
na ng hearing aid…

Dumukwang siyang muli. “Pakilakasan n’yo po. 
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Parang hindi po kasi kapani-paniwala ang naririnig 
ko.”

Napabuntong-hininga si Hunter, tila napipikon 
na. “I’m asking you to marry me. In return, maaari 
kang humiling ng kahit ano sa akin.”

“Po?”
Napasuklay ito sa buhok gamit ang mga daliri. 

“Never mind. Kalimutan mo nang may sinabi ako. If 
you’re done eating, let’s go back to the off—”

“Yes! Yes, please marry me,” deklara niya kay 
Hunter. Halatang nagulat ang kaharap. Mabuti na 
lamang at nasa isang meeting room sila ng restaurant 
at walang ibang nakakarinig sa pahayag niya. “Sir, 
pakasalan n’yo po ako. Please?” nagsusumamo na 
niyang pahayag. Magkadaop ang kanyang mga 
palad na tila nagdadasal. Kulang na lang yata ay siya 
ang lumuhod sa harap nito at mag-alok ng singsing.

Tiningnan siya ng lalaki na para bang nasapian 
siya ng sampung ligaw na espiritu. Pagkaraan ng 
ilang segundo ay humalakhak ito, tila naaliw sa 
kanya.

Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw 
na iyon…

2
Pinagpapawisan nang malapot si Alena 

habang papalapit sa bakuran ng kanilang 
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bahay. Kasama niya si Hunter na kasabay niyang 
naglalakad. Kaswal lamang ito ngunit makikitaan 
din ng kaunting pagkabahala sa mukha. 

Siguro nag-aalala lamang ito na sakaling 
hindi siya payagan ng mga magulang na 
magpakasal ay aatras talaga siya. Kahit naman 
gaano niya kagusto si Hunter, may respeto pa rin 
naman siya sa kanyang ama’t ina. At matatanda 
na sila para magtanan. Ang pinoproblema siguro 
nito ay paano kung ma-delay ang petsa ng kasal 
na naka-set na? Masisira ang mga plano nito…

Isa pa, sino ba siya para itanan? Sa dami ng 
naghahabol dito, siguradong makakahanap ito 
ng babae na papayag sa alok nito nang hindi 
kinokonsulta ang mga magulang.

May dalawang metro sila mula sa kahoy na 
gate ng bahay nang lumabas ang kanyang ina. 
Nakangiti itong nakatingin sa kanya pagkatapos 
ay dumako ang tingin sa lalaking katabi niya.

Nagmano siya rito. “Hi, Ma. Kumusta po?” 
Ipinakilala niya rito ang kasama. “Ma, si Hunter.” 
Medyo nangangatog ang kanyang mga tuhod.

Nagmano ang lalaki sa kanyang ina, bagay na 
hindi niya inaasahan, at lihim niyang ikinatuwa.

Ngumiti ang ginang. “Hali’kayo sa loob,” 
paanyaya nito. “Akala namin kagabi kayo 
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darating.” 
Ipinaliwanag niyang dahil sa pagod ay 

minabuti nilang sa hotel muna tumuloy.
“Pasensya na po. May inasikaso pa ho kasi 

akong meeting pagdating namin kahapon,” sabi 
ng binata.

“’Sus. Walang problema. ’Li na kayo,” magiliw 
na saad ng kanyang ina.

Nagsimula siyang panlamigan ng mga kamay 
nang makita ang kanyang papa. Siguradong 
mahaba-habang paliwanagan ito. 

Mabigat ang tensyon sa sala ng mga Moreno 
matapos niyang magkuwento. Mahinahong 
tinanggap ng kanyang mama ang kanyang 
salaysay—ang kanyang hinabing love story nila 
ni Hunter. 

Ang hinihintay na lamang niya ay ang 
desisyon ng kanyang papa.

Mula nang pumasok sila sa bahay ay hindi 
binitiwan ng binata ang kanyang kamay. It 
was reassuring. Gayunman, batid ni Alena na 
pakitang-tao lamang iyon. 

Malamig na tiningnan siya ng kanyang ama. 
“Buntis ka ba?”

Nagulat siya sa tanong at halos malunok ang 
sariling dila. Kung alam lamang nito na ni hindi 
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pa siya nahahalikan ng katabi. “Pa?”
“Buntis ka ba?” ulit nito, mas mariin na ang 

pagkakasabi. 
Maging si Hunter ay napapisil sa kanyang 

kamay. 
Marahas siyang umiling. “Pa naman, siyempre 

hindi po.” 
Ayaw niyang isipin ng mga magulang na iyon 

ang rason kung bakit siya pakakasalan ng lalaki. 
At lalong ayaw niyang mabigo ang mga ito at 
isiping nagkamali sila ng pagpapalaki sa kanya. 

Parang nabunutan ng tinik ang kanyang ama 
base sa gumuhit na ekspresyon sa mukha nito. 
Sumandal ito sa upuan at makahulugan ang 
tinging ipinukol sa kanila. “Kung ganoon, bakit 
nagmamadali yata kayo sa pagpapakasal?”

Wala siyang maapuhap na tamang sagot. 
Kahit sa sarili niya ay alam niyang hindi sapat na 
rason ang attraction niya kay Hunter para basta 
pumayag sa gusto nito. Nababaliw na siguro 
siya, mas malapit na sagot iyon. Hindi naman 
siya desperadang magka-boyfriend kahit hindi 
pa niya naranasang magkaroon niyon. Hindi rin 
naman kasi maituturing na nobyo itong kasama 
niya ngayon.

“Pasensya na po kung nagmamadali po ako.” 
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Si Hunter ang nagsalita. “Nasa edad naman na po 
kasi ako at gusto ko na ring magkapamilya. Gusto 
ko po sanang magkaanak na habang maaga. At 
ang anak n’yo po ang nais kong makasama sa 
pagbuo ng pamilya.”

“May punto naman si Hunter, Quin,” 
mahinahong saad ng kanyang mama. “Hayaan 
na natin ang mga bata kung gusto na nilang 
magpakasal. Tayo nga noon, disiocho anyos ako 
nang magpakasal tayo, ikaw naman, beinte dos.”

Nasabi na ni Alena sa mama niya ang ilang 
bagay tungkol kay Hunter. Ang tungkol sa 
pamilya nito, sa trabaho at kung anu-ano pa. 
Hindi naman siya lumiliban sa pakikipag-usap 
sa mga magulang kahit nasa malayo siya. Lahat 
ng ginagawang desisyon ay ibinabahagi niya 
sa mga ito, partikular sa ina. Itong tungkol sa 
pagpapakasal, hindi niya masabi sa telepono. 

Walang nagawa ang ama kundi ang 
bumuntong-hininga. “Kayo ang bahala kung 
buo na talaga iyang pasya ninyo. Ang sa akin 
lang, handa na ba kayo sa pagpapamilya? Aba’y 
hindi madali.”

Binalingan niya si Hunter at nabanaag ang 
ngiti sa mga labi nito. 

Ngiting tagumpay. 
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Nakuha nito ang basbas ng kanyang ama. 
Kahit pagkukunwari lamang ang lahat, napangiti 
na rin siya. Kahit paano ay may naitulong siya 
kay Hunter kahit pa ang kapalit niyon ay ang 
pagkadurog ng puso niya. 

“Wala pong problema. May trabaho po 
ako at sapat po ang kinikita ko para tustusan 
ang magiging pangangailangan namin,” may 
kumpyansang pahayag ng katabi.

“Nagkakamali ka ng interpretasyon sa sinabi 
ko, Hunter,” sabi ng kanyang ama. Bumuntong-
hininga uli ito. “Hindi pera ang nais kong 
siguruhin dahil alam kong kaya mong buhayin 
ang anak ko at ang magiging anak ninyo kung 
sakali. Ang sa akin, kaya mo bang panindigan 
ang papel ng isang padre de familia?

“Sapat ba ang pagtingin mo sa kanya para 
magawa mo siyang bigyan ng atensyon sa buong 
panahon ng pagsasama n’yo? Kaya mo bang 
panindigan si Alena hanggang sa huli? Kaya mo 
pa rin bang alagaan, mahalin at tanggapin ang 
anak ko kahit matuklasan mo na kung gaano 
katigas ang ulo ng babaeng ’yan minsan?”

Napakagat-labi si Alena. Kayang magpanggap 
ni Hunter, iyon ang maliwanag. Ang panlolokong 
ito na inumpisahan nila ay mahirap nang ihinto. 
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“Opo.”

2
Pareho silang nakatitig sa kisame ng silid. 

Tuluyang ibinigay ng kanyang mga magulang 
ang basbas ukol sa plano nilang pagpapakasal. 
Nailahad na rin ni Hunter ang plano nila kung 
kailan at saan gaganapin ang pagdiriwang, gaya 
ng napag-usapan na nila bago umuwi rito. 

Ayon kay Hunter, handa itong sagutin lahat 
ng gastos. Wala raw aalalahanin ang kanyang 
pamilya. 

Nagpumilit ang kanyang ina na huwag na 
muna silang bumalik sa Manila at manatili kahit 
ilang araw man lang. Hindi niya alam kung payag 
si Hunter dahil busy ito lagi sa trabaho, pero 
nagpahinuhod ito sa kahilingan ng mama niya. 

Ayaw niya sanang makasama ang lalaki sa 
iisang kuwarto. Sa hotel ay two-bedroom suite 
ang kinuha nila, tig-isa sila ng silid. Pero dahil 
maliit lamang ang tahanan nila at ang mama 
niya mismo ang nagsabi na tabi na sila ni Hunter 
sa kanyang dating kwarto, hindi na nakahirit 
si Alena. Baka kasi magtaka ang ina kung may 
masabi siyang kakaiba. Ingat na ingat din siya sa 
pagre-react, nag-aalalang may mahalata itong 
kakatwa sa relasyon nila ng binata. 
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Para siyang sinisilihan ngayon sa presensya 
ng katabi. “Hunter…”

“Hmm?” Sinulyapan siya ng lalaki, at muling 
ibinalik ang tingin sa kisame. Ilang pulgada 
lamang ang pagitan nila at kung babaling pa siya 
ay baka hindi kayanin ng puso niya. 

“Bakit ako?” 
“What do you mean?” Halatang hindi nito 

nakuha ang nais niyang iparating. 
“Pwede ka namang mamili ng babae. Marami 

kang kaibigan at kakilala sa kompanya. At sure 
din akong marami ka nang naging girlfriends. 
Pwede kang pumili ng isa sa kanila. At least 
kung isa sa kanila ang inalok mo, alam mo na 
ang background niya at baka kilala na rin ang 
pamilya niya. Pwede kang pumili ng ka-level 
mo, I mean, kasing-yaman. But why me? I am the 
easiest option, ganoon?” Pumait ang bibig niya 
sa panghuling tanong. Parang may bumara sa 
kanyang lalamunan nang banggitin iyon.

Dumaan ang nakabibinging katahimikan. 
Naririnig niya ang paghinga nito. Naaamoy 
niya ang pabango ng lalaki. Nadadama niya ang 
init na nagmumula sa katawan nito at naging 
conscious siya sa pagkakalapit nila. 

Ngayong magkatabi silang nakahiga sa kama, 
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napansin niya kung gaano kaliit ng kanyang 
katawan kumpara rito. The man beside her was… 
huge. Matipuno ang katawan nito, pero hindi 
nakakatakot. Parati siguro itong nagdyi-gym.

Matagal na niyang alam na malapad ang 
dibdib nito at malaman ang mga braso dahil 
parati niyang tinititigan ang lalaki lalo na kapag 
nakatalikod. Kulang na lang ay gamitan niya ito 
ng measuring tape para masakto ang stat nito 
sa katawan. Pero ngayong nasa malapitan na si 
Hunter at literal na abot-kamay na niya, nanliliit 
siya sa sarili.

Bakit ba parating dinadalaw siya ng kaisipang 
masyado siyang mababa para sa taong katabi 
niya? Bakit ang tanging naiisip niyang paraan 
para mapalapit siya rito ay ang pumayag na 
maging asawa nito pansamantala? Hindi niya 
talaga makitang nai-in love ito sa kanya nang 
totohanan gaano man niya pinapangarap iyon. 

“Hey. Nakikinig ka ba?” 
Napamulagat siya. “Ha?” 
Bumalikwas ito ng bangon at tumunghay sa 

kanya. “You’re not listening.” Titig na titig ito sa 
kanya. 

Halos matunaw si Alena sa puwesto. 
Nakakahipnotismo ang mga mata nito. Para 
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siyang inaangkin ng mga iyon. Gusto niyang 
kastiguhin ang sarili sa pagbibigay ng ibang 
interpretasyon sa pagtunghay ng lalaki sa kanya. 
Bahagya niyang iniiwas ang tingin. 

Pansit na malagkit!  Hindi niya kayang 
makipagtitigan. Nanuyo ang kanyang lalamunan.

Hindi kinaya ang tensyon sa kanyang 
katawan, tumikhim siya. “Kukuha lang ako ng 
tubig. Nauuhaw ako.”

“Wait!”
Akma siyang tatayo nang pigilan ni Hunter 

ang kanyang kamay. Hindi malakas ang pwersang 
ginamit nito pero sapat iyon upang mapahiga 
siya pabalik sa kama. Nanlalaki ang mga matang 
tiningnan niya ang lalaki. 

Ga-dangkal na lamang ang layo ng katawan 
nito sa kanya. Nakatukod ang isang kamay nito sa 
isang panig ng kama at ang kabila ay nakahawak 
sa kanyang kamay. 

Malakas ang pagtambol ng kanyang puso, 
halos nakakabingi. Nakatitig siya sa pares ng mga 
matang nakatunghay sa kanya. Hindi niya mawari 
kung mga alaga niya sa tiyan ang nagrarambulan 
o ano pero parang hindi maganda ang lagay niya.

Hindi niya mabasa ang ekspresyon ni Hunter. 
Parang may gusto itong sabihin pero hindi 
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maapuhap ang mga tamang salita. Kung anuman 
iyon, gusto niyang marinig.

Nanatili sila sa ganoong posisyon hanggang sa 
dahan-dahang tawirin ni Hunter ang distansyang 
naghihiwalay sa kanila. Dumako ang mga mata 
nito sa bibig niya, na bahagyang nakaawang. 
Alam niyang mapula ang mga iyon kahit hindi 
nabahiran ng lipstick.

Ipinikit na lamang ni Alena ang mga mata 
dahil wala na siyang ibang maisipang gawin lalo’t 
lumapat na ang mga labi nito sa kanya.

Ang kanyang unang halik. 
Para siyang aatakehin sa puso sa kaba, sa saya. 
Inisip na lamang ni Alena na kailangan din 

niyang lasapin ang mga mumunting biyaya sa 
buhay tulad nito dahil maaaring hindi na ito 
maulit pa.

2
Nanlalaki ang kanyang mata habang 

nakatingala sa lalaking nasa puno ng lanzones.
“Marunong ka bang mamitas niyan?” nag-

aalalang tanong niya kay Hunter. 
Never in her wildest imagination na makikita 

niya itong aakyat ng puno. At nakangising 
namimitas ng prutas! May dala-dalang plastic 
ang binata sa kaliwang kamay at punong-puno 
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na iyon ng lanzones.
Maraming puno ng lanzones ang kanilang 

maliit na lupain sa Valencia. Ang iba nga 
ay madaling pitasin dahil abot-kamay lang. 
Mayroon silang bahay-kubo na tinutulayan 
kapag nagtutungo roon. Tiyempo naman na sa 
pag-uwi nila, season ng lanzones at rambutan. 

Pumalakpak ang kanyang mama, natatawa. 
“Ay, ang galing mamitas,” puri nito kay Hunter 
nang makababa ang binata mula sa puno. 
“Huwag na muna kayong bumalik sa Manila. 
Mag-enjoy muna kayo rito, Hunter.”

Ngiti at isang thumbs up ang tinugon ng 
lalaki sa kanyang ina dahil okupado ito sa 
pagnguya ng prutas.

“Buti naman at hindi ko na kailangang 
humanap ng tagapitas. Magaling naman pala 
itong si Hunter umakyat,” biro ng kanyang ina.

Hindi niya maitago ang pagkapahiya sa sinabi 
nito lalo’t katabi lamang niya ang lalaki. Ang 
CEO, demoted! At ang masaklap, tagaakyat ng 
prutas. Gusto niyang mapailing. 

“Ma!”
“Joke lang.” Tinawanan siya ng kanyang ina, 

maging ni Hunter.
Kumuha siya ng lanzones sa plastic ng binata. 
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Gusto niyang matawa nang makitang may ilan 
doon na hindi pa hinog base sa kulay. Kumuha 
siya ng isa at ibinigay iyon sa lalaki.

“Bigyan mo naman ng break ’yang katawan 
mo, Hunter. Masamang palagi na lang trabaho 
ang inaatupag,” payo pa ng kanyang mama. 
“Babalik na ako sa bahay, kayo na ang bahala 
rito. Maraming bunga ang rambutan, mamitas 
kayo kung gusto ninyo.”

Hindi maipinta ang mukha ni Hunter nang 
nguyain ang ibinigay na lansones. “Ang asim ng 
binigay mo.” 

Pinigilan niya ang tawa na kanina pa gustong 
kumawala. Painosente niya itong tiningnan. “Ha? 
Hindi, ah. Matamis naman ’tong kinakain ko. At 
saka, ikaw kaya pumitas niyan. Dapat tinitingnan 
mo iyong pinipitas mo kung pwede na.”

“Hmm. Patikim nga.” He kissed her. 
Tumango-tango ito pagkatapos. “Matamis nga,” 
nakangising-asong pahayag nito. 

Dala ng pagkapahiya, hindi niya mapigilan 
ang sariling suntukin ito. Tila balewala naman 
iyon sa lalaki, at tinawanan lamang ang pobreng 
pananakit niya. Ramdam ni Alena ang pag-init 
ng magkabilang pisngi. Tiyak na namumula siya 
nang sobra.
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agkikita sila ni Hunter araw-araw. Aware 
na rin ang mga katrabaho niya na may 
relasyon silang dalawa, pero duda niya 

kung alam ng mga ito ang napipintong kasalan. 
Pagkabalik nila mula Dumaguete, dumerecho 

sila sa mga magulang ng lalaki. Halos himatayin 
siya sa kaba. Nangangatog ang kanyang mga 
tuhod nang pumasok siya sa kabahayan ng mga 
Miles. Hindi naman nagkulang si Hunter sa pag-
alalay sa kanya. 

Malaki ang bahay ng magulang nito, parang 
palasyo kung tutuusin. Parang nakaramdam siya 
ng panliliit dahil na-realize niya kung gaano 
talaga kalaki ang kanilang agwat. 
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Pormal ang mga magulang nito. But that 
was how she expected them to be. Iba ang 
mundong ginagalawan ng mga ito. Kumbaga sa 
bundok, narating ng mga ito ang tuktok. Hindi 
niya sinasabing masasama ang ugali ng pamilya 
Miles. Pakiramdam niya lang, lahat sa mga ito ay 
tungkol sa negosyo. 

“Mahirap ’yang pinasok mo. Alam mo ba 
’yon, Alena?” untag sa kanya ng kaibigang si 
Joanna, ang pamangkin ng landlady niya. Dati 
ay share sila sa isang kuwarto sa compound, 
pero nang makapagpatayo ng bagong units 
ang tiyahin nito at mura lang ibinigay sa kanila 
ang renta ay kinuha ni Alena ang isang pinto. 
Lumipat na rin kasi ng tirahan si Joanna.

Napabuntong-hininga siya. Oo, alam niyang 
hindi biro itong napasukan niya. Noong una, 
sabi niya sa sarili na okay lang. Na hindi naman 
siguro masama kung pagbibigyan niya ang hiling 
ng kanyang puso kahit sandali lang. 

“Two weeks na lang ikakasal ka na. Ihanda 
mo na ang sarili mo. Nakita ko kung paano 
kumislap ’yang mga mata mo tuwing makikita 
mo si Boss Hunter.” Umiling ito. “Basta, I’ll be 
there when you need me and when things get 
rough.”
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Na-assign si Hunter sa branch nila nang 
magkaroon ng issue tungkol sa hindi maayos na 
liquidation ng pondo at may perang nadispalko 
ang isa sa mga head officers. Ang binata ang 
nagresolba niyon. 

Ang kanyang immediate superior ay 
pansamantalang na-assign sa ibang department 
at siya bilang executive assistant nito ay napapunta 
kay Hunter. 

Doon nagsimula ang lalong paglawig ng 
kanyang paghanga sa lalaki. Halos ikalunod niya 
ang presensya nito sa tuwing magkakasama sila. 

Nang isama siya ng binata maging sa mga 
meetings nito sa labas ay lalo siyang humanga 
rito,  nabighani sa mundo nito. Lahat ng bagay 
na tungkol rito ay nakakamangha, kahit kapag 
nakikita niya itong galit at parang kakain ng 
buhay na tao. 

“Alam mo, sa sitwasyon mo, mas malaki 
ang posibilidad na masasaktan ka lang. Pero 
dahil kaibigan kita at alam kong may katigasan 
din ’yang ulo mo, anuman ang mangyari, 
susuportahan kita,” puno ng sinseridad na saad 
nito. 

Si Joanna ang pinakaunang naging kaibigan 
niya nang tumuntong ng Manila. Kahit hindi ito 
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sang-ayon sa desisyon niya ay naiintindihan siya 
nito. Thankful siya na nakatagpo ng kagaya nito.

“Salamat.” Pero sana hindi dumating ang 
oras na iiyak siya at magsisisi sa harap nito. Alam 
niyang masasaktan din ang kaibigan para sa 
kanya pag nagkataon.

“Hindi ka kasi nakaranas ma-attract nang 
sobra sa isang lalaki dati. Parang na-culture 
shock siguro ’yang sistema mo. The moment 
your system detected something very foreign, 
iba ang naging resulta. Why? Because you’re very 
inexperienced.” 

“So, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? 
Mula noong bumalik kami rito sa Manila, hindi 
ko alam kung guni-guni ko lang pero parang 
naging sweet siya. Para akong mahihimatay every 
time lalapit siya sa akin. And when he kissed 
me…” Halos sabunutan niya ang sarili.

Mapaglaro ang mga mata ng kaibigan. 
“Langya ka. So, is he any good?” taas-kilay nitong 
tanong sa kanya.

Pinamulahan siya ng mga pisngi nang 
maalala ang mga pinagsaluhang halik. “Huh? 
You mean, kung good kisser ba siya?”

Pinaikot ng kausap ang mga mata. “Hindi 
’yun, gaga! ’Yong alam mo na. Ginawa n’yo 
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na iyon, di ba?” Hininaan nito ang boses para 
walang ibang makarinig pero binigyan ng diin 
ang katagang iyon.

Nanlaki ang mga mata niya sa tanong nito. 
“Hindi namin ’yon ginagawa!” 

Umikot ang mga mata ni Joanna at parang 
nawalan ito ng ganang makipag-usap sa kanya.

Paano kaya kung… kung gawin nga nila ang 
bagay na iyon? Napakagat-labi siya sa naisip. Ano 
kaya kung makita niya ang kabuuan ni Hunter 
na walang suot? He was super handsome and 
strikingly hot even when fully dressed. 

Napalunok siya. 
Kinurot siya ni Joanna, parang nahimigan 

ang laman ng kanyang utak. “Ano ’yang iniisip 
mo, ha?”

Napabalik siya sa kasalukuyan mula sa isang 
napakagandang mundong nabuo niya kani-
kanila lang. “W-wala.” Nautal siya sa pagsagot 
sabay lunok. 

Narinig niyang humagikhik ito. “Ay naku. 
Alam mo, kung ako ’yan… nalasap ko na ang 
creation na iyan ni Lord.” Kinindatan siya nito 
habang kinagat-kagat ang kutsara sa bibig. 

Gusto niyang kutusan ang kaibigan. May 
pagkahaliparot din ang isang ito. Tiningnan niya 
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ito nang masama. “Isusumbong kita kay Jessy,” 
tukoy niya sa boyfriend nito.

“Ito naman, hindi na mabiro.”
Nakasimangot siyang humarap sa kausap. 

“Gusto ko siya, Jo. Hindi ko ’yan ipagkakaila sa 
’yo pero natatakot ako sa pwedeng mangyari. Ano 
lang ba ako kumpara sa ibang babaeng dumaan 
sa kanya? At besides, ang lahat ng ito ay parang 
laro lang sa kanya.” Bumuntong-hininga siya.

Sumeryoso ang kausap. “Alena, hindi 
ko sinasabing dahil malaki ang chance na 
masasaktan ka, eh, wala nang pag-asang maging 
kayo ni Hunter. Alam mo kasi, even if a woman 
thinks that she’s too plain or she’s not beautiful, 
trust me, men have other standards in defining 
beauty. Hindi mo lang alam, unti-unti na palang 
nahuhulog sa ’yo si Hunter.” Parang eksperto 
kung mag-advise ang kaibigan. 

“Please don’t give me false hopes, Jo. Ayokong 
umasang may patutunguhan ’to although part of 
me does hope na sana nga pwede.”

“Maganda ka, Alena. You are too honest, too 
gullible, and too accommodating that it’s scary 
sometimes. But those qualities are your assets, 
too. Maiba ako, kumusta ang preparations para 
sa kasal?” 



34 So in Love

“Okay naman. Pumunta kami kahapon sa 
wedding organizer, malapit na raw matapos 
ang gown. Halos kumpleto na lahat. Ang 
venue naman ay na-secure na rin.” Hindi niya 
mapigilang kabahan tuwing nababanggit ang 
kasal.

Tumango-tango ang kausap. “Di ba sabi mo 
nag-meet kayo ng parents ni Hunter? Ano’ng 
say nila?”

“Wala naman silang masyadong sinabi. Si 
Tita nga pala ang nag-hire ng wedding organizer. 
Kaya siguro wala na siyang masyadong sinabi 
dahil kaibigan naman ’ata niya ’yon.”

“Okay lang ba ang trato nila sa ’yo?” 
Natigilan siya at nag-isip. “Uhm… Oo. They’re 

not the kind of people na showy, pero hindi 
naman matapobre ang dating. Parang neutral 
lang.” Tinangnan niya ang kaibigan. “Parang 
excited sila na hindi nila ipinapakita. Parang 
ganoon.”

Ngumiti ang kaibigan. “You’ll be Mrs. Hunter 
Miles soon. Excited na ako.” 

Napangiti na lamang siya nang pilit. She 
would love to be Mrs. Hunter Miles, but…

Nagpakawala siya ng isang buntong-hininga. 
“Tara na sa office. Malapit nang matapos ang 
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lunch break.”

2
Nasa kalagitnaan siya ng pagta-type ng mga 

reports nang maramdamang may nanonood sa 
kanyang ginagawa. Masyado siyang engrossed sa 
trabaho at dahil na rin sa suot na earphones kaya 
marahil hindi niya agad napansin ang pagdating 
ng lalaki. 

Akala ni Alena ay guni-guni lamang nang 
masamyo niya ang pamilyar na pabango ng 
lalaki. But he was really there. 

“Hey,” bati nito at sumandal sa tabi ng 
cubicle niya. Sa tangkad nito, kailangan niyang 
tumingala.

Nakangiti ito sa kanya. Tipid, hindi nakikitaan 
ng pantay at mapuputing ngipin. But his smile 
was playful. Hindi niya alam kung natural iyon 
dito pero parang nanunudyo ito sa kanyang 
paningin. 

And it terrified her. That smile should be 
illegal.

Nagsimulang magrambulan ang laman ng 
kanyang tiyan. Actually, hindi niya inaasahan 
ang pagpunta ng lalaki roon. Sa main office kasi 
ang destino nito. She wondered kung ano ang 
ipinunta nito. 
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Tumingin ito sa mga nakapatong sa kanyang 
lamesa. “You seem busy.” Humakbang ito palapit 
sa kanya at dumukwang. Tiningnan nito ang 
monitor ng laptop niya. Hindi niya mapigilang 
higitin ang hininga. 

Luminga si Hunter sa kanya. Hinihipnotismo 
na naman siya ng mga mata nito. Hindi nakaligtas 
sa kanya ang pag-arko ng mga labi ng lalaki lalo’t 
gahibla na lamang ang kanilang pagitan. Hindi 
niya napigilan ang sariling mapalunok. 

Huwag kang magba-blush, please lang, pakiusap 
niya sa sarili.

Tumikhim siya bago nagsalita. Pilit niyang 
itinaboy ang nararamdam sa pagtikhim na iyon. 
“Ah, just finishing some reports. Kailangan na 
kasing ipasa,” sagot niya kahit hirap na hirap na 
siyang huminga.

Umayos ito ng tayo. He smiled naughtily. 
“Then, I’ll see you mamaya.” 

Natulos siya sa kinauupuan. “Okay. S-see 
you.” Sana lang ay hindi nagmumukhang 
kamatis ang kanyang mga pisngi ngayon. 

Mabilis na dumukwang ang lalaki at binigyan 
siya ng halik sa labi. “Sexy,” sabi nito at kumindat.

2
Ramdam niya ang pananakit ng likod habang 
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nililigpit ang mga gamit sa kanyang mesa. 
Sinabihan siya ni Hunter na magkikita sila, pero 
hindi niya tiyak kung anong oras at kung saan. 
Hindi niya mapigilang mainis sa lalaki. Kanina 
pa siya distracted dahil sa sinabi nito lalo na sa 
pinakahuling komento. 

Mangilan-ngilan na lamang ang mga 
empleyado sa opisina, at paalis na rin. Namataan 
niya ang kaibigang palapit sa kanya. 

“Malakas ang ulan sa labas. Magpapasundo 
ako kay Jessy. Gusto mong sumabay na sa amin?” 
nakangiting paanyaya nito sa kanya. 

Umiling siya. “Huwag na’t saka baka 
mahirapan kayo sa pag-uwi. Iba kaya tayo ng 
ruta.”

Tumaas ang kilay ng kausap. “Bad trip ka 
ba? Parang wala ka sa mood, ah. Tinext kaya kita 
kanina na may chocolates ako. Hindi ka pumunta 
sa cubicle.”

Natigilan siya sa ginagawang pagliligpit. “Jo, 
hindi ko ma-gets, eh.”

“Ang ano?”
Binuksan niya ang kanyang drawer para 

hanapin ang folding umbrella. “Sabi niya kanina 
magkikita raw kami.”

“At ano naman ang hindi mo na-gets d’on?”
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Napabuntong-hininga si Alena nang hindi 
mahanap ang payong sa drawer. “Naiwan ko ang 
payong sa apartment, Jo. May extra payong ka?”

Umiling ang kausap, apologetic na tumingin. 
“Wala rin, eh. Kaya nga nagpasundo talaga ako sa 
kanya kahit dapat mag-o-over time siya ngayon, 
ayaw kong maulanan. Hay, babahain na naman 
ang Metro Manila.”

“Sabi niya magkikita kami pero kanina 
ko pa siya inaantay, hindi naman dumating,” 
malungkot niyang sabi. 

“Malakas kaya ang ulan baka nagkaaberya 
lang at dadating din.”

“Naiintindihan ko naman pero wala man 
lang text? Minsan sweet ’tapos biglang cold. 
Masakit talagang umasa, ’no?” 

Inakbayan siya ng kaibigan. “Tara na nga. 
Kami na ang maghahatid sa ’yo,” konswelo nito 
sa kanya.

Deep in her heart, she really wanted to see 
Hunter. 

Hinintay nila ang boyfriend ni Joanna. 
Lumabas na sila ng gusali dahil nag-text na si 
Jessy na parating na ito. Hindi pa rin tumitila ang 
ulan at parang lalo pang lumalakas.

Bumaba na sila sa basement sakay ng 
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elevator. 
Malakas siyang niyugyog ni Jo. “Hoy, ’ayon o! 

Nand’yan na siya.” 
“Buti naman nand’yan na si Jessy,” aniya. 
Malapad ang pagkakangisi ng kaibigan niya. 

“Gaga, hindi siya.”
May nabanaag siyang papalapit at nang 

itunghay niya ang mukha ay nakita niya ang 
hinihintay. Wala na itong suot na black coat at 
necktie, nakatupi na ang long sleeves nito, hindi 
naayos ang pakakabutones ng damit, at bahagya 
ring nagulo ang buhok. Sapat na ang mga iyon 
para kagatin niya ang pang-ibabang labi. 

Gosh! Impit siyang tumili.
Pa l i h i m  s iya n g  k i nu ro t  n g  ka t a b i . 

“Naiintindihan kita, pero umayos ka nga,” saway 
nito.
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atagalan sila bago nakarating sa kanyang 
apartment dahil may ilang ruta ang 
hindi na madaanan dahil binaha. 

Hindi pa rin tumitigil ang ulan at nabasa sila 
nang lumabas sa kotse dahil kapwa sila walang 
payong. 

Nasa sala si Hunter at siya ay naghahanap ng 
malinis na tuwalya para ibigay sa binata. 

“It’s a shame. Gusto ko pa naman sanang 
kumain tayo sa isang Chinese restaurant for 
dinner,” sabi nito nang tanggapin ang tuwalya. 

Tinanggal nito ang nabasang sapatos dahil 
lumubog sa binahang harapan ng apartment. 
Basa rin ang slacks nito maging ang long sleeve.
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“Basang-basa ka, paano na ’yan? Hindi kasya 
sa ’yo ang mga damit dito,” nag-aalalang sabi 
niya.

“No worries. I have clothes in the car.” 
Kumindat ito sa kanya. 

Inirapan niya ito. “Huwag mo ngang gawing 
hobby ’yang pangingindat,” iritado niyang sabi 
para itago ang totoong hatid ng kindat na iyon.

Ngumisi ito “But why, my soon-to-be wife?”
Uminit ang kanyang magkabilang pisngi sa 

sinabi nito. “Bahala ka sa buhay mo.” 
Inalis niya ang suot na basang coat dahil 

nanunuot ang lamig sa kanyang katawan. Baka 
giniginaw na ang kasama dahil mas nabasa ito 
kaysa sa kanya. Pero tila hindi nito iniinda ang 
lamig, mukhang sanay.

“Kunin mo na ang damit mo sa kotse para 
makapagbihis ka,” sabi niya nang lingunin ito 
at inabutan ito ng payong.

Nailang siya nang ma-realize na nakatutok 
pala ito sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang 
puso. “Uhm… M-magbibihis na ako. Ikaw rin.”

Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti 
sa paraan ng pagtitig ni Hunter. Nakaka-drain. 
Gusto niyang sisihin ang ulan. Ano ang gagawin 
niya ngayong hindi pa iyon tumitila? Hindi niya 
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yata kayang makasama sa iisang bubong kasama 
ang lalaking iyon kahit pa sabihing malapit na 
silang ikasal. Wala siyang kumpyansa. Sa sarili.

2
“Bakit ako?” naalala niyang tanong ni Alena 

sa kanya noong nasa Dumaguete sila. 
He could not tell her an honest answer. 
Pressured siya sa trabaho maging sa pamilya. 

Everyone was pressuring him to marry the 
daughter of a family friend. Hindi naman sa 
ayaw niya sa babae, maganda ito at classy. O baka 
nga ayaw niya. Siguro ang iniayaw niya talaga ay 
iyong parang pinapangunahan siya sa personal 
na buhay. 

Ay a w  n iy a n g  p i n a p a k i a l a m a n  s a 
pamamalakad sa negosyo. Hindi niya kailangang 
makipag-isang dibdib sa kung sinong mayaman 
para lang lumago ang business niya. He could 
and would do it by himself.

Hindi naman siya nag-iisa sa pamamahala. 
May mga kapatid at pinsan siyang kasama 
sa negosyo, pero pagdating sa mga gusot, 
siya madalas ang pinag-aayos. Siguro dahil 
sa trabaho, siya ang pinakametikuloso kaya 
napupuna niya agad ang hindi magandang 
nangyayari sa kompanya. 
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Isang araw, habang kausap ang lolo niya ay 
nakapagdahilan si Hunter na mayroon na siyang 
gustong pakasalan kaya hindi niya matatanggap 
ang proposition ng negosyanteng kaibigan nito. It 
was supposed to be a joke! Napasubo tuloy siya. 

Then there was Alena. She was lovely and 
kind. May kung ano sa babae na nakakakuha 
ng atensyon. Her sweetness, her innocence was 
killing him. 

Literal na pinapatay siya ng kainosentehan 
nito, lalo na ang pang-ibabang parte niya. Unang 
beses na nakita niya ito, he knew that he wanted 
her. Bad. 

At alam din niya, malinaw pa sa sikat ng araw, 
na malaki ang pagkagusto nito sa kanya. And so 
he thought, why not ask her to be his wife?

Yes, he’s a jerk for letting his dick rule over 
his head. If he wanted great sex, pwede naman 
siyang mamili ng babae pero hindi dapat kasali 
sa mga iyon si Alena dahil hindi ito kagaya sa iba 
na lantaran ang pagpapakita ng motibo sa kanya. 
But he wanted her so much. She’s just too good 
to be true. Ni hindi nito alam ang makipag-flirt 
sa kanya. Mamumula lamang ito at maninigas sa 
harap niya sa tuwing ite-tease niya. Damn.
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Nakatitig si Hunter sa fiancée habang may 
binabalatan itong patatas. Magluluto raw ito ng 
menudo. Hindi siya sanay tumunganga sa isang 
babaeng nagluluto dahil maid nila ang nagluluto 
sa bahay at madalas siyang maglagi sa sariling 
condo unit kaya most of the time, sa restaurant 
siya kumakain. 

Habang tinitingnan niya si Alena na nag-i-
slice ng kung anu-anong rekado, saka lang niya 
na-realize kung gaano siya naaaliw sa babae kahit 
naghanda lang ito ng lulutuin.

Mahaba ang wavy nitong buhok at kagaya ng 
madalas na mangyari, nagba-blush ito. Napangisi 
siya. He really loved teasing her. 

Inilapit niya ang katawan dito. She tensed. 
Mas lalo pang lumapad ang kanyang pagngisi. 

“Ano’ng meron sa patatas at namumula ka 
habang binabalatan sila?” pabulong niyang 
tanong kay Alena. 

“H-ha?  Ano’ng p-pinagsasabi  mo?” 
Nagkandautal-utal ito sa pagsagot sa kanya. 

Hinaplos niya ang buhok nito. Her hair was 
smooth and smelled like vanilla. Her face was 
turning hot red, maging ang mga tainga nito. He 
found it cute.

Nanginginig ang mga kamay nito habang 
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nagbabalat. Napakagat siya sa kanyang labi para 
hindi mapatawa. 

“Makikikain ka na nga, manlalandi ka pa.” 
Iritado itong tumingin sa kanya. Halatang hindi 
ito marunong magalit dahil kahit pa pataasin 
nito ang boses, ang ekspresyon ng mukha at mga 
mata nito, hindi nakikisabay sa gustong ipakita 
sa kanya.

Hindi na niya napigilang tumawa. God, she’s 
so adorable.

“May nakakatawa ba?” Halos mag-isang linya 
ang mga kilay nito sa inis. “O, ’ayan magbalat 
ka ng patatas. Magpapalibre ka ng kain, puwes, 
maghiwa ka d’yan.” 

He willingly obliged kahit pa ni minsan hindi 
niya nasubukang gawin ang ipinagagawa nito.  

2
Bago siya pumasok sa kwarto para matulog, 

chineck niya muna ang cellphone. 
Magkwento ka bukas. Haha, text ng kanyang 

magaling na kaibigan.
Nawalan ng kuryente eksaktong natapos 

silang kumain. 
Wala siyang choice kundi patulugin si Hunter 

sa kanyang apartment. Hindi niya maatim na 
ipagtabuyan ito lalo’t malakas ang ulan. Baka 
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mabangga, kargo de konsyensya niya pa. Ang 
ikinababahala niya lang ay kung saan niya ito 
patutulugin lalo’t iisa lamang ang kwarto at 
maliit pa iyon habang ga-higante itong kanyang 
kasama.

“Ano’ng ginagawa mo?” puna ni Hunter sa 
paglalatag niya.

“Dito ako matutulog sa lapag, ikaw diyan sa 
kama.”

“What?” bulalas nito, hindi makapaniwala sa 
kanya. “Hey, magkatabi tayong natulog sa inyo 
and now you’re not gonna sleep beside me?”

Ilaw mula sa cellphone lamang ang 
tumatanglaw sa kwarto. Buti nga para hindi nito 
makita ang kanyang pamumula. 

“Hindi sa ayaw kitang makatabi. Maliit lang 
ang kama. Hindi tayo kasya,” pagdadahilan niya.

“’Yun lang naman pala ang problema. Come 
here.”

Nanigas siya. “A-ano?”
Ipinulupot nito ang mga kamay sa kanyang 

baywang at pwersahang pinahiga sa kama. Para 
siyang natamaan ng kidlat dahil bolta-boltaheng 
kuryente ang gumapang sa kanyang mga ugat.

“Ano’ng ginagawa mo?” sita niya sa lalaking 
halos humalik na sa kanya sa lapit ng kanilang 
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mukha.
“We’re practicing.”
“Practicing what?”
“Something. Something we should do after 

the wedding.”
“H-Hunter…uhm… t-teka, mabigat ka. Di ba 

pagod ka sa trabaho mo? Matulog na tayo.”
“Okay,” sabi nito. 
Nakahinga siya nang maluwag.
“Kiss me first,” he commanded. “I’m serious. 

Kiss me, Alena.” 
Ang mga matang nakatitig sa kanya ay tila 

may gustong ipahiwatig, at kung anuman iyon, 
it seemed like her body was willing to comply.

Ipinikit niya ang mga mata at ginawa ang 
gusto nito. It felt wonderful.


