
I Love You Anyway - Marion Grace

“Wow, girl! Congrats!”

Tiningnan lang ni Ruth ang kaibigan at 
kaopisinang si Des. “Congrats for what?”

“Asus! Para namang hindi mo pa alam. Kunsabagay, 
hindi ka nga pala mahilig sa mga usapan ng 
mga ordinaryong mamamayan sa gusaling ito ng 
Monochrome Productions.”

Sanay na siya sa mga patutsadang iyon ng 
kaibigan. Totoo kasi na hindi siya nagbibigay ng 
kahit katiting na pansin sa mga tsismis na paboritong 
pastime ng mga empleyado ng isa sa pinakamalaking 
production companies sa buong bansa. Aksaya lang 
iyon ng oras. Mayroon pang mas kapaki-pakinabang 
na bagay na puwedeng pagkaabalahan habang 
nagpapatunaw ng lunch or merienda o anumang oras 
na nagwawala ang mga anaconda sa tiyan ng mga 
kaopisina niya. Tulad na lamang ng pagtapos sa mga 
trabahong laging natetengga dahil inuuna ng mga ito 
ang pagtsitsismisan kaysa pagtatrabaho.

“Anyway, alam kong hindi ito tsismis kaya dapat 
lang na makinig ka, ineng,” patuloy ni Des. “Isa ka 
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raw sa mga napipisil na papalit sa posisyon ni Mr. 
Sandoval as marketing manager. Bongga ka na, ’Day! 
Apir tayo.”

Pinagbigyan niya ito saka muling ipinagpatuloy 
ang ginagawang report sa harap ng computer.

“Hoy, bakla! Talagang magiging marketing 
manager ka na? Ang landi mo!”

Dinampot niya ang paperweight at initsa-itsa 
iyon sa ere. “May reklamo ka ba?” 

“Siyempre wala. Anyway, you deserve that 
promotion. Sasama ako sa iyo na magprotesta kapag 
hindi ikaw ang naupo sa posisyon ng marketing 
manager.”

“I deserve that position. Period.”

“Isa pa iyan sa nagustuhan ko sa iyo, Ruth. 
Walang kasing-tapang ang apog mo.”

“Thank you.”

“Uy, kapag naroon ka na sa itaas, huwag mo 
akong kakalimutan, ha?”

“Sure. Paminsan-minsan eh, susulyapan pa rin 
kita.”

Eksaherado itong napasimangot. Nakangiti lang 
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niya itong tinapik-tapik sa balikat bilang pakonsuwelo.  

Wala siyang balak na patulan ang palakasan 
system sa kahit na anong kumpanyang nauna na 
niyang pinasukan. Hindi pa rin magbabago ang 
prinsipyo niyang iyon, masabihan man siya ng 
maramot at kung ano-ano pang mga negatibong 
bansag ng mga bitter na tao. Naniniwala kasi si Ruth 
na kung gusto ng isang tao na umangat sa buhay, 
gawin nito iyon sa tamang paraan—magbanat ito 
ng buto.

In fairness kay Des, masipag ito at maaasahan. 
May kadaldalan lang nang kaunti at kaingayan pero 
walang sinuman ang makapagrereklamo sa trabaho 
nito. Kaya nga iniisip na niyang kunin ito oras na 
maging effective ang promotion niya.

Iba na ang positive thinker.

“Siyanga pala, Ruth, libre ka naman mamayang 
uwian, hindi ba? Sumama ka sa gimmick namin 
mamaya.” Mukhang nakalimutan na nito ang pagda-
drama. “Masaya d’un. Maraming lalaki.”

She rolled her eyes. “Lalaki na naman. Ilang 
beses ko bang sasabihin sa iyong wala akong kainte-
interes sa mga ganyang bagay?”

“Pero hindi normal iyon! You’re a successful 
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single woman.  Maganda, matalino, at sexy. ’Tapos, 
wala kang boyfriend?”

“Parang gan’un na nga.”

“Listen to me, girl.” Pinuwersa siya nitong 
harapin ito. “Kailangan mo na talagang magka-
boyfriend. Para naman magkaroon na ng kulay ang 
buhay mo. Dahil sa totoo lang, you’re too bland. And 
as your loving, living and loyal friend, it is my duty 
to find you a partner.”

“Fine.”

“Talaga?” gulat na ani Des.

“No.” Muli niyang binalikan ang kanyang 
computer. “Kung hindi ka kuntento na magkaroon 
ng kaibigang walang kabuhay-buhay ang lovelife—”

“At sex life.”

“—mag-away na lang tayo.” 

“Ruth, you can’t be like that forever. Isipin mo, 
para saan ba at nagpapayaman ka? Hindi ba’t para 
sa kinabukasan mo? Ng mga magiging anak mo?”

“Hindi, ah. Para sa akin ang lahat ng kayamanan 
ko.”

“Geez, I can’t handle this.” Dinampot na lang 
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nito ang cellphone niya na biglang nag-ring. “Hello?” 
Kaagad itong impit na napasinghap bago tinakpan 
ang mouthpiece ng cellphone niya. “Ang guwapo ng 
boses! Parang tall, dark and handsome na balbasarado 
na mahilig manghalik!”

“Ha?” gulat na ani Ruth. Hindi pa nga siya 
naka-react sa ginawa nitong pagdampot na lang sa 
telepono niya.

Imbis na sagutin ay tumikhim ito sandali saka 
binalikan ang kausap. “Yes, hello. Sorry about that. 
Sino nga ulit ang hinahanap mo? Yes, ito nga ang 
numero ni Ruth Fronda. Sino sila?”

Kinuha na niya kay Des ang cellphone at tamang-
tamang paglapat niyon sa kanyang tainga ay narinig 
ang pangalan na sinabi nito. “Knight.  My name is 
Knight.”

Tama ang kaopisina. Ang guwapo nga ng boses 
ng nasa kabilang linya. ‘Tall, dark and handsome’ 
nga ang unang picture ng lalaki na pumasok sa isip 
niya nang marinig ang tinig na iyon. Nasira lang ang 
saglit niyang pagkawala sa sarili nang marinig ang 
sumunod nitong sinabi.

“Can I talk to Ruth Jean?”

Naiirita siya kapag tinatawag siya sa buo niyang 
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pangalan. “Ruth would be fine, thank you. Ano ang 
kailangan mo sa akin?”

“Hmm, ikaw na nga iyan. Glad to hear your voice 
again, Ruth Jean.”  

May himig ng katuwaan sa boses nito. Parang 
nakikini-kinita na niya ang ngiti ng lalaki at 
paglamlam ng mga mata. Weh! Ano ba itong pinag-
iiisip niya? The guy could be a stalker, a murderer or 
a rapist! Focus. She needed to focus.

“I don’t know any Night. And I don’t know any 
Day either.”

“Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko kung 
bakit hindi mo na ako maalala. Mga bata pa nga 
naman tayo nang huli tayong nagkita. At kasalanan 
ko rin iyon dahil hindi ko man lang naisip na 
makipag-communicate sa iyo sa loob ng mahabang 
taon na iyon.”

“What the hell are you talking about?” Wala na 
sigurong magawa ang mga tao ngayon kaya pati 
cellphone ginagamit para lang makapang-asar ng iba.  

Pero alam nito ang buo niyang pangalan…

“Anyway, nandito na ako sa bahay,” patuloy ng 
kausap. “Oo nga pala, baka puwedeng magpabili sa 
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iyo ng pagkain pag-uwi mo.  Salamat.”

Napatayo siya nang wala sa oras. “Ano’ng 
ginagawa mo sa bahay ko? Wala kang mananakaw 
diyan!”

Narinig niya itong tumawa. “Wala nga akong pera 
ngayon pero wala naman akong balak na gumawa ng 
masama. Makikitira lang ako sandali. Ang mabuti pa, 
mag-usap na lang tayo after work, okay? Mag-iingat 
ka, Ruth Jean.”

“Ruth Jean—” Naputol na ang linya bago pa man 
siya makapagtanong. “Jerk.”

“Sino iyon?” usisa ni Des.

“Wrong number,” paasik sa sagot niya.  

Tumayo na siya at basta na lang dinampot ang 
kanyang bag saka nagmamadaling lumabas ng 
opisina.

—————

Bukas ang gate ng bahay ni Ruth pagdating niya 
roon.  Pagpasok sa loob, bukas din ang main door. 
Kinuha niya ang baseball bat mula sa likuran ng sofa. 
Kanina habang nasa biyahe pauwi, nagpaulit-ulit sa 
utak niya ang mga sinabi ng lalaking nakausap sa 
cellphone. And then she remembered.
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Si Knight ay ang nakababatang kapatid ng 

bestfriend niyang si Meg. Schoolmate din niya ang 
Knight na iyon na madalas niyang nakikitang binu-
bully ng kung sino-sinong bata dahil isa itong dakilang 
lampa. Ang ate nito ang tagapagtanggol nito at dahil 
lagi silang magkasama ni Meg, napapasama rin tuloy 
siya sa pagliligtas sa kapatid nito. Malaking hassle 
iyon sa kanya nang mga panahong iyon dahil abala 
sila sa pag-aaral at mga extracurricular activities. 

Nasa ikalawang taon na sila noon sa high school 
nang mabalitaan niyang kinuha na ng mga lolo nito si 
Knight at dinala sa Cebu para roon na magpatuloy ng 
pag-aaral. Wala na rin siyang nabalitaan tungkol dito 
maliban na lang kapag naaalala ni Meg na ikuwento 
ito.

And now he was back. At mukhang gulo na 
naman ang hatid nito sa buhay niya. 

Nakarating si Ruth sa kusina sa paghahanap sa 
lintik na lalaki nang bumukas ang pinto ng banyo. 
Mula roon ay lumabas ang isang lalaki na naka-
sweat pants lang at pinupunasan pa ng tuwalya 
ang basang buhok. Mukhang katatapos lang nitong 
maligo. Her eyes roamed over his body—from his 
broad shoulders, sturdy-looking arms, wide expanse 
of chest and tapered waist. 
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Napalingon ito sa kanya.

“Ang kapal naman ng mukha ng Knight na iyon,” 
malakas niyang sambit. “Talagang nagdala pa ng 
excess baggage.” Hinigpitan niya ang pagkakahawak 
sa bat. “Where’s that idiot?”

“Who?” litong untag ng estranghero.

“That idiot who brought you here, si Knight 
Hontiveros.”

“That idiot is right in front of you.”

“What!” Ramdam niyang nanlaki ang mga mata 
niya.

Isinampay nito ang tuwalya sa balikat saka 
naglakad palapit sa kanya. Tumayo ito sa harapan 
ni Ruth at doon lang niya pinagtuunan ng pansin 
ang kabuuan ng hitsura nito... kung hitsura pa 
ngang matatawag ang anyo nitong may balbas, 
bigote, may kahabaang buhok na tila wala sa ayos 
ang pagkakagupit. Kung hindi lang sa malinis 
naman nitong pangangatawan, masasabi na niyang 
kumpol lang ito ng buhok na tinubuan ng pagkatao. 
Nevertheless, he was hot.

Damn it. ’Must get back on track again…

“And who the hell are you?” he demanded. The 
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nerve. “Where’s Ruth Jean?”

“Huwag mo sabi akong tatawaging Ruth Jean!” 
He smelled good, too. “At puwede bang magbihis ka 
naman? Naiiskandalo ang utak ko sa iyo!”

Saglit itong natahimik na tila ba tinitimbang ang 
mga sinabi niya. “Ikaw si Ruth Jean? Pero imposible 
iyon. Pangit ‘yun n’ung mga bata pa kami. Mataba 
pa. Ikaw, maganda at sexy. Kung may pagkakapareho 
man kayo, siguro iyon ang pagiging mabango ninyong 
dalawa.”

“Wala na bang karapatang gumanda ang isang 
ugly duckling?” Mabuti na lang bumawi ito sa mga 
huling sinabi dahil kung hindi, ang baseball bat niya 
ang huling bagay na makikita nito bago ito mawalan 
ng ulirat.

“Ruth Jean’s not an ugly duckling. She’s the anti-
Christ in the making when we were young.”

“And you’re really starting to annoy me.” 
Tinalikuran na niya ang lalaki bago pa ito tuluyang 
samain sa kanya. “Magbihis ka at saka tayo mag-usap 
nang maayos.”

“Kung gan’un magbihis ka na rin. You look too 
uptight in your clothes.” Kinuha nito ang t-shirt na 
nakasampay sa likod ng isang silya. “Nakakahinga 
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ka pa ba nang maayos niyan?”

“Huwag mong pakialaman ang damit ko.”  

“Hmm.” Isinuot na nito ang t-shirt.  “Oo nga pala, 
nasaan si Ruth Jean?”

Ang kulit!

Pinigilan niyang sapakin ito. “Hindi ba’t pangit at 
mataba si Ruth Jean? Bakit mo pa siya hinahanap?”

“Because I’ve missed her,” simpleng sagot ng 
kausap. “Ang tagal na naming hindi nagkita. Gusto 
ko sanang yakapin ang pangit at matabang iyon.”

Ano bang tao ito? Pagkatapos manglait, magpapa-
cute naman ngayon. Dapat na siguro niya itong 
ipatapon pabalik sa kung saan mang kuweba 
ito nanggaling at nang hindi na siya mahawa sa 
kabaliwan nito.

“Wala na ang ugly fat girl na hinahanap mo. 
Ako na ngayon iyon. At kung puwede lang sana ay 
tigilan mo na iyang pagtawag mo ng ‘Ruth Jean’ sa 
akin. Nakakairita ka na, eh.” Inilapag niya sa mesa 
ang baseball bat. “You’re Knight and I’m Ruth. Let’s 
settle with that.”

“Hmm… ikaw talaga si Ruth Jean?”
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“Isa,” banta na niya rito. Nagkibit lang si Knight 

ng balikat habang patuloy siyang pinagmamasdan. 
“So, what’s your business here? Pakisabi lang at nang 
makaalis ka na rin agad. Ayoko kasi ng may istorbo 
sa pananahimik ko rito.”

“Dito na muna ako titira.”

Parang nahilo si Ruth sa narinig. “Ano ’ka mo?”

“I said I’ll be staying here for the time being. 
Tutal, hindi mo pa ’tapos bayaran itong bahay kaya, 
basically, hindi mo pa ito pag-aari talaga. In short, 
nasa pangalan pa rin ng pamilya namin ang bahay 
at may karapatan pa rin akong tumira rito.”

“At sino naman ang nagsabi sa iyo na papayag 
ako?” Tinaasan niya ito ng isang kilay.

“Well, gusto mo bang kausapin ang lawyer ko? 
I must warn you, though. Maintin ang ulo ng isang 
iyon.”

Ayaw man niyang tanggapin, may tama ang sira 
ulong ito. Technically, he still had the rights to the 
house. At kasalanan niya iyon. 

Siya kasi mismo ang nag-suggest kay Meg na 
hangga’t hindi pa niya nababayaran nang buo ang 
bahay ay huwag na muna nitong ibigay ang titulo 
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sa kanya. Kaya wala siyang maipagmamalaki kay 
Knight. Malamang may spare key din ito ng bahay 
kaya malayang nakapasok.

“Okay. Fine.” Malalim siyang napabuntung-
hininga. “You can stay. Pero dahil binabayaran ko na 
ang bahay na ito, ako ang mag-se-set ng rules dito.”

“Suit yourself.”

“Una, hindi ka puwedeng rumampa sa loob ng 
bahay nang walang suot na damit. Pangalawa, ako 
ang unang gagamit ng banyo rito sa umaga. Pangatlo, 
kanya-kanya tayo ng buhay. Walang pakialaman dahil 
sa lahat ng ayoko ay iyong pinakikialaman ako sa mga 
bagay na walang kinalaman sa ibang tao. Pang-apat, 
ikaw ang bahala sa pagkain mo—”

“Pero hindi ako marunong magluto,” apila ng 
lalaki.

“Problema mo na iyan. Bawal ka ring magdala ng 
babae rito. Bawal mag-ingay, bawal magkalat, bawal 
ang lahat ng hindi ko magugustuhan.”

“Hindi ko alam ang lahat ng hindi mo 
magugustuhan.”

“Malalaman mong hindi ko nagugustuhan ang 
isang bagay kapag wala ka nang malay.” Tinapik ni 
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Ruth ang baseball bat sa mesa, pagkatapos ay inilapag 
ang dalang naka-paperbag na pagkain. “Welcome.”

Iniwan na niya ito para makapagpahinga. Baka 
kasi isang masamang panaginip lang ang lahat ng ito 
at paggising niya ay maglalaho na sa paningin niya 
ang lalaking balbasarado.

“Ruth Jean.”

Asar na talaga siya nang lingunin si Knight. 
“Sinabi nang huwag mo akong tatawaging ‘Ruth 
Jean’!”

“Pangalan mo naman iyon.”

“Kahit na! Ruth! Ruth lang ang gusto kong 
pangalan!”

“I like Ruth Jean.”

“Hay naku! Nakaka-stress ka talaga!”

“Teka—”

“Bakit na naman?!” bulyaw niya.

“Wala kasi akong trabaho ngayon. Puwede bang 
mag-apply na houseboy mo?”

“What!”

“Okay nang suweldo sa akin ang pagkain. Wala 
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kang dapat na alalahanin dahil alam ko ang lahat ng 
household chores na ginawa ng Diyos para sa mga 
tao, liban na lang sa pagluluto. Wala talaga akong 
talent d’un.”

Kumikirot na ang ulo ng dalaga. Ganito ang 
nararamdaman niya kapag sunud-sunod ang mga 
hindi inaasahang pangyayari sa kanyang trabaho. 
Sa trabaho iyon, hindi sa pribado niyang buhay. 
Ang Knight na ito, his mere presence was already a 
nuisance to her.

Pero dahil may personal issue siya laban sa mga 
walang trabaho, tinanggap na rin niya ang alok nito 
para matahimik ito.

“Ruth Jean....”

“Kumain ka na lang diyan, Knight.” She left 
him and walked toward her room with a throbbing 
headache. “At hayaan mo nang manahimik ang isip 
ko, please lang.”

“Gusto ko lang magpasalamat.” Nagulat pa 
siya nang maramdaman ang pagdampi ng halik sa 
kanyang pisngi. “Salamat.”

Shocked ang bangs ni Ruth. Kaya siguro 
hindi rin siya agad nakapag-react. Idagdag pa 
ang napakagandang ngiti nito sa kanya nang mga 
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sandaling iyon.

“Good night! Sleep tight.” Binalikan na nito ang 
pagkain sa mesa. “And it was really nice seeing you 
again, Ruth Jean.”



I Love You Anyway - Marion Grace

Pupungas-pungas pa si Ruth nang magtungo sa 
kusina. Maaga pa kung tutuusin para sa mga tulad 
niyang madaling araw na nakatulog. Pero talagang 
nasa dugo na yata niya ang magising nang ganoon 
kaaga, holiday man o regular day.  

Napakunot-noo pa siya nang makita ang mug sa 
ibabaw ng kitchen table. She picked it up. “Uminom 
ba ako ng kape bago matulog?” tanong niya sa sarili.

“No. That’s mine.”

Muntik na siyang mapasigaw sa gulat nang 
marinig ang nagsalitang iyon. Ngunit mas lalo yata 
siyang mawawalan ng ulirat nang makita kung sino 
ang nagsalita.

Knight. That guy who just barged into her house 
last night was standing by the kitchen door. Wala na 
naman itong suot na pang-itaas. He looked so hot that 
she felt like running her fingers on those well-toned 
muscles—

“Bakit nakaburles ka na naman? Hindi ba sinabi 
ko na sa iyo kagabi na magdamit ka? At bakit mo 
ginamit ang mug ko?”
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“Sorry na po. Naglilinis ako ng kotse mo at 

medyo mainit kaya nagburles na muna ako, as you 
called it. And about that mug, wala akong ibang mug 
o baso na makita sa kusina mo.” Saglit itong nag-
isip habang nagpupunas ng kamay sa hawak nitong 
basahan. “Don’t you bring guests here? I mean, ito 
lang ang bahay na nakita kong isang set lang ang 
plato, mangkok, kutsara at tinidor, pati baso.”

“Obviously, I don’t entertain anyone here.”  

“Hindi maganda sa kalusugan ang hindi nag-
iimbita ng kahit sino sa bahay. Ayokong isipin na wala 
kang kaibigan. Pero sa tingin ko, mali ako.”

Wala na talagang pag-asa ang manhid na ito. 
“Mali ka naman talaga. May mga kaibigan ako, hindi 
ko lang sila dinadala rito dahil ayoko. I value my 
privacy.”

“Kung gan’un, ako ang una mong bisita rito?” 
untag nito.

“No.”

“Ow?” Nakakatawa ang pagtaas ng mga kilay 
ni Knight. Ang sarap batuhin ng mug dahil imbis na 
nagtatanong ay tila nang-aakit pa ang damuho.

“Hindi ako kasing manyakis mo. At puwede bang 
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huwag kang haharap sa akin nang nakaburles? Ang 
aga mong pinapainit ang ulo ko.”

“Ah.” Nakakaloko ang ngiti ng binata nang 
lumapit sa kanya. The guy even had the nerve to 
wink at her as he took the mug from her. 

Dear Lord! Walang silbi ang balbas, bigote at 
magulong buhok para mawala o mabawasan man 
lang ang sex appeal ng walanghiya.

“Hoy.”

“Hmm?”

“Mug ko pa rin iyan.” Lumipad sa kisame ang 
tingin ni Ruth nang muli itong ngumiti. “’Yung gulong 
ng sasakyan ko, nalinis mo na ba?”

“Kailangan ba? Marurumihan din naman uli 
iyon.”

“Kahit na. Gusto ko ng makintab na gulong. 
’Yung masisilaw kahit mga ligaw na kaluluwang 
madadaanan ko, okay? Sige na. Bumalik ka na sa 
garahe. Galingan mo ang paglilinis.”

Hindi na niya ito tinapunan pa kahit isang sulyap 
nang bumaling siya sa gas stove. Bahala nang magka-
stiff neck siya pero hinding-hindi na siya lilingon 
man lang sa katawan na iyon hangga’t hindi iyon 
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nababalot ng damit. 

Hindi na nga siya pinatulog nang maayos ng 
mga pangitain ng halik nito kagabi, heto naman 
siya ngayon—parang nananaginip ng gising. Hindi 
yata tama na hayaan itong tumira roon. Palayasin na 
kaya niya ito? Kaya lang baka lalong magmukhang 
gusgusin ang damuho. Kahit hindi siya sigurado 
kung mapagkakamalan ngang walang kinabukasan 
na palaboy ang isang ito. With his built and looks, 
mas mukha itong endorser ng greasing oil ng isang 
sikat na sasakyan.

Ruth Jean Fronda, naglalamyerda na naman sa 
kamunduhan ang utak mo.

“Okay.” Napapiksi pa siya nang marinig ang boses 
ni Knight.  “Hey, I want some fried rice, bacon and 
egg for breakfast.”

Pinaywangan niya ito. “Ano’ng palagay mo sa 
akin? Kawali? Magluto kang mag-isa.”

“Nasabi ko na sa iyo kagabi, hindi ba? I don’t 
know how to cook.”

“At nasabi ko na rin sa iyo kagabi, hindi ba? 
Problema mo na iyon.”

Nagsawa na si Ruth sa katititig sa gas stove na 



I Love You Anyway - Marion Grace
pansamantala niyang nakalimutan kung ano ang silbi 
sa kanyang bahay, kaya nagmartsa na siya sa banyo 
para maghilamos at nang mahimasmasan na ang 
inaagiw niyang utak.  

“Ruth, magtino ka,” pangaral niya sa sariling 
repleksyon sa salamin. “At por favor, hindi lang siya 
ang lalaking may magandang katawan sa mundo. 
Maraming ganyan sa kompanya ninyo—models, 
actors, executives, mga simpleng guwapo at mga 
feeling guwapo. Kaya puwede bang tumigil ka na 
sa pag-akto na parang ngayon ka lang nakakita ng 
lalaki sa buong buhay mo? Tantanan mo na iyang 
kapraningan mo.”

Nakahinga siya nang maluwag matapos sermunan 
at pandilatan ang sarili sa salamin. Saka niya narinig 
ang malakas na ingay na iyon na nagmumula sa 
kusina. Agad siyang lumabas ng banyo.

“What in the world…?” Nasaan na ang kusina 
niya? Dumpsite na kasi itong nakikita niya ngayon 
sa kanyang harapan. “Ano’ng nangyari dito?”

Mula sa kitchen counter ay nakita niyang lumitaw 
ang isang mabuhok na mukha.

“Ah, hi!” Nakangiti pa itong kakamot-kamot ng 
ulo nang tumayo, hawak ang isang kaserola at tabo. 
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Awa ng Diyos, may suot na itong t-shirt. “Kasalanan 
ko ang nangyari. Susubukan ko sanang magprito para 
sa breakfast—”

“Sa pamamagitan ng kaserola at tabo?”

“Well, I did tell you that I dont know how to cook 
so…” Itinaas nito ang mga hawak. “Sorry. Nagugutom 
na kasi ako. I can’t function without breakfast, kaya 
kung sasabihin mo sa akin kung ano ang gagawin, 
ako na ang bahala.”

“At hayaang magmukhang sinapian itong kusina 
ko?” Kinuha niya kay Knight ang mga hawak nito.

“Kung kailangan mo ng tulong—”

“No!”

“Okay.” He held up his hands in surrender. “No 
need to bite me.”

“And don’t touch anything!”

“Yes, ma’am.”

Mabilis niyang ibinalik sa lalagyan ang nagkalat 
na mga kitchen utensils. Pagkatapos, naglabas si Ruth 
ng mga maaaring iluto para sa agahan. Dapat siguro 
siyang maglabas ng Memorandum of Agreement na 
hinding-hindi na ito makakahawak ng kahit na anong 
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klase ng gamit sa kusina. Kung hindi ay tuluyan na 
siyang masisiraan ng bait.

“It’s good that you turned out to be a pretty and 
sexy.”

Muntik na niyang mabitawan ang siyanse na 
ginagamit sa pagpiprito nang marinig ang boses ni 
Knight. Huh? He’s still there?

“Nabanggit ni Ate Meg na marketing assistant 
ka na raw ngayon sa isang malaking kompanya. Ang 
galing, ah. Kunsabagay, hindi na ako magtataka d’un 
kasi Math genius ka n’ung high school.”

Saglit niyang nakalimutan na plano na niya itong 
iprito. “Paano mong nalaman na Math genius ako sa 
klase ko?”

“Tinanong ko kasi si Ate dati kung ano ang 
favorite subject mo. Sinabi niya, Math daw dahil doon 
ka magaling talaga. Panghimagas mo lang daw ang 
pinakamahirap na Mathematical problem noon.”

“Hmm…” She had a satisfied smile on her 
lips. Totoo naman talaga na Math genius nga siya. 
Binalikan na niya ang pagluluto. “Nagkataon lang na 
hilig ko ang numbers.”

“Kaya nga hanga ako sa iyo. Ako kasi, makakita 
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lang ng numero, nahihilo na. I remember back in 
high school, dumudugo utak ko tuwing may quiz sa 
Math subject namin. And then there was the Math 
long test. Hindi pa kasama riyan ang periodical tests.”

“Kung nahirapan ka pala dati, bakit hindi ka 
nagpaturo sa akin?”

“I was scared of you.”

“Scared?” kunot-noong ulit ng dalaga.

“Tuwing nakikita mo ako noon, parang gusto mo 
akong lapain.”

“Talaga? Nahalata mo pala iyon?” 

“Ruth Jean, you’re so mean.”

Hinarap niya si Knight at iwinasiwas sa harap 
nito ang siyanse. “Sinabi nang huwag mo akong 
tatawaging ‘Ruth Jean’!”

“Bakit? Maganda naman ang Ruth Jean. Bagay 
sa iyo.”

“’Tse! Tigilan mo ako sa pambobola mo kung 
ayaw mong ikaw ang gawin kong bola-bola at iprito.”

“Masarap ba iyon?”  Itinaas ng lalaki ang mga 
kamay bago pa siya makahirit. “Kidding, kidding. 
Hay… masyado ka talagang high blood sa akin. Luto 
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na ba iyan?”

Isinalin na niya ang mga nalutong ulam at 
naghain sa mesa. 

“Bilisan mong kumain. Kailangan, pagkatapos 
kong maligo, tapos ka na rin diyan. Ayoko ng nale-
late sa trabaho.”

“Hindi ka kakain?” gulat na tanong nito.

“I don’t eat breakfast.” Itinuro niya ang mga 
pagkain. “Ubusin mo lahat iyan.”

Bumalik siya sa kanyang silid upang kumuha 
ng mga gagamitin sa paliligo habang nasa isip pa 
rin ang mokong na boarder. Nahalata pala nito ang 
hindi magandang tingin niya rito noong mga bata pa 
sila. Kunsabagay, hindi niya iyon itinatago sa tuwing 
makikita niya ito noon. Asar nga naman kasi siya 
talaga sa pagiging lampa nito. But then, nalaman din 
ni Ruth na kahit kailan, sa kabila ng mga masasamang 
ipinakita niya rito, hindi nagalit sa kanya si Knight.  

In fact, mukhang nagka-crush pa nga yata ito sa 
kanya noon.

“Weh,” pang-aasar ng dalaga sa sarili. “Feeling.”

—————
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“Here.”

Isang maliit na paperbag ang isinalubong kay 
Ruth ni Knight pagdating niya sa garahe.  

“Ano iyan?” tanong niya.

“Baon mo. Para may makakain ka agad kapag 
nagutom ka.”

“Pakakainin mo ako ng tira-tira mo?” Tinapik 
lang niya iyon saka pumasok na ng kotse. “Bilisan 
mo at mali-late na ako.”

Pumuwesto na ito sa driver seat. Ngunit imbis 
na buhayin na ang makina ng sasakyan ay maingat 
nitong inilabas ang maliit na Tupperware at binuksan 
iyon bago ipinatong sa ibabaw ng dashboard. Agad 
nabalot ng amoy ng pinaghalu-halong pritong itlog, 
bacon ang loob ng kotse. 

“What the heck are you doing?”

“Ginugutom ka.” Nakangisi siya nitong nilingon. 
“Nagugutom ka na ba?”

“Gusto mong sabunutan kita? Takpan mo iyan,” 
asik niya sa katabi.

“Ruth Jean, you need to eat something.”

“Kapag hindi mo pa iyan inalis sa harap ko, hindi 
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na kita ipagluluto kahit kailan. Bahala kang mamatay 
sa gutom.”

Mabilis naman nitong tinakpan ang plastic 
container. Gayunpaman, hindi nito itinapon iyon. 
Mukhang balak nitong lantakan ang mga iyon kapag 
wala na siya.  

He then started the engine. “Sabi ni Ate Meg, 
gusto mo raw maging marketing manager. Totoo ba 
iyon?”

“Oo.” She checked her schedule on her iPhone. 
Naroon ang lahat ng mga kailangan niyang gawin 
para hindi na siya mangangapa pa kapag nasa opisina 
na. “I know I deserve that position.”

“Naniniwala rin ako. But you know, kung hindi 
ka kakain nang tama, baka magkasakit ka. At kapag 
nagkasakit ka, baka hindi mo na magawa nang 
maayos ang trabaho mo at hindi mo na rin makuha 
ang position na iyon.”

“Huwag kang panira sa magandang vibes ko, 
Knight.”

“Ang gusto ko lang namang sabihin, hindi 
magiging maganda sa record mo kapag nagkasakit 
ka at nalaman iyon ng big boss mo. Baka isipin niya 
na wala kang kakayahang hawakan ang magiging 
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posisyon mo dahil nagkasakit ka.”

Natigilan si Ruth. Malalaman ng boss niya na may 
sakit siya at mawawalan ito ng tiwala sa kakayahan 
niya? No way! She looked up and saw him brushing 
his hair away from his face. Nagkasalubong ang tingin 
nila sa rearview mirror.

He has the most beautiful eyes.

“Nakasanayan ko nang hindi kumain ng agahan,” 
aniya nang ibaling sa ibang direksyon ang kanyang 
pansin. “I’ve been doing that for years. Wala akong 
nagiging problema sa kalusugan ko.”

“Saka mo lang mararamdaman iyon, kapag 
tumanda ka na.”

“Bata pa ako.” 

“You should still eat something every morning.” 
Muli nitong sinuklay ng mga daliri ang buhok.

“I said I’m fine. Hay, naiirita na ako sa iyo. 
Magpagupit ka nga at magpaahit ng balbas. Puro 
buhok na lang ang nakikita ko sa iyo. Mukha ka nang 
tsonggo.”

“Magpapagupit ako kung kakain ka ng breakfast.”

Umirap si Ruth. “Don’t bargain with me. 
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Magpagupit ka.”

“Pero asset ko ang bigote at balbas kong ito.”

Muntik na siyang sumang-ayon dito. Mabuti na 
lang at napigilan niya ang dila.  

“I don’t care. Ayoko nang may kasamang 
mukhang wild animal sa bahay.”

“Okay. Ang kaso, wala akong pampagupit. 
Unless, bibigyan mo ako ng suweldo.”

“Wala kang pera?” Naka-reflect malamang sa 
mukha niya ang gulat.

“Wala, eh. Kaya nga nakikitira lang ako sa iyo, 
di ba?”

Yikes! What a bum. 

Puro lang pala ito mukha. Pero… bakit parang 
hindi naman ito mukhang walang pera?

“Saan ka ba nanggaling? Ano’ng ginawa mo at 
wala kang kapera-pera?”

“Sa France.”

“France?” Doon lang niya ito binalingan. “Ano’ng 
ginawa mo roon?”

“I’m a sculptor. ’Yun nga lang, wala akong ganang 
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magtrabaho kaya naubusan ako ng pera. Wala kasing 
pumapasok na ideya sa utak ko kaya hindi rin ako 
makapagtrabaho.”

“So you’re an artist. No wonder you’re poor.”

“Artists have pure hearts,” pagtatanggol ni 
Knight. “They don’t conform to the whims of others 
and do exactly what their hearts desire.”

“Yeah, yeah, ikaw na ang starving artist with 
a pure heart.” Iiling-iling na lang niyang ibinalik 
sa kanyang bag ang iPhone at kinuha ang kanyang 
wallet. “Mabuti na lang pala at wala ako ni katiting 
na artistic bone sa katawan.”

“No wonder you’re still single,” kutya nito.

“And I’m loving it to the fullest.”

“Hindi ka mabibigyan ng anak ng pera.”

“Pustahan tayo, gusto mo?”

“All right.” Suko na ito. “You win.”  

Ibinigay niya sa lalaki ang pera. “Get a haircut 
and then shave your face, please.”

“Oh, thank you.” Kinuha na rin nito ang bills na 
inaabot niya. “Pakibawas na lang ito sa suweldo ko.”
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“Libre ko na iyan. Just…” Iminuwestra ni Ruth 

ang may kahabaan nitong buhok. “Shave it all.” 

“Okay.”

Sa kabila ng kakaiba nitong mga paniniwala, 
madali naman pala itong kausap. Akala niya ay 
gaya rin ito ng mga lalaking nakilala na niya noon 
na walang ibang inatupag kundi purihin ang sarili. 
Knight, despite his hairy appearance, was quite an 
admirable guy. He was actually humble and nice.  

Ipinilig ni Ruth ang ulo. Ano na naman ang 
pinatutunguhan ng utak niyang ito? Tsk. Baka sa 
susunod, kung saan na makarating ang mga simpleng 
papuri niyang iyon. Kailangan niyang mag-ingat.

“We’re here,” anunsyo ng katabi.

Mabilis siyang lumabas ng sasakyan at 
nagmamadaling pumasok ng gusali. Mali-late na siya.

“Ruth Jean!”  

Bahagya pa siyang natalisod nang marinig ang 
pagtawag ni Knight. Matalim ang tingin na nilingon 
niya ito. Kumaway ito saka nginitian siya nang ubod 
tamis bago nag-drive paalis ng opisina nila.

“Sira-ulo talaga.”
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Nakahinga na nang maluwag si Ruth. Natapos din 
sa wakas ang meeting at nai-present din niya ang 
kanyang projects na kinatuwaan ng mga big bosses 
nila. Mas confident na siya ngayon na makukuha na 
nga niya ang managerial position kapag nag-resign 
na ang kasalukuyan nilang manager.

“Miss Fronda, would you like to join us for 
lunch?” pag-imbita ni Mr. Salvador, ang assistant vice 
president ng kompanya nila.

Sosyal!

“That is, kung wala kang nauna nang lunch date 
ngayon.”

“Libre ako ngayon, Sir. Walang istorbong ka-
date.” Naglalakad na sila noon patungong lobby.

“Hindi ko alam kung matutuwa ako o 
manghihinayang na marinig iyan, Miss Fronda. A 
pretty woman like you should always go out on 
dates.”

“I’ll keep that in mind, Sir.”

Tumawa lang ito. “You should enjoy life more, Miss 
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Fronda. Hindi lang trabaho ang makakapagpasaya sa 
tao.”

“Yes, Sir.”

“And you shouldn’t agree with me everytime.”

“Pero gusto ko naman ang sinabi ninyo, Sir, kaya 
ako nag-a-agree.”

“Kunsabagay. Miss Fronda, may boyfriend ka na 
ba?”

“Ho? Eh...” Liligawan pa yata siya ng matandang 
ito.  

“Sa tingin ko kasi, parang mas effective ang isang 
tao na may minamahal na. Iba nga naman ang laging 
inspired, hindi ba?”

“Yes, Sir,” mabilis niyang sagot. “May boyfriend 
na ho ako.”

Sa ngalan ng trabaho, lahat mayroon si Ruth. 
Anyway, hindi naman nito kailangang malaman kung 
totoo ang sinabi niya o hindi.  Magpapalusot na lang 
siya kapag nagkagipitan. 

Pagdating nila sa lobby ay napansin niya ang 
tila munting kaguluhan sa reception area. Pati mga 
executives nila ay napatingin sa direksyon ng mga ito.
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“Anong kaguluhan iyan? Oras pa ng trabaho, ah.”

“Ipa-disperse na nga iyan sa mga guards.”

Ano nga ba naman kasi ang pinagkakaguluhan 
ng mga empleyado roon at hindi man lang napansin 
ang pagdating ng mga big bosses ng kompanya?

“Ruth Jean!”

Ruth... Jean? What the…?

Kitang-kita niya nang mula sa umpukan ng 
mga empleyado ay kumaway si Knight. Ito ang 
pinagkakaguluhan ng mga babae roon? At bakit 
hindi pa rin ito nagpapagupit at nagpapaahit? At 
mukhang lalapit pa ito sa kanya. Damn! Asar ang mga 
executives nila sa kaguluhang iyon. Ano na lang ang 
sasabihin ng mga ito kapag nalaman na kilala niya ang 
may kagagawan ng lahat ng iyon? Kaya lihim niyang 
pinandilatan si Knight na huwag itong makalapit-
lapit sa kanya kung ayaw nitong masamain. Nakuha 
nito ang ipinahihiwatig niya. Ngumiti lang binata 
at simpleng kumaway saka muling binalingan ang 
dalawang receptionist na naiwan matapos kusang 
mag-disperse ang mga empleyado nang makita nga 
ang kanilang mga bosses. 

Nang mapadaan sila sa tapat nito patungong 
pinto ay pasimple niya itong sinulyapan. Simpleng 
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nakasampay ang isang braso nito sa counter ng 
reception area at nakangiting nakamasid lang sa 
pagdaan niya. Ewan ni Ruth kung bakit hindi niya 
nagawang mag-iwas ng tingin. Ang ganda kasi ng 
ngiti ng mokong nang mga sandaling iyon; parang 
nang-aasar na nang-aakit. Nangingislap ang mga ito 
na tila ba may kung anong kalokohang ipinahihiwatig 
sa kanya. She noticed, as days went by, that his beard, 
moustache and long messy hair were not that bad. 
His scruffy appearance somehow suited him. In fact, 
it even made him looked... sexier.

Darn it. Here I go again.

Nakita niya ang pamilyar na paperbag na 
pinaglagyan nito ng baon sana niya. Kumain na kaya 
ito? Siguro naman. Tanghali na kaya. Pero hindi pa 
rin siya nakatiis. Tutal nasa hulihan siya ng grupo 
nila, nilingon niya ito para senyasan sana kung 
kumain na ito. Ngunit nakikipag-usap na uli ito sa 
mga receptionists doon. Napasimangot si Ruth nang 
wala sa oras. Sayang ang effort na lingunin pa ito eh, 
masaya naman pala ito sa mga babae nito. 

He saw her, though. He started running after her. 
Buong pandidilat niya itong sinenyasan na huwag 
siyang susundan. Pero wala na yata itong narinig 
dahil tuluy-tuloy itong lumapit sa kanya saka siya 
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basta na lang hinawakan sa braso.

“Ano ba?” angil niya rito.  

Imbis na sumagot ay inginuso lang nito ang kung 
ano sa unahan niya. Laking gulat niya nang muntik 
nang humalik ang nguso niya sa malamig na glass 
door.

“You should look where you’re going,” pabulong 
nitong sabi saka binuksan ang pinto para sa kanya. 
“May utang ka sa akin, ha? ’Yung pampagupit ko, 
pinambili ko ng lunch mo. Pero mukhang hindi mo 
na naman kakainin ito dahil kasama mo mga boss 
mo. Sige, sa bahay na lang tayo magkuwentuhan. 
Ingat ka.”

Hindi na nakapagsalita pa si Ruth dahil nawalan 
na siya ng pagkakataon. Nasa labas na kasi siya ng 
gusali nang tila mahimasmasan siya.  

That Knight Effect again, huh.

“You know that terrorist-looking guy?”

Muntik na niyang masapak ang nagsalita. Mabuti 
na lang at nilingon niya iyon at nakilalang si Mr. 
Salvador iyon. Gayunpaman, hindi na maganda ang 
mood niya.

“Yes, Sir. That terrorist-looking guy is my driver. 
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Sorry about that.”

“Hmm.” Muli nitong nilingon ang pinanggalingan 
niya bago siya nakangiting binalingan. “Since you 
have a driver, sumunod ka na lang sa restaurant.” 
Ibinigay nito ang address at pangalan ng restaurant. 
“We’ll see you there, Miss Fronda.”

Hinayaan niya na lang ang mga ito na makaalis 
bago bumalik ng lobby. Nakahalata kaya ang 
matandang iyon na na-bad trip siya sa ginawa 
nitong pagtawag kay Knight na mukhang terorista? 
Agad niyang nakalimutan ang iniisip nang makitang 
kumakain na si Knight ng baon ng may baon. Kung 
hindi siya nagkakamali ay baon iyon ng isa sa mga 
receptionist na kausap nito roon.

Unggoy talaga. Mukhang mas badtrip siya 
ngayon. Nilapitan niya ito at malakas na tinapik sa 
balikat. “Let’s go.”

“Ruth Jean, akala ko ba—”

“No. So let’s go. Okay?”

“Miss Fronda, ang guwapo naman ng driver mo,” 
kinikilig na saad ng isang receptionist. “Saan mo ba 
siya nakuhang agency at baka meron pa silang driver 
na katulad ni Knight.”
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“Gaga,” singit ng isa pang receptionist. “Bumili 

ka muna ng kotse bago ka maghanap ng driver.”

“Tama lang iyon,” singit ni Knight. “Mas okay 
kumuha muna ng driver para alam ko kung anong 
kulay ng kotse ang babagay sa kanya.”

“Ay, bongga!” tili ng isa.

“Knight, may kakambal ka ba?”

“Wala,” singit na ni Ruth saka pinandilatan ang 
binata. “Let’s go.”

Hindi na niya hinintay pa na malaman kung 
sumunod ito o hindi. She had a spare car key in 
her bag. Kaya bahala itong tumunganga roon kung 
hindi nito maiwan ang groupies nito. Naaasar siya 
na nag-alala pa siya na nilait ito ng isa sa mga 
iginagalang niyang boss. Iyon pala, masaya pa itong 
nakikipaglandian sa kung sinu-sino. Sayang lang ang 
effort niyang ma-badtrip.  

“Peste talaga ang mga lalaki minsan. From 
my superior...” Nakita niyang nagmamadali nang 
naglakad palapit sa kanya si Knight. “To the lowest 
primate.”

“Hello,” bati nito nang unahan siya sa driver seat. 
Napilitan tuloy siyang lumipat sa passenger seat.  
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“’Tapos ka na agad kumain?” Nasa boses pa rin 

niya ang pagkaasar. “Buti hindi nagwala ang mga 
fans mo.”

“Ayaw ko nga pa rin talagang umalis.” He started 
the engine. “Sayang kasi ’yung pagkain. At nakakahiya 
rin sa magagandang dilag na iyon na nagmagandang-
loob na ambunan ako ng pagkain nila.”

Napailing na lang si Ruth. This guy was such a 
freeloader. “Nakikikain ka pa, meron ka rin namang 
baon.”

“Alin? Itong nasa paper bag? Sa iyo ’to. Kahit 
ini-snob mo ito, iiwan ko pa rin sana ’to para makain 
mo for merienda or early dinner. Sana lang hindi 
mapanis.”

“Hindi ka na dapat nag-aksaya ng panahon 
diyan at nagpagupit ka na lang nang hindi ka 
napagkakamalang terorista. Mabuti walang 
nagpadampot sa iyo sa militar.”

“I know. Pero alam ko rin kasi ang pakiramdam 
kung paano magutom nang husto at hahayaan na 
lang na lumipas ang gutom dahil walang makain. 
Ayokong maranasan mo iyon.”

Okay, inaamin ni Ruth na-touch siya sa sinabi ni 
Knight. Naglaho tuloy ang init ng ulo niya nang wala 
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sa oras. Palihim niya itong sinulyapan sa kanyang 
tabi. He might look like a caveman from the pre-
historic era, but he was the most humane guy she had 
ever met. Ito ang unang taong totoong nag-alala para 
sa kanya. To think na hindi talaga sila magkakilala. 
Ngayon lang siya sasang-ayon sa sinabi ng binata na, 
artists have pure hearts, kung ang artist na ito ang 
pagbabasehan.

“Pagkahatid mo sa akin sa restaurant, umuwi ka 
na. Kainin mo iyang pagkain na binili mo.”

“Mabuti naman at mukhang okay na ang mood 
mo.”

“What?” litong untag ni Ruth.

“Kanina kasi doon sa building ninyo, parang 
kakain ka na ng tao.”

“Natural ko na iyon kaya huwag ka nang 
magtaka.”

“Gan’un ba? Hmm… You probably saw something 
that you didn’t like. Or heard something that upset 
you.”

“Probably,” walang anumang aniya.

“I wonder if it’s seeing me talking to those 
receptionists.”
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“You know, kung ganito ang magiging takbo 

ng usapan natin hanggang sa maghiwalay tayo ng 
landas, mabuti pang mag-taxi na lang ako.”

“Ikaw naman, Ruth Jean, hindi na mabiro. Cool 
ka lang.”

“Cool ako. Kaya huwag kang mang-asar.”

“Yes, Ma’am.”

Nakita na niya ang signage ng restaurant. 
“Huwag mo akong hintayin mamaya. Magpapadala 
na lang ako ng pagkain mo para mamayang gabi.”

“Ikaw?”

“Anong ako?”

“Saan ka kakain?”

“Bahala na ako sa sarili ko.”

“Ruth Jean, you should eat on time. And you 
should eat something.”

“Oo na, oo na. Itabi mo na lang diyan.”

She got out of the car, feeling better and relaxed. 

“Ruth Jean!”

Nilingon niya si Knight. “Ano na naman?”
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“You didn’t mind me calling you ‘Ruth Jean’?”

“Well, mapipigilan ba kita?”

Ngumiti lang ito saka kumaway. “Ingat ka!”
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Maaga na namang nagising si Ruth. Wala siyang 
pasok nang araw na iyon, pero wala siguro talaga 
siyang magagawa sa body clock niya. Paglabas ng 
kanyang silid, nakita niyang sarado pa ang silid na 
ginagamit noon ni Meg na ngayon ay inookupahan 
na ni Knight pansamantala.  

“Tulog pa siguro,” bulong niya nang maglakad 
patungo sa kusina. “Makapagluto na nga muna. Apat 
pa naman ang bituka ng alaga kong wild animal.” Pero 
nagulat siya nang makita sa sofa sa sala natutulog 
si Knight. “Bakit dito natutulog ’to? May kuwarto 
naman...”

Kumilos ito at lumaylay ang isang braso sa sofa. 
Naiiling na nilapitan niya ito at inayos ang lumaylay 
nitong braso. Umungol ang lalaki sa pagkakaistorbo 
at huli na nang namalayan niyang hawak na rin siya 
nito sa kanyang braso at basta na lang siya hinila 
palapit. Sumadsad sa sahig ang mga tuhod niya at 
napasubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Agad 
niyang naramdaman ang pagkirot ng mga tuhod. 
Malamang may sugat na iyon.  

Handa na niya itong sampalin nang marinig niya 
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itong magsalita. “Sopas... menudo... fried chicken... 
yum... yum...”

Saglit tuloy niyang nakalimutan ang kakaibang 
kaba na biglang bumangon sa dibdib niya nang 
mapasubsob siya rito. Natawa na lang si Ruth. Hindi 
ba talaga kumakain nang tama ang isang ito? Parang 
kahit tulog, gutom na gutom pa rin ito. 

And then she turned her face to him. It was 
a wonder how her heart could race so fast while 
feeling so calm at the same time. Siguro dahil alam 
niyang tulog na tulog si Knight at malaya niya itong 
mapagmamasdan.  

Yeah, his facial hair wasn’t so bad. Bagay pa nga 
rito kung tutuusin. Makinis ang kutis nito, matangos 
ang ilong, maganda ang korte ng mga labi, maganda 
rin ang mga kilay. Iyon marahil ang dahilan kung 
bakit bumabagay rito ang facial hair nito. Plus that 
hot body—

“Ma... ri... vi... con...”

“Marivicon?” mahina niyang sambit sa sarili. 
“Marie biscuit and bacon?”

“Mari... vic... Marivic...”

Marivic. A woman. Who’s Marivic? Iiwan na sana 
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niya ito nang mapansin niya ang luha na pumatak 
mula sa nakapikit nitong mga mata. Naramdaman 
niya ang pagbangon ng kakaibang emosyon na iyon 
sa kanyang puso.  

“So there was a woman, huh.” Pinalis niya ang 
luha nito. “Ang malas niya.”

She could feel a prickle in her heart that she was 
determined to ignore. Inayos niya ang braso nito 
saka tuluyan nang kumawala rito. Nagtuloy na siya 
sa kusina pagkatapos upang magluto. Ngunit ang isip 
niya ay tila ba natali na sa lalaking natutulog sa sala. 
At sa babaeng marahil ay nagmamay-ari sa puso nito, 
kung bakit nagagawa niyon na paluhain ang isang 
tulad ni Knight kahit sa pagtulog nito.  

Iyon din marahil ang dahilan kung bakit hindi 
makapagtrabaho ngayon ang binata. Naaapektuhan 
ng babaeng iyon ang artistic side nito. Ganoon 
kaespesyal ang Marivic na iyon para rito.

“As if I care,” bulong niya habang naghihiwa ng 
sibuyas. “Umiyak siya hangga’t gusto niya. Engot.”

Dumulas ang kutsilyong ginagamit ni Ruth at 
nahiwa niya ang daliri. Daplis lang naman kaya 
hinayaan na lang niya hanggang sa tumigil ang 
pagdurugo. Nagpatuloy siya sa pagluluto habang 



I Love You Anyway - Marion Grace
hindi rin siya tinatantanan ng mga isipin tungkol kay 
Knight at sa Marivic na iyon.

“I need a distraction.” Binuksan ng dalaga 
ang radio sa gilid ng kitchen counter at agad 
umalingawngaw ang kanta na isang linya lang ang 
naiintindihan niya.

I want nobody, nobody but you...

Nakisabay na lang siyang kumanta sa Korean 
song na iyon na naligaw sa airwaves ng Pilipinas.  

“I want nobody, nobody but you!”  

Sige, Last Song Syndrome, go! Mukhang effective 
dahil ilang sandali pa ay napapasabay na rin siya ng 
sayaw sa tugtog. Sa kanyang pag-ikot, nahagip ng 
tingin niya si Knight na nakaupo na ngayon habang 
nakapangalumbaba sa table at nakangiti siyang 
pinapanood. Then, he mockingly followed her steps.

“Huwag mo akong asarin,” banta niya rito. “May 
hawak akong sandok ngayon.”

“Biro lang po.” He held up his arms in surrender. 
“Ano iyang niluluto mo?”

“Sopas.” Binalingan niyang muli ang niluluto at 
ang kanyang LSS para lang ma-distract hindi lang sa 
eksenang nasaksihan niya kanina habang natutulog 
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ito, kundi pati na rin ma-divert ang atensyon niya sa 
paghahagod niya ng tingin sa kabuoan nito.

Dahil talaga nga namang nakakawala ng ulirat 
ang hitsura nito kapag bagong gising.

“Wow, sopas! Parang napanaginipan ko lang iyan 
kanina, ah.”

“Hindi ito para sa iyo.”

“Kung gan’un, puwedeng makahingi?”

Lumitaw ang isang mangkok sa tabi niya, pati 
na ang nakangiting binata na talaga nga namang 
napakaguwapo, kahit na parang nadagdagan ang 
bilang ng buhok sa bigote at balbas nito.

“Maligo ka nga muna.” Kinuha niya ang mangkok 
nito. “O maghilamos man lang.”

“Puwedeng patikim muna—”

“No.”

“Oh yeah! Ligo lang ako.” Paalis na sana ito nang 
may mapansin sa kamay niya. “You cut yourself.”

“It’s fine. Maliit na sugat lang ito.”

Inaasahan na niyang igigiit nitong asikasuhin 
siya gaya ng ginawa nito sa pagkain niya kahapon. 
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Kaya nagtaka pa siya nang walang imik na lang itong 
tumalikod at nagtungo sa banyo. Hay, sandali pa lang 
silang nagkakasama ng lalaki ay parang nakasanayan 
na niya ang pag-aasikaso nito. Idagdag pa ang basta 
na lang pag-iinit ng ulo niya sa pakikipag-usap nito 
sa mga receptionist ng kanilang kompanya, pati na 
ang pagiging affected niya kay Marivic.

Masamang pangitain yata iyon, ah.

Nakisabay na lang si Ruth sa kantang isang linya 
lang ang English. “I want nobody, nobody but you!”

—————

“Magluto ka ng vegetable dishes, ha? I think 
masarap ang mixed veggies. Alam mo kung paano 
iluto iyon? Kung hindi, bibigyan kita ng kopya.”

Kumunot ang noo ni Ruth at napatingin sa 
kasama. Nagpasama siya rito sa supermarket. Paubos 
na kasi ang grocery supplies niya sa bahay. “Akala ko 
ba hindi ka marunong magluto?”

“Hindi nga.” Inilabas nito ang isang cook book 
na marahil ay kinuha sa isang magazine rack doon. 
“Kinopya ko sa cellphone ko ang ingredients dito.”

“Sira-ulo ka talaga. Ibalik mo nga iyan.” Inilagay 
ni Ruth ang ilan pang food items sa grocery cart nila. 
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“Alam ko kung paano iluto iyon.”

“Ang galing mo talaga, Ruth Jean.” Binuklat 
nito ang ilang pahina ng cook book sa harap niya. 
“Puwede bang ito rin, iluto mo?”

“Sa dami ng ipinapaluto mo, kulang pa ang 
suweldong ibibigay ko sa iyo.”

“Ayos lang. As long as I’ll have a decent meal, 
I’ll be fine.”

“Hindi ko alam kung ano ang itatawag ko sa 
iyo, matakaw o kaawa-awa. O baka gusto mo pa ng 
dessert, lubus-lubusin mo na.”

“Puwede?”

Para talagang bata. “Ice cream na lang.” 

“Ube flavor.”

Subukan kaya niya kung gaano ka-flexible ang 
sikmura nito? “Gusto ko ng chocolate flavor.”

“Sige,” sang-ayon kaagad nito. “’Yung white-
choco masarap.”

“Chichiria na lang kaya...”

May hawak na itong dalawang pakete ng 
Tempura. Tumataas-taas pa ang mga kilay nito. 
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“Masarap ’to. Favorite ko.”

“Para kang lumalanding gorilla.”

“Gorilla? Guwapo ako.” Hinimas pa nito ang 
balbas. “Mabuhok lang.”

“Kung gan’un, magpagupit ka na at magpaahit.”

“Nakakatamad. At nagugutom na ako.”

Kunot-noo lang niya itong tiningnan habang 
itinutulak nila ang kanilang cart patungong cashier 
counter. Hindi niya tuloy maiwasang isipin ni Ruth na 
baka dahil kay Marivic kaya ayaw nitong naglilinis ng 
mukha. It was like his way of treasuring her memory. 
Maraming ganoon ka-sentimental na tao sa mundo. 

Gah! May pagka-emo naman pala ang isang ‘to.

Ibinalik nito sa magazine rack ang cook book na 
pinagkopyahan nito ng recipe. Isa pang magazine 
ang dinampot nito at ipinakita uli sa kanya ang isang 
pahina roon na ipinapakita ang iba’t-ibang works of 
art ng mga critically acclaimed artists worldwide. 

“These are my works,” anito sabay turo sa mga 
sculptures nito na-feature sa magazine. “Too bad I 
can’t work yet.”

“Bakit nga pala hindi ka na gumagawa? May 
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problema sa utak mo?” 

“Hmm, nagpapatawa ang bata, hindi naman 
kalbo,” biro ni Knight. “No, there’s nothing wrong 
with my brain. I just don’t have the drive to create 
something right now. Walang inspirasyon, eh.”

“Bakit kasi binabase mo sa inspirasyon ang 
trabaho mo? Talaga ngang hindi ka makakagawa 
niyan.”

Nagkibit-balikat ang binata. “Siyempre, it’s what 
drives artists like me to create masterpieces.”

“Yeah, yeah. Pero hindi ‘yan puwedeng reason 
para mag-bum ka na lang for life. Hindi puwede ang 
ganyang attitude. You should work hard. Kung hindi, 
masasayang ang ibinigay ni Lord na talent sa ’yo. 
Di mo ba puwedeng i-motivate ‘yung sarili mo para 
magtrabaho?” feeling expert na pangaral pa niya.

“I don’t know. What do you think would motivate 
me to work on a scupture right now?” Kinunutan siya 
ni Knight ng noo.

“Pera. Iyon ang pinakamagandang motivation 
sa lahat.”

“I’m not poor. May bahay ako at may trabaho sa 
iyo, hindi ba?”



I Love You Anyway - Marion Grace
Gusto na niya itong hampasin ng magazine. Gah! 

This guy is hopeless! “Was it because of Marivic?”

“What?” 

“You heard me. Marivic. The woman... your 
woman.”  

Ouch! Bakit ang sakit sa puso pag-usapan ang 
babaeng iyon? Peste!                                                                              

Selos, sulsol ng munting tinig na iyon sa isip ni 
Ruth. Nagseselos ka, kapatid.

I am not jealous! kontra ng matinong parte ng 
isip niya.

“Narinig kita kaninang umaga. Tinatawag mo 
ang pangalan niya. You... you were even crying in 
your sleep.”

He was silent for a moment. Lalo lang tuloy 
nadagdagan ang tila pagkukutkot ng kalooban niya. 
Darn. She couldn’t be jealous! Imposible iyon! Hate 
nga niya ang bum na ito.

“Ah, you mean si Marivic,” mayamaya ay sabi 
nito. “She’s my ex-girlfriend. She died two years ago. 
Nadulas siya sa banyo at nabagok ang ulo.”

“She... died?” gulat na untag ng dalaga.
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“Oo.”

“Bakit... bakit parang balewala lang siya kung 
magkuwento ka tungkol sa kanya?” Wala man lang 
kasing kaemo-emosyon ang boses nito. Para lang 
itong nagkuwento ng nagsabong na ostrich.

“May tamang paraan ba ng pagkukuwento sa 
isang bagay?”

“Hindi naman. It’s just that I was expecting na 
magiging mahirap para sa ‘yo ang magkuwento ng 
ganyang topic...”

“Bakit naman?”

“Because! You know...” Nalilito na si Ruth sa 
itinatakbo ng usapang iyon. “Ang layo mo sa picture 
ng isang taong nagluluksa sa pagkawala ng isang 
minamahal.”

“Ah, iyon ba? Nakapagluksa na ako nang 
dalawang taon.” Sinisipat na nito ang ilan pang 
pahina sa magazine. “Then, I decided nothing will 
come out of it if I keep on moping around in my 
misery. Anyway, Marivic wouldn’t like it if I stay that 
way. Baka bumangon iyon sa hukay kapag nagmaktol 
ako sa mundo.”

Hindi niya alam kung tama bang attitude ang 
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ganoon. Pero mukhang ayos naman ang kinalabasan 
niyon kay Knight.  

“So, hindi talaga si Marivic ang dahilan kung 
bakit hindi ka makapagtrabaho?”

“Nope. I’m just lacking in inspiration, that’s all.”

“Magandang inspirasyon ang pera.”   

He looked at her and grinned. “Nah. That won’t 
work for me.”

“Yeah, yeah. Pure-hearted artist ka na.”

“Tama.” 

Ito na ang nagtulak ng cart. Aksidente pa nitong 
nahawakan ang kamay niyang nasa handle ng cart. 
Agad niyang naramdaman ang pagdaloy ng munting 
boltahe ng kuryente sa kanyang kamay mula rito. 
Kaya mabilis niyang itinago ang palad at hinayaan 
na ito sa grocery cart.

“May bibilhin ka pa ba?” tanong nito.

“Wala na.”

“Ako, meron pa.” Ipinila na ni Knight ang cart 
nila sa cashier counter. “Sandali lang, ha?”

Nagmamadali itong nagtungo sa kung saan. 
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Naiwan siyang pinagmamasdan lang ang kanyang 
kamay. Strange electricity, huh. Akala niya sa mga 
corny na tao lang nangyayari ang mga ganoong 
bagay. Pati rin pala sa mga matitinong taong gaya 
niya.

Sinundan ni Ruth ng tingin ang direksyong 
pinuntahan ni Knight.  

Ang lalaking iyon.

Tama. Ang lalaking iyon na kung anu-anong 
mga bagong damdamin ang inihahatid sa kanya. Kay 
Knight Hontiveros lang siya nakadama nang ganoon. 
And that guy had another woman in his heart. Sa 
kabila ng pagiging kaswal ng pagkakakuwento nito 
ukol sa Marivic na iyon, hindi pa rin naiwasan na 
mabagabag ni Ruth. The mere fact that he still cried 
for her in his sleep could only mean one thing. Ito pa 
rin ang nagmamay-ari sa puso at pag-ibig ng binata.

Jealous?

Puwede kayang manapak? Naaasar na kasi si 
Ruth sa pinatutunguhan ng mga iniisip niya nang 
mga sandaling iyon. Dahil kung nagseselos na nga 
siya, isa lang ang ibig sabihin niyon.

Inilalapag na niya sa counter ng cashier ang mga 
nasa grocery cart niya nang dumating si Knight.  
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“Give me your hand.”

“Ha?”

Imbis na sumagot ay ito na mismo ang kumuha 
sa kamay niya. Sa gulat ay pinanood na lang niya 
ito nang lagyan nito ng Band-Aid ang daliri niyang 
nasugatan sa pagluluto kaninang umaga. Iyon lang 
pala ang nakalimutan nitong bilhin kanina.

“Sorry kung hindi ako marunong magluto,” 
paumanhin nito.  “Nasugatan ka tuloy.”

Pagkatapos nitong malagyan iyon ng plaster ay 
hinalikan pa nito ang palad niya. Nalaglag yata ang 
puso ni Ruth sa ginawa nito.

“I’ll try to learn how to cook some dishes. Para 
naman hindi na lang ikaw ang nagluluto para sa 
ating dalawa. Huwag mo nga lang akong sisisihin 
kapag bumula ang bibig mo. Anyway, I promise to 
taste every dish first before I serve it to you. Para 
kung insecticide ang kinalabasan ng mga luto ko, 
mauuna nang bumula ang bibig ko. Siyempre hindi 
mo na ako gagayahin.”

“You’re really nuts, aren’t you?”

“No. Just concerned about you.” Itinaas ni Knight 
ang naka-Band Aid na niyang daliri. “Ayoko nang 
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makita na nasugatan ka uli.”

Buwisit na lalaki! He just gave her a solid reason 
to like him. A lot. 

Narinig nila ang tuksuhan ng ibang customers sa 
mga nakapila sa kabilang cashiers. Kanina pa siguro 
sila pinapanood ng mga ito dahil ang iba ay talagang 
abot-tainga pa ang ngiti.

“Uy!” Kumaway pa talaga si Knight. “Hi, fans!”


