
Professor Torpe - Larei Samaniego

Kanina pa naiilang si Nube habang nag-che-
check ng test papers ng katatapos lamang niyang 
klase. Kasalukuyan siyang nananahimik sa kanyang 
table sa faculty room nang bigla na lamang siyang 
bulabugin ng limang makukulit niyang estudyante. Sa 
kasalukuyan, tatlo ang hawak niyang advisory classes 
at sa klase ng limang ito—ang BSBA II-A—siya 
nangungunsumi nang husto.

Paano bukod sa nuknukan ng kukulit , 
pakialamera’t pakialamero rin ang mga ito. Lalo na 
ang limang kaharap niya ngayon.

Hay, talagang sumasakit ang ulo niya sa mga 
ito. Wala nang ginawa ang mga ito kundi ang kulitin 
siya at bigyan ng nerbyos. Katulad na lamang ngayon. 

Sigurado si Nube, kahit ipusta pa niya ang lahat 
ng kayamanan ng mga magulang niya, na iisa lang 
ang tumatakbo sa isip ng mga ito. At hindi iyon 
mabuti para sa kanya.

“No,” aniya kahit wala pang sinasabi ang mga 
ito. “Ayoko nang makipag-date.”

Sa dalawang taong niyang pagtuturo sa St. 
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Alphonse University ay sa mga palad niya humantong 
ang mga ito—sa kamalas-malasan. Adviser na siya 
ng mga ito simula pa noong isang taon. At mula 
rin noon ay tila ginawa ng dilemma ng mga ito 
ang naghihingalo niyang lovelife. Ang katuwiran, 
concerned lang daw ang mga ito sa kanya.

Papalo na ng beinte ocho ang kanyang edad 
anim na buwan na lang mula ngayon. At ni minsan 
sa mga taong iyon ng pamamasaysay niya sa 
ibabaw ng mundo ay hindi pa niya naranasang 
magka-girlfriend. At natatakot daw ang mga ito na 
tumandang binata siya, maging bahagi ng pederasyon 
o maging seminarista.

“Pero, Sir, jackpot na talaga ito. Wala na 
itong sabit,” sulsol ni Fatty sa kanya. Isa ito sa 
pinakamatatalino sa kanyang klase.

 “No,” aniyang hindi tinitingnan ang mga ito.

 “Maganda siya, Sir. At ang ganda ng legs!” Si 
Neri, isa rin sa pinakamalulupit sa kakulitan niyang 
estudyante.

“Ayoko.”

“Matalino rin siya, Sir. Cum laude siya n’ung 
college,” singit ni Tracy.
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Kunot-noong napalingon siya rito. Kahit kasi 

anong isip ang gawin niya, hindi pa rin niya mawari 
kung paanong napasama ang isang ito sa kulumpon 
ng apat na kasama nito. Isa kasi ito sa mga kilala 
niyang pinakaseryoso sa kanyang klase.

“Ayoko. Tapos.”

“Sir naman, ’wag ka na kasing kumontra. Mabuti 
nga at nandito kaming limang guardian angels 
mo para iligtas ka mula sa pagiging matandang 
binata,” ani Sheila, ang estudyante niyang laging 
inis sa mundo.

“Oo nga,” sang-ayon ni Ash na pinaka-notorious 
sa mga ito pagdating sa kakulitan. “At saka, 
wala namang mawawala sa inyo kung papayag 
kayo, Sir. Hindi ka naman lugi.”

“A-yo-ko,” tanggi pa rin niya. Sa dalawang taong 
pagiging guro niya sa unibersidad na iyon, hindi 
na niya mabilang kung nakailang dates na siya na 
pawang reto ng limang ito. At lahat ng mga naging 
dates niya, palpak.

“Sir, last na talaga ito. Promise.”  

Ilang beses na ba niyang narinig ang pangakong 
iyon mula sa mga ito? Wala, hindi na niya mabilang.



Professor Torpe - Larei Samaniego
“Hindi pa ba kayo nagsasawa? Bakit ba ang love 

life ko ang pinag-iinitan ninyo? Wala ba kayong mga 
sariling love life?”

“Sir, ikaw ang nagsabi sa aming mag-aral muna 
kami bago iyang love-love na iyan,” sagot ni Ash.

Pambihira talaga. At ngayon ay ginagamit pa sa 
kanya ang mga sinabi niyang iyon.

Napabuntung-hininga na lang si Nube. 
“Ayoko. Alam n’yo ba kung ilang beses na akong 
muntik-muntikang makatay nang buhay dahil sa mga 
kapalpakan ng mga babaeng pinagtatapunan ninyo 
sa akin, ha?”

“Eh, Sir, wala naman kaming magagawa 
kung hindi kayo nagki-click ng mga nadadampot 
namin,” paliwanag ni Neri.

Hayun. Lumabas din ang totoo. Kung sinu-
sinong madampot nga lang siya itinatapon ng mga 
ito. Ganoon na ba talaga kadesperado ang mga itong 
makuhanan siya ng babae? Ganoon na ba talaga siya 
kamukhang miserable para itambak siya sa kung 
sinong babae na lang? Parang gusto nang mainsulto 
ng kanyang ego pero kahit ano ang gawin niya, hindi 
niya magawang mainis sa mga ito. Naging kasundo 
na rin kasi niya ang grupo kahit pa sabihing saksakan 
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ng kukulit.

Napapailing na lang siyang tumayo saka nagtungo 
sa isa sa mga file cabinets roon. Binuksan niya iyon 
at inilabas ang isang envelope na pinaglalagyan niya 
ng test papers ng kanyang mga estudyante. Kamuntik 
pa siyang mapatili sa sobrang gulat nang sa pagpihit 
niya pabalik sa kanyang mesa ay sinalubong siya ng 
mga mukha ng mga ito. Nakasunod pala sa kanya.

“Bakit ba kasi nakabuntot kayo sa akin?” naiiritang 
tanong niya.

“Ano na, Sir?”

“Payag na kayo?”

“Kailan namin ise-set ang date ninyo?”

Parang gusto na niyang umiyak. Talagang 
matutuyuan siya ng dugo sa limang ito! At dahil 
parang mga bubuyog na umaalingawngaw sa tainga 
niya ang mga boses ng mga ito, hindi na rin siya 
nakatiis.

“Ayoko!” sigaw niya sa mga ito.

“Naman, Sir,” reklamo ng mga ito habang 
nakatakip ang mga kamay sa magkabilang tainga. 
“Alam naming may pagkabingi itong si Ash, pero 
kailangan bang pati kami ay idamay mo?”
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“Bakit ako?” Bahagya pa nitong binatukan si 

Neri.

“Aray naman, Azalea. Masakit iyon!”

At habang abalang-abala ang mga ito sa 
pagbabangayan at umaawat naman ang ibang 
kasama ng mga ito ay nagmamadaling tumalilis na si 
Nube. Kahit kailan ay hinding-hindi na siya papayag 
na lumabas pa kasama ang isang babaeng ang mga 
ito ang nagreto. Wala na kasi siyang inabot sa mga 
babaeng iyon kundi nerbyos at shock.

Biglang napangiwi si Nube nang maalala ang 
mga naging ka-date niya.

Nitong nakaraang buwan lang, apat ang 
naging dates niya—courtesy pa rin ng kanyang mga 
estudyanteng pasaway. Isa sa mga iyon si Roxy na 
mukhang anumang oras ay liliparin na ng hangin sa 
sobrang kapayatan. 

Sumunod si Alfi. Wala sana siyang reklamo 
sa isang iyon kung hindi lang biglang nag-landing 
sa plato niya ang pustiso nito nang bigla itong 
humagalpak ng tawa sa isang lumang joke na sinabi ni 
Nube. Wala pang isang linggo mula nang ma-culture 
shock siya mula rito ay binigyan na naman siya ng 
grupo ng bagong date—si Geneva. Pupurihin na sana 
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niya ang mga ito dahil akala ni Nube ay naihanap 
na rin siya sa wakas ng matinong date ngunit agad 
din niyang binawi iyon nang may malaman tungkol 
sa dalaga. Kamuntik pa niyang masakal ang mga ito 
kinabukasan. Paano naman ay menor de edad pa 
pala ang dalaga! Second year high school pa lang 
pala! Halos mahindik siya sa sarili. Mabuti na lamang 
at nalaman niya iyon kaagad bago pa siya matatakang 
cradle snatcher. At si Jennifer…

Bigla siyang pinangilabutan nang maalala ang 
huling naging date niya. Kung hindi kasi siya naging 
mabilis sa pagtakbo at naging magaling sa pagpalag 
ay baka nagahasa na siya ng babae! Kaya nunca na 
talaga siyang papayag sa set-up dates ng mga ito 
para sa kanya. Ayaw pa niyang ma-rape nang wala 
sa oras. Mahal pa naman niya ang kanyang dangal 
at puri.

Nasa kalagitnaan si Nube ng pag-iisip kung 
paano mapagtataguan ang kakulitan ng kanyang mga 
estudyante nang bigla na lamang siyang tamaan ng 
isang pintong basta na lamang bumukas. At hindi lang 
iyon basta bumukas, mukhang napag-initan ng kung 
sino ang pintong iyon at binigyan ng isang malakas na 
flying kick. Sapol siya sa mukha at derecho rin siyang 
bumulagta sa sahig. He fell flat on his back. Masakit 
na masakit ang kanyang buong mukha lalo na ang 
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kanyang ilong. Bahagya niya iyong sinalat upang 
matiyak na buo pa iyon at hindi pa tumatabingi.

“Aww…” anas ni Nube nang salatin ang sariling 
ilong.

“Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! I’m 
so sorry,  hindi ko talaga sinasadya.” Nasa langit na 
ba siya? Bakit parang may naririnig siyang tinig ng 
isang anghel? “Excuse me, Mister. Sir, are you okay? 
Buhay ka pa ba?”

Nang imulat ni Nube ang kanyang mga mata 
ay isang malabong imahe ng isang napakagandang 
babae ang nabungaran niya. Nakangiti raw ito 
sa kanya habang nakahiga siya sa mga hita 
nito. Ikinurap-kurap niya ang mga mata. At parang 
gusto niyang magbunyi dahil sinalubong nga siya ng 
magandang mukhang iyon. Mahaba ang tuwid na 
tuwid na buhok nito, maganda ang hubog ng mga 
kilay ngunit mahahalatang hindi pa nasasayaran ng 
pang-ahit. Kaakit-akit din ang napakagandang mga 
mata nito, katamtaman ang tangos ng ilong, makinis 
ang maputing balat. And her lips…

“Ayos ka lang ba? Pasensya na talaga, hindi ko 
naman sinasadya,” tanong nito.

Bahagya niyang naidiin ang mga daliri sa 
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ilong niyang sapo pa rin niya kaya bahagya siyang 
napangiwi.

“Naku, baka kailangan na nating dalhin sa 
surgeon iyang ilong mo. Masakit ba? Can you still 
feel it? My God,  baka nabali na iyan. Sayang naman 
kung masisira lang iyang ilong mo, ang guwapo mo 
pa naman.”

Biglang nagtayuan ang mga invisible antennae 
ni Nube. Wow! Guwapo raw siya. Parang gustong 
pumalakpak ng mga tainga niya. Pati ilong.

Bahagya pa siyang nahihilo kaya hirap na hirap 
siyang tumayo kahit na inalalayan siya nito. Parang 
anumang oras ay muli siyang bubulagta kapag 
tumayo siya.

“Miss, may problema ba?” Nabosesan niya si 
Mang Ed, ang head ng security sa university nila.

“Mama, tulungan n’yo naman po ako. Natamaan 
kasi siya ng pinto kanina, dalhin po natin siya sa 
clinic.”

“O, si Sir Nube pala iyan. Naku, Sir, ayos ka lang 
ba?”

“Tulungan mo na lang akong dalhin siya sa clinic, 
Manong. Baka matuluyan pa iyan dito, eh,” narinig 
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niyang sabi ng kanyang anghel.

Naramdaman niyang pinagtulungan siyang itayo 
ng dalawa saka isinampay ang kanyang mga braso 
sa balikat ng mga ito.

“Hang in there, Mister, Sir. Huwag ka na munang 
mamamatay. Sayang ang lahi mo.”

Talagang ayaw pa niyang mamatay. He could feel 
her soft body. He could smell her sweet scent that 
seemed to intoxicate his whole system. At parang 
gusto na niyang panawan ng ulirat habang nakayakap 
ito sa kanyang baywang bilang pagsuporta sa kanya.

Unti-unti nang nakakaramdam ng antok si Nube 
at hindi na rin niya magawa pang ihakbang ang 
kanyang mga paa. Namimigat na rin ang pakiramdam 
niya. Para siyang lalong naliliyo sa mabangong amoy 
ng kanyang anghel.

“Hey! Don’t fall asleep on me. Kailangan ka pa 
naming madala sa clinic.”

At ang boses nito… tila iyon isang napakagandang 
kanta na napakasarap pakinggan at lalong humihila 
sa kanya para matulog. Wari siyang ipinaghehele 
niyon. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata.

“T-teka!”
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“Sir Nube, kaunti na lang, ’wag ka nang 

babagsak.”

“Mister, Sir, only a few more steps.”

Dahil sa napakalambing na boses na iyon ng 
kanyang anghel ay tuluyan na siyang bumigay sa 
antok. Hindi na niya alam kung ano ang mga sumunod 
na nangyari ngunit ang huling naramdaman ni Nube 
ay ang pagbagsak ng kanyang likod sa matigas na 
sahig at paglapat ng kung anong malambot at mainit 
na bagay sa kanyang mga labi.
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“I can’t believe I just had my first kiss,” bulong ni 
Reyena habang idinadampi ang daliri sa kanyang 
mga labi.

Hanggang nang mga oras na iyon ay hindi pa rin 
siya makapaniwala sa mga nangyari kani-kanina lang 
sa corridor ng Business Admin Building. Masyado 
yata siyang nadala ng pinaghalu-halo na niyang 
nararamdaman kanina. Paano ay hindi na niya talaga 
napigil ang kanyang galit.

Tinanggap na siya ng St. Alphonse University 
bilang isa sa mga professors niyon. Ngunit ang isang 
napakalaking problema lang, ayaw ng kanyang ama na 
maging isa siyang guro. Ang gusto kasi nito ay ituloy 
niya ang pamamalakad ng kanilang kompanya since 
graduate siya ng Management. Hindi naman sa ayaw 
niyang pamalakaran ang Acosta Holdings. Naiinis 
lang kasi siyang pinangungunahan sa isang bagay na 
gagawin din naman niya. So to spite her father, ginawa 
niya ang isang bagay na alam niyang ikagagalit nito 
nang husto—ang magturo. Madali lang naman iyon.

Kaya masayang-masaya si Reyena nang ipatawag 
siya ng dean ng Business Ad Department at sinabing 
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natanggap na nga siya bilang bagong Management 
professor sa unibersidad na iyon. Subalit hindi pa nga 
siya nakakapagsimulang magturo ay nakarating na 
kaagad sa ama ang balita.

Ngayon dapat ang unang araw niya ng pagtuturo 
roon ngunit ni hindi pa niya naipapakilala ang sarili 
sa kanyang mga estudyante, ipinatawag na kaagad 
siya ng dean. May tawag daw kasi para sa kanya. May 
cellphone naman siya, bakit kailangang sa linya ng 
dean pa siya tatawagan? Nagtataka man ay sinagot 
pa rin niya iyon. At halos umusok si Reyena sa galit 
nang marinig ang mga sinabi ng ama na siyang nasa 
kabilang linya pagka-hello pa lang niya. Pinatitigil 
siya nito sa pagtuturo at pinagbantaan pa ng kung 
anu-ano gaya ng hindi pagsuporta sa kanya ng mga 
ito financially.

Galit na galit siya nang ibaba niya ang telepono.  
At lahat ng kanyang inis at gigil ay ang pinto ng 
opisinang iyon ang sumapo—na sinalo namang lahat 
ng gunggong na ito. At heto na nga, wala pa ring malay 
ang pobreng lalaking sumalo ng lahat ng hinanakit 
niya sa buong mundo. Talaga naman… Bakit kasi 
bigla na lang itong sumulpot doon?

 Pinagmasdan ni Reyena ang mukha nitong 
natutulog pa rin. Hindi maikakailang guwapo 
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talaga ang damuho. He had soft, raven-black hair, 
thick eyebrows matched with thick, long lashes, an 
arrogant nose that seemed to be almost perfect and 
full lips… lips…

Lips?

Tinitigan niyang mabuti ang mga labi nito. They 
were naturally pinkish. Parang mga labi iyon ng 
kanyang tatlong taong gulang na pamangkin. Wala 
sa loob na binasa niya ng kanyang dila ang sariling 
mga labi. Parang bigla na lamang nanuyo ang mga 
iyon. At bigla rin, muli niyang naramdaman ang init at 
lambot ng mga labi nito tulad kaninang aksidenteng 
nagkahalikan sila.

Akmang hahaplusin niya ang pisngi nito nang 
gumalaw ito. Napakislot pa siya nang magmulat ng 
mga mata habang nakatunghay pa rin siya sa mukha 
nito.

“Ahm, hi,” bati niya sa lalaki. “Buhay ka pa, don’t 
worry.”

Kumurap-kurap pa ito bago kinapa ang sariling 
ilong.

“Buo pa iyan. Pasensya ka na nga pala, ha? Hindi 
ko kasi napansing may dumadaan pala kanina.”



Professor Torpe - Larei Samaniego
 “Ouch…”  daing nito nang damahin ang ilong.

 “Ayos na ba’ng pakiramdam mo?”

 “H-ha?” parang gulat na gulat pang tanong 
nito. “Ah, oo. Salamat nga pala.”

Napakunot ang kanyang noo. Nang-uuyam ba 
ito o talagang bangag pa? Mukhang nahalata naman 
nito ang iniisip niya.

“I mean, thank you sa pagdadala mo sa akin 
dito.”

Nabura kaagad ang kunot sa kanyang 
noo. “Ah, wala iyon. Ayos lang iyon. Ako naman ang 
may kasalanan kung bakit ka nasaktan, eh. Siya nga 
pala nagugut—” 

“Sir!”

Naputol ang anumang sasabihin pa sana ni 
Reyena nang magdatingan ang limang magagandang 
dalaga sa silid na iyon at lumapit sa binatang halatang 
nagulat.

“Ano’ng nangyari sa iyo, Sir?”

“May nabali ba sa inyo, Sir?”

Hindi niya napigilan ang mapangiti nang 
makitang halos hindi maipinta ang mukha ng 
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lalaki dahil nagkakaingay ang mga estudyante nito. 
Nakakatuwa ang concern na nakikita niya sa mukha 
ng mga bagong dating. Mukhang close ang mga ito 
sa binata.

“P’wede ba? Ang iingay ninyo. Hindi ako 
natuluyan kanina, pero sa ingay ninyo, mamamatay 
ako,” reklamo nito.

“Concerned lang naman kami sa inyo, Sir,” anang 
isa na may pagkasingkit.

“Oo nga. Paano kapag namatay kayo? Paano iyong 
mga plus points namin na ipinangako ninyo?” tanong 
ng mukhang pinakamakulit sa mga ito.

“At saka, paano iyong date ninyo?” singit naman 
ng pinakakikay sa mga ito.

Halos malukot na ang mukha ng binata “Wala 
kayong plus. Minus pa ang ibibigay ko sa inyo. At 
saka, ano ba’ng ginagawa ninyo rito?” angil ng binata 
sa mga ito bago napadako ang mga mata sa kanya.

Sinundan ng lima ang tinitingnan nito.

“Ay, may babae.”

“Oo nga.”

“Sir, ah! Kaya pala ayaw mo nang makipagdate, 
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may isang napakagandang dilag ka na pala.”

“Manahimik nga kayo. Nakakahiya talaga 
kayo.” Binigyan siya nito ng isang nahihiyang ngiti. 
“Pasensya ka na sa mga estudyante ko. May mga 
sayad lang talaga ang mga ito. Lalo na ang isang 
ito.” Itinuro nito ang isa na may magagandang mata 
at mukhang maliksing pangangatawan.

“O, narinig mo iyon, Azalea? Ikaw daw ang 
pinakamalala sa atin.”

“Batukan ko kaya kayo?” sagot ng tinukoy na 
babae. 

Hindi na napigil ni Reyena ang mapahalakhak 
sa kakulitan ng mga ito.

Isa-isang nagpakilala ang mga ito sa kanya.

“Girlfriend po kayo ni Sir Nube?” tanong ng 
mukhang pinakaseryoso sa mga ito.  

“Ah, hindi. Bagong teacher ako rito at medyo 
naaksidente ko ang prof ninyo.” Inilahad niya 
ang isang kamay sa mga ito. “I’m Reyena Acosta. 
Management professor ako.”

“Ay, talaga po? Management din po ang itinuturo 
ni Sir,” anang nakilala na niyang si Neri.
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“Destiny ba ito?” Madramang nailagay pa ni Fatty 

Lyn ang mga kamay sa harap ng dibdib.

“Ash, huwag mong pakialaman ang ilong 
ko,” narinig niyang saad ng binata. Nang balingan 
nila ito ay nakita niyang pinipisil-pisil ng babae ang 
may plaster na ilong ng binata. “Hindi iyan ubas kaya 
huwag lapirutin.”

“Sir, bakit nagkaganyan iyang ilong mo?” tanong 
pa ni Ash.

“Ito kasi ang tumama sa pinto kanina.” Halata 
na ang iritasyong sa guwapong mukha nito. “P’wede 
bang lumabas na muna kayo? Gusto ko pang mabuhay 
nang matagal.”

Nagkatinginan ang mga ito saka sabay-sabay 
ding napalingon sa kanya.  

Nagpalitan pa ang mga ito ng makahulugang 
ngiti bago tinungo ang pinto.

“Ganbette ne, Sensei?” pahabol pa ni Ash na hindi 
niya naintindihan.

Natatawang napailing na lang ang lalaki nang 
mapagsolo sila. “Pagpasensyahan mo na talaga 
ang mga iyon. Makukulit lang ang mga iyon pero 
mababait naman.” 
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“Ang cute ng mga estudyante mo, ’no? Nakakatuwa 

sila.” Naupo ang dalaga sa stool sa tabi ng kamang 
kinahihigaan pa rin nito. “Ako nga pala si Reyena. 
Reyena Acosta. Bagong professor lang ako dito.” 

“Nuelo Inguio. But you can just call me 
‘Nube’.” Tinanggap niya ang nakalahad na palad 
nito. “So bagong prof ka pala. Ano’ng itinuturo mo?”

“Actually, first time ko pa lang itong magtuturo. 
Management ang ituturo ko.”

“Ah,” sagot ng lalaki na marahan pang tumatangu-
tango. “Management din ang itinuturo ko.”

“Oo nga daw. Sabi ng mga estudyante mo. Ahm… 
can you let go of my hand now?”

Pigil ni Reyena ang mapahalakhak nang namula 
ang mukha ng katabi saka nagmamadaling binitiwan 
ang kanyang kamay. “Sorry,” hinging-paumanhin 
nito saka nagkakamot sa batok na ngumiti sa kanya. 
“Ahm, sige. Baka nakakaistorbo na ako sa iyo. Iwan 
mo na ako dito.”

“Okay lang, tapos na rin naman ang unang klase 
ko.” Yeah, right. Ni hindi nga ako nakapagpakilala 
man lang.

Agad na bumalik ang ngitngit niya nang maalala 
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ang kanyang ama. Kung hindi sa pagiging bossy 
nito sa kanya ay hindi niya mami-miss ang kanyang 
unang klase at hindi niya masasaktan ang guwapong 
nilalang na ito.

Hmm… And speaking of this guwapong nilalang. 
Napasulyap siyang muli rito habang tila iniinspeksyon 
nito ang noo. Mukhang naghahanap ito ng bukol 
doon. He was handsome in the real sense of the 
word. And he looked even cuter with that plaster on 
his nose.

“Tabingi na yata ang mukha ko,” mahinang 
bulong ni Nube na nakarating pa rin sa kanyang 
pandinig.

“ H i n d i  p a ,  h u w a g  k a n g  m a g - a l a l a . 
Teka, nagugutom ka na ba?”

“Ah, hindi naman.” Saglit na tila nag-isip 
ito. “Hindi na pala ako puwedeng humilata rito. May 
klase pa kasi ako.”

Bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang. 
Maghihiwalay na kaagad sila? Pero gusto pa niya 
itong makausap. Ang daya naman ni Kapalaran. Ni 
hindi man lang siya binigyan ng bonus sa napakakisig 
na Adonis na ito.

“Gusto mong sumabay? Itu-tour na rin kita sa 



Professor Torpe - Larei Samaniego
buong building kung gusto mo. May twenty minutes 
pa naman ako. At saka, may karapatan akong ma-
late.”

Ay, gusto ko iyan! Parang gusto niyang yakapin 
at halikan si Kapalaran ngayon. 

Actually, nalibot na ni Reyena ang buong 
building kanina bago siya nagtungo sa unang 
klase niya. Pero sino siya para tumanggi sa alok ng 
napakaguwapong nilalang na ito? Ngayon lang siya 
nagkainteres sa isang Adan kaya nunca niya itong 
palalagpasin. Sayang. Lamang-tiyan din  ito.

Ang laswa mong mag-isip, Reyena.

Napangisi siya nang muling mapatingin sa binata. 
Naman. Sino ang hindi maeeskandalo ang pag-iisip 
kung ganito kaakit-akit ang nilalang na nakabilad sa 
iyong harapan? 

Tsk. Bakit kaya nagtatago lang ang isang ito 
sa university na iyon bilang isang guro? Mas bagay 
siguro itong maging isang modelo.

Ng underwear? ‘Yung T-back? Napabungisngis 
siya sa naisip.

“Let’s go?” aya nito. Napatigil siya sa pagbungisngis.

Habang naglalakad sila sa corridor ay isa-
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isang itinuro ng lalaki ang bawat madaanan nilang 
classroom at sinasabi kung ano ang function niyon. 

“Anong mga klase nga pala ang hawak mo?” 
tanong nito sa kanya habang pababa sila ng hagdanan 
patungo sa fourth floor.

“BSBA I-A, I-C at II-B,” malapad ang ngiting sagot 
ni Reyena.

“Buti naman,” bulong ni Nube.

“Ha? Anong buti naman?”

“’Buti mababait at well-behaved na estudyante 
ang napunta sa iyo. Well, yata…”

“Ah. Bakit? Mukha namang mababait din ang 
mga estudyante mo, ah.”

“Mukha lang. Pero may mga pangil at sungay 
ang mga iyon,” nangingiting saad ng lalaki.

Halatang mahal nito ang mga estudyanteng 
hawak nito. Lalo na ang limang iyon kanina, na kahit 
parang gusto na nitong talupan nang buhay ay halata 
pa ring concerned sa binata.

“Matagal ka na ba rito?” tanong niya.

“Two years na. At dalawang taon na rin akong 
tini-terrorize ng mga estudyante kong iyon.”
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Tumangu-tango si Reyena saka ito muling 

sinulyapan. Lumapad ang kanyang ngiti nang 
makitang hinihimas-himas nito ang ilong.

“Masakit pa ba? Ikaw naman kasi, bakit bigla ka 
na lang sumulpot doon?” paninisi pa niya rito.

“Bakit ako? Malay ko bang ibabalibag mo ‘yung 
pinto?”

Oo nga naman. Lumapit siya kay Nube saka 
tumayo sa harap nito.

“B-bakit?” untag ng lalaki.

“Ayusin natin ’tong plaster. Natatanggal na kasi.” 
Inayos niya ang pagkakadikit ng plaster sa ilong ng 
lalaki. “Ang cute ng ilong mo,” sabi niya pagkatapos.

“Oo nga. Sabi nga ni Azalea, mukha na iyang 
kamatis.”

“Hindi, ah! Ang cute nga, eh. Parang namimintog 
na pigsa.” Ang sarap talagang maging alaskador lalo 
na ng mga guwapong tulad nito. “Biro lang,” bawi 
kaagad ni Reyena. “Hindi naman talaga iyan mukhang 
kamatis o namimintog na pigsa. Mukha pa rin siyang 
ilong.”

Nangiti na lang siya habang hindi na maipinta 
ang mukha ni Nube. Mukhang talagang dinidibdib 
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nito ang mga pambubuska niya.

“Ngumiti ka naman. Kanina ka pa nakasimangot, 
eh. Parang kulang na lang lapain mo ako nang buong-
buo.”

“Daig mo pa kasi ang mga estudyante ko. Bugbog 
na nga ang ego ko sa kanila, nilalamog mo pa lalo.”

Hindi na niya napigil ang mapahagalpak ng tawa. 
Ibang klase talaga ang lalaking ito. Ito pa lang ang 
nakapagpangiti sa kanya nang walang sinasabi man 
lang at nakapagpahagalpak sa kanya ng tawa sa mga 
simpleng hirit lang nito.

“Sige na, tama na iyan. Baka tumalon na ako rito 
sa hagdanan sa sobrang kahihiyan.”

“Sir!”

Napatili si Reyena nang bigla na lamang 
dumulas ang kamay nitong nakahawak sa hawakan 
ng hagdanan at bigla na lamang itong dumausdos 
pababa. Nagpagulong-gulong ito hanggang sa dulo 
ng hagdanan.
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“Hindi ba dapat exempted na si Sir Nube sa time 
card?”

Inabutan ni Reyena ang tatlo sa makukulit na 
estudyante ni Nube habang nakikisilip sa time card 
ng binata. 

Napaaga siya ng pasok kanina sa university kaya 
naman nag-ikut-ikot na muna siya. Hindi na niya 
napansing late na pala siya nang limang minuto sa 
unang subject niya. Papanhik na siya sa building ng 
Business Ad nang madaanan niya ang guard house sa 
main gate ng university. At doon na nga niya nakitang 
hina-harass na naman yata ng mga estudyante nito 
ang binata.

Kahapon ay nadulas sa hagdanan ang lalaki dahil 
sa sobrang pagkagulat nang bigla itong tawagin nina 
Fatty at Sheila. Grabeng pagkataranta nilang tatlo 
habang pinapanood kung paano nagpagulong-gulong 
ang binata pababa sa hagdanan. Mabuti na lamang 
at hindi ito gaanong nasaktan. Nagkapasa nga lang 
ang ilang bahagi ng braso at likod nito.

“Bakit? Dahil lagi siyang maaga?” tanong ni 

3
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Tracy sa sinabi ni Neri.

“Hindi,” singit ni Ash. “He’s running out of 
reasons for being late.”

Napangiti na lang si Reyena nang sibatin ng 
binata ng isang matalim na tingin ang tatlo na 
nagbubungisngisan pa rin.

“Pumasok na nga kayo. Kapag nauna akong 
dumating mamaya sa classroom at wala pa kayo 
doon, ia-absent ko na kayo.”

“Eh, Sir, ’andito ka pa naman, eh, sabay na tayo,” 
anang isa.

“Baka mahulog ka na naman sa hagdanan, 
eh. Sobra-sobrang kahihiyan na ’yun…” Nahagip siya 
ng tingin ni Sheila. “Good morning, Ma’am Reyena,” 
bati nito sa kanya.

Tinanguan niya ang mga ito saka kumaway 
habang nakangiti. Ngunit na kay Nube lamang ang 
kanyang tingin. Bakit parang mas guwapo yata ito 
ngayon kaysa kahapon? Black long-sleeved polo ang 
suot nito na nakatupi hanggang siko at naka-tuck in 
sa dark denim jeans. Bahagyang nagkaroon ng access 
ang mga mata niya sa mga itinatago nitong alindog.

Tsk. Napakakisig talaga ng ungas.
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“Sige, Sir. Mauna na po kami sa inyo,” paalam 

ni Tracy.

“Baka ma-late pa kami, eh,” dugtong ni Neri.

“’Bye, Sir. Sige, Ma’am. Kayo na po ang bahala sa 
aming napakaguwapong Sir ha?” ani Ash sa kanya. 
Kinindatan pa siya nito.

“T-teka lang! Akala ko sabay na tayo?” pahabol 
ni Nube sa papalayo nang mga estudyante nito.

Sabay-sabay na humarap ang mga ito sa binata 
saka itinaas ang isang kamao sabay sigaw ng “Aja!”

Iiling-iling ang lalaki nang i-punch nito ang time 
card nito.  

Nakangiting lumapit siya. “’Morning,” bati ni 
Reyena.

“Good morning,” parang tensed na tugon 
nito. “Late ka rin?”

“Hindi. Napaaga nga ako, eh, kaya nag-ikut-ikot 
pa ako. Hindi ko na nga napansin ‘yung oras.”

Nang magsimula na silang maglakad ay hindi 
niya napigilang masinghot. Nasasamyo kasi niya 
ito: ang aftershave cologne na gamit nito, ang 
panlalaking amoy na sumasama sa amoy ng sabong 
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pampaligo. Napapikit pa si Reyena habang palihim 
na sinisinghut-singhot ang likod nito. Palibhasa ay 
nauuna ito nang bahagya sa kanya.

“Kamusta naman ang first day mo—”

Bahagya nitong binagalan ang paglalakad at 
lumingon sa kanya. At dahil sinusundan-sundan niya 
ang amoy nito ay bigla na lamang siyang bumangga 
sa likod nito.

“Are you all right?” Yumuko si Nube upang 
marahil ay tiyaking ayos lang siya. Sa ginawa nito 
ay napalapit nang husto ang kanyang mukha sa 
mukha nito. Biglang parang nanlamig ang kanyang 
pakiramdam habang parang may mga kabayong 
nagtatakbuhan sa kanyang dibdib. Tila kakapusin na 
siya ng hininga. Lalo na nang iangat nito ang kanyang 
mukha gamit ang hintuturo nito. “Patingin.”

Napatitig lang si Nube sa guwapong mukha 
ng kaharap. Naman. Para siyang nakuryente 
nang hawakan nito ang kanyang kamay na 
nakatakip sa kanyang ilong. Bakit ba usong-uso ang 
pagkakadisgrasya ng ilong ngayon?

“Hindi naman namumula.”

“Ha?”
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“Iyang ilong mo.” Bahagyang lumayo ito sa 

kanya pero hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang 
pagtaas-baba ng Adam’s apple ni Nube. “Hindi mo 
na kailangang iparetoke.”

Humakbang si Reyena nang dalawang beses 
paatras para makapaglagay ng sapat na distansya 
mula rito. Hindi kasi niya alam ngunit pakiramdam 
niya ay hihikain siya anumang oras dahil napapahinto 
siya sa paghinga.

“Ah, ayos lang. Kahit naman pader ang banggain 
niyan hindi iyan matitibag. Matibay ang ilong ko.”

Napapangiti na lamang ito habang nakamasid 
sa kanya.

Anak ng pitumpu’t pitong puting pato! Ang pogi!

“Halika na. Baka kasi may instant fiesta na sa 
classroom ko kapag hindi pa ako dumating doon. Para 
pa namang mga wild orangutans ang mga iyon kapag 
wala ako.” Nagpayakag na rin siya sa lalaki.

—————

“Mamamatay talaga ako nang maaga sa mga 
batang iyon,” ani Nube habang nakaupo sila sa 
canteen.

Kanina pagkatapos ng klase ni Reyena ay 
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dinaanan niya ito. Tamang-tama naman na tapos na 
rin ito sa pag-torture sa mga estudyante nito kaya 
niyaya na niya itong mag-lunch sila sa canteen. 

Tawa lang siya nang tawa habang nagkukuwento 
ang lalaki kung paano natutuyo ang dugo nito kapag 
kaharap na ang mga pasaway nitong estudyante, 
partikular ang limang laging nakabuntot dito.

“Ano na naman ang ginawa nila sa iyo?” 
tumatawang tanong ni Reyena.

“Kamuntik na akong atakihin kanina sa puso. Bigla 
na lang akong sinugod ng nanay n’ung isa sa mga 
ipina-date nila sa akin. Ang akala niya, ako pa rin 
iyong ka-date ng anak niya last night.”

Biglang parang naging war mode ang dalaga. At 
sino naman kaya ang naging ka-date ni Nube? At 
bakit parang hindi niya iyon nagustuhan? Parang 
bigla niyang gustong ipa-firing squad ang kung 
sinumang babaeng iyon.

“Talaga?” nakataas ang isang kilay na tanong 
niya. 

“Malay ko ba naman kasing fourteen lang pala 
iyon? Mukha na siyang twenty-four! At saka, hindi 
naman na nasundan iyong date namin. That was 
the first and last time na lumabas kami. Ayokong 
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matawag na cradle snatcher.”

Good, sa isip-isip ni Reyena. Kaagad naging 
happy mode siya.

“Kaya nunca na talaga akong makikipag-date 
kapag ang mga iyon ang nag-set.” Napatingin ito sa 
kanya saka dagli ring nagbaba ng tingin.

Napakunot ang kanyang noo. Lalo na nang 
mag-blush sa harap niya. Daig pa nito ang mga 
estudyante niyang torpe na hindi makaporma sa 
crush nito. Teka, crush?

Anak ng patis! May crush pa yata sa akin ang 
fafalicious na ito!

“So, kamusta na nga ang first day mo?” untag ni 
Nube mayamaya.

Naman. Ang daming puwedeng pag-usapan nila, 
bakit first day kaagad niya? Hindi man lang ba siya 
tatanungin nito kung ano ang hobbies niya? O kung 
ilang taon na siya? O kung ano ang favorite food niya? 

Hmph. Sige na nga. Ang importante, nag-uusap 
sila.

 “Ayos lang. Masaya,” tugon ni Reyena.

 Paano namang hindi magiging masaya? 
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Nakipagdaldalan siya sa mga estudyante niya 
matapos ang klase tungkol sa mga crush-crush ng 
mga ito habang pasimple siyang nagtatanong ng 
tungkol kay Nube.

Nalaman niyang twenty-seven pa lang pala ang 
binata. At twenty-five naman siya. Perfect. 

Single din ang binata at hindi pa nagkaka-
girlfriend ever. Parang siya. Excellent. 

Magna cum laude ito nang mag-graduate, cum 
laude naman siya. Great. 

Mahilig itong magluto; mahilig naman siyang 
kumain. Wonderful.  

Kaya lang ay hindi pa kontento si Reyena sa 
mga nalaman niya tungkol dito. Gusto pa niyang 
makilala ito nang lubos. Nais niyang malaman ang 
kaliit-liitang detalye tungkol dito. At kailangan niyang 
makapangulimbat pa ng impormasyon.

 “Ikaw? Kamusta naman ang iyong life?” tanong 
niya bago sumubo ng carbonara.

 “Ha? Ang life ko?” takang tanong ni Nube.

 “Oo. Kasi parang masyado nang gasgas kung 
puro na lang about school ang pag-uusapan natin, 
di ba?” palusot niya. “Para maiba naman, tell me a 
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little about yourself.”  

Bravo! Gusto niyang sabitan ng sampaguita ang 
sarili sa sobrang galing niyang umarte at magpalusot.

“Ahm, ano naman ang ikukuwento ko?”

“Kahit ano. Kung kailan ang birthday mo, kung 
ilan kayong magkakapatid… ano’ng favorite color, 
food, place, pastime mo… kung kailan ka nag-
graduate. Mga gan’un,” aniya.

“Let’s see, November 18 ang birthday ko, lima 
kaming magkakapatid. Ako ang pangalawa sa 
panganay. Dalawa kaming lalaki ng kuya ko at puro 
babae na ang mga sumunod sa akin. White ang 
favorite color ko. Lahat ng pagkain gusto ko. Gusto 
ko rin sa mga lugar na makakagalaw ako nang 
komportable. Mahilig akong magluto at magbasa. 
I graduated six years ago. Nag-masteral muna ako 
bago nagturo. There. Did I miss anything?”

Umiling si Reyena dahil punung-puno pa ang 
kanyang bibig ng carbonara.

 “So, ikaw naman ngayon ang magkuwento.”

 “Ako? Wala namang interesante sa buhay 
ko,” sabi niya kahit ang totoo ay ayaw niya talagang 
magkuwento. Wala kasing magandang bagay sa 
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kanyang buhay na karapat-dapat na malaman ng iba.

“C’mon. Nagkuwento ako, dapat ikaw din.”

Sige na nga. Pipili na lang siya ng mga dapat 
niyang ikuwento rito. “I’m twenty-five years 
old. Graduate ako ng Legal Management. Dalawa lang 
kaming magkapatid ng kuya ko. Obviously, bunso 
ako. Favorite ko ang blue, gusto kong kumain at 
pastime ko ang manood ng Japanese and Korean TV 
series. I graduated five years ago. Hmm… Sa ngayon, 
’yan na lang muna,” aniya saka uminom ng iced tea.

“ M a h i l i g  k a  s a  J a p a n e s e 
series? Naku, magkakasundo kayo ng isa sa mga 
estudyante ko. Kulang na lang kasi ay ipa-kidnap 
niya si Matsumoto Jun sa sobrang pagkahumaling 
niya doon.”

Napangiti si Reyena. “Kilalalang-kilala mo na ang 
mga estudyante mo, ah?”

Biglang naging matamis ang ngiti nito habang 
nakatitig sa wala nang lamang plato. “Natutuwa 
ako sa mga batang ‘yun. Para ko na kasi silang mga 
kapatid. Nasa States na ang mga kapatid kong babae 
kasama ng mama ko.” Marahang tumawa ito. “Hindi 
man sila refined at mahinhing gaya ng mga kapatid 
ko, totoo naman sila sa mga sarili nila. Hindi rin sila 
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mahirap pakisamahan. Totoong tao sila kumbaga.”

Hindi niya maipaliwanag ngunit parang may 
naramdaman siyang bahagyang inggit para sa mga 
estudyante nito. At inis na rin sa sarili. Ang akala kasi 
ni Reyena ay madali ang pagiging isang guro. Na alam 
na niya ang lahat ng kanyang dapat malaman para 
hindi mahirapang ibahagi iyon sa iba. Pero hindi pala. 

Hindi pala basta-basta ang pagiging guro. 
At nasisiguro niyang marami pa siyang dapat na 
matutunan at maintindihan sa larangang pinasok 
niya. Kung noon ay gusto lang niyang magturo para 
mabuwisit ang tatay niya, ngayon ay iba na. Nais 
na niyang magturo upang matulungan ang kanyang 
mga estudyanteng mahubog nang tama. Gusto 
niyang maintindihan ang mga batang tinuturuan 
niya katulad ng pagkakaintindi ni Nube sa mga 
ito. Gusto niyang makita ang mga estudyante niya—
sa kaparehong paraan ng kay Nube. Hindi lang 
basta mga estudyanteng dapat pangaralan kapag 
nagkamali kundi mga kaibigang dapat damayan, 
intindihin at mahalin.

At naniniwala si Reyena na marami siyang 
matututunan mula sa binatang nasa kanyang 
harapan ngayon. “You really love your students, don’t 
you, Nube?”  nakangiting tanong niya rito.
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Nag-angat ito ng tingin sa kanya saka ngumiti. 

Ahh… Bakit ba napakasarap titigan ng guwapong 
mukhang iyon lalo na kapag nakangiti ito? Nakaka-
addict.

“I do. Kahit pa nga halos mamuti na ang buhok 
ko sa kanila sa konsumisyon. Mahirap na kasing 
makahanap ng mga kaibigang tulad nila. And I’m 
glad I found them.” Tumaas ng forty thousand levels 
ang paghanga niya rito. Saan ka pa ba makakahanap 
ng isang katulad nitong guwapo na, mapagmahal 
pa? Macho pa, matalino at gentleman. Saan ka pa?

“Alam mo bang pumasok lang naman talaga 
ako dito bilang guro just to spite my father?” 
Bigla itong napalingon sa kanya; hindi yata 
nagustuhan ang sinabi ni Reyena. “Naiinis kasi akong 
pinangungunahan ang mga desisyon ko. Kaya para 
makaganti ako sa kanya sa pagmamanipula niya sa 
buhay ko, ginawa ko ang isang bagay na ayaw na 
ayaw niya. Nagturo ako.” Nginitian niya si Nube 
kahit pa nga nakabusangot na ito. Bumuntong-
hininga siya bago muling nagsalita. “But when I saw 
how you interact with your students… Parang gusto 
kong manliit sa sarili ko. Mali palang gawin ko lang 
pastime ang pagtuturo. Ako ang pangalawang ina 
ng mga tinuturuan ko. Dapat ko silang mahalin. Na 
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hindi lang sila basta mga pasaway at nuknukan ng 
kukulit na mga bata. At marami akong maibabahagi 
sa kanila kung mauunawaan ko sila.” Muli niya itong 
sinulyapan. “I want to see and understand them the 
way you do, Nube. Will you help me?”

Napalitan ng isang napakagandang ngiti ang 
pagkakasimangot ng binata. “Nasa sa iyo iyon kung 
paano mo sila iintindihin at maiintindihan, Reyena. 
I love them and so they love me back. Ipakita mo 
lang sa kanila na mapagkakatiwalaan ka nila. That 
you will never betray them. Show them that you are 
worthy of their trust and love.”

“Hindi ko alam kung saan ako magsisimula.” 

“You will know once you try to start understanding 
them.”

Hayun na naman ang ngiti nitong iyon. Natataranta 
muli ang kanyang sistema. Kumabog ang dibdib niya 
at parang kukulangin ulit siya ng hangin. Para siyang 
malulunod habang nakatitig sa mga mata nito. Ano 
ba ang nangyayari sa kanya?

“O-okay,” tanging naisagot ni Reyena. Nilagok 
niya nang nilagok ang iced tea sa baso niya. Hindi na 
niya alintana kahit pa nangingilo na ang mga ngipin 
niya sa sobrang lamig niyon.
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Unang buwan na ni Reyena sa St. Alphonse. Paunti-
unti, naiintindihan na niya kung ano ang mga sinasabi 
ni Nube. 

Tama nga ito. Hindi niya dapat madaliin ang sarili 
at mga estudyante. Unti-unti na niyang nakukuha ang 
loob ng mga ito. At hindi maipaliwanag na tuwa ang 
kanyang nararamdaman ngayon. Hindi lang dahil 
nakukuha na niya ang loob ng mga ito kundi dahil na 
rin sa isang taong nagpapasaya ng bawat araw niya sa 
unibersidad na iyon: Isang napakaguwapong lalaki.

Oh, yeah. He’s one handsome creep.

Ngayon ay naglalakad si Reyena papunta sa 
classroom ni Nube upang dalhin ang ginawa niyang 
lunch para rito. Bilang pasasalamat iyon sa pagiging 
mabait sa kanya. 

Nasa tapat na siya ng pinto ng classroom na 
kinaroroonan nito nang makarinig siya ng mga 
boses. Napangiti siya nang makilala kung kanino ang 
mga iyon.

“Konti pa sa kanan, Sir.”

4
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“Itaas mo pa nang konti, Sir.”

“Sir, mababa iyong kaliwa.”

“Itaas mo iyong kanan, Sir.”

“Sir, bakit baliktad?”

Hindi na naman maipinta ang mukha ng binatang 
guro nang matagpuan niya itong nakatuntong sa isa 
sa mga arm chairs doon at nagkakabit ng mga cut-out 
letters sa pader sa ibabaw ng blackboard.

“Naman, Sir. Tabingi, eh!”

“Ay, kainis na kayo ha? Diyan na nga kayo.”

“Teka, sama ako.”

Sinenyasan niyang huwag maingay ang mga 
ito nang makita siyang nakasilip sa may bukana ng 
pinto. Tumalima naman ang mga ito at sa kabilang 
pinto na lumabas.

Nag-ayaan nang kumain ang mga babae at 
naglakad na palabas ng silid.

 “’Oy, ’wag n’yo akong iwan dito. Sino’ng tutulong 
sa akin?” anang binatang hindi pa rin makalingon 
habang inaayos ang mga letters na naidikit na nito.

“Kaya mo na iyan, Sir.”
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“’Bye bye!”

“Adios!”

Iyon lang at nawala na ang mga ito sa 
silid. Nanatiling tahimik si Reyena na nakatayo sa 
tapat ng pinto at pinanonood ang binatang abalang-
abala pa rin sa pagkakabit ng mga letrang bumubuo 
sa “Education is the Key to Success”.

“Pambihira talaga,” narinig niyang bulong ngi 
Nube. Tumingkayad pa ito para maiayos nang husto 
ang ginagawa. Nang makita niyang tila hindi nito 
kakayanin iyon ng mag-isa ay nagdesisyon na siyang 
ipaalam ang kanyang presensya.

“Kailangan mo ng tulong?” Sa gulat niya, bigla 
itong nadulas mula sa pagkakatuntong sa sandalan 
ng arm chair at derechong bumagsak sa sahig.

Nagmamadaling dinaluhan niya ang lalaki. “Ayos 
ka lang? Ano ba naman iyan? Sa tuwing magkikita 
tayo, lagi ka na lang nadidisgrasya. Flat-footed ka 
ba?” panenermon niya rito.

“Bakit ka kasi nanggugulat?” sapo ang nasaktang 
balakang na tanong ni Nube.

“I was merely asking if you need help.” Tinulungan 
niya i tong tumayo. “Masyado ka pa lang 
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magugulatin, ’no?”

Napansin niyang bigla na lamang itong namula 
saka ibinaling ang tingin sa mga letrang hindi pa nito 
natatapos ayusin.

“Tutulungan na po kita. Baka kung ano na 
nama’ng mangyari sa iyo.”

Hindi ito kumibo. Hinila niya ang mesa nito saka 
ipinatong doon ang armchair na bumagsak kasama 
ni Nube.

“Ako na lang; baka mapaano ka pa diyan,” pigil 
nito sa kanya nang akma na siyang aakyat. “Baka 
mahulog ka.”

Tiningnan niya ito nang may kunot ang noo. 
“Ikaw nga itong nahulog, eh.”

Yikes. Mukhang napahiya na naman ang lalaki. 
Wala. Talagang bugbog na bugbog na ang ego ni 
Nube sa kanya at sa mga estudyante nito. Natatawang 
tinapik ito ni Reyena sa balikat.

“Ayos lang ako. Sanay ako sa ganito. Ako yata ang 
taga-ayos ng classrooms namin noong high school at 
college ako.”

Diskumpiyado pa rin ang tinging ibinigay nito sa 
kanya ngunit nginitian lamang niya ito. Inalalayan 
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pa siya ni Nube para makaakyat sa mesa. Hinawakan 
nito ang baywang niya kaya parang biglang nag-
short circuit ang utak niya at hindi niya magawang 
gumalaw.

Kasabay ng pagka-freeze ng utak niya ay hindi 
rin siya makagalaw. Napalingon siya sa binata at agad 
siyang sinalubong ng tanawin ng mapupulang mga 
labi nito. Kung bakit naman kasi mas matangkad ito 
sa kanya at mga labi kaagad nito ang sumalubong 
sa kanya.

Bigla tuloy naiskandalo ang utak niyang kani-
kanina lang ay hindi makapag-function. Mukhang si 
Nube man ay natigilan; nakatitig lang din ito sa mukha 
ni Reyena. Mabilis ang bundol ng sandamakmak na 
kaba sa kanyang dibdib habang nararamdaman 
niya ang matigas na katawan ni Nube sa kanyang 
likuran. Ang mainit na hininga nitong tumatama sa 
kanyang mukha at ang malalakas nitong mga kamay 
na nakahawak sa baywang niya.

Damn! Bakit ba hindi niya maialis ang tingin sa 
guwapong mukha ng unggoy na ito? At bakit parang 
mas lalo na naman itong gumuwapo? Naman. Daig 
pa nito ang cellphone sa pag-u-upgrade. Para kasing 
lagi na lang may bago rito. Noon lang niya napansing 
napakaganda pala talaga ng mga mata nito. Dark 
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brown ang mga iyon at tila nanunuot kung tumitig. 
She felt hot suddenly.

May aphrodisiac ba ang lalaking ito? piping tanong 
ng kanyang isip. Ano ka ba, Reyena Acosta? Bakit 
nagiging makamundo ka?

“Ahm, sabi ko naman kasing ako na, eh,” basag 
ni Nube sa katahimikan. Binitiwan na rin siya nito. 

Napakurap-kurap pa si Reyena habang nakatingin 
dito.

Parang may biglang nangyari sa kanya kanina 
na hindi niya maintindihan. She knew there was just 
something in her that changed; pero hindi naman niya 
mahalukay ang isip kung anuman iyon. Nahihirapan 
pa rin siyang mag-isip.

“H-hindi. Ahm,  gusto mo nang mag-lunch?” pag-
iiba niya ng usapan.

“Lunch?” Sinipat nito ang relo. “Past twelve na 
pala, hindi ko napansin. Sige, treat ko.”

“Ha? Hindi, huwag na. Dinalhan kita ng lunch. 
Thank you gift ko ito sa pagiging isang mabait na tour 
guide mo,” nakangiting saad ng dalaga. Nabawasan 
na ang tensyong namagitan sa kanila kanina.

“Really?” Iniabot niya rito ang Tupperware 
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na may lamang pagkain. “Thanks. Mukha ngang 
masarap ito.”

Binuksan na iyon ng lalaki nang tuluyan saka 
naupo sa isa sa mga silya roon. Humila na rin si 
Reyena ng isang armchair saka tumabi rito.

“Hindi mo sinasabi, magaling ka palang magluto. 
Ang sarap nito,” komento ni Nube.

Parang biglang lumobo ang kanyang puso. Kaagad 
ding napangiti ang mga malditang kerubins sa isip 
niya. 

“Hindi naman,” pa-humble pa niyang sabi.  

“Bakit nga pala todo yata ang pag-aayos mo sa 
room mo?” tanong ni Reyena.

“Ideya ito ng limang iyon. Kaya lang, iniwan 
naman nila sa akin dahil nga nahihirapan daw sila.” 
Napailing na lang ito. “Ibang klase talaga ang mga 
iyon. Pakiramdam ko nga, pinagmamalupitan na nila 
ako nang hindi ko namamalayan, eh.”

“Mahal ka lang nila.”

“Tino-torture nila ako.”

“Nilalambing ka lang.”

“Inaalila nila ako.”
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“Nag-e-enjoy lang silang kasama at ka-bonding 

ka.”

“Nag-e-enjoy ’kamo silang apihin ako.”

Natatawa si Reyena sa itinatakbo ng usapan 
nila. Kahit kasi halatang mahal nito ang mga 
estudyante ay hindi pa rin nito iyon masyadong 
ipinapakita. Obvious ding spoiled na spoiled ang mga 
ito sa binata—lalo na ang limang iyon.

“Oo nga pala, nagyayaya silang manood ng sine 
sa Sabado, gusto mong sumama?” tanong ni Nube 
sa kanya.

“Wow, ha? May date pala kayo. Bakit naman 
isasama mo pa ako, eh, date ninyo iyon ng mga 
estudyante mo?”

“Gagawin lang nila akong alalay at bodyguard.”

“At kaya mo ako isasama ay para may kasama 
kang maging alalay at bodyguard nila?” Pabirong 
pinalo niya ito sa balikat. “How dare you!”

Tatawa-tawa lang din ito nang hulihin ang palad 
ni Reyena na tumama rito.

“Ahm, baka lang naman gusto mo akong 
damayan,” sakay nito sa biro niya.
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“Okay,” sang-ayon na lang niya kahit may 

panghihinayang siyang nararamdaman na hindi 
siya mayaya man lang nitong lumabas—iyong silang 
dalawa lang.  

“Okay, susunduin na lang kita.”

“Alam mo kung saan ako nakatira?” manghang 
tanong niya.

“Ah… H-hindi. S-saan ba?” 

Natutuwa talaga siyang pagmasdan si Nube 
kapag ganoong nagba-blush. 

Ibinigay ni Reyena ang address ng apartment 
na tinutuluyan niya saka nagpaalam na dahil ala 
una ang susunod na klase niya. Hindi na napalis ang 
napakagandang ngiti sa kanyang mga labi habang 
naglalakad siya papunta sa klase niya.


