
Kung Hindi Ka Magiging Akin - Raya Manlapaz

It was just another work day for Joaquin ‘Wax’ 
Salvador. Maaga siyang umalis ng Marina Square 
Residential Suites kung saan siya nakatira upang 
pumasok sa opisina nila sa Intramuros. Siya ang 
publisher and editor-in-chief ng Profile, isang 
local magazine na nagpi-feature sa mga sikat na 
personalities sa mundo ng pulitika at maging mga 
karaniwang tao na nagbigay ng impact sa society. 

Wala siyang kaalam-alam sa sorpresang 
nakahanda para sa kanya sa araw na ito.

“Good morning, Guys! How was your weekend?” 
bati ni Wax sa kanyang editorial staff pagpasok sa 
conference room. Kanina pa naghihintay ang mga 
ito sa kanya. Inilapag niya sa mahabang mesa ang 
kanyang dalang folders. 

Kabilang sa kanyang staff ay si Bernie, ang 
executive editor, medyo chubby na babae. Nasa early 
thirties na ito at isang self-confessed lesbian. Si Aby, 
ang associate editor na isang geek; Rolf, ang art 
director na obsessed sa Lord of the Rings; Barbie, ang 
managing editor by day and drummer ng bandang 
Tribal Fish by night, at mga senior writers na sina 
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Ivan at Cynthia. Halos kasing-age niya ang mga ito 
kaya parang magbabarkada lang ang turingan nila.

“Same old, same old,” sagot ni Aby habang 
tinitiklop ang binabasang newspaper.

“The usual gimmick,” sabat ni Bernie. “Ikaw, 
Wax, kamusta ang weekend mo?”

“As usual, meeting na naman. I went to Tagaytay 
with the board of directors. Doon ginanap ang 
meeting. Sumasakit ang ulo ko sa mga iyon. They 
were always asking me kung saan patungo ang ating 
mga magazines, what are my future plans, goals, 
etcetera,” tinatamad niyang sagot. Bukod sa Profile ay 
nagpa-publish din sila ng iba pang magazines, mostly 
about business at information technology.

Umungol ang mga kasamahan niya.

“My God, Wax! Paminsan-minsan ay lumabas 
ka at mag-enjoy. Lagi na lang trabaho ang laman 
ng utak mo. Kay guwapo mo pa namang lalaki. 
Nagkakandarapa ang mga models na gustong i-date 
ka!” ani Cynthia.

“Oo nga. Remember, thirty years old ka na, ha! 
Daig pa kita. Ako nga, may girlfriend,” natatawang 
sagot ni Bernie. Tumawa rin ang ibang staff na 
naroroon sa conference room.
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Nakitawa na lang si Wax. “Oo na. So, let’s get 

down to business.” Umupo siya sa leather chair at 
ipinatong ang dalawang kamay sa mahabang mesa. 
“Okay, next month is International Women’s Month. 
In our next issue, we’ll be featuring Filipinas who 
made our country proud. We’ll have Lea Salonga for 
the cover. She’s in town doing a play at the Meralco 
Theater.” Binalingan niya ang associate editor na 
ngumunguya ng bubblegum. “Aby, please, paki-
arrange na lang ’yong interview at photo shoot for 
Lea. Ikaw na ang bahalang magbigay ng assignment 
na ’yan sa kahit sino sa contributors mo. Or much 
better kung ikaw na lang ang magsulat.”

Nag-jot down sa notebook si Aby. “Got it.”

“Okay, I’m leaving for Hongkong tomorrow 
to interview Lorraine Santos, the news anchor in 
CNN.” Tumingin siya sa isang senior writer. “Cynthia, 
your assignment is Ramona Diaz, director of the 
documentary Imelda.”

“Oki doki,” sagot ng babae.

Nag-assign pa si Wax ng ilang articles sa kanyang 
staff. Habang pinag-aaralan ang mga lalabas na 
artikulo sa susunod na issue ng kanilang magazine 
ay nagsalita si Ivan.
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“I have an article in mind,” simula nito. “Thought 

this would be something new to feature in our 
biography section.”

Nag-angat siya ng ulo mula sa pinag-aaralang 
papel. “Okay. I’m listening.”

Inayos ng senior writer ang sarili. “I was thinking 
of doing an article on Kristine Marie Ordoñez, the 
daughter of Senator Jose Ordoñez who, I heard, is 
running for president this coming elections. She’s a 
good material kahit hindi na natin sabihin na anak 
ng senador. 

“Miss Ordoñez is a brilliant woman. She 
graduated with honors sa Berkley, and now heads 
Women Central, an NGO that provides free legal 
assistance to urban poor women victims of violence. 
It also conducts legal research, paralegal training 
education for women in communities and women’s 
NGOs as well as engages in campaigns and legal 
advocacy in women’s human rights. Di ba astig?” 
excited na sabi nito. Inilabas nito ang isang recent 
newspaper clipping kung saan may larawan ang 
pamilya ng senador. Ipinabasa nito iyon kay Wax.

Kinuha niya ang artikulo at tiningnan ang litrato. 
He was expecting to see a nerd-looking Kristine Marie 
in that photo, pero nagkamali siya. Napakaganda 
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pala ng babae! It was taken on the wedding day 
of the son of another senator. Dumalo ang buong 
pamilya Ordoñez sa okasyon. Kahit malabo ang kuha 
sa diyaryo ay angat pa rin ang kagandahan ni Krissy.

Nakasuot ang babae ng simpleng bestida at 
nakalugay ang mahabang buhok.

Kahit kailan ay hindi pa niya nakikita ang hitsura 
ng anak ng senador. Madalang siyang manood ng 
TV at kung nagbabasa siya ng diyaryo ay news, 
information technology at sports lang ang binabasa. 
Hindi na niya pinag-uukulan ng pansin ang mga 
society pages. 

Tumikhim si Ivan.

“Naku, mukhang may natitipuhan na ang boss 
natin, ah!” tukso pa nito.

Nagising mula sa pagkakatitig sa litrato si Wax. 
Hindi niya namalayan na matagal na pala siyang 
nakatitig sa mukha ng dalaga roon. Ngumisi na lang 
siya sa kanyang staff.

Nagseryoso na siya at tumingin kay Ivan. “I agree 
na magandang i-feature siya for our next issue. As 
much as possible, we want first-hand information 
about our subjects and not rely from other sources 
alone like the internet or magazines. You have to 
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interview Miss Ordoñez, Ivan,” hamon niya.

Ngumiti ang writer. “No problem. I’ll try to get 
an interview.”

Muli niyang tiningnan ang litrato bago isinauli 
iyon sa lalaki. Hindi na niya napansin ang pagpapalitan 
ng tingin ng kanyang staff habang napapangiti ang 
mga ito. “Okay, gawan mo ng article kung mai-arrange 
mo ’yung interview kay Miss Ordoñez. Meanwhile, 
gagawa na lang sina Aby ng backup article in case 
hindi matuloy ang assignment mo. Is that all right 
with you?”

Tumango si Ivan. Matapos ang ilang minuto 
pang discussion ay tinapos na ni Wax ang meeting 
at tinungo ang kanyang private office.

Alas cinco ng hapon nang lumabas ang binata 
ng kanyang opisina. 

“Minda,” tawag niya sa secretary. “I’ll go ahead. 
Alam mo naman kung anong araw ngayon, di ba?” 
nakangiting sabi niya.

Ngumiti rin ang babae. “Ah… Tuesday… jogging 
day mo.”

Habit na ni Wax ang mag-jogging sa kahabaan 
ng Baywalk along Manila Bay sa Roxas Boulevard 
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tuwing Tuesdays at Thursdays. Ito na ang pinaka-
exercise niya.

“Call me on my cellphone kung may important 
matters na kailangan, ha. Umuwi ka na rin ng six 
o’clock. Dadaan ako dito sa umaga bago pumunta 
sa airport.” Iyon lang at lumabas na siya ng opisina.

—————

Thank goodness! ani Kristine Marie nang matapos 
ang photo shoot nila sa Manila Bay. Next month ay 
ipi-feature siya sa Cosmopolitan magazine. Kanina pa 
siya napapagod na ngumiti. Hindi niya nakasanayan 
ang ganito. Kung hindi lamang tatakbong presidente 
ang kanyang ama sa Mayo ay hindi niya ito gagawin. 
Kailangan hanggang maaga pa ay maging exposed 
na siya sa mga tao.  

“Miss Krissy, who’s going to pick you up? Pauwi 
na kami. I can give you a ride home if you want,” 
nakangiting offer ni Diane, ang fashion editor ng 
magazine.

“No. thanks. May susundo na sa akin,” nakangiti 
ring sagot niya. Sinundo lang kasi siya ng staff ng 
magazine sa bahay nila kaya wala siyang dalang 
sasakyan.

“Parang alam ko na kung sino,” tukso nito. 
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Malakas ang balita na siya ang girlfriend ng sikat na 
artistang si Jerico Alvarez. Dati-rati ay wala namang 
pakialam ang mga tao sa kanya, pero ngayon ay para 
na rin siyang artista kung tratuhin. Isang showbiz 
heartthrob ba naman ang maging nobyo....

Nginitian na lamang niya ang babae.

“What time ba siya darating? Gusto mo bang 
samahan ka muna namin while you’re waiting for 
him?”

Umiling siya. “Thanks but there’s no need. 
Parating na rin ’yun. You guys go ahead. I’m sure 
pagod na kayo.”

Ilang sandali pa’y naiwang nag-isa si Kristine 
Marie. Tiningnan niya ang dagat. Malapit nang 
lumubog ang araw. Inilabas niya mula sa bulsa ng 
jeans ang cellphone at tinawagan ang nobyo. 

“Hey, Love, where are you? Tapos na kami dito.”

Matagal bago sumagot ang nasa kabilang linya. 
“Uhm… Babe, nandito pa ako sa studio, di pa kasi 
tapos ang taping namin,” apologetic na sabi nito.

Nainis na si Krissy sa inasal ng nobyo. Ilang ulit 
na ba nangyari ang ganito sa kanila? Lagi na lamang 
itong hindi tumutupad sa usapan nila. “What? Pa’no 
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na ‘yan? Who will pick me up here?” may pagkairitado 
na tugon niya.

“Ganito na lang, I’ll ask one of the drivers here 
to pick you up. Pakihintay na lang,” relaxed pa na 
suhestyon nito. “I’m really sorry, Babe, but we had 
to reshoot some of our scenes. I thought this would 
be over by now.” 

Tuluyan na siyang nainis sa lalaki. “And I thought 
you would be here by now! Huwag mo na papuntahin 
’yong driver dito. Masyadong malayo ang studio 
n’yo dito sa Roxas Boulevard. I will just take a cab, 
ayokong maghintay nang matagal,” aniya saka ini-off 
na kanyang cellphone. 

—————

After fifteen minutes ay nakarating na sa 
tinitirhang condo si Wax. Mabilis na nagpalit siya 
ng shorts at shirt. Kumuha siya ng isang malamig na 
bote ng Gatorade sa refrigerator at ikinabit sa tainga 
ang earphones ng kanyang I-pod saka lumabas ng 
unit niya. 

Nilalakad lang niya mula sa tinutuluyang condo 
ang daan patungo sa Manila Bay. Pagdating doon, 
he did some stretching exercises bago nagsimulang 
tumakbo. 
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Matapos ang ilang minuto ay binagalan niya ang 

pag-jog saka binuksan ang dalang bote ng Gatorade. 
Papalubog na ang araw nang mga sandaling iyon. 
Umiinom siya ng juice nang mapatingin sa dagat at 
pinanood ang pamamaalam ng bolang apoy. Patuloy 
pa rin siya sa slow jog kaya hindi niya namalayang 
may makakasalubong siyang babae. Nabunggo niya 
ito at tumapon ang laman ng bote sa puting blouse 
nito.

“Oh, my God!” tili nito.

“I’m so sorry!” Tiningnan niya ang babae at siya 
ay natigilan. Kanina lang ay nakatingin siya sa litrato 
nito. Hindi siya makapaniwalang kaharap niya si 
Kristine Marie. Na-mesmerize siya sa kagandahan 
nito. She was the most divine, subtle, beautiful 
woman he had ever laid eyes on. 

Hiyang-hiya naman si Krissy. Mabilis na 
naghagilap ito ng tissue sa bag. Nagulantang si Wax 
nang makitang nabasa ang blouse nito. Kaagad 
niyang kinuha ang face towel na nakapatong sa 
kanyang balikat.

“Here, let me help,” aniya saka sinimulan 
tanggalin ang natapong juice sa puting blouse ng 
babae. Di-sinasadyang dumapo ang kamay niya 
malapit sa dibdib nito. Mabilis nitong tinapik iyon.
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“What are you doing?” galit na tanong nito. 

Napahiyang napalayo si Wax. “I’m sorry. I’m 
really sorry.” Iniabot niya rito ang maliit na tuwalya. 
Mabilis nitong kinuha iyon at pinunasan ang sarili. 

Lagkit na lagkit ang pakiramdam ni Krissy. 
Halatang-halata pa ang tumapong juice sa puting 
blouse nito. 

“This is not my day!” paulit-ulit na sabi nito 
habang pinipilit tanggalin ang mantsa sa damit.

“Look, I live nearby. We can have your blouse 
cleaned.”

Inaayos pa rin ng dalaga ang sarili. “No, thank 
you,” pasupladang tugon nito. “I just need to get a 
cab so I can go home.”

Hindi pa rin natinag ang binata. “Mahirap 
humanap ng taxi dito lalo na’t rush hour. You can 
call your house from my unit para doon ka na 
lang sunduin. Saka dumadami na ang tao dito,” 
pagpupumilit pa niya na tumingin sa paligid. Para 
kasing hindi niya kaya na ganoon na lang ang 
paghihiwalay nila. Napamura siya sa sarili dahil 
gusto niyang ihatid ang dalaga sa bahay nito, pero 
hindi niya magagawa iyon dahil nasira ang kanyang 
kotse at nasa pagawaan pa. Nag-taxi nga lamang siya 
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kaninang pumasok siya sa opisina.

Tumigil ito sa ginagawa at sa unang pagkakataon 
ay tumitig sa kausap. May kung anong kuryente ang 
dumaloy sa katawan ni Wax sa pagtitig nitong iyon. 
Matagal siyang tinitigan nito, parang tinatantya kung 
nagsasabi siya ng totoo.

“Okay.  So gaano ba kalapit itong ‘nearby’ na 
sinasabi mo?”

Ngumiti si Wax saka tinuro ang mataas na 
building just across the street. “That’s where I live… 
I mean not the whole building. I occupy a decent unit 
there… on the seventh floor.”

Tiningnan ni Krissy ang gusaling itinuro ng lalaki. 
Hindi ito nagsisinungaling, malapit nga lang ang 
tinitirhan nito. Naisip niyang baka nga mahirapan 
siyang makakuha ng taxi. Dumadami na rin ang taong 
dumadating. Mahirap nang pag-usapan siya ng mga 
ito. Natutuyo na ang juice na tumapon sa blouse at 
mga braso niya at hindi na niya nagugustuhan ang 
pakiramdam na idinudulot niyon. 

Saka mukha namang harmless ang kausap.

Tumango ang dalaga at kaagad siyang iginiya ni 
Wax papunta sa condo unit nito. 
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Pagdating doon ay mabilis nitong binuksan ang 

pinto ng unit. Lilingap-lingap na pumasok siya roon. 

Inakay siya nito patungo sa sofa. “Please have a 
seat. I’ll lend you something para makapagpalit ka 
na sa bathroom. Tawagan mo na rin ’yung driver mo 
and tell him to pick you up here.” 

Marahan siyang tumango. Ibinaba niya ang 
bag sa sofa at kinuha mula roon ang cellphone saka 
tinawagan ang driver. 

Pumasok si Wax sa kanyang silid. Sa cabinet 
ay namili siya ng polo na hindi na niya nagagamit 
at kinuha ang pinakamaliit doon. Tiningnan muna 
niya kung malinis ang banyo bago bumalik sa sala. 
Narinig niyang ipinapaliwanag ng babae sa kausap 
ang nangyari rito.

“…Puwede n’yo akong sunduin dito sa…” 
Tumingin ito sa kanya.

Kaagad naman niyang nakuha ang ibig tukuyin 
nito. “Marina Square Residential Suites. Unit 0707.”

Inulit iyon ng dalaga sa kausap. “Twenty minutes? 
Okay. Maraming salamat,” pagtatapos nito.

Tumayo ito at hinarap siya. “Maraming salamat, 
ha? I’m Krissy, by the way,” nakangiting pagpapakilala 
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nito.

“I know who you are….”

“Oh…,” parang nahihiyang sambit nito. “Pero 
hindi ko pa alam ang pangalan mo.”

“I’m Joaquin, pero you can just call me ‘Wax.’”

“Wax? As in floor wax?” tangkang pagbibiro pa 
nito.

“Yep. But I hope I don’t smell like one.”

Ngumiti si Krissy saka umiling. “Actually, you 
smell nice.”

Tumaba ang puso ni Wax sa narinig. Isang ngiti 
ang isinukli niya sa babae.

“Uhm... can I use your bathroom now?” parang 
nahihiyang tanong nito.

 “Of course. It’s right this way,” aniya saka tinuro 
ang direction ng banyo. Iniabot na rin niya ang damit. 
“Here, gamitin mo muna ito. This is the smallest shirt 
I have. I hope it’s okay.”

“Oh, no. You shouldn’t have bothered.”

“No, Ma’am, it’s okay. Really.”

Kinuha nito ang shirt. “Thanks, Wax. And please 
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just call me ‘Krissy,’” nakangiting sabi nito bago 
tinungo ang banyo at pumasok doon.

Ten minutes later, lumabas ng banyo si Krissy. 
Naabutan nitong nagbabasa ng magazine si Wax sa 
sala. Tumayo siya nang makita ang babae. Suot na 
nito ang ipinahiram niyang shirt. It looked big on her, 
obviously, pero sinfully sexy ang dating. He felt some 
intimacy there. He felt like they shared something 
together.

“Thanks for lending me the shirt. Nice place you 
have here, Wax. You live alone?”

“Yes,” kunwari ay malungkot na sabi niya.

“No wife and kids?”

Umiling siya. “Nope.”

“Not even a girfriend?”

“Nada.”

“Wow! You must be working too hard. Where’s 
your family? That is, if you don’t mind my asking.”

“No, not at all. My family’s in Bulacan. I usually 
go home there on weekends.”

Tumangu-tango ito. “I see. So saan ka 
nagtatrabaho?”
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Itinaas niya ang hawak na magazine. “Dito. Sa 

Profile magazine.”

“Nice. I read your magazine. Interesting ang mga 
articles ninyo.”

“Thanks,” nakangiting saad niya.

Dumaan ang ilang minutong katahimikan.

Napakagat-labi si Krissy. “Uhm... I think I should 
just wait for our driver in the lobby.”

“Okay. Would you like a cup of tea before you 
go?” alok niya.

Ngumiti ito at umiling. “No, thanks.”

“Coffee?”

“No.”

“A cold drink, perhaps?”

Tumaas ang kilay nito, pero hindi naman galit. 
“No.”

“Do you always say ‘no’ to everything?”

Hindi ito kaagad nakasagot. 

“No.” Parang hindi na komportable ang dalaga sa 
sitwasyon. “I better be going. Thanks for your help.” 
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Tinungo na nito ang pinto 

“No, wait,” habol niya. “Ihahatid na kita sa  
lobby.”

Tumango ito. Lumabas na sila ng kanyang unit 
at tinungo ang lobby. Pagdating doon ay nakita na 
ni Krissy ang kanilang family driver na kausap ang 
receptionist ng condominium. Nang makita ang amo 
ay lumapit na rito ang lalaki. Bumaling kay Wax ang 
babae.

“Well… thanks again, Wax. Aalis na kami. ’Bye 
and take care,” nakangiting paalam nito. Inilahad 
nito ang kamay.

Inabot niya iyon. He held it tightly, parang ayaw 
na niyang bitawan. “My pleasure.”

“Thanks again,” nakangiting sagot nito. Natatawa 
ito nang bahagya nang ayaw pa niyang bitawan ang 
kamay nito. “Ah, Wax, ’yung kamay ko…”

Napahiya siya. Mabilis niyang binitawan ang 
kamay nito at ngumiti. “Sorry,” kibit-balikat na sabi 
niya.

Krissy straightened up. “Well… I guess this is 
goodbye…” 

Hindi siya makasagot. Matagal silang nagtitigan.
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“Uhm… Wax… I think it would be best if you 

do not tell anyone about this,” parang nahihiyang 
pakiusap nito.

Tiningnan niya ito. “Of course.”

Nginitian lang siya ni Krissy saka lumabas na ng 
condominium building kasama ng driver. Tiningnan 
niya ang papalayong anyo ng babae. Sandali lamang 
silang nagkasama and then she was out of his life 
forever. Iiling-iling na sumakay siya sa elevator 
pabalik sa unit niya.
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Dumerecho si Krissy sa kanyang silid pagkauwi 
sa bahay nila sa Alabang. Humiga siya sa kama at 
tumitig sa kawalan. Hindi pa rin naaalis ang ngiti 
sa kanyang magandang mukha mula pa kaninang 
sumakay siya sa kotse na sumundo sa kanya sa 
Marina Square Residential Suites. 

He’s really a nice guy… isip niya tungkol kay 
Joaquin.

Dinama niya ang polo shirt na suot. Inamoy pa 
niya ito at lumawak ang kanyang ngiti. 

Nice smell… nakangisi niyang sabi sa sarili. Wala 
kaya talaga siyang girlfriend? Nakaimposible n’un! 
Teka… Napabangon siya nang maisip iyon.

Attracted ba siya sa guwapong lalaking iyon? 
Ngayon lang sila nagkakilala, magkakagusto siya 
kaagad dito?

Napailing siya. Kailangan na siguro niyang 
maligo para maalis kung anuman ang iniisip niya 
tungkol kay Wax. Tumayo na siya at naghandang 
maligo.
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After thirty minutes ay nakaupo sa bed si Krissy 

at kaharap ang kanyang laptop. May ilang documents 
pa siyang tinatapos para sa NGO na pinamumunuan 
niya. She would delegate her responsibility to her 
assistant para maka-concentrate siya nang husto sa 
darating na campaign period. 

Natapos na niya ang gagawin nang may kumatok 
sa pinto ng kanyang silid at pumasok ang isang maid.

“Señorita, nasa ibaba po si Sir Jerico,” pag-i-
inform nito.

Nilingon niya ang babae. Ayaw na sana niyang 
kausapin muna ang boyfriend, pero tiyak na hindi 
aalis ang lalaki hangga’t hindi siya nakakausap. 

“Gan’on ba? Sige, pakisabi na bababa na ako. 
Thanks po, Manang,” aniya saka nagsimula nang 
ligpitin ang gamit. 

Naabutan niyang nakaupo sa sala si Jerico. 
Tumayo kaagad ito pagkakita sa kanya at hinalikan 
siya sa pisngi. Umupo siya sa tabi nito.

“Babe, I’m sorry talaga kanina,” umpisa nito.

Napabuntong-hininga na lang si Krissy. Ilang 
buwan pa lamang ang relationship nila ni Jerico, pero 
panay sakit ng ulo ang idinudulot niyon sa kanya. 
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Hindi niya alam kung bakit niya sinagot ang lalaki. 
Sa lahat kasi ng nanligaw sa kanya ay ito lang ang 
hindi na-intimidate sa kanya. Iyon ang gusto niya sa 
lalaki; iyong hindi iba ang tingin sa kanya, kumbaga, 
walang special treatment. 

Pero naisip niya, sikat na artista si Jerico, tiyak 
na hindi ito nagpapa-intimidate kahit kanino. Kung 
ganoon, mukhang mali ang judgment niya sa isang 
tao o sadyang tanga lang siya pagdating sa pag-ibig. 

“Jerico, lagi na lang tayong ganito. It’s kind 
of irritating na you’re always saying sorry for 
everything!” angil niya.

Nagalit na rin ang nobyo. “Ano ang magagawa 
ko? Hindi ko hawak ang oras ko sa mga panahong 
ito. You know that I just signed a contract with 
MediaWorks. Ang daming projects na naka-line up 
for me! I hope naiintindihan mo ako.”

“I understand, all right. And I realized 
something…” Bumuntong-hininga muna siya bago 
ipinagpatuloy ang sasabihin, “This relationship is 
going nowhere. We’re always fighting… Kaya I feel… 
and I think it’s best if we go on separate ways. You 
know, think about other stuff… you’re busy with your 
career and I’ll be busy with my dad’s campaign in a 
few days.” 
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Gulat na gulat itong humarap sa kanya. “You’re 

breaking up with me? I can’t believe this! You’re being 
unreasonable!” mainit na hayag nito.

Napu-frustrate na siya. “No, I’m not. Believe me, 
it’s for the best.”

Hinawakan ni Jerico ang mga kamay niya. 
“Krissy, Babe, huwag mo namang gawin sa akin ‘to.”

“Jerico, it’s not working anymore. Mas mabuting 
putulin na natin ito bago pa lumala ang sitwasyon. 
I don’t want us to end up hating each other. You’re 
a good person and I want us to remain friends,” 
pakiusap niya.

Hinigpitan pa rin nito ang hawak sa kanyang 
mga kamay. “Okay, kung iyan ang gusto mo. Pero 
sana, pag-isipan mo pa rin ito. I’m leaving for the 
States in a few days to do a series of shows there. 
Pagbalik ko, mag-uusap pa rin tayo. Tutulungan din 
kita sa darating na campaign period. Susuportahan 
ko ang daddy mo,” pangako nito saka pinakawalan 
ang kanyang mga kamay.

Tumango na lang siya and mumbled her thanks. 
Hindi nagtagal ay umalis na si Jerico. Natawa nang 
bahagya si Krissy nang mawala na ang binata sa 
kanyang paningin. Hindi kasi siya makapaniwala na 



Kung Hindi Ka Magiging Akin - Raya Manlapaz
hindi man lang siya nasaktan sa paghihiwalay nila, 
imbis ay relief ang nararamdaman niya. 

Hindi kaya may kinalaman na rito ang publisher 
na nakilala niya?

—————

Masayang pumasok ng opisina si Wax pagkalipas 
ng tatlong araw na pamamalagi sa Hongkong kung 
saan in-interview niya ang Filipina news anchor ng 
CNN Asia. Naging maayos ang interview at nakakuha 
siya ng enough material para sa next issue ng Profile 
on Filipino women. 

Dumerecho siya sa kanyang private office. 
Sinundan siya roon ni Minda.

“Kamusta dito, Minds?” tanong niya.

Iniabot nito sa kanya ang ilang mails. “Okay 
naman. May mga messages ka pala. Bigay ko na sa 
’yo?”

“Shoot,” aniya habang busy sa pagso-sort ng 
mails. 

“Your mom called at least four times yesterday. 
Nagagalit at bakit daw hindi mo sinabi sa kanya na 
pumunta ka sa Hongkong. Umuwi ka daw next week 
dahil birthday ni Uncle Tony mo,” anang sekretarya.
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Natawa siya. “Si Mommy talaga. May messages 

pa ba?”

“Tumawag din si Bobby, pinapaalala ’yung dinner 
sa place niya; mamaya na daw ’yun.”

“Oh, I almost forgot. Birthday pala ni Bobby. 
Minds, pabili naman ako ng wine later.”

“Okay. A certain Krissy called two days ago—”

Wax froze. Hindi niya akalain na tatawag sa 
kanya ang babaeng palagi nang laman ng kanyang 
puso at isipan nitong nakaraang araw.

“What? Bakit hindi mo ako ni-text agad? Naka-
activate naman ang roaming ng cellphone ko, ah!” 
Marahas siyang nagbuga ng hangin. “Paano ko siya 
makokontak?” napalakas na sabi niya.

Nagulat si Minda sa inasal niya. “Teka lang, Boss. 
Masyado ka namang hot, eh. She left her number, 
tawagan mo daw siya doon,” anito, sabay abot ng 
isang pirasong papel sa kanya. Iiling-iling na lumabas 
na ito ng kanyang opisina.

Mabilis na inabot ng binata ang telepono at 
ini-dial ang numero na nakasulat sa papel habang 
nauupo sa swivel chair. Receptionist ang sumagot 
mula sa isang NGO na Women Central Organization. 
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Natatandaan niya na sinabi nga pala ng writer nilang 
si Ivan na isang NGO ang pinamamahalaan ni Krissy. 
Nagpa-connect siya sa opisina ng babae at pagkatapos 
ng ilang segundo ay nag-ring ulit ang kabilang linya.

“Women Central, hello,” bati ng nasa kabilang 
linya.

 “Oh, hi. This is Wax Salvador. May I speak with 
Miss Krissy Ordoñez, please,” magalang na sabi niya.

 “Hey, Wax, Krissy here. Kamusta? You played 
it pretty cool there, ah… waiting two days to return 
my call?” biro ng dalaga.

Tumayo siya mula sa kinauupuan. “I’m really 
sorry about that. I was in Hongkong for three days. 
My secretary failed to give me the message sooner. 
Papatayin ko siya mamaya.” May himig-pagbibiro ang 
pagkakasabi niya sa huling pangungusap.

Natawa si Krissy. “Please don’t. Okay lang ’yon. If 
you’re wondering where I got your number, naalala 
ko kasi na you work for Profile magazine. Grabe, ha! 
I didn’t know na bigatin pala ang nag-save sa akin 
from embarrassment a few days ago. Ikaw pala ang 
publisher and editor-in-chief diyan.”

Natawa siya nang mahina. “I’m truly sorry for 
not calling you back sooner.”
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“That’s all right.”

Nagkaroon siya ng lakas ng loob na yayain 
ang dalaga. “Can I visit you there in your office?” 
umaasang tanong niya. 

Matagal bago sumagot ang nasa kabilang linya. 
“Ah… unfortunately, things are pretty busy right now, 
but... okay, perhaps you could drop by at the office 
later. Maybe around six o’clock?”

Parang gustong magtatalon ni Wax sa tuwa. 
“Great! Puntahan na lang kita diyan sa office n’yo.” 
Matapos ibigay ni Krissy ang address ng opisina ay 
tinapos na nito ang tawag.

—————

Nakangiti at iiling-iling na ibinaba ni Krissy ang 
telepono. 

“Oh, bakit ka nakangiti nang ganyan?” tanong ni 
Beth, ang kanyang best friend na isang professor sa UP 
Diliman. Binisita siya nito sa opisina at kasalukuyang 
nakaupo sa visitor’s chair sa tapat ng kanyang mesa.

Lumapit siya sa babae saka niyakap ito. “Beth!” 
kinikilig na sabi niya.

Maang lang na nakatingin ito sa kanya. “Ano 
ba’ng nangyayari sa ’yo?”
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Hinarap niya ito. “Pupunta siya dito later!” 

excited na tugon niya.

“Who? Si Jerico?”

“No, Silly! Si Wax! The guy I was telling you 
about!” Naikuwento na niya sa kaibigan kung paano 
sila nagkakilala ni Wax. Ito rin ang hiningan niya ng 
advice kung tatawagan ba niya ang lalaki para isauli 
ang damit na ipinahiram nito sa kanya. Akala nga 
niya ay hindi na siya tatawagan pa nito.

Napatayo ang matalik na kaibigan. “Really? 
Shucks! Sayang, hindi ko siya ma-meet later!” angal 
nito.

“Please stay, Beth!” pakiusap niya na hinawakan 
ang mga kamay nito.

“Krissy, much as I want to stay so I can meet your 
knight in shining armor, you know I can’t. Mamaya 
na ang alis ko papuntang Brazil.” Na-invite ang 
kaibigan niya sa isang conference at six months ito 
mamamalagi roon.

“I really want you to meet him!” giit niya.

Pinagmasdan siya nitong mabuti. “Grabe! 
Ngayon lang kita nakitang ganyan. You must be really 
into this guy!”
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Napayuko siya. “I don’t know, Beth. Hindi ko nga 

rin maintindihan. I know I shouldn’t bother myself 
with this feeling with the coming campaign and all, 
but I can’t help it.”

Nangiti si Beth. “’Sus! It’s okay. You need to give 
time for yourself. Pero ano na ba status ninyo ni 
Jerico? Break na ba talaga kayo?”

“’Yun ang sinabi ko sa kanya. Gusto niyang pag-
isipan kong mabuti ang naging decision ko, pero para 
sa akin ay final na ’yun. Nasa States pa siya and I don’t 
know kung kelan siya babalik. Kung ganyan ngang 
hindi magiging maayos ang relationship namin, bakit 
ko pa patatagalin, hindi ba?” paliwanag niya.

“Kasi nandiyan na si Wax,” tukso nito.

“Hindi naman. Hindi lang talaga siguro kami 
compatible ni Jerico. Maybe I was overwhelmed 
dahil he’s so confident kaya sinagot ko siya. Iyon 
ang nagustuhan ko sa kanya. Unfortunately, our 
relationship failed kasi hindi kami magkasundo 
lagi. I admit that my feelings for him were not that 
deep kaya hindi man lang ako nasaktan sa break-up 
namin.”

Tumatango-tango ito. “’Sabagay. Alam mo kahit 
hindi ko pa nakikita ang Wax na iyan, eh, may feeling 
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ako na ito na siguro ang lalaki para sa ’yo,” anito 
habang hinihimas ang baba.

Maang siyang napatingin siya sa kausap. “Paano 
mo nasabi ’yon?”

“Basta. It’s weird,” Beth answered, shrugging 
her shoulders, “pero I have this feeling na siya na 
nga siguro ang magpapatibok diyan sa pihikan mong 
puso, my friend,” anito na tinuro pa ang daliri sa 
puso niya. 

Tiningnan lang niya ang kaibigan. Tama nga 
kaya ito?

“Ay! Look at the time!” biglang sabi nito nang 
mapatingin ito sa wristwatch. “I have to go, Krissy.”

“Okay,” aniya saka hinalikan ito sa pisngi. “Have 
a safe trip and don’t forget to call me.”

Pagkatapos ng ilang minuto pang paalaman ay 
umalis na rin si Beth. 

—————

Masayang bumaba ng kotse sa Wax. Maingat 
niyang kinuha ang bouquet of roses sa likod ng 
sasakyan saka pumunta sa office ng Women Central 
Organization. Pinatuloy siya ng receptionist sa private 
office ni Krissy. Masayang sinalubong siya ng babae 
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at pinaupo sa sofa.

“These are for you,” nakangiting sabi niya, sabay 
abot ng mga rosas dito.

Tinanggap ni Krissy iyon. “Oh, thanks! I love 
roses,” sagot nito pagkatapos ay may naalala. “I’m 
really sorry, Wax. This is such a very busy day for 
me. May tatapusin lang ako. I’m turning over some 
responsibilities to my assistant. Magko-concentrate 
na kasi ako sa campaign ng dad ko.”

“No problem, hindi rin ako masyado magtatagal,” 
aniya. “Sorry again for not ringing back.”

“It’s okay, really. The reason I called...” sabi nito 
saka bumalik sa table. Maingat na inilapag muna nito 
ang flowers sa desk saka kinuha ang paperbag na 
nasa ibabaw niyon. “I just want to return the shirt na 
ipinahiram mo sa akin,” anito saka iniabot sa kanya 
ang bag na laman ang shirt na ipinahiram niya.

“Oh…” Nag-aalangan niyang inabot ang 
paperbag. “Okay lang naman kung hindi mo na 
isinoli. I could have given it to you as a remembrance. 
Saka hindi na kasya sa akin itong shirt.”

Ngumiti ito. “Thanks, iniisip ko kasi na hiniram 
ko lang. So dapat ko talagang isoli sa ’yo.,” 
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“Well, thanks all the same.” 

“Oh, by the way, somebody from your magazine 
called our office yesterday. Tinatanong ako kung 
puwede ako ma-interview. Nagulat nga ako. I didn’t 
tell them na kilala kita. So pumunta din dito kahapon 
si Ivan, ’yung writer, to interview me. Next month 
yata lalabas ’yong article?” paniniguro ng dalaga.

“Ah, oo, next month na. Thanks for accommodating 
Ivan,” nakangiting sabi ng binata.

“No problem,” nakangiti ring sagot nito.

Nilakasan na ni Wax ang loob. “Are you busy 
tonight?”

“Tatapusin ko lang ang paperworks and then uwi 
na siguro ako sa bahay. Why?”

“Can I invite you out to dinner?”

Matagal bago nakasagot si Krissy. “Yeah, I 
guess…” nag-aalangan pang sagot nito.

Lumawak ang pagkakangiti ng binata. “Yes!” Pero 
nawala iyon bigla nang may naalala siya. Natapik 
niya ang noo. “Oh, no!” 

“Is there something wrong?” tanong nito.

“It’s just my best friend’s birthday, we’ll be having 
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a dinner party at his place,” may panghihinayang sa 
tinig na sabi niya.

“Ah, okay.”

“But no, I’m sure there’s a way out,” paniniyak 
niya. Maiintindihan siguro ng matalik na kaibigan 
kung hindi siya sisipot ngayong gabi sa birthday 
party nito. 

May iba namang naisip na solusyon si Krissy. 
“If it’s fine with you, I’ll go with you to your friend’s 
party.”

Napamaang siya. “Sasama ka sa akin d’on?”

Nagkibit-balikat ito. “If that’s all right.”

“It’s super all right!” exaggerated na sabi niya. 
“It’s just a small, intimate dinner with our close 
friends.”

“Okay,” anito saka nginitian ang lalaki.

“Okay.” Ang sarap ng pakiramdam ni Wax sa 
sandaling iyon. 
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Nagtipon sa isang unit sa Alexandra Towers ang 
malalapit na kaibigan ni Wax. Kasama roon ni Bobby 
ang girlfriend nitong si Tina, si Bernie at girlfriend 
nito na si Rizza.

Katatapos lang kausapin ng birthday celebrant 
si Wax sa cellphone. Takang tumingin ito sa grupo.

“Wax’s on his way. He’s bringing a girl…” parang 
wala sa sariling sabi nito.

“He’s bringing a girl?” gulat na ulit ni Tina.

“Wow! Miracles do happen,” nakangiting sabi 
ni Bernie.

“Sino daw ang kasama niya? Kilala ba natin?” 
tanong ni Rizza.

Nagkibit-balikat si Bobby. “He wouldn’t say.”

Mga ilang minuto pa nagkuwentuhan ang grupo 
nang mag-ring ang doorbell ng condo unit. Binuksan 
ni Bobby ang pinto.

“Happy Birthday, Pare!” bati ni Wax, sabay yakap 
sa kaibigan. 

3
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“Thanks, Pare,” anito, sabay tingin sa kasama 

niya.

Napansin niya iyon pero ibinitin muna niya ang 
kausap. “Ah, here’s something for you, Pare,” aniya at 
iniabot ang isang bote ng alak dito. Nagpasalamat ang 
kaibigan. “By the way... Krissy, this is my best friend, 
Bobby. Bro, this is Krissy,” pakilala niya sa dalawa.

“Happy Birthday, Bobby!” bati ni Krissy. “Sorry 
I wasn’t able to buy you a gift. Biglaan kasi ito,” 
nakangiting sabi nito, sabay tingin kay Wax.

Bahagyang nagulat si Bobby nang makilala ang 
dalaga, pero hindi nagpahalata. “N-no problem, 
Ma’am. Your presence is more than enough. Thanks 
for coming. Let me introduce you to the rest of the 
group,” anito.

“Thanks,” nakangiting sabi nito. “And please, 
‘Krissy’ na lang itawag n’yo sa akin.”

Pumasok na sila sa unit at ipinakilala ni Bobby 
si Kristine sa mga kaibigan nila ni Wax. Ilang minuto 
lang ay kumakain na sila ng dinner.

“Uhm... Krissy,” umpisa ni Bobby, “I hope you 
don’t mind my asking… how come you can go out 
without bodyguards? Hindi ba nagwo-worry ang dad 
mo? Lalo pa ngayon na malakas na ang balita na he’s 
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running for president this coming elections.”

Natawa siya. “Hindi naman. Actually, I insisted 
on not having bodyguards. I don’t need it. Eversince 
my dad entered politics, hindi ako visible sa publiko. 
Hindi rin kasi ako dito nag-aral. Two years ago lang 
ako bumalik at nanirahan dito sa Pilipinas kaya hindi 
ako sanay sa mga ganyan. As much as possible, I shy 
away from the public eye and the media.”

“Pero hindi na posible ngayon ‘yan. Especially 
now that your dad’s running for president.”

“Yeah, I know,” malungkot na sabi ni Kristine. 
“Unti-unti ko nang tinatanggap na kailangan ko na 
maging visible to show support for my dad.”

“When will he announce his candidacy?” tanong 
ni Bobby.

“Soon! We’re still working on his platforms.”

“That’s nice! You’re part of his campaign team?” 
tanong naman ni Rizza.

Tumango siya. “Yeah. Kaya magli-leave muna 
ako sa NGO na pinapasukan ko.”

“I hope your dad wins. I think he can be a great 
leader of this country,” sabad ni Bernie.
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“Yeah, we’ll definitely vote for him,” ani Tina.

“Kahit hindi ka pa namin nakikilala ay alam 
na namin na si Senator Ordoñez ang gusto namin 
maging president,” pahayag ni Bobby.

“Yeah,” sang-ayon ng lahat.

Tumaba ang puso ni Krissy sa narinig. “Wow! 
Thanks. At least, meron nang…” sabi niya saka 
binilang ang mga kasama sa dining table, “five people 
na siguradong boboto sa dad ko!”

Nagtawanan ang lahat.

“Maraming tao ang susuporta sa dad mo, hindi 
lang lima. I’m sure of it!” ani Bernie.

“Maraming salamat!”

“Imagine, pag kumandidato at nanalo ang dad 
mo, puwede ko nang ipagmalaki na once ay nag-dine 
dito ang isang presidential daughter,” pangarap ni 
Bobby.

Natawa si Krissy. “Oh, please don’t. I feel 
embarrassed.”

“Sana makilala mo pa rin kami kapag nakatira 
ka na sa Malacañang,” biro pa ni Bernie.

“Yay! Naku, oo naman. Please ‘wag muna natin 
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isipin ‘yun. I feel embarrassed.” Totoo nga dahil 
namumula na siya.

“My God! She’s blushing like a teen-age girl, 
Wax,” natutuwang sabi ni Bernie. “She’s so humble.”

Nangingiti lang si Wax. What an amazing woman! 
anito sa sarili.   

Ilang oras pa silang nagkuwentuhan. Lubos na 
nasiyahan si Krissy sa piling ng mga kaibigan ni Wax. 
Kahit ngayon lang sila nagkakila-kilala ay magaan na 
ang loob nila sa isa’t isa.

Nauna nang umuwi sina Wax at Krissy dahil maaga 
pang papasok sa opisina ang dalaga kinabukasan. 
May ilang araw pa ang natitira bago siya mag-take 
ng official leave of absence sa trabaho.

“That was such a great evening. Thanks for 
letting me come with you,” masayang sabi ng babae 
nang nasa parking lot na sila ng Alexandra Towers.

“I’m glad,” simpleng sagot niya.

Silence enveloped them as they walked towards 
Wax’s car. 

“I like your friends,” ani Krissy nang makasakay 
na sila sa kotse.
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“They seem to like you too, a lot actually,” sagot 

niya. “Mas gusto ka na nila kaysa sa akin. Hindi 
man lang ako kinumusta the whole evening,” birong 
pagmamaktol niya.

Natawa lang ito. “Nagsawa na siguro sila sa ‘yo.”

“How about you? Do you go out a lot with your 
friends?”

“Hindi. I don’t really have an exciting social life,” 
natatawang sabi ng dalaga. “I only have quite a few 
number of good friends. We just go out to dinner, 
watch movies. That’s it. Ganoon ka-boring ang social 
life ko.”

“That’s it?”

Tumango ito. “I love to drive. Kaya wala din ako 
driver. I love driving especially when something’s 
bothering me.”

Mas lalong humanga si Wax sa dalaga. Ibang-iba 
talaga si Krissy sa mga babaeng naka-date na niya. 
Actually, wala pa siyang na-meet na babae na ganito 
kaagad kalakas ang attraction na nararamdaman 
niya. Karamihan kasi sa mga babaeng nakaka-date 
niya ay nagpapakita muna ng interes sa kanya.

“I only have one best friend, but she’s in Brazil 
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attending a conference,” kuwento pa nito.

“Don’t feel bad. Nandito naman ako,” seryosong 
sabi niya.

Hindi sumagot si Krissy. Tiningnan lamang siya 
nito saka tumingin sa labas ng bintana ng kotse.

Pagkalipas ng ilang minuto ay narating na nila 
ang bahay ng mga Ordoñez sa Alabang. 

Tumingin ito sa binata. “Thanks for bringing me 
home. Salamat din sa pagdala mo sa akin sa birthday 
party ng friend mo.”

“Nag-enjoy ka ba?”

“Yup. I really like your friends. Sige, Wax. Pasok 
na ako sa loob. Good night.” Akmang bubuksan na 
nito ang pinto ng kotse nang magsalita si Wax.

“Krissy, can I see you again?”

Napalingon ang babae sa kanya.

“Would you like to go out with me again? Say 
tomorrow?” pamimilit niya, seryoso ang mukha.

Matagal na tiningnan lamang siya ni Krissy.

—————

Sinundo ni Wax si Krissy sa bahay nila sa Alabang. 
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Buong akala ng dalaga ay dadalhin lamang siya ng 
binata sa isang fancy restaurant, iyong bang typical 
date, nothing new. Kaya laking gulat niya nang ihinto 
nito ang sasakyan sa tapat ng Metropolitan Museum.

“What are we doing here?” 

“Basta, you’ll see,” nakangiting sabi nito. 

Bumaba na sila ng sasakyan. Habang papasok sila 
sa museum ay huminto si Wax at hinarap ang babae.

“Hindi ko alam kung magugustuhan mo talaga 
dito. Just tell me kung mali ako.”

“Okay.”

Pumasok sila sa loob at tumambad sa kanila ang 
exhibit ng paintings ni Buboy Victor, isang baguhan 
painter. Nagulat si Krissy, si Buboy Victor ay ang 
paborito niyang pintor! Mula nang makita niya 
ang isang piece nito sa isang art gallery sa mall ay 
nabighani na siya ng mga paintings nito. Hindi niya 
kilala ang painter pero hanga siya rito. Maang siya 
napatingin kay Wax.

“How… paano…?” hindi niya malaman kung 
ano ang sasabihin.

Ngumiti ang lalaki. “Nang pumunta ako sa office 
mo ay napansin ko na ang daming paintings niya ang 
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nakasabit sa room mo so I concluded na favorite mo 
siya. Buboy happens to be a good friend. Kapitbahay 
namin siya sa Bulacan. Kaka-open lang ng exhibit 
niya dito last week.”

“My God! He’s a genius! Thanks for bringing me 
here, Wax,” nangingislap ang mga matang tugon nito.

“My pleasure. Yes, Buboy’s a genius. Sana ma-
meet mo siya minsan. Tara, let’s look around.”

Nilibot nila ang exhibit. Hangang-hanga si Krissy 
sa mga bagong paintings na nakita. Nadismaya siya 
nang malamang may mga may-ari na ng pieces na 
nagustuhan niya kaya wala rin siyang nabili. 

Habang naglalakad sila palabas ng building ay 
nagtanong si Wax, “Where do you want to eat? Do you 
have a favorite place na lagi mong pinupuntahan?”

“Kahit saan tayo kumain, okay lang.”

Takang napatingin ito sa kanya. “You sure? 
I’m really sorry for asking. Dapat alam ko na kung 
saan tayo kakain kaso nag-aalala ako na baka may 
makakilala sa ‘yo and all. So I thought there’s a certain 
place where you usually hang out na walang masyado 
tao to bother you.”

Tinaasan niya ito ng kilay. “Over! Hindi naman 
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ako artista para pagkaguluhan ng tao.”

“But you are a celebrity in your own right,” pilit 
niya. “People do recognize you.”

“That’s not true,” iling niya. “My dad’s the one 
popular, my mom a bit maybe, but not me.”

“Ow?”

“Yeah. You can take me to any fastfood out there, 
I tell you no one will recognize me.”

Tiningnan siya ng binata. “Hindi nga? Is this a 
dare?”

“Yes. Sige, kain tayo sa fastfood! I insist.”

Narating na nila ang kotse nito. Pinagbuksan siya 
nito ng pinto. “Call.”

—————

Jollibee. Nakaupo sina Wax at Krissy sa 
pandalawahang mesa sa isang sulok ng fastfood 
restaurant. Hindi nga nakilala ang dalaga bilang anak 
ng senador, pero head-turner ang kanyang ganda. 
Halos lahat ng tao roon ay napapatingin sa kanila; 
they made a good pair. 

Masaya silang nagdi-dinner; they talked about 
almost everything under the sun. Pati love life ay 



Kung Hindi Ka Magiging Akin - Raya Manlapaz
naging topic nila. Nagkuwento ang binata mula 
sa kauna-unahang girlfriend hanggang sa huli 
na nakipag-break dito mahigit isang taon na ang 
nakakalipas.

“So who broke up with who?” paniniguro niya. 

“She broke up with me.”

“Why?”

“Nagko-complain siya na hindi kami masyado 
nagkikita. Wala daw akong time para sa kanya.”

Lumabi ang dalaga. “Tama ba naman siya?”

Nagkibit-balikat ang lalaki. “I guess. That time 
kasi kauumpisa ko pa lang hawakan ang Profile 
magazine. The pressure that the board of directors 
put on me was so intense I barely even had time for 
myself.”

“Uh-oh. That’s not good.” Sa isip ng dalaga, 
katulad ng kaso nila ni Jerico. They hardly saw each 
other when her ex-boyfriend’s schedule became so 
hectic.

Magtatanong na sana si Wax kung may boyfriend 
na si Krissy nang ma-distract sila ng malakas na 
conversation na nagaganap sa kabilang mesa. Apat 
na babae ang maingay na nag-uusap.
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“Hay naku! Alam mo ba na tatakbo pala for 

president itong si Senador Ordoñez sa darating na 
eleksyon!” narinig nilang pagbibida ng isang babae.

Nagkatinginan sina Wax at Krissy. Hindi na nila 
naipagpatuloy ang kanilang pagkukuwentuhan. For 
some reason, napag-trip-an nila ang mag-eavesdrop.

“Ay, oo. Nabalitaan ko na ‘yan. Magkakaroon 
‘ata siya ng official announcement, sabi ng friend ko 
na nagwo-work sa Senate. I think okay naman siya. 
Madami siyang nagawa sa ating bansa, in fairness.”

“Hello!” kontra ng isa pang babae. “Hindi mo 
ba natatandaan na bago iyan naging senador ay 
Secretary namin ‘yan sa Department of Agrarian 
Reform? Hindi ba’t napa-resign namin ‘yan dahil sa 
pagmamaltrato sa aming mga employees at may kaso 
nga siya ng graft dahil ginamit niya ‘yung pondo ng 
opisina sa paggawa niya ng campaign posters n’ung 
tumakbo siyang senador last election.”

Napailing na lang si Krissy.

“Eh, di ba hindi naman napatunayan ‘yun?” 
pagtatanggol ng isa.

“Saka mukhang okay naman ang pinapatupad sa 
inyo dati na paghihigpit sa oras ng trabaho,” segunda 
ng isa pang babae.
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“Ah, basta. Hindi ko siya iboboto! Hindi siya 

approachable, ang yabang niya! Akala mo kung 
sinong matalino. Mabuti pa ang ating president 
ngayon na si Manuel Romualdez, tiyak na hindi 
mangungurakot ‘yun!”

Napapangiti na lang sina Wax at Krissy sa narinig.

“Tiyak na magpapayaman lang si Ordoñez 
pag nanalong presidente. Balita ko ay mahilig daw 
magsugal at mambabae ‘yan.”

Nawala ang ngiti sa mukha ni Krissy.

“Oo. Siguro siya ‘yung sinasabi sa nabasa kong 
blind item sa magazine na senador na may binabahay 
ng isang sexy star!”

“Naku, Sister! Baka nga siya ‘yun!”

Napayuko si Krissy at nagpakawala ng malalim 
na buntong-hininga, pilit kinakalma ang sarili. Si Wax 
naman ay nagpanting ang tainga sa mga pinagsasabi 
ng mga babaeng nasa kabilang table.

“Naku! Ano kaya ang sasabihin ng pamilya ng 
senador pag nalaman nila ‘yun?”

“Ay, ‘sus! Tiyak na pinagtatakpan lang nila ‘yun, 
‘noh! Balita ko nga ito namang asawa ng senador 
ay walang ginawa kundi ang mag-casino at mag-
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shopping abroad! Aba! Pera ng bayan ang ginagamit 
nila, ah! At ‘yung NGO na pinamamahalaan ng anak 
niya ay ginagamit lang nila para mahuthutan ang 
mayayamang multinational companies, pero wala 
naman talagang projects ang NGO na ‘yun!”

“Ang buhay nga naman ng mayayaman, oo. Buti 
na lang at hindi tayo mayaman!” Nagtawanan ang 
grupo.

Iiling-iling na lang si Krissy sa narinig. Alam 
niyang hindi totoo ang pinag-uusapan ng grupong 
iyon. Marangal ang kanyang pamilya. 

This is horrible. Tumingin siya kay Wax, her eyes 
pleading. “Let’s go, Wax.”

Tumango ang binata pero pinigil siya nito sa 
pagtayo sa upuan.

“Wait here.” Tumayo ito at tinungo ang grupo na 
malakas pa ring nagkukuwentuhan.

“I’m sorry to disturb you, Ladies, pero hindi kasi 
namin maiwasang marinig ang conversation n’yo 
kanina. And I think it was quite rude of you to accuse 
Senator Ordoñez at ang pamilya niya ng kung anu-
ano. Walang naman kayo—”

Nagalit ang isa sa mga babae. “Hoy, Mister! Alam 
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kong guwapo ka, pero wala kang pakialam kung ano 
man ang pag-usapan namin dito.”

“Akala ko pa naman kukunin mo na ang number 
ko,” may himig pagtatampong hirit ng isa.

“Ano naman sa ‘yo kung pagtsismisan namin si 
Ordoñez, lover ka ba niya?” Muling nagtawanan ang 
grupo. 

Magsasalita na sana si Wax when Krissy appeared 
at his side and took him away without being 
recognized.

“I’m sorry,” anang lalaki paglabas nila ng fastfood 
restaurant.

“No, that’s fine,” matamlay na tugon niya.

Nagpatuloy sila sa paglalakad nang biglang 
huminto ang dalaga.

“Give me a second,” aniya at pumasok muli sa 
Jollibee saka pinuntahan ang grupong nagtsismis 
tungkol sa kanyang ama. Sinundan siya ni Wax.

Matamis na ngumiti siya sa grupo ng kakabaihan 
na nasa late twenties na ang mga edad.

“Hi. I’m sorry about my friend. Concerned 
lang siya sa dad ko. Tungkol sa pinag-uusapan n’yo 
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kanina… I’m Krissy Ordoñez, by the way…”

Napatanga ang apat na babae. Magsasalita sana 
ang isa sa grupo pero pinigilan niya.

“Please, you don’t have to say anything. Hindi ko 
rin papatulan ang mga tsismis n’yo about my family. 
I’m sure you meant no harm, and I’m sure na sobrang 
boring ng mga buhay ninyo kaya wala kayong 
magawa kundi pag-usapan at mag-imbento ng kung 
anu-ano tungkol sa buhay ng may buhay. Anyway, 
enjoy your meal. Goodbye!” nakangiti niyang paalam 
saka dere-derechong lumabas ng restaurant. Walang 
salitang sinundan siya ni Wax.

Hindi makapagsalita ang grupo pagkaalis ng 
dalawa. 

Samantala, naglalakad na sila patungong parking 
lot.

“I shouldn’t have done that,” paulit-ulit na sisi 
niya sa sarili.

“No, you were great! Dapat lang iyon sa kanila!” 
sang-ayon ng binata.

“I’m rash and stupid. Hindi ako nag-iisip. Baka 
lalo pang mapahamak ang daddy ko nito,” aniya saka 
napahilamos sa mukha. Hinawakan nito ang balikat 
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niya. Napatingin siya rito.

“Walang masama sa ginawa mo. Kailangan din 
nilang malaman na walang katotohanan ang pinag-
uusapan nila. That would put to a stop to the rumors 
about your dad.”

Tumingin lang siya sa lalaki.

Ngumiti ito. “Don’t worry about it. C’mon, I’ll 
take you home.” Nauna na itong lumakad.

“Wax,” tawag niya. Nilingon siya nito. “Tomorrow, 
my dad will officially announce his intention to run 
for president in May. Gaganapin iyon sa ballroom ng 
Manila Hotel around dinnertime. I’d really appreciate 
if you’ll come,” seryosong sabi niya.

Ngumiti ang binata, lumabas ang maputi at 
pantay-pantay na ngipin nito. “Of course, I’ll be 
there.”

Krissy smiled shyly at him at naglakad na sila 
patungo sa kotse nito.

—————

“Ola, Krissy! ¿Como vai?” 

Napangiti si Krissy nang marinig ang boses ng 
matalik na kaibigan sa kabilang linya.

http://www.travlang.com/languages/portuguese/hello.au
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“Wow! Wala ka pang one month sa Brazil ay 

kabisado mo na ang language diyan, ah,” natatawang 
sabi niya.

Natawa rin si Beth. “Hello! ‘Yun lang ang alam 
kong sentence in Portuguese, ‘no!”

“Okay. So kamusta ka na diyan? How’s the 
conference?”

“Boring, boring and boring. You don’t want to 
hear about it, I tell you. Kaya nga ako tumawag ay 
para naman maka-connect ako sa mundo,” anito. “So, 
how are you? Ano balita diyan?”

“My dad will announce tomorrow his plans to 
run for president. Wish you could be there.”

“Uy, good luck! Alam mo na kahit nandito ako 
sa malayo ay susuportahan ko pa rin si Tito Jose. But 
I’ll definitely be back before May 11. Sayang din ang 
boto ko.”

“Oo naman. Kailangan umuwi ka. Pag di mo 
ginawa ‘yun at natalo ang dad ko by a mere single 
vote, ikaw ang sisihin ko,” natatawang sabi niya.

“Over! Anyways, wala bang ikukuwento sa akin 
ang kaibigan ko? Parang ang saya-saya mo diyan, 
eh. Kahit hindi kita nakikita, nararamdaman kong 
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masaya ka,” tukso nito.

“Yeah. I guess I am happy, despite the tension 
and all the hooplas the election is creating.”

“May kinalaman ba ang guwapong publisher?” 
hirit nito.

“Beth!”

“What?” pagmamaang-maangan nito.

Natawa ulit siya bago isinalaysay ang tungkol sa 
binata. Natutuwa naman ang kaibigan para sa kanya. 
Pagkatapos ng ilan pang minuto na pagkukuwentuhan 
ay nagpaalam na ito.

“Basta balitaan mo ako, ha?”

“About the campaign?”

“Of course not. Siyempre ‘yung tungkol sa inyo 
ni Wax. Sige, I’ve to go. See you soon and I miss you! 
Adios!” Pinutol na ni Beth ang linya.


