
Fallen Angel - Joan Mariano

Muntik nang madulas si Eurie sa pagmamadaling 
maglakad. Halos isang buong oras na siyang late. 

Not good. Siguradong inip na inip na sa 
paghihintay sa kanya ang best friend niya na ‘man 
of her dreams’ niya rin.

Eight months ago, na-assign siyang gumawa 
ng report tungkol sa isang pulitiko. On her way to 
the politician’s place for a scheduled interview, may 
nadaanan siyang isang vehicular accident. Because 
a good reporter should never miss an event that 
might be considered as newsworthy, bumaba siya at 
nakiusyoso. Doon niya nakilala si Dr. Bret Arcilla na 
nagmagandang-loob na tumulong sa mga nasugatan. 
At parang itinadhana, they immediately became the 
best of friends.

For her, Bret was the sweetest invention of a 
lover’s dream. Guwapo, matalino, mabait at humble 
kahit na nga mayaman.

And Eurie was head over heels in love with him. 
Hindi nga lang alam ng binata. Kahiya naman kung 
magpo-propose siya rito, di ba?
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Muntik na niyang mabangga ang ilang taong 

palabas sa restaurant na iyon. Paboritong puntahan 
ni Bret ang lugar na iyon dahil masarap ang pagkain. 
Madalas doon ang binata ngunit hindi si Eurie. Mahal 
kasi. Hindi kaya ng budget ng isang katulad niyang 
journalist na nagsisimula pa lamang gumawa ng 
pangalan sa daigdig ng mga mamamahayag.

Namataan niya ang kaibigan sa isang sulok, hindi 
na maipinta ang mukha ng binata. Nakatingin din 
ito sa kanya.

As she walked toward the table, she smiled 
apologetically and raised her right hand gesturing a 
peace sign.

“Anong petsa na? Kanina pa ako—what the hell 
happened to your face?” tanong ng binata matapos 
siyang ipaghila ng silya upang makaupo. Gentleman 
pa rin talaga si Bret kahit na naiinis. 

Sinalat ni Eurie ang pisnging may pasa. “Ito 
ba? Ahm… nahulog na naman kasi ako sa kama ko 
habang natutulog,” nahihiya niyang sagot.

Ang pagtataka sa mukha ng lalaki ay napalitan ng 
amusement. Mahina itong tumawa habang magiliw 
na pinagmamasdan ang mukha niya. “Most of the 
time talaga, I wish I could be more like you,” sabi nito.
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“Bakit naman?”

“Because you can be yourself anytime and not 
care what everybody would think.”

Kumunot ang noo niya. “What do you mean?”

Nagkibit lang ng balikat ang lalaki, paraan ng 
pagdi-dismiss nito sa paksa. Nagsimula na silang um-
order ng kanilang mga pagkain. Hindi na nangimi si 
Eurie na order-in ang pagkaing gusto niya dahil alam 
niyang ang kasama ang magbabayad.

Nagsisimula na silang kumain nang muling 
magsalita ang binata. “I need your help. I need an 
advice,” anito.

“As a reporter or as a friend?” tanong ni Eurie 
habang patuloy sa pagkain. Bihira lang siyang 
makatikim ng ganoon kaya susulitin na niya. Hindi 
siya nahihiya kay Bret. So what kung makita nitong 
mukha siyang siopao kapag punung-puno ng pagkain 
ang bibig niya? At ease siya kapag ito ang kasama 
niya kaya naman iniisip niyang ito na ang lalaking 
nakalaan para sa kanya. 

“As a woman.”

Taas ang kilay na napatingin siya sa binata. 
Ang balak na paglunok sa sangkatutak na pagkaing 
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isinupalpal niya sa bibig niya ay hindi natuloy.

“My brother is arriving next week,” sabi ng 
binata.

Unti-unting nilunok ni Eurie ang pagkain sa bibig 
at dinampot ang inumin. Kailangan muna niyang 
ituon ang atensyon sa kausap. Mamaya na niya 
aasikasuhin ang sikmura niya.

Minsan lang nagbanggit ng tungkol sa pamilya 
niya ang kaibigan, simple pa ang sinabi nito. Ulila 
na ito sa ama. Ang ina naman ay nasa Spain. Tatlong 
magkakapatid ang mga ito, puro lalaki. Ang isa na 
kasama ng mama nito ay isang matagumpay na 
winemaker, iyong isa ay nagmomodelo sa Amerika, 
at si Bret na isang forensic anthropologist dito sa 
Pilipinas. 

Iyon lang ang alam niya. Ni hindi rin nagbanggit 
si Bret ng pangalan ng mga kapamilya nito.

“And I think he’s planning to stay for at least a 
month,” saad pa nito.

“Which brother are we talking about? The 
romantic winemaker, or the cool model?” tanong 
niya.

“The winemaker,” sagot ng binata at pagkatapos 
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ay kumunot ang noo nito. “Who told you he’s 
romantic?”

“Well,” nagkibit-balikat siya, “I just assumed he 
is, being a winemaker and all. You know…”

Tiningnan siya nito na para bang hindi nito 
maintindihan kung paano niya naikonekta ang term 
na ‘winemaker’ sa ‘romantic’. “He is very far from 
romantic,” anito.

“Whatever,” tugon ni Eurie. “So ano’ng problema?” 
Nagsimula ulit siyang sumubo. Gutom na talaga siya.

Tumahimik ang kaharap na parang may malalim 
itong iniisip. “I think he’s here to find out something 
about me,” mayamaya ay anito.

Eurie’s eyebrows shot up. “Why? Do you have 
something to hide? A dark secret, perhaps?”

“Well, yes.”

Lalong kumunot ang noo niya. “Wala ka naman 
sigurong pinatay na tao, di ba?” biro ng dalaga.

Blangkong tumitig lang ito sa kanya. Sa wakas, 
bumuntong-hininga ito; coming to a decision he 
was not sure if he would regret in the near future or 
not. Iniiwas nito ang paningin sa kanya bago sinabi, 
“I’m… I’m gay, Eurie. And I don’t want my family to 
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know that.”

Kulang na lang ay malaglag ang pagkaing nasa 
loob ng bibig ni Eurie sa sobrang pagkakaawang ng 
kanyang mga labi dahil sa labis na pagkabigla.

—————

“He was with a woman three hours ago,” ang sabi 
ng kaharap ni Bren. They were dining in an expensive 
restaurant near The Peninsula Hotel.

“I didn’t ask you.” Pinukol niya ito ng masamang 
tingin.

“You haven’t changed a bit. I can see that the 
anger management program you took didn’t help 
you at all.” Ngumiti ito sa kanya. Hindi ito apektado 
ng pagiging suplado niya. “Anyway, here’s what you 
need to know,” Iniabot nito sa kanya ang isang brown 
envelope.

Binuksan niya iyon at matamang pinasadahan 
ng tingin ang mga impormasyong nakasaad sa mga 
papel na laman niyon. Naningkit ang mga mata ni 
Bren. I knew it!

“You have everything you need?” tanong ng 
kaharap niya.

Nagtatagis ang mga bagang niya nang sumagot, 
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“Everything and more. Thank you.” Ibinalik niya sa 
loob ng envelope ang mga papel.

“No problem.” Lumungkot ang mga mata nito. 
“I’m sorry you have to know the truth this way.”

Bren sighed. “I’m sorry, too.” Parang unti-unting 
nauubos ang kanyang lakas.

“You’re going back to Spain?”

Umiling siya. “Bret knows I’m coming. He just 
doesn’t know I arrived a week ago. I’m going to stay 
at his house and spend some time with him.”

Tumango ito. “And what are you going to do with 
this information I gave you?”

“You’ll read it in the papers,” sagot niya.

Bahagyang bumakas sa mukha nito ang pag-
aalala. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay marahan 
na itong tumayo. “I should be going.”

Tumango lang si Bren. Ni hindi na siya nag-abala 
pang kamayan ito. Somehow, he felt drained. Akala 
niya kaya niyang i-handle ang sitwasyon dahil sa 
umpisa pa lang  ay may hinala na siya sa kung ano 
talaga ang nangyayari. Hindi pala. Masasaktan din 
pala siya.
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Fool, sigaw ng utak niya.

Para siyang gago. Noong una pa ay alam na 
niyang may kinalaman ang best friend niyang si 
Marco sa mga anomalyang nangyayari sa kanyang 
kompanya. Pero sa halip na magalit ay nagsawalang-
kibo lamang siya. Si Marco ay isa sa mga kakaunting 
naging kaibigan niya. At mas pinapahalagahan niya 
talaga ang pagkakaibigan kaysa pera. Little did 
he know, na pati ang fiancée niyang si Hannah ay 
kasabwat nito sa lahat. May relasyon ang dalawa 
and they were spending his money! Sobrang bait ng 
dalawa kapag kaharap niya; iyon pala ay mga hudas 
na tinatraydor siya.

Muling nagtagis ang kanyang mga bagang. Bihira 
lamang siya magkaroon ng kaibigan dahil masungit 
siya at mainitin ang ulo. Most people think that he 
was dangerous man. Lalo na kapag nagalit kaya mas 
ninanais ng mga ito na iwasan na lang siya.

Kinuyom niya ang kanyang palad.

“I’ll show you how dangerous I truly am,” bulong 
ni Bren sa hangin.

Kalahating oras pa siyang nag-stay sa lugar na 
iyon habang nag-iisip. Pinipilit niyang libangin ang 
sarili. At nang magsawa sa pag-iisip ay nagdesisyon 
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siyang umalis. Lumabas siya sa restaurant na iyon na 
mas aburido pa kaysa kanina. He hated the feeling 
of being used. 

Bago pa lamang nag-uumpisa ang buwan ng 
Hunyo at nagsisimula na ang tag-ulan sa Pilipinas, 
kaya hindi na siya nagtaka nang maramdaman sa 
kanyang mukha ang maliliit na patak ng tubig mula 
sa langit nang lumabas siya mula sa restaurant. Ang 
kinaiinis lang niya, ang hirap makakita ng taxi na 
walang sakay.

Napabuntong-hininga si Bren. Marami pa rin 
talagang mga bagay na hindi nagbabago sa Pilipinas. 
Nang hindi anu-ano ay napagawi ang tingin niya 
sa parking lot. Kaunti lang ang mga sasakyan doon 
ngunit hindi iyon ang nakapukaw sa atensyon niya. 

A man was lying unconscious on the hood of one 
of the cars. Face down.

He remembered seeing a likely scene when he 
was in America studying in one of the universities 
there. Winter noon at kasama niya ang isa niyang 
kaibigan at nadaanan nila habang naglalakad ang 
mga kotse sa parking lot ng isang kilalang night club. 
May mga tao ring nakadapa sa ibabaw ng mga hood 
ng mga sasakyang iyon.
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Mga pulubi. Mga palaboy na walang tirahan, 

walang makakapal na damit na pananggalang sa 
lamig. Kaya ang ginagawa ng mga ito ay humihiga 
sa mga sasakyan upang makaamot ng kaunting init 
mula sa mga bagong patay na makina.

‘Fallen angels’. Iyon ang itinawag ng kaibigan 
niya sa mga taong iyon. Dahil mula raw sa malayo, 
mukha raw nalaglag mula sa langit ang mga ito 
at derechong bumagsak sa ibabaw ng mga kotse. 
Sumang-ayon siya, and the sight remained in his 
memory ever since.

Pero kahit pa sabihing tag-ulan, hindi naman 
lumalamig ng kasing-laming ng winter sa Amerika 
rito sa Pilipinas para makakita siya ng ‘fallen angel’.

Siguro na-holdup ito, naisip ni Bren. Lumaban 
siguro kaya binugbog, or worse, sinaksak. Sa isiping 
baka kailangan nito ang tulong ay nilapitan niya ito. 
At noon niya nabistahang mabuti ang tao.

It was not a man, but a girl. Sixteen years old 
maybe. Akala lang niya sa malayo ay lalaki ito dahil 
sa simpleng t-shirt na suot nito na may kaluwagan, 
itim pa kaya hindi gaanong halata sa may kadilimang 
paligid ang katawan nito. Ang buhok nitong itiman 
din ay medyo magulo at ang ilang hibla ay naalis sa 
ponytail.
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Ilang hakbang pa at nahinuha ni Bren na lasing 

ito; at lalo siyang naaburido. Kahit na nga winemaker 
siya, ayaw na ayaw pa rin niyang nakakakita ng mga 
babaeng lasing. Lalo na iyong mga menor de edad.

Iginala niya ang tingin sa paligid, wondering if 
somebody was with this wasted child. Pero sa malas 
ay mukhang wala.

Sinubukan niyang tumalikod at humakbang 
palayo. Tila may warning bells sa utak niya na 
nagsasabi na gulo lang ang ihahatid ng dalagang ito 
sa kanya.

Pero natigil ang paghakbang ni Bren nang 
may marinig siyang parang lumagabog. Paglingon 
niya, nakita niya ang babae na nakahandusay na 
sa semento ng parking lot. Marahil ay kumilos ito 
at tuluyan nang nahulog mula sa pagkakahimlay sa 
ibabaw ng sasakyan.

“A-aray…” mahinang daing nito pero hindi 
naman makakilos mula sa pagkakalugmok. Hindi 
maipinta ang mukha nito.

Pinigilan niyang matawa sa nakikitang ayos nito. 
Pero hindi siya nagtagumpay dahil may tunog pa ring 
kumawala mula sa lalamunan niya.

Nakakatawa kasi talaga. Walang-wala nang poise 
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ang nasabing babae at nakaka-amuse pa dahil parang 
hindi ito aware doon. Cute.

Bahagya itong nagmulat ng mata nang marinig 
ang pagtawa ni Bren. Kumunot ang noo nito nang 
makita siya.

“Loko ka, ano’ng tinatawa-tawa mo riyan?” 
singhal nito sa kanya at pilit na tumayo ngunit 
nabuwal ito. Paupo itong bumagsak. “Ano ba? 
Manonood ka na lang ba diyan?”

Nakuha ni Bren ang ibig nitong sabihin kaya agad 
niya itong nilapitan at inalalayang tumayo. Bakas pa 
rin sa mukha niya ang amusement ngunit agad iyong 
napalis nang maalalang lasing ang kaharap.

“You shouldn’t be drinking, kid. If you were my 
daughter, I will ground you for a year! Now, saan ko 
mako-contact ang parents….” Naputol ang sasabihin 
niya nang bahagya siyang itinulak nito. Nawalan ito 
ng balanse at napasubsob sa dibdib niya. Nang mag-
angat ang estranghera ng mukha ay hawak na nito 
ang ilong na nasaktan sa pagkakasubsob na iyon.

“What are you talking about?” inis na tanong ng 
babae na hindi pa rin binibitawan ang ilong at tila 
sinisiguro kung hindi ba iyon napipi.

“You, young lady. Ganyan na ba ang kabataan 



Fallen Angel - Joan Mariano
ngayon—” Napahinto na naman si Bren dahil 
gumiray ito at agad niya itong hinawakan sa braso 
upang hindi bumagsak.

“Nasusuka ako,” anito.

“What!” inis na bulalas ni Bren. Ngunit nang 
makita niyang naduduwal na nga ang babae ay 
mabilis niya itong iginiya sa isang gilid upang doon 
nito ilabas ang laman ng sikmura.

Habang sumusuka ito ay napapangiwi siya. Para 
kasing gusto na rin niyang magsuka.

“Are you with someone?” tanong ni Bren.

Iling lang ang isinagot nito. Nang sa tingin niya 
ay tapos na itong sumuka ay inabutan niya ito ng 
panyo. Tinanggap iyon ng babae.

“Take me home, please,” anito pagkuwan.

“Huh?” Nalukot muli ang mukha ng binata.

“I said—”

“Narinig kita,” pakli niya.

“Iyon naman pala, eh.”

“Miss, lumapit lang ako para tingnan kung buhay 
ka pa, so ngayong alam ko nang humihinga ka pa, 
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aalis na ako. I have so many things to do at hindi 
kasama doon ang maging alalay mo.” Tinalikuran 
niya ito ngunit mabilis nitong nahawakan ang 
kanyang braso.

“Sige na naman,” samo ng estranghera. “Nahihilo 
talaga ako at hindi ko kayang umuwi mag-isa.”

“Kasalanan mo ’yan, naglasing ka,” he spat.

“Hindi ka ba makokonsyensya kung iiwanan mo 
akong mag-isa rito? Baka ma-kidnap ako o kaya ma-
rape—”

“Dapat naisip mo iyan bago ka uminom!” Pilit 
niyang inaalis ang kamay nitong nakakapit sa braso 
niya.

“Sige ka, kapag di ka pumayag, sisigaw ako.” 
Nagbabanta ang tono ng babae.

Tinitigan ni Bren ang mukha nito. “You’re crazy. 
Go annoy someone else.” Pinilit niyang humakbang 
palayo rito na para bang may nakakahawa itong sakit.

Halos mabingi siya nang biglang tumili nang 
pagkahaba-haba ang babae. Pagkatapos ay nabuwal 
ito na para bang naubusan ng lakas dahil sa ginawa. 
Mabuti na lamang at mabilis ang reflexes ni Bren at 
agad niya itong nasalo.
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Maraming taong napatingin sa kanila, karamihan 

ay mga taong papasok at palabas sa restaurant. Ang 
guard naman ay napalapit.

“May problema ba, Sir?” tanong nito.

“I’m sorry, may misunderstanding lang kami—” 
helpless niyang paliwanag.

“Ihahatid mo na ba ako?” tanong sa kanya ng 
babae.

“All right!” naiinis niyang tugon. Ito pa kasi ang 
may ganang mag-demand samantalang ni hindi niya 
ito kilala.

Naiiling na tinalikuran sila ng guard at ng iba 
pang tao.

“LQ,” narinig pa niyang sabi ng isang lalaki sa 
kasama nito. 

Lalo siyang nainis. “Let’s go!” hatak ni Bren 
sa babae. Siya ang napapahiya sa mga tao sa 
nangyayaring ito.

“Saan tayo pupunta?” tanong nito.

“Papara ng taxi.” 

“What? ’Asan ang kotse mo?”
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“Nasa Espanya!” singhal niya.

Tumawa ang babae, inaring biro ang sinabi ni 
Bren. Ngunit nang pukulin niya ito ng masamang 
tingin ay agad ding tumahimik.

Good, naisip ng binata. Hindi pa rin naman 
pala pumapalya ang epekto ng tingin niyang iyon. 
Nasisindak pa rin niya ang kahit na sinong titingnan 
niya sa ganoong paraan. That would show her who 
the boss was.

Pumara si Bren ng taxi. Inalalayan muna niya ito 
sa pagsakay bago pumasok at tumabi rito. Tahimik 
pa rin ang babae.

“Saan po tayo?” tanong ng driver.

Sinulyapan ni Bren ang katabi. “Where ’to?”

“Malate,” sagot ng estranghera na sa driver 
nakatingin.

Umusad ang sasakyan. Tahimik sila pareho. 
Wala siyang ganang kausapin ang katabi at mukhang 
ganoon din ito.

Mabuti naman. He’s not a talkative person. 
Actually, ang bilang ng mga salitang sinabi niya sa 
babaeng ito ngayong gabi ay higit pa yatang marami 
sa bilang ng mga salitang sinasabi niya sa mga 
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kaibigan niya! It was unusual that a stranger could 
make him talk so much. At pakiramdam niya ay ibang 
tao siya.

“Saan po tayo rito?” Boses iyon ng driver na 
pumutol sa pag-iisip ni Bren sa kanyang mga kapatid.

Nakarating na sila sa Malate at hindi alam ng 
driver kung saang partikular na lugar doon pupunta. 
Nang wala siyang marinig na tugon mula sa katabi 
ay nilingon niya ito. Tulog!

Bumangon na naman ang inis sa dibdib ni Bren. 
Marahan niya itong tinapik sa pisngi. “Hey, saan raw 
tayo rito?” 

Ngunit sa malas ay mukhang himbing na himbing 
ang babae. Ilang ulit pa niya itong sinubukang 
gisingin ngunit hindi siya nagtagumpay.

Damn, sobrang inis na siya. “Sa Peninsula Hotel 
na lang ho tayo,” sabi niya sa naghihintay pa ring 
driver matapos magpakawala ng isang buntong-
hininga.

Lalong tumindi ang pagkakasimangot ng binata. 
Babysitter pa siya ngayon!
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Binabasa ni Bren ang mga impormasyon at 
ebidensyang natanggap niya. Magaling talagang 
private investigator si Agatha, nakuha nito ang lahat 
ng kailangan niya—bills, accounts, pictures, list 
of properties, phone calls—lahat ay nagsasaad ng 
kawalanghiyaan nina Hannah at Marco.

Muli siyang nagsalin ng brandy sa baso at agad 
iyong ininom. Alam niyang marami na siyang nainom 
at medyo lasing na rin siya. Ngunit hindi siya tumitigil 
dahil iyon lang ang makakatulong sa kanya para 
maging manhid ang damdamin niya. Para hindi na 
niya maramdaman ang sakit na idinulot ng hudas 
niyang best friend at ng babaeng kanyang minahal.

May narinig siyang lumagabog mula sa bedroom. 
Kunut-noong inilapag ni Bren sa mesa ang binabasa 
pati na rin ang hawak na baso at tinungo ang 
nasabing silid.

And there she was.

The wasted girl that he brought here against his 
will and better judgement. Nalaglag ito sa kama pero 
tulog pa rin.

2
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Napailing ang binata. Para palang mantika kung 

matulog ang isang ito, naisip niya.

Nilapitan niya ito at pinagmasdang mabuti. Cute 
naman ito. Oval-faced. 

Bahagya niyang hinawi ang ilang hibla ng 
buhok na humaharang sa mukha nito. Maganda 
ang korte ng ilong, ang hugis ng kilay at mga mata. 
Nakakaengganyong pagmasdan ang mga labing 
bahagyang nakaawang.

Naramdaman niyang unti-unting nawawala 
ang pagkakakunot ng kanyang noo. Gumagaan ang 
pakiramdam niya.

He secretly dreamt of having a daughter someday. 
A daughter who would kiss and hug him whenever 
he was tired from work. A daughter who would think 
of him as the greatest hero on earth. A daughter to 
love. A daughter to protect. A daughter to adore. 

At gusto niya na kamukha rin ng babae ang 
magiging anak niya. Nakakawala ng pagod ang mukha 
nito, nakakabura ng sakit at nakapagpapalimot sa 
kalupitan ng mundo.

Marahan siyang kumilos upang buhatin ang 
estrenghera at habang ginagawa iyon ay hindi niya 
magawang alisin ang paningin sa mukha nito. Inilapag 
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niya ito sa kama. Ni hindi man lamang  nagising ang 
babae. Marahan niya itong hinaplos sa pisngi.

Sayang, naisip niya.You’re too old to be my 
daughter and too young to be my wife.

Biglang nanlaki ang mga mata ni Bren sa naisip. 
Wife!

Get a hold of yourself, saway niya sa sarili. Loko 
ka, ’wag mong pag-interesan ang batang ’yan!

But then he found himself wishing na sana ay 
may older sister ito na dalaga pa at kasing-ganda nito.

Whoa, man! awat niya sa sarili. Malayo na ang 
nararating ng isip mo! Ipinilig niya kanyang ulo, 
marami na nga siguro siyang nainom.

Nagulat si Bren nang makitang nagmulat ito ng 
mga mata at tumitig sa kanya. Titig na nanuot sa 
buong pagkatao niya. Ni hindi nga niya nagawang 
magsalita o kumilos man lang. Those brown eyes with 
silver highlights stared at him, hurting. At parang 
nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman 
nito. Marahil iyon ang dahilan ng paglalasing nito. 
Someone had hurt her. Disappointed her. Failed her.

Naalarma si Bren nang tumulo ang luha nito 
at marahang humikbi. Hindi siya magkandatuto sa 



Fallen Angel - Joan Mariano
pagpahid ng mga iyon.

“Shh,” he said mildly. “It’ll be all right.”

“Why?” tanong ng babae, puno ng pait ang tono.

“Because every problem has a solution, you just 
need to look for it.”

“No.” Umiling ito. “You were staring at me. I felt 
it—”

“I’m sorry, I can’t help it,” aniyang medyo 
napahiya. Alam pala nitong pinagmamasdan niya 
ito kanina.

“No,” iling ulit ng estranghera. “Why didn’t you 
kiss me?”

Ano raw? sigaw ng utak niyang parang hindi 
nagawang i-process ang narinig ng kanyang tainga.

“Kiss me,” mahinang utos nito sabay hinawakan 
siya sa batok.

“No.” Bago pa siya matuksong sundin ito ay 
mabilis na siyang nakalayo sa kama. “You don’t know 
what you’re doing.”

Bumangon ang babae at saka humalukipkip. “I 
know exactly what I’m doing,” sagot nitong bahagya 
pang nakasimangot. Animo isang batang naiinis dahil 
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hindi agad napagbigyan ang gusto.

“You don’t,” he snapped. “Lasing ka lang at wala 
ka sa sarili mo. Now go back to sleep and we’ll call 
your parents first thing in the morning. You should 
hope they won’t ground you for a month because of 
what you did.” Tinungo na ni Bren ang pinto.

“Ground me?” narinig niyang ulit nito. “My God, 
I’m already twenty-three!”

Bigla siyang napalingon dito. “No, you’re not!”

“I’m twenty-three!”

Pinukol niya ito ng nagdududang tingin. 
Imposible talaga. She didn’t look twenty-three. She 
looked so young, simple and innocent. Ni hindi mo 
nga ito mapagkakamalang eighteen years old!

Nainis siguro sa klase ng pagtingin niya, biglang 
tumayo ang babae mula sa kama at walang sabi-
sabing naghubad.

“What the hell are you doing!” Napalakas ang 
boses ni Bren sa sobrang pagkabigla.

“Proving to you that I’m telling the truth,” walang 
anumang pahayag nito.

And as he watched her clothes fall into the 
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carpeted floor… as his mind took in the scene, he felt 
that he had never been this confused his entire life.

My, this girl is either the princess of all contradictions 
or she’s just a total nutcase!

Kaninang natagpuan ito ni Bren sa parking lot 
ng restaurant na pinanggalingan niya, larawan ito ng 
isang patapong babae. Kanina namang natutulog ito, 
she looked so innocent. Nang makita niyang lumuha 
ito, she looked so vulnerable. And now she was so 
daring! Her lovely eyes shone brightly of courage. 
And he could not help but grasp for the much needed 
air when her whole nakedness was revealed to him. 

“So?” tanong nitong bahagya pang tumaas ang 
kilay.

Muli siyang napasinghap nang unti-unti itong 
humakbang palapit sa kanya. Hindi niya alam 
kung bakit hindi siya makakilos mula sa kanyang 
kinatatayuan. His mind was unconsciously taking 
in the wonderful view. Kinakabisa ang lahat ng 
nakikita—every sway of her hips, every curve of her 
body, every step of her feet—all showing a full grown 
woman. And a very beautiful and seductive woman 
at that.

“You really are twenty-three,” sang-ayon niyang 



Fallen Angel - Joan Mariano
parang wala sa sarili.

Napansin ni Bren na bahagyang napangiti ang 
mga labi nito sa sinabi niya. Nasa mga mata ng 
babae ang pakiramdam ng nagtagumpay… ng may 
napatunayan hindi lang sa kanya kundi gayon din sa 
sarili. At hindi man lang niya magawang mag-react.

Alipin pa rin siya ng kagandahang nasa harap 
niya ngayon. Napakakinis. Parang napakalambot. 
Maganda ang tabas ng mga balikat. Walang toned 
muscles na maaaring makapagbigay rito ng matigas 
na anyo. Hindi rin toned ang abdomen pero sadyang 
impis iyon. Bilugan ang mga hita, magaganda at 
maliliit ang mga paa, at higit sa lahat, ang weakness 
niya sa babae, mamula-mula ang talampakan.

And those eyes!

Parang hinihigop ng mga matang iyon ang buong 
pagkatao ni Bren. Pakiramdam niya ay hindi na 
sumasayad ang mga paa niya sa sahig.

She stopped in front of him. He was so much 
taller than her kaya nakayuko siya rito, still lost in 
her eyes. Alam niyang mukha na siyang tanga sa 
pagkatulala. Naramdaman niya ang dalawang palad 
nito sa dibdib niya, unti-unting umakyat papunta sa 
kanyang batok.
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Nagsimula na siyang pagpawisan gayong 

napakalakas ng hangin na ibinubuga ng air-con. He 
knew he should stop this insanity. Pareho silang nasa 
ilalim ng impluwensya ng alak. Pero sa malas ay tila 
ayaw siyang sundin ng katawan niya. Mabilis ang 
tibok ng kanyang puso, daig pa ni Bren ang tumakbo 
nang ilang kilometro.

“I’ve been dreaming of this since we met,” sabi 
nito bago unti-unting tumingkayad upang maabot 
siya.

Nais sana niyang kuwestiyunin ang sinabi nito 
dahil wala pa namang beinte cuatro oras simula nang 
magkita sila. But those lips being offered to him were 
so inviting and tempting, his defenses weakened.

She was the one in control now, and he could 
not help but give in.

When their lips met, his heart did a triple 
somersault. He almost forgot his name. Unti-unting 
pumikit ang mga mata niya para namnamin ang 
tagpong iyon.

Nang bahagyang ilayo nito ang mga labi sa 
kanya ay parang nalalasing na napahabol siya upang 
paglapitin iyong muli. Alam niyang nagulat ang babae 
sa ginawa niya ngunit halos wala na talaga siya sa 
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kanyang sarili.

Kusang kumilos ang mga palad niya papunta sa 
maliit nitong baywang. She was so soft to his touch. 

Niyakap ni Bren ang dalaga. Mabagal ang mga 
kilos niya na para bang nag-aalinlangan na baka 
pigilan siya ng babae at mapilitan siyang huminto.

He deepened the kiss. He wanted more of her. 
And he felt her arms tighten around his neck.

Dahan-dahan siyang kumilos upang buhatin ito. 
He did not want their lips to part. She felt so fragile 
in his arms, and it made him feel so strong. 

He put her down to bed and stared at her.

Bahagya pa siyang nagtaka sa nakita niyang 
emosyon sa mga mata nito. Could it possibly be love? 
No, it couldn’t be. He did not believe in love at first 
sight.  

“Do what you have to do,” anito sa kanya.

At doon na tuluyang napatid ang katinuan niya. 

He gave in, body and soul.

—————

“Ouch!” Nagmulat ng mga mata si Eurie. 
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Natagpuan niya ang sarili sa sahig. Nalaglag na 
naman siya mula sa kama habang natutulog. 

Sapo ang ulong unti-unti siyang tumayo only to 
find herself naked. Gulat na napatingin siya sa kama.

Nakita niya si Bret na nakadapa roon at 
mahimbing na natutulog. He was also naked. 

Naalala niya, matapos silang maghiwalay ni Bret 
sa restaurant na pinagtagpuan niya ay tumawag siya 
sa pinsang si Magic. Inaya niya itong mag-inuman. 
Game naman ang babae sa mga ganoong lakaran 
kaya pumayag ito. 

Sa isang bar sila nagtungo. Wala siyang pakialam 
kung magkano man ang gagastusin niya. Kailangan 
lang niyang mailabas ang sama ng loob at pagkapahiya 
sa sarili dahil sa pag-iilusyon niya sa isang katulad 
ni Bret. 

Wala siyang inililihim kay Magic, alam nito ang 
mga ilusyon niyang iyon. Hindi pa nga lang nito 
nami-meet si Bret. Marahil kung nakita na nito ang 
binatang forensic anthropologist, mag-iilusyon din 
ito ng kung anu-ano tungkol sa lalaki.

Pareho silang lasing ni Magic nang lumabas sa 
bar na iyon. Ang magulo lang sa alaala niya ay kung 
bakit nawala ito sa paningin niya. Nagkahiwalay sila. 
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Kahit nahihilo ay nagpalakad-lakad siya sa pag-asang 
matatagpuan ang pinsan sa paligid. At hindi na niya 
alam kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Ang 
natatandaan lang niya, bigla na lang niyang nakita 
si Bret nang magmulat siya ng mga mata. Binalikan 
siya nito! Marahil ay nag-alala ito nang labis sa kanya 
dahil nga tulala siya nang maghiwalay sila.

And now, they were in the same room, sharing 
a bed and they were both naked!

Natutop ni Eurie ang kanyang bibig sa pagpipigil 
na mapasigaw. No, hindi siya sisigaw nang dahil sa 
kabiglaan when realization hit her. Mapapasigaw siya 
nang dahil sa sobrang kilig!

Something happened between them last night 
at kulang na lang ay magtatalon siya sa tuwa! Hindi 
bakla si Bret. Hindi bakla si Bret!

Natigilan siya nang kumilos ang lalaki. Tumihaya 
ito. Nanlaki ang mga mata ni Eurie nang makita ang 
kabuuan ng katawan ng binata.

“Gosh!” naiusal niya, and she blushed.

Nakita niyang muling kumilos ang binata. 
Nakapikit ito ngunit parang may hinahanap ang mga 
kamay. Napangiti siya nang maisip na siya marahil 
ang hinahanap nito. Dahan-dahan siyang sumampa 
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sa kama at tumabi rito. She stared lovingly at the 
man before her. 

In-love talaga siya kay Bret. Kay tagal na niyang 
pinangarap ang ganitong tagpo sa pagitan nila. At 
kahit na kailan ay hinding-hindi niya pagsisisihan 
ang mga naganap sa pagitan nila.

Nagulat siya nang marahang dumilat ang 
lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi man 
maintindihan ni Eurie kung bakit iba ang pakiramdam 
niya ngayon. Dati na naman siyang tinitingnan ni Bret 
lalo na kapag hinuhulaan nito kung ano ang iniisip 
niya.

 Pero iba ngayon. Parang nanunuot sa kaluluwa 
niya. Kung dati ay bumibilis ang tibok ng puso niya 
sa tuwing tinitingnan siya ng kaibigan, ngayon 
pakiramdam niya ay huminto iyon. 

Dahil ba sa nangyari? 

Naramdaman niyang umangat ang kamay ng 
lalaki at marahang humaplos sa kanyang pisngi. 
Nanlamig ang buo niyang pakiramdam. 

At naulit na naman ang naganap kagabi. This 
time, more passionate. At pareho nilang alam kung 
ano ang nagaganap.
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—————

She opened her eyes and saw the white ceiling. 
Hindi niya alam na muli pala siyang nakatulog 
pagkatapos na nangyari sa kanila. Ang pinagkaiba 
nga lang, wala siya sa sahig, meaning hindi siya 
nalaglag mula sa kama at wala rin ang lalaki sa tabi 
niya. Marahil ay pumasok na ito sa trabaho.

Marahan siyang bumangon, feeling the pain 
all over her body. Pakiramdam niya ay para siyang 
binugbog.

Nagtungo si Eurie sa banyo at pinagmasdan ang 
sarili sa salamin. Gulu-gulo ang kanyang buhok, her 
lips and breasts were swollen and her eyes were 
shining brightly because of unexplained happiness.

Sa tingin nga niya ay mas nag-mature ang 
kanyang mukha. Posible palang magbago ang isang 
tao overnight? Because now she felt like a totally 
different person.

Lumabas siya at nagbihis. Kailangan muna 
niyang umuwi sa bahay nila. Hindi man magtaka ang 
parents niya na hindi siya umuwi dahil sanay na ang 
mga ito sa trabaho niya, pakiramdam niya mali pa 
rin iyon. Dahil hindi naman trabaho ang dahilan ng 
hindi niya pag-uwi.



Fallen Angel - Joan Mariano
Inayos ni Eurie ang sarili at tinungo ang pinto. 

At nang sumilip siya sa labas ay isang mahaba at 
carpeted na pasilyo at iba pang nakahanay na pinto 
ang nakita niya. Saka lang niya napagtanto na isang 
hotel ang kanyang kinaroroonan.

Napakunot-noo ang dalaga. Bakit doon siya 
dinala ni Bret sa halip na sa bahay nito?

May kirot na sumagi sa kanyang puso ngunit 
pinaalis niya iyon. Of course, ayaw ng lalaki na 
makita ng mga katulong nito sa bahay na nag-uwi 
ito ng isang lasing na babae.

Pero ngayon madami na ang magbabago at 
napangiti siya sa isiping iyon.

Parang walang anuman na lumabas siya sa silid 
na iyon. Humuhuni pa siya ng love song habang sakay 
ng elevator. She was so happy.

Pasado alas doce na ng tanghali nang makarating 
siya sa bahay nila. At nabungaran niya sa sala ang 
luhaang ina, ang nakakunot-noong ama at nag-
aalalang pinsan.

“Saan ka ba nagpunta kagabi? Bigla ka na lang 
nawala sa paningin ko n’ung pauwi na tayo,” anang 
pinsan niya.
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“Nagpunta na kami sa police station pero ang 

sabi sa amin ay kailangan daw munang lumipas 
ang beinte cuatro oras bago ka ideklarang missing.” 
Niyakap siya ng ina.

Pakiramdam ni Eurie ay unti-unti siyang 
lumulubog sa kinatatayuan dahil sa sobrang guilt. 
Ni hindi man lang sumagi sa isipan niya na may mga 
taong nag-aalala sa kanya. Masyado siyang nagpadala 
sa kanyang kaligayahan.

“I’m sorry, Ma, Pa, Insan,” aniyang namumula.

“Saan ka ba kasi nagpunta? Ang sabi pa naman 
nitong si Magic ay lasing na lasing ka kagabi kaya 
nag-alala kami na baka napahamak ka na,” ang sabi 
naman ng kanyang ama. Kahit mahinahon ang boses 
at ekspresyon ng mukha nito ay alam na alam niyang 
galit ito.

“Sa isang kaibigan ho. Lasing na lasing na ho 
kasi ako para umuwi kaya sa bahay na lang nila ako 
nagpalipas ng gabi dahil malapit lang iyon sa lugar 
na pinuntahan namin ni Magic,” pagsisinungaling 
ni Eurie. “Akala ko nga ho ay kasunod ko lang siya. 
Matagal bago ko nalamang wala na pala siya. Mukha 
pa naman akong tanga na salita nang salita habang 
naglalakad, iyon naman pala’y wala akong kausap.” 
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Ang parteng iyon ay totoo. Naalala niya na 

nagtaka pa siya kagabi kung bakit siya pinagtitinginan 
ng mga nakakasalubong niya na para bang nababaliw 
na siya. Iyon pala ay wala na ang akala niyang kausap 
niya, mag-isa na lang pala siya!

Bahagyang bumungisngis si Magic. “Sumakay 
kasi ako ng taxi at ang buong akala ko ay kasunod 
kita.” Pero pinukol siya nito ng mapanuring tingin.

“Pareho kasi kayong lasing,” mahinahon pa ring 
saad ng kanyang ama pero pareho silang tinablan ng 
pinsan sa pasaring na iyon.

“Huwag na ninyong uulitin iyon, okay? Hindi 
namin kayo pinaghihigpitan dahil malalaki na kayo, 
kaya lang ay hindi magandang tingnan sa isang 
dalaga iyong lasing at nagpapagabi sa kalsada. Alam 
naman ninyo na wala nang ligtas na lugar sa panahon 
ngayon,” pangaral naman ng kanyang ina.

Parehong “Opo” lang ang naisagot nilang dalawa 
ni Magic sa mga sermon ng mga magulang niya.

“Kumain ka na ba? Baka hindi  ka pa 
nanananghalian,” untag ng kanyang ama. Kahit 
naman masama ang loob nito ng dahil sa kanyang 
ginawang hindi pag-uwi nang nakaraang gabi ay 
alam niyang mahal siya nito. She was blessed with 
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such loving parents.

“Busog ho ako, Pa,” muli niyang pagsisinungaling. 
Wala pang laman ang kanyang sikmura simula pa 
kagabi. But somehow she felt very uneasy and needed 
to get out of there. “ Magpapahinga na lang po muna 
ako sandali dahil may trabaho pa ho ako mamaya sa 
newsroom.” 

Pumayag ang kanyang mga magulang. When 
she turned to go to her room, lumapit sa kanya si 
Magic at bumulong, “You’re a lousy liar, Cuz! Halata 
sa mukha mo na nagsisinungaling ka.” Her eyes were 
teasing. “Madami kang dapat ikuwento sa akin, ha? 
But I’ll wait when you’re ready.”

Eurie was stunned. She forgot how transparent 
she was. Kung nahalata ni Magic na nagsisinungaling 
siya, alam niyang nahalata rin iyon ng kanyang mga 
magulang. She felt her cheeks flushed.

“Uuwi po muna ako, Tito, Tita,” narinig niyang 
paalam ni Magic sa kanyang mga magulang. Nakatira 
ito sa bahay na katapat lamang ng sa kanila. Tinapik 
pa siya nito sa balikat bago umalis. All she could do 
was nod.

After that, halos liparin ni Eurie ang patungo 
sa kanyang silid. Nang makapasok doon, ini-lock 
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niya ang pinto at napasandal sa dahon niyon. She 
was definitely glad to be back in her room. Kahit na 
nga para iyong dinaanan ng bagyo at nakaranas ng 
intensity seven na lindol.

With all those junk and unorderliness, she felt 
safe. This was her territory. Her turf. Her world. 
Malaya sa gulo ng mundo. Malayo sa mapanuring 
tingin ni Magic. Malayo sa guilt feeling sa harap 
ng kanyang mga magulang na malaki ang tiwala sa 
kanya. 

She felt safe in the comforts of her bedroom. She 
felt free to dream about Bret again and the passion 
that flared between them just hours ago.
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Hindi maipinta ang mukha ni Eurie habang parang 
tangang nakatitig lamang sa screen ng computer 
monitor sa harap niya. 

Ano naman ang isusulat niya? Hindi na niya na-
interview si Mayor Casimiro dahil na-late siya sa 
scheduled interview niya rito dahil napuyat siya 
kapapangarap kay Bret. Pagdating niya sa tanggapan 
nito ay nakaalis na raw ang pulitiko dahil may 
nakatakda itong lakad noong hapong iyon.

Kasalanan ni Eurie kung bakit hindi niya 
nakapanayam ang mayor na iyon, pero naiinis pa 
rin siya. Parang ngayon pa lang ay nai-imagine na 
niya kung paano manlalaki ang mga butas ng ilong 
ng kanyang Editor-in-Chief kapag nalaman nito na 
hindi niya nagawa ang ibinigay nitong beat.

She glanced at her watch. One o’clock in the 
morning. Ilang oras na lamang at kailangan nang 
iimprenta ang diyaryo nila para sa araw na iyon. 
Kailangan pagdating ng alas cinco ng madaling araw 
ay ready na ang mga kopya upang maipamudmod na 
sa mga news stands. Kailangan niyang magmadali. 

3
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Where’s the damn idea when you need it? she 

asked herself.

Her cellphone rang. It was Bret. Dagling nagbalik 
sa kanyang mga alaala ang mga naganap noong 
nakalipas na mga oras. Her cheeks grew hot. Mabilis 
niyang sinagot ang tawag. “Yes?” Did she sound 
overexcited?

“Still alive?” bati nito.

“I think I’m managing to hang in there,” sagot 
niyang nakangiti. God, he sounds good.

“I see. I still can’t help you there. So how about 
a lunch date?”

A lunch date? A real date? “Sure!”

“P’unta ka na lang dito sa bahay ha?”

“Ha?” she said, dumbfounded.

“Dito sa bahay.”

“Bakit?”

“I want you to meet my brother. Nandito na kasi 
siya,” sagot ng lalaki.

Biglang nilukuban ng nerbyos si Eurie. Seryoso na 
nga ba ang mga pangyayari at ngayon ay nakatakda 
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na siyang ipakilala ni Bret sa isa sa mga kapatid nito? 
And what’s next? Ipapakilala siya sa mother and the 
other brother? As what? Alangan namang ipakilala 
siya bilang best friend after what happened between 
them last night? Iniisip na kaya ng lalaki na kailangan 
na nilang…?

“Eurie? Still there?”

“Ha?” Bigla siyang natauhan.

“May problema ka ba? Baka busy ka at—”

“No, no!” Napalakas ang boses ni Eurie kaya 
napatingin sa kanya ang ilan niyang mga kasamahan 
sa trabaho. Apologetic siyang ngumiti sa mga ito. “I’m 
not busy. Sige, pupunta na lang ako diyan mamaya.”

“Okay,” said Bret. “I’ll expect you at eleven-thirty.”

“Where are you? Bakit gising ka pa?” naalala 
niyang itanong.

Gusto na niyang murahin ang sarili. May 
report siyang kailangang tapusin at hindi siya dapat 
nakikipagkuwentuhan. Still, hindi niya mapigilan 
ang sarili. Bret’s voice was like a cure to her tension.

“Kadarating ko lang dito sa bahay.”

Ilang minuto pa silang nagkuwentuhan.
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—————

Marahang bumaba ng taxi si Eurie matapos 
makapagbayad. Hindi kaila sa kanya ang pasadyang 
pagdapo ng kamay ng driver sa kamay niya 
nang iniabot niya ang pera rito. Nairita siya pero 
hindi nagpahalata. Kailangan i-maintain niya ang 
composure niya. 

And today, kailangang maging perfect example 
siya ng isang class na babae dahil ipakikilala siya ni 
Bret sa isa sa mga miyembro ng pamilya nito. Ito ang 
first step para unti-unti nang masanay ang pamilya 
ni Bret na balang araw ay magiging isang Arcilla rin 
siya.

Kaya naman kuntodo ang ayos ng dalaga ngayon. 
Nakasuot si Eurie ng baby blue cotton dress na 
tinernuhan niya ng sandals at bag na hiniram niya sa 
pinsang si Magic. She put on a touch of light makeup 
on her face and styled her hair with a simple ribbon. 
Simple pero maganda.

Humakbang siya palapit sa puting gate ng 
malaking bahay ni Bret. Hindi na niya pinansin ang 
pahabol pang sulyap na ipinukol ng taxi driver sa 
mga binti niyang nakahantad. Ngunit magkagayon 
man, naasiwa pa rin siya.
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Huminga muna siya nang malalim bago pinindot 

ang munting buton ng doorbell.

Habang hinihintay niya ang pagbubukas ng 
gate ay binubuo na niya sa kanyang imahinasyon 
kung anong klaseng kasal ang pinapangarap niyang 
maganap sa pagitan nila ni Bret.

Gusto niya ang garden wedding. Matagal na 
niyang pangarap ang mapalibutan ng napakaraming 
bulaklak. Mahilig siya sa mga halaman. Sayang nga 
lamang at hindi siya nabiyayaan ng green thumb 
kaya hanggang tingin lamang siya sa mga halamang 
nakatanim sa harap ng bahay nila at sa mga hardin 
ng kanilang mga kapitbahay.

Na-imagine ni Eurie ang sarili na marahang 
naglalakad sa aisle, ninanamnam ang bawat hakbang 
papalapit sa altar. Naisip din niyang maraming dadalo 
sa kasalang iyon: mga magulang niya, mga kaibigan, 
mga fans—kung mayroon man, mga kamag-anak 
na hindi niya alam kung saang lupalop ng Pilipinas 
matatagpuan, mga kaibigan ng kanyang groom, mga 
kasamahan sa trabaho at siyempre ang pamilya nito.

At si Bret, guwapung-guwapo at kay kisig na 
naghihintay sa kanyang paglapit. Ang isang kamay 
nito ay nakalahad at naghihintay na abutin niya upang 
sabay silang humarap sa paring siyang maggagawad 
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ng katuparan ng matagal na niyang pinapantasya 
tulog man siya o gising: ang maging asawa ni Bret 
Arcilla.

Iniisip ni Eurie kung hihilingin nito sa kanya na 
iwan na niya ang kanyang trabaho upang maasikaso 
niya nang mabuti ang pagiging isang misis. Lalong 
tumamis ang ngiti niya. Okay lang naman iyon, wala 
siyang hindi gagawin para sa binata.

“Ma’am?” 

Biglang nagbalik sa realidad ang utak ni Eurie 
nang maramdaman niya ang bahagyang pagtapik sa 
kanyang balikat. Iyon ang isa sa mga katulong ni Bret 
sa bahay na iyon. Kanina pa pala nito nabuksan ang 
gate at bahagya itong nagtaka sa pagiging tulala niya.

Bahagyang namula ang kanyang pisngi, 
naramdaman niya ang pag-iinit ng mga iyon. Mukha 
siguro siyang tanga kanina habang kung saan na 
nakaabot ang paglipad ng kanyang isip. Sumunod 
siya sa katulong papasok ng bahay na iyon.

“Maiwan ko po muna kayo para maihanda ko 
ang pagkain. Pababa na po si Sir,” sabi ng katulong 
sa kanya.

Ngumiti siya rito nang matamis bilang 
pasasalamat.
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Nang tumalikod na ang katulong upang tunguhin 

na ang kusina ay iniligid naman niya ang paningin 
sa kabuuan ng salas. Magaganda at mukhang 
mamahalin ang mga furniture. Kahit very inviting ang 
mukhang napakalambot na sofa ay hindi siya naupo. 
Nais niyang mabistahang mabuti ang magiging future 
house niya. Hinipo ni Eurie ang mga bagay-bagay 
na nagugustuhan ng kanyang mga mata. Halatang 
mamahalin ang lahat, naisip pa niya.

“It’s you!”

Napalingon siya sa boses na iyon. At isang kaaya-
ayang tanawin ang bumati sa kanyang mga mata. Si 
Bret na preskong tingnan sa suot na simpleng t-shirt 
at shorts. Basa pa ang buhok nito na parang hindi pa 
nasusuklay. Halatang bagong ligo.

Wow! sabi ng utak ni Eurie. Ang guwapo talaga 
ng lalaking mahal niya.

“H-hello,” kandautal siya. Ang poise, ang poise! 
bilin ng kanyang utak. ’Wag kang pahalatang patay 
na patay ka sa kanya! Ang laway mo, baka tumulo! 
“Maaga ba ako?” 

Hindi nito sinagot ang tanong niya. Bagkus ay 
lumapit ito sa kanya at sinipat nang mabuti ang ayos 
niya. Bahagya pang naningkit ang mga mata nito. 
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Kinabahan tuloy siya na baka hindi nito nagustuhan 
ang ayos niya. Magkagayon pa man ay wala itong 
sinabi. Tumingin ito sa mga mata niya. Walang 
makikitang anumang emosyon sa mga mata nito.

“Bumalik ako sa hotel, wala ka na roon,” sabi 
ng lalaki.

Bumilis naman ang tibok ng puso niya nang 
muling maalala ang naganap na iyon sa pagitan nila.

“Sorry. Naisip ko kasing baka nag-aalala na sa 
akin ang parents ko. Hindi kasi ako nakapagpaalam 
sa kanila na hindi ako makakauwi,”paliwanag 
niyang kabado pa rin. Hindi niya mawari kung bakit 
ganito ang pakiramdam niya. Sobrang kinakabahan 
siya ngayon sa harap ni Bret na hindi naman niya 
naramdaman noon. Was it because of what happened 
between them?

“So what are you doing here? Paano mo nalaman 
ang address na ito?” tanong ng lalaki.

Kumunot ang noo ni Eurie sa pagtataka. Bangag 
ba si Bret kaninang madaling araw noong tumawag 
sa kanya? Bakit hindi nito natandaan na ito mismo 
ang nag-invite sa kanya?

“Pinapunta mo ako dito. Ang s’abi mo ipapakilala 
mo sa akin ang—”
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“I see you’ve already met my brother!” Tinig 

iyon mula sa may kalahatian ng malaking hagdanan 
sa gawing kanan nila. Nilingon niya iyon at nanlaki 
ang mga mata niya sa nakita. Isang Bret na naka-
poloshirt at simpleng pants ang kasalukuyang pababa 
mula roon.

Gulat na nagpalipat-lipat ang tingin niya sa 
dalawang lalaki. Dalawa si Bret? Paano?

Hindi na nagawa pang sumagot ng kanyang utak 
sapagkat unti-unti nang nanlambot ang mga tuhod 
niya at dumilim ang kanyang paningin.

—————

Marahan siyang nagmulat ng mga mata. Iniligid 
ni Eurie ang paningin sa kabuuan ng silid na kanyang 
kinaroroonan. Simple, maganda, malinis. 

Malinis? Alam na niya agad na wala siya sa 
kanyang silid at hindi niya kama ang kasalukuyang 
hinihigaan niya ngayon. 

Nagsimulang gumana ang utak niya sa pagtatagpi 
ng mga alaala ng mga naganap sa kanya. Nagpunta 
siya sa bahay ni Bret, nagkita sila sa may salas at mula 
sa kung saan ay may isa pang Bret na dumating!

Bigla ang pagdating ng reyalisasyon sa kanya. 
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Ang kapatid na tinutukoy ni Bret na ipapakilala nito 
sa kanya ay kakambal nito!

Napabalikwas si Eurie ng bangon para lang 
pigilan ng mga kamay na iyon.

“Dahan-dahan lang, baka hindi ka pa okay,” 
sabi ni Bret na nakaupo pala sa isang silya sa gilid 
ng kama. 

Pinukol niya ito ng nagdududang tingin. Si Bret 
nga ba ito?

“Sino ka?” tanong niya dito.

“I’m Bret,” sagot nitong nakangiti, halata ang 
amusement sa mga mata. “Masyado ka sigurong na-
shock kaya hinimatay ka kanina.”

Nagdududa pa rin si Eurie. “Ikaw ang totoong 
Bret?”

“Yes,” sagot nito.

Lumingon-lingon siya sa paligid. “Eh, nasaan 
’yung clone mo?”

“Ako ba?” tanong naman ng lalaking papasok 
pa lamang ng silid na iyon. Ito iyong kausap niya sa 
salas kanina.

Pinagmasdan niya itong mabuti. Hindi pa rin 
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siya makapaniwala sa laki ng pagkakapareho ng 
hitsura ng dalawang lalaking nakaharap sa kanya 
ngayon. Ang mga mata, ilong, maninipis na mga 
labi—parehong-pareho talaga. Ang ayos lang ng 
buhok ang nagkaiba. Neat at palaging naka-gel ang 
buhok ni Bret samantalang ang lalaking kapapasok 
lamang sa silid na iyon ay may buhok na medyo may 
kahabaan at naka-brushed back. 

“Eurie, this is my brother, Bren. Bren, this is 
Eurielle Alvarez, my girlfriend,” pakilala ni Bret.

Halatang parehong nagulat sina Eurie at Bren 
sa sinabing iyon ng forensic anthropologist. Takang 
tumingin ang dalaga rito. Nakatingin din ito sa kanya 
na parang sinasabing, ‘Makisakay ka na lang, please?’

Nilingon niya muli ang lalaki sa may pintuan na 
ngayon ay kilala na niya bilang ‘Bren’. Kinabahan 
siya sa uri ng pagkakatingin nito sa kanya. Saglit 
lamang nagdilim ang ekspresyon sa mukha nito 
subalit nakakatakot pa rin. Parang hindi magandang 
galitin ito.

Bahagya itong ngumiti pero ang ngiti ay hindi 
umabot sa magaganda nitong mga mata. “So your 
name is Eurielle,” anito.

“’Eurie’ na lang,” turan niyang kinakabahan pa 
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rin. Parang may mangyayaring hindi maganda.

“And you’re twenty-three, right?” tanong nito.

“How did you know?” sabat naman ni Bret sa 
kapatid.

Nagkibit lang ng balikat ang winemaker. Si Eurie 
ay nanlaki ang mga mata nang mahiwatigan kung 
ano ang gustong tumbukin ng sinabing iyon ng lalaki. 
Ang naganap sa pagitan nila noong isang gabi! 

Kung ganoon, si Bren at hindi si Bret ang….

“Eurie, namumutla ka. Ang mabuti pa, mahiga 
ka muna ulit,” masuyong sabi sa kanya ni Bret.

Pakiramdam niya ay pabilis nang pabilis ang ikot 
ng paligid. Bumibilis din ang tibok ng kanyang puso 
pati na rin ang kanyang paghinga. “B-Bret,” aniya sa 
nanlalabong paningin.

“Yes, sweetheart?” tanong nito na patuloy pa rin 
ang pag-arte sa harap ng kapatid na magnobyo nga 
sila.

“Mamaya na tayo mag-usap ha?” Pinilit din 
niyang lambingan ang boses. “Diyan ka muna, 
hihimatayin lang uli ako sandali…” Iyon lang at muli 
na namang nawalan ng malay ang dalaga.


