
Kapag Handa Na Ang Puso - Gel Dalisay

Tahimik na nilakad ni Melanie ang pasilyo ng ospital 
patungo sa chapel. Alam niyang sa mga oras na 
iyon, isa na lang ang maaari niyang gawin—ang 
manalangin at humiling na sana ay madugtungan pa 
ang buhay ng kanyang boyfriend na si Gary.  

Magdadalawang taon na ang kanilang relasyon. 
Nagkakilala sila nang magkatrabaho sa isang 
restaurant kung saan siya ang dining manager at 
head ng delivery service si Gary.  

Twenty-five years old na ang dalaga, maganda 
sa taas na 5’5”, mahaba ang derecho niyang buhok 
at very attractive sa opposite sex. Hindi lamang ang 
physical features niya ang nagpapa-attract sa mga 
guys kundi ang kanyang personality. 

Very outgoing si Melanie, friendly, at palatawa. 
Ang tawag nga sa kanya ng mga kaibigan ay 
bungisngis. Madali siyang patawanin, at mahilig 
ding magpatawa. Madalas, siya ang life of the 
party sa pagiging candid niya sa mga comments na 
binibitiwan.

Sa unang pagkakataong nakita niya si Gary 
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ay nagkaroon na siya ng ‘crush’ dito kahit may 
pagkasuplado ito lalo sa mga babae.  

Sa umpisa ay hindi sila ganoong close dahil nga 
sa pagiging suplado ng lalaki. Nagkaroon lang sila 
ng panahon na magkakuwentuhan nang minsan ay 
nagkasabay silang pauwi. Noon din nila nalaman na 
halos malapit pala sa isa’t isa ang kani-kanilang mga 
tirahan.

Noon din nalaman ng dalaga na mabait pala ito, 
mapagbiro at gentleman. Maraming bagay siyang 
nalaman sa binata na ikinagiliw niya nang husto. At 
doon nagsimula ang pagiging close nila.  

Palagi niyang tinutukso si Gary na ito ang soul 
twin niya. Minsan kasi siyang nagpahula dala ng 
pambubuyo ng mga kaibigan. At ayon sa hula, ang 
magiging asawa at soul twin daw niya, nagsisimula 
sa letter G ang pangalan.

Madali ring nahulog ang kalooban nito sa kanya. 
Nagsimula sa pagiging matalik na magkaibigan, 
kalaunan ay lumalim ang pagtitinginan nila sa isa’t 
isa.

At ngayon, heto at papunta siya sa chapel 
ng ospital. Nadamay sa isang aksidente si Gary. 
Nagkaroon ng nakawan sa isang bangko kung saan 
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eksaktong nag-wi-withdraw ito ng pera. At ang 
dahilan ng pag-withdraw nito ay para bumili ng 
singsing para sa kanya. Second anniversary nila at 
balak siya nitong sorpresahin. Balak nitong dalhin 
siya sa restaurant kung saan niya ito sinagot at doon 
din binalak mag-propose. Ilang linggo na nitong 
pinaghahandaan iyon. Alam nilang sigurado na 
sila sa nararamdaman na gusto nilang magkasama 
hanggang sa pagtanda.  

Hindi niya sukat akalain na masamang balita 
ang sasalubong. Nang magising siya nang umagang 
iyon ay kaagad siyang naligo. Excited siyang pumasok 
dahil gusto na niyang makita si Gary. Habang nag-
aayos ng buhok ay di-sinasadyang natabig niya ang 
isang picture frame sa kanyang dresser. Nalaglag iyon 
at nabasag. Litrato ito ni Gary! Bagaman kinabahan 
ay hindi niya gaanong ininda dahil na rin sa hindi 
siya gaanong mapamahiin.

Ngunit pagdating niya sa opisina ay sinalubong 
siya ng isang tawag na may dalang masamang balita. 
Si Gary, nabaril! Nasa ospital at nasa peligro ang 
buhay.

Heto siya ngayon, nagsusumamo sa Panginoon. 
Punong-puno ng luha ang mukha ay lumuhod siya 
sa harap ng altar. 
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Panginoon, nagmamakaawa ako. Huwag muna 

sana Ninyong kunin sa akin si Gary. Mahal na mahal 
ko po siya. Hindi ko po kayang mawala siya sa akin. 
Please po, lumuluhang dasal ni Melanie.

—————

Nagsialisan na ang karamihan ng tao sa 
sementeryo, ngunit naiwan pa rin si Melanie. 
Maging ang mga magulang ni Gary ay nakauwi na. 
Nilapitan siya ni Lucia, ang matalik na kaibigan nila 
ng yumaong nobyo.

“Mela, hindi ka pa ba uuwi? Dumidilim ang 
langit, mukhang uulan. Halika, ihahatid ka na namin 
sa inyo,” aya nito.  

Umiling siya. “Hindi. Dito na muna ’ko.”

“Pero Mela...”

Hinawakan niya ito sa kamay. “Okay lang ako, 
Lucia. Mauna na kayo. Ako na’ng bahala dito.” 

Nakaunawa naman ito at tumango. Niyakap siya 
nito bago nilisan ang lugar kasama ng iba pa nilang 
katrabaho. 

Nang mapag-isa na lamang siya… 

“Gary, bakit mo ako iniwan? Ang s’abi mo, we’ll 
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grow old together. Bakit ngayon wala ka na? Paano 
na ’ko? Paano na ang dream wedding natin? Hindi 
ko na yata kayang mabuhay pa,” lumuluhang nasabi 
ni Melanie habang nakatayo sa harap ng puntod ni 
Gary. Napag-usapan na kasi nila na ang kanilang kasal 
ay gaganapin sa isang malaking garden where all 
flowers will be white, and everyone will be required 
to wear white likewise, as a sign of purity, as pure as 
their love for each other.

Kumuyom ang kamay niya sa isang piraso ng 
bulaklak mula sa pumpon na nakalapag sa lupang 
itinabon sa kabaong ng lalaki.  “Gary, please, tell me 
kung paano ako mabubuhay ngayong wala ka na....” 
Napahagulgol siya.

Sa di-kalayuan ay may isang lalaki sa katapat 
halos na mausoleum. Napatingin ito sa kinalalagyan 
ni Melanie at hindi napigilang maawa.

“Sino kaya ang nakalibing d’un?” naitanong 
nito sa kasamang binatilyong pamangkin nito. 
“Nakakaawa naman,” komento nito.

Tumingin ang kasama nito sa gawi ni Mela. 
“Huwag mo nang intindihin ’yan, Uncle. Bagong 
libing lang kaya ganyan.”

Nagpatangu-tango ito pero hindi pa rin maalis 
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ang tingin sa babaeng umiiyak sa harap ng isang 
puntod. 

—————

“Matagal pa ba ’yan?” tanong ni Gino kina Lester 
at Santi. Nasa family mausoleum sila nang mga 
oras na iyon at ang dalawa niyang pamangkin ay 
nagboluntaryo na maglilinis ng lugar in preparation 
for All Souls’ Day. At dahil gusto niyang natututo 
ang mga ito ng value of earning through working, 
hinayaan niyang imbis na mag-hire sila ng tagalinis 
ay ipinaubaya sa mga pamangkin ang gawain.

Taun-taon kasi ay nagha-hire pa sila ng tagalinis. 
This year, ikinagulat niya ang pag-volunteer ng 
dalawa kapalit daw ng extra income. Kaagad niyang 
pinaunlakan ang kagustuhan ng mga ito.

May isang oras na sila roon. Si Lester ay nag-aalis 
ng mga dahon at damo sa paligid ng mausoleum 
habang si Santi naman, komo magaling mag-lettering, 
ang nakatokang mag-retouch ng mga letterings sa 
lapida.  

“Sandali na lang, Uncle. Patapos na ’ko, ewan ko 
si Lester,” sagot ng huli.

“Bakit ka nagmamadali, Uncle? May date na 
naman siguro kayo n’ung chicks mo, ’no? Ano nga 
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name n’un, ’yung palaging maikli ang suot? Jade 
ba?” ani Lester.

Natawa siya sa tinuran nito. “Hoy, Les! Tumigil 
ka, ha! And for the record, wala akong ka-date. 
Nagugutom lang ako kaya gusto ko nang umalis.”

Nagkatawanan sila. Napatingin sa labas si Gino 
at napuna niyang may isang babaeng papalapit na 
may dalang bulaklak. Pinanood niya ito habang 
hinihintay ang mga pamangkin. Lumabas siya ng 
mausoleum.

Inilapag ng babae ang bulaklak sa isang puntod 
sa tapat ng kinaroroonan nila. Naglabas ito ng kandila 
mula sa bag at itinirik sa gilid ng lapida matapos ay 
naupo sa damuhan. Napuna rin niyang nakasuot ito 
ng shades, pero panay ang punas ng luha na tumutulo 
sa pisngi. All black pa ang suot nito.

Kawawa naman. Sino kaya ang nakalibing d’un? 
naitanong niya sa sarili. Bigla ay may naalala siya. 
Ito ’yung babaeng nakikita ko lagi dito at least once a 
month. At siya din ’yung naiwan matapos ang libing 
almost six months ago. Natatandaan niya ito dahil 
palagi ay minamasdan niya ito.

Nasa ganoon siyang pag-iisip nang bahagya 
siyang tapikin ni Lester. “Uncle!”
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“O? Nakakagulat ka naman,” tanging nasabi 

niya.

Tiningnan nito ang tinitingnan niya. “Uncle, 
remember a few months ago? Nakita rin natin ang 
babaeng ’yan dito? ’Yung iyak nang iyak? Now, she’s 
here again. I bet she’s here always. Maybe that’s 
her husband or baka fiancé,” observation nito na 
nagpatangu-tango sa kanya.

“Yeah, I remember her.”

“She’s pretty, but she looks so lonely,” puna nito.

Nagkibit-balikat si Gino. “Anyone who loses a 
loved one would definitely be lonely, Les.”

Muli niyang tiningnan ang estranghera at nakita 
niyang naglatag ito ng sapin at naglabas ng mansanas. 
Mataman niya itong pinanood.

Inilapag nito ang mansanas sa lapida at isang 
saging. Pagkatapos ay nagtusok ng straw sa dalawang 
packed juice, ang isa ay ipinatong sa lapida at ang 
isa ay sinimulang inumin.

Noon ay tatlo na silang nanonood sa babae. “Mahal 
na mahal niya siguro ang sinumang nakalibing d’un, 
Uncle,” komento ni Santi. “Could be her husband, or 
baka anak niya na maagang namatay.”
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Napatingin si Gino sa mga pamangkin. “Tatapusin 

ba ninyo ang mga chores n’yo or are we just gonna 
watch the lady in black?”

Nagtawanan ang dalawa. “Actually, Uncle, 
tapos na kami. Ikaw na lang ang hinihintay naming 
matapos panoorin ang lady in black,” ani Lester. 
“Nagagandahan ka sa kanya, ’no?”

“Hey, guys, let’s go. Baka mamaya, mapansin 
pa tayo niyan. Malay n’yo, mumu pala ‘yan,” sagot 
niya na umakto pang tila nananakot na nagpatawa 
sa mga pamangkin.

Samantala, napuna ni Melanie ang lalaking 
kanina pa nakatingin dito habang nakaupo sa 
damuhan. Napuna rin nito ang dalawang binatilyo 
na kasama niya.

Mabuti pa siya, may mga anak nang malaki. 
Siguro kung hindi mo ’ko iniwan, Gary, magkakaroon 
din tayo ng mga ganyang anak. Mga guwapo, di nito 
mapigilang sabihin sa utak.

Hanggang sa makasakay na sa kotse si Gino 
at ang dalawang pamangkin, hindi pa rin niya 
mapigilang sulyap-sulyapan ang babaeng tinawag 
nilang lady in black.
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All Souls’ Day. Gabi pa lang ng October 31 ay naroon 
na si Melanie sa puntod ni Gary. Nag-pitch siya ng 
tent at mag-isa siyang natulog doon. Kinabukasan ay 
dumating ang mga magulang ni Gary at sinamahan 
siya. Umuwi ang mga ito bago mag-alas-seis ng gabi. 
May edad na rin kasi ang mag-asawa kaya hindi na 
maaaring magpa-late ng stay. Naiwan pa rin siya 
kasama ang isang babaeng kapatid ni Gary at asawa 
nito na umuwi mula Bicol. 

Kinabukasan ng All Souls’ Day ay umuwi na 
kapananghalian ang kapatid ni Gary kung kaya 
naiwan na siyang mag-isa.

Hindi na ganoon karami ang mga tao sa 
sementeryo komo November 2 na. Mangilan-ngilan 
na lang ang bumibisita sa kanilang yumaong mga 
mahal sa buhay. Pero si Melanie, nandoon pa rin. Ang 
balak kasi niya ay uuwi siya pagkatapos ng hapunan. 

Kapananghalian at pinanonood lang niya ang 
mga naiwang tao sa sementeryo nang mapuna niya 
ang isang pamilya na bagong dating at sabay-sabay 
na tinungo ang katapat na mausoleum. Pinanood 
lang niya ang mga ito. 
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Masayang naghuhuntahan ang mga ito. Naglabas 

ng pagkain ang isang may-edad na babae na nakasuot 
ng puting uniporme na pang-kasambahay.

Napuna niya ang isang mestizo na lalaki na 
nakatingin sa kanya. Nakilala niya ito bilang ang 
lalaking iyon na tumitingin sa kanya just a week ago 
noong nandoon din siya sa memorial park at kasama 
naman nito ang dalawang binatilyo na ang inisip 
niyang mga anak nito. 

Ang lakas din mag-trip ng mokong na ’to. Tingin 
nang tingin. Siguro akala niya, loka-loka ako kasi 
palagi akong nakikipag-usap sa hangin, tanging naisip 
ng dalaga at pinili na lamang na pumasok sa tent 
para magpahinga.

Nang mga alas seis na ay nagpasya nang umuwi 
si Melanie. Wala na rin kasi halos tao at bahagya na 
siyang nakaramdam ng takot kumpara noong isang 
gabi na marami-rami pa ang nag-overnight. 

Sinimulan na niyang iligpit ang gamit. Matapos 
ay inumpisahan na rin niyang alisin sa pagkaka-
pitch ang tent. Habang ginagawa iyon, hindi niya 
mapigilang mapasulyap sa katapat na mausoleum. 

Nagkakantahan ang mga tao roon habang ina-
accompany ng isang lalaking naggigitara. Nakita 
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niyang ito iyong lalaking madalas siyang tingnan.

Marunong siyang mag-guitar. Parang si Gary ko, 
puna niya. Mahusay kasing maggitara ang yumaong 
kasintahan. Madalas siyang kantahan nito. Bahagya 
siyang napahinto at pinanood ang lalaki. Sa malayong 
tingin ay may hawig ito kay Gary... o baka dahil 
lamang sa may hawak itong gitara? Nagkibit-balikat 
siya at itinuloy na ang ginagawa.

—————

Papalabas na ng sementeryo si Melanie na tila 
wala sa sariling nilalakad ang exit. Kaya naman laking 
gulat niya nang biglang may bumusinang sasakyan sa 
likuran niya at may mga kamay na mabilis na humatak 
sa kanya papalayo sa gitna ng kalye. Nabitiwan tuloy 
niya ang dalang supot. 

“Magpapakamatay ka ba? D’un ka sa MRT 
magpasagasa, ’wag dito!” sigaw sa kanya ng lalaking 
nagmamaneho ng sasakyan.

Tiningnan lang niya ito at umalis na ang kotseng 
kamuntik na bumundol sa kanya. Tiningnan niya 
kung sino ang nagligtas sa kanya—isang lalaki ang 
naroon pero dahil may kadiliman ay nahirapan siyang 
aninagin. 

“Ma’am, are you okay?” tanong nito kapagkuwan.
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May dumaang sasakyan kaya nailawan ang 

mukha nito. Bagaman mapusyaw ang ilaw ay kaagad 
niya itong nakilala. Ito ang lalaking tumutugtog ng 
gitara kanina. 

Tumango siya. “Thank you,” aniya habang 
kinukuha mula rito ang nabitiwang gamit na pinulot 
na nito. 

“Mag-ingat ka. You almost got hit by that 
car. Mabilis siyang magpatakbo,” paalala nito na 
ikinakunot ng noo niya.

Umiling si Melanie. “Hindi ko siya napansin. Sige, 
thank you.” Iyon lang at mabilis na siyang umalis 
dahil tila kakaiba ang nadarama niya sa presence ng 
lalaki at hindi niya iyon gaano nagugustuhan.

Pag-uwi ni Melanie nang gabing iyon ay hindi 
maalis sa isip niya ang lalaking tumulong sa kanya 
kanina.

May hawig sila ni Gary, naisip niya. At marunong 
din siyang maggitara. Kung wala siya doon kanina, 
nasagasaan kaya ako? Malalim na buntong-hininga 
ang pinakawalan niya. Sayang. Magkasama na sana 
kami ni Gary ngayon, kung nagkataon. Pakialamero 
kasi ang lalaking ’yun, eh. 

Pinalis din niya ang isiping iyon kapagkuwan. 
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Lord, sorry po sa sinabi ko. I just miss Gary so much. 
I hope You understand. 

—————

One year after Gary’s death, maagang nagpunta 
si Melanie sa puntod ng lalaki nang umagang iyon. 
Nang araw na iyon ay ikatlong anibersaryo nila bilang 
magkasintahan at ‘babang-luksa’ pa ng pagkamatay 
nito. May dala siyang bulaklak at isang bag na may 
packed food na good for two. Nakasuot pa rin siya 
ng all black attire.

Linggo-linggo mula nang mamatay si Gary ay 
ganito ang ginagawa niya. At isang taon na mula 
nang sinimulan niyang gawin iyon.

Matapos maglatag ng sapin sa damuhan ay naupo 
na siya at naglabas ng two apples, two tetra pack juice 
at two bananas. Ito kadalasan ang inaalmusal nila ni 
Gary sa trabaho.

“Breakfast na tayo. Alam ko you’re hungry na,” 
tipid ang ngiting sabi niya sa tinig na animo’y katabi 
lamang ang kausap. “Hindi na masyadong malamig 
ang juice, pasensya ka na.”

Inalisan niya ng balat ang saging at inilapag sa 
lapida ni Gary, itinabi ang apple at ang juice matapos 
itusok ang straw niyon. Matapos ay sinimulan na rin 
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niyang kainin ang isa pang saging.

“Kumusta ka na?” aniya matapos maubos ang 
prutas.

Ikinagulat niya nang biglang tumunog ang 
kalangitan dulot ng malakas na kulog. Mabilis siyang 
napatingala sa langit at napuna na maitim ang mga 
ulap.

“Naku, Gary, pa’no ’yan? Uulan pa yata. Wala pa 
naman akong dalang payong. Wrong timing talaga 
’tong panahon, o,” napapailing na sabi niya. “Sana 
naman...”

Hindi na natapos ang sasabihin pa sana ni 
Melanie nang bumuhos na ang napakalakas na ulan. 
Wala siyang nagawa kundi tumakbo at humanap 
ng masisilungan. Napatakbo siya sa nakitang 
pinakamalapit na mausoleum. Hindi na niya 
nagawang kunin ang mga inilatag na pagkain, at 
maging ang pinansapin sa damuhan.

Humahangos na napadpad siya sa gilid ng 
mausoleum. Familia Rosales, basa niya sa nakasulat 
sa tuktok niyon. Naku, mukhang mayaman yata ang 
nakalibing dito, di niya mapigilang ikomento sa isip.

“Sir, Ma’am, makikisilong lang po ako. Pasensya 
na sa istorbo,” malakas niyang sabi na paghingi ng 
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paumanhin sa kung sinuman ang nakalibing doon. 
“Dito lang naman po ako sa gilid.”

Paupo na sana siya sa bench sa gilid nang may 
nagsalita mula sa loob. “Miss, dito ka na lang sa loob. 
Mababasa ka rin diyan, eh,” sabi nito sa mababang 
tinig na ikinagulat niya. At nag-e-echo pa iyon.

Naudlot ang pag-upo ng dalaga. “Sino ka?”

Nakangiting lumabas mula sa loob ng mausoleum 
ang isang mestizo na lalaki, may taas na 5’11”, 
at maalon ang buhok. Matangos ang ilong nito at 
kaagad iyong napuna ni Melanie. 

“Multo ka ba?” kunot-noong naitanong niya. Ang 
guwapo namang multo nito, kung sakali, naidugtong 
pa niya sa utak.

Natawa ito. “Mukha ba ’kong multo? Pasensya 
ka na, nagulat yata kita.” Nagpatangu-tango siya. 
“Nakita kasi kita kanina na tumatakbo papalapit 
n’ung umulan and I was just worried na mababasa 
ka pa rin diyan sa gilid. That’s why I asked you to 
come inside instead,” paliwanag nito.

Tipid siyang ngumiti. “Thank you ho.”

Inabutan siya nito ng maliit na tuwalya mula 
sa gamit nito. “Here, magtuyo ka muna. Mahirap 
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magkasakit.”

Sumeryoso si Melanie. “Mabuti pa nga magkasakit 
na lang ako, ’tapos ikamatay ko na rin,” bulong niya. 
Gayunpaman ay narinig siya nito.

Nagsalubong ang mga kilay ng kaharap. “Huwag 
ka naman magsalita ng ganyan, Miss. Eto ang towel, 
magpunas ka. Dito lang muna ’ko sa loob if you want 
to be alone.”

Iniwan siya nito. Pumasok ito sa isang silid sa 
loob na sa tingin niya ay kuwarto marahil ng mga 
buhay na dumadalaw sa mga patay. Alam niyang 
ganoon ang mausoleum ng mayayaman.

Naupo siya sa isang marmol na upuan sa gilid. 
Iniisip niya kung bakit tila napakapamilyar sa kanya 
ng lalaking ito.

Pinunasan ni Mela ang sarili. Napatingin siya sa 
tabi niya at binasa ang pangalang nakasulat sa lapida 
sa wall; Mercedes Vda. De Rosales. Binasa niya ang 
katabing lapida; Benigno Ayala Rosales.

Mayaman nga ang mga nakalibing dito, hindi 
niya napigilang ikomento. 

Natahimik siya. Tiningnan niya ang kalangitan 
at panay pa rin ang buhos nito ng masungit na ulan. 
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Naiinis tuloy siya dahil hindi niya magawang balikan 
ang puntod ni Gary. Ang dami pa naman niyang 
ikukuwento sa kasintahan.

Nakaka-twenty minutes na siya roon ay hindi 
pa rin humihina ang ulan. At hindi pa rin muling 
lumabas mula sa silid ang lalaking nagpahiram sa 
kanya ng tuwalya.

Hindi nga kaya multo ’yun? Bakit hanggang 
ngayon, hindi pa siya lumalabas ulit? kunot-noo 
na naitanong ni Mela sa sarili. Bigla tuloy siyang 
kinabahan. Napatayo siya at lumapit sa pinto ng silid 
kung saan ito pumasok kanina. 

Kakatok na sana siya nang biglang bumukas 
ang pinto at iniluwa niyon ang binata. Impit siyang 
napasigaw kasabay ng mabilis na pag-atras. Hindi 
sinasadyang natapakan niya ang isang maliit na bato 
at kamuntik na siyang bumagsak patalikod kung 
hindi siya nasalo ng kaharap na binata.

“Oops, I got you!” sigaw nito habang sinasapo 
ang baywang niya. 

Dahil maagap siya nitong nasalo ay naitayo siya 
kaagad ng kasama. Nagkalapit tuloy ang kanilang 
mga mukha. Nag-blush si Melanie sa paglalapit na 
iyon at naramdaman niya iyon. Mabilis siyang lumayo 
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rito.

“Naku, thank you, Sir. Ikaw naman, ginulat n’yo 
na naman ako,” nakangiwi niyang sabi.

Natawa ito. “I’m really sorry. Hindi ko alam na 
nakatayo ka na pala sa harap ng pinto,” paghingi nito 
ng paumanhin.

“Nag-wo-worry na kasi ako, Sir. Hindi kayo 
lumalabas. Akala ko, multo nga talaga kayo,” pag-
amin niya na bahagyang napangiti. “Mestizo na 
multo.”

Muli itong natawa. “Maputla lang ang kulay ko 
pero buhay ako. Buhay na buhay. Eto, kung gusto 
mo hawakan mo ang kamay ko, hindi malamig.” 
Natahimik sila. “I knew that you wanted some time 
alone kaya iniwan kita nang matagal. Teka, bakit ka 
ba kakatok sana? Anything I can do for you?” dagdag 
ng lalaki.

Malalim na hininga ang pinakawalan niya. 
“Itatanong ko sana ho kung may payong kayo? Baka 
puwede ko hiramin ’tapos ibabalik ko din. Iiwan ko 
dito. O kahit bilhin ko na lang kaya.”

“Unfortunately, wala. At kung may payong man 
ako, hindi ko na ’yun pababayaran pa sa ’yo. Napaka-
ungentleman ko namang multo,” pagpapatawa nito 
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na medyo nagpagaan ng kalooban ng dalaga.

“Kung bakit naman kasi ngayon pa umulan. 
Ang ganda ng panahon kaninang paggising ko, eh,” 
komento niya.

Tumango ito. “I agree. Hindi ko rin akalain na 
uulan ngayon kaya wala rin akong dalang payong.” 
Bigla itong natigilan. “Teka...” Mataman itong nag-
isip habang nakatingin lang siya. “If I’m not mistaken, 
may payong sa loob ng dala kong sasakyan. If it’s okay 
with you, I’ll leave you here muna. I’ll check the car. 
Ayun lang, o,” sabi nitong itinuturo ang isang van na 
nakaparada. “Sa sister ko kasi ang sasakyan na ’yan 
and she always brings an umbrella. Coding kasi ako 
kaya I decided to bring her car instead,” mahabang 
paliwanag nito na nagpabuhay ng kalooban niya. 
Kaagad siyang sumang-ayon sa suhestyon nito.

“Teka lang,” habol niya nang palabas na sana ito 
ng mausoleum.

“Why?” taas ang dalawang kilay na tanong nito.

“Paano kayo pupunta d’un, eh, wala ngang 
payong?” concerned na tanong ni Melanie. “Kayo 
naman ang mababasa ng ulan.” 

Ngumiti ito. “Don’t worry, hindi naman 
nagkakasakit ang mga multo, di ba?”



Kapag Handa Na Ang Puso - Gel Dalisay
Umismid siya. “Isa pa, Sir, maniniwala na talaga 

ako na multo nga kayo.”

Ngumiti na ito nang malawak. 

Ang ganda ng ngipin niya, napuna niya. 

“Stay here. I’ll check kung may umbrella para 
makauwi na tayo pareho, okay?”

Wala na siyang nagawa o nasabi man lang dahil 
mabilis na nitong sinagasa ang ulan patungo sa naka-
park nitong sasakyan. Pinanood na lang niya ito. 

Mayamaya ay nakita na niyang pabalik ang lalaki 
at awa ng Diyos ay may dala na itong payong. 

“God is good. Here, may payong nga ang sister 
ko,” sabi nito habang iniaabot sa kanya ang payong 
matapos isara.

Kinuha niya ang tuwalya na pinahiram nito. “Sir, 
eto. Ikaw naman ang magpunas. Nabasa kayo kanina 
papunta sa sasakyan n’yo.”

Ngumiti ito at kinuha iyon. “Thanks.”

Ilang minuto silang natahimik habang nagpupunas 
ito ng sarili. Si Melanie na rin ang bumasag niyon. 
“Sir, pahina na ang ulan. Puwede ko po bang malaman 
kung anong oras ninyo balak umalis?”
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Tumingin ito sa kalangitan at nagkibit ng balikat 

kapagkuwan. “Mayamaya. Why?”

Huminga siya nang malalim bago sumagot. 
“Kung okay lang sa inyo—” Hindi natuloy ang 
sasabihin sana niya nang biglang kumulog ulit nang 
malakas at kapwa nila ikinagulat iyon. Panabay silang 
napatingala sa kalangitan.

“Oh, my God! Mukhang may malakas pang 
darating na ulan. I think we’d better be going now. 
Umuwi na tayo bago pa bumuhos ang panibagong set 
ng ulan. Better yet, ihahatid na kita sa inyo,” dere-
derecho nitong sabi.

Napatingin siya sa lalaki. “Sir, sa labasan lang, I 
can find my way from there. If it’s okay, hiramin ko 
ang payong then kukuha ako ng taxi ’tapos ipapasok 
ko dito para maibalik ko itong payong n’yo. Then we 
can both go our own ways. Promise, ibabalik ko.”

Mataman siya nitong tiningnan. “Miss, I have an 
umbrella, I have a car, malakas ang ulan. Sa tingin 
mo, tama ba na hayaan kitang kumuha pa ng taxi sa 
labas ’tapos pababalikin pa kita? How inconsiderate 
of me.”

Hindi umimik si Melanie. Alam niyang may 
point ito. Pero hindi naman niya ito kakilala para 
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ipagkatiwala rito na ihatid pa siya. Mataman siyang 
nag-isip. Nakahalata ito.

“Okay, I understand you. If you like, doon ka 
sa likod ng sasakyan maupo. Get hold of anything 
na puwede mong ipalo sa ulo ko pag naramdaman 
mong may kalokohan akong gagawin,” suhestyon ng 
estranghero na nagpatawa sa kanya.

Tiningnan niya ito kapagkuwan. “Madali 
akong magtiwala sa tao, Sir. Ang iniisip ko lang ho, 
napakalaking abala naman kung magpapahatid pa 
’ko hanggang bahay, eh, inabala ko na nga kayo dito 
sa ginagawa ko ngayon,” paliwanag ni Melanie. 

Nagpatangu-tango ito at ngumiti. Lumabas muli 
ang ngipin nito na pantay-pantay. At bigla, naalala 
niya na ito. Ito ang lalaking madalas siyang panoorin 
kapag dinadalaw niya si Gary. Ito rin iyong lalaking 
nakita niyang naggigitara noong Undas. At higit sa 
lahat, ito ang nagligtas din sa kanya nang gabing iyon 
sa isang sasakyang kamuntik na siyang masagasaan. 

May hawig talaga sila ni Gary, aniya sa isip. 

“Are you okay? Why look at me that way?” 
tanong nito kapagkuwan nang bigla siyang natulala 
at hindi na nagsalita. 

Para siyang natauhan. “Ha? Eh, wala ho. May 



Kapag Handa Na Ang Puso - Gel Dalisay
naalala lang ako bigla. Ano na nga ba ’yung sinasabi 
n’yo?”

“I said, huwag mo na munang intindihin ang 
hiya-hiya. Sa ganitong sitwasyon, ang importante 
ay makauwi tayong ligtas. So, when you’re ready, 
let me know,” sabi nito at naupo sa isang marmol na 
upuan sa gilid.

Wala na siyang nagawa. Naisip din kasi ni 
Melanie, kailangan na rin niyang umuwi. Hiniram 
muna niya ang payong dito at kinuha ang mga 
naiwang gamit sa puntod ni Gary. Tumanggi pa ito 
at nagboluntaryong ito na ang kukuha, pero mabilis 
na niyang tinungo ang lugar kung saan iniwan ang 
ibang gamit. 



Kapag Handa Na Ang Puso - Gel Dalisay

“Matindi talaga ang ulan na ’to. May bagyo kaya?” 
Binasag ng boses na iyon ang pagmumuni-muni ni 
Melanie. 

Bumuntong-hininga siya. “Siguro ho,” tipid 
niyang sagot.

Muli silang natahimik sa gitna ng traffic. 

“Ituro mo ang daan. Hindi ko masyado kabisado 
ang part na ’to ng Quezon City,” anito. Nasa bandang 
Kamuning kasi sila at sa West Avenue siya nakatira. 

“Bakit? Taga-saan ho ba kayo, Sir?” tanong niya.

“Makati,” maikli nitong tugon.

Natahimik siya saglit. “Kita n’yo na, Sir. Napalayo 
tuloy kayo dahil sa ’kin.”

“No problem. By the way, it’s Gino. Gino Rosales. 
You keep on calling me ‘Sir’. Hindi naman ’yan ang 
pangalan ko. Can I know your name, if it’s okay?” 
balik nito.

Tumingin siya sa labas ng bintana. “Melanie,” 
mahina niyang tugon na nagpakunot ng noo nito.

3
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“Sorry?” Hindi nito narinig ang sinagot niya.

Umayos siya ng pagkakaupo. “Melanie po, Sir.” 
Ang totoo, sinasadya niyang tawagin itong ‘Sir’. 
Naiilang kasi siya. Bukod pa roon, hindi niya alam 
kung paano ito ia-address dahil nga sa hindi rin niya 
alam ang pangalan nito. 

“There you go again. ‘Sir’ na naman ang tinawag 
mo sa ’kin.”

“Sir, kanan po diyan,” turo niya sa daan nang 
mapunang malapit na sila sa kanto ng kalye na 
kinaroroonan ng bahay nila. Medyo lumuluwag na 
ang pakiramdam niya dahil alam niyang malapit na 
silang magkahiwalay ng lalaking ito. Hindi na niya 
kailangan pang magpaka-polite dahil sa ginawa 
nitong favor para sa kanya. And to top it all, she’s 
really not that comfortable being with someone she 
doesn’t know at all.

Gary, pasensya ka na, ha? nausal niya sa utak. 
Mukha naman disenteng tao ito kaya sumabay na rin 
ako. Next time, magdadala na ako ng payong, promise.

Nang mapatapat na sa tinitirhan ang sasakyan 
nito ay pinahimpil na niya. “Sir, dito na lang po ako. 
Maraming salamat po talaga. Saka pasensya na kayo 
sa abala, Mr. Rosales.”
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Napangiti ito. “Napaka-formal mo naman. 

Anyway, does Melanie have a surname?” pagbibiro 
nito na nagpangiti sa kanya nang tipid. 

“Garcia po.”

Tumango ito. “Okay, Miss Melanie Garcia. It was 
a pleasure meeting you. I hope to see you again. 
Maybe sa All Souls’ Day?”

Ngumiti siya. “Maybe. Thanks again, Mr. Rosales.”

“Gino.”

Mabilis na siyang bumaba ng sasakyan nito 
matapos muling magpasalamat. Mabuti at huminto 
na rin ang ulan kaya mabilis na siyang nakababa. 
Umalis na rin agad ang sasakyan nito matapos niyang 
maisara ang gate.

—————

Si Gino Rosales ay isang negosyante, twenty-
eight years old. Pagmamay-ari ang pamilya nila 
ang isang lending firm at bukod doon ay may isang 
building sila na pinauupahan sa Banawe, Quezon 
City. Minsan ay nagsa-sideline din siya sa pag-buy 
and sell ng mga sasakyan, na business originally ng 
kanyang younger brother.

At least every other month ay tinutungo ni Gino 
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ang family mausoleum nila sa sementeryong iyon sa 
Marikina. Nakalibing kasi roon ang kanyang abuelo 
at abuela na kapwa nagpalaki sa kanya. Malapit 
siya sa mga ito. Simula nang yumao ang mga ito ay 
ipinangako niya sa sarili na hindi niya pababayaan 
ang pinaghihimlayan ng mga ito. Ayaw rin kasi niya 
sa idea na kapag siya na ang nakahimlay roon ay once 
a year lamang siya madadalaw. Kaya naman bukod 
sa All Souls’ Day, naroon siya sa mga importanteng 
araw ng mga ito—kaarawan, anniversary ng kasal at 
death anniversary. Maging kapag kaarawan niya ay 
sinasaglit din niya ang mga ito.

Sampung taon na niyang ginagawa ito magbuhat 
noong yumao ang kanyang lolo. Pagkatapos ng isang 
taon ay pumanaw na rin ang kanyang abuela dala 
marahil ng kalungkutan sa pagkawala ng kabiyak.

At ito ngang nakaraang taon na ito, sa tuwing 
pupunta si Gino roon ay palagi niyang nakikita si 
Melanie.

May dalang hiwaga para sa kanya ang babae 
kung kaya hindi niya mapigilan ang sarili na sa 
tuwing naroon ay pinagmamasdan niya ito. Alam 
na nga niya ang routine nito; maglalabas ng apple 
at banana, ilalagay sa lapida at tatabihan ng juice. 
Matapos ay ito man ay ganoon din ang kakainin. 
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At palagi, nakikita niya itong nakikipag-usap. Alam 
niyang ang nakalibing doon ang kinakausap nito. He 
never took it against her, kasi, siya man ay ganoon 
din. Madalas niyang kausapin ang yumaong mga 
grandparents. 

Ilang beses din siyang nag-attempt na lapitan 
ang dalaga at makipagkilala. Pero sa tuwing naiisipan 
niyang gawin ay nakikita niya itong lumuluha. Ayaw 
niyang sirain ang private moments nito kaya hindi 
na niya itinutuloy ang plano.

Ngayong kakilala na niya si Melanie ay tila mas 
tumindi pa ang pagnanais niya na makilala pa ito 
nang lubusan, sa hindi niya maipaliwanag na dahilan.

Marahil kasi pareho kami ng ugali, pinahahalagahan 
ang tao kahit wala na physically. Maybe that’s why 
I’m attracted to her somehow, naisip ni Gino habang 
nagmamaneho pauwi galing sa paghatid sa babae. 

Well, Miss Melanie Garcia, now that I already know 
you, I’m pretty sure I’ll find a way to get to know you 
more. Lalo na ngayon that I already know where you 
live, nakangiti niyang dugtong sa isip. Sa isiping iyon 
ay nakangiti siyang umuwi.

—————

“Kumusta ka na, friend?” tanong ni Lucia kay 
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Melanie nang magkita sila nang Lunes na iyon. Alam 
kasi nito na nag-celebrate siya ng supposedly ay three 
years anniversary nila ni Gary. At the same time ay 
first death anniversary ng kasintahan. Nagsabi siya 
rito na dadalaw sa puntod ng lalaki.

Ngumiti siya. “Hay naku! Inabot ako ng malakas 
na ulan. At ang gaga mong kaibigan, walang dalang 
payong.”

“Ikaw talaga. Eh, di nabasa ka?” nag-alalang 
tanong nito. Ngumiti lang siya uli. Mataman siya 
nitong tiningnan. “Kumusta ka na nga? Isang taon 
nang wala si Gary. I think it’s time to move on. 
It’s okay na dalawin mo siya yearly. Pero weekly? 
Don’t get mad, Mela. Sinasabi ko lang sa ’yo ’to kasi 
concerned ako sa ’yo.”

Ngumiti siya nang tipid. “Don’t worry, hindi 
naman ako nagagalit. Ang sa ’kin lang, hayaan mo 
muna akong gawin ’to. I enjoy visiting him every 
weekend. ’Yun man lang, magawa ko para sa kanya. 
I’m sure he’ll do the same thing kung ako man ang 
unang nawala. Moving on is on its way.”

Bumuntong-hininga ito. “Basta nandito lang ako 
palagi ha?”

“I know.” Niyakap niya ang kaibigan. “I just miss 
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him so much. I’m not sure kung magmamahal pa ako 
ulit nang katulad ng pagmamahal ko sa kanya. He’s 
just really my perfect guy. I think it’s going to be hard 
to find someone like him.”

Ibinalik nito ang yakap niya, mas mahigpit. 
“Napakasuwerte ni Gary.” Kumalas ito sa yakap at 
hinawakan ang magkabila niyang pisngi. “I’m sure 
may darating pang tao para sa ’yo na magiging soul 
twin mo. Ipapakilala kita sa pinsan ko na letter G din 
ang start ng name para hindi masira ang sinabi ng 
manghuhula,” pagbibiro nito na nagpatawa sa kanya. 
Kasama niya kasi ito nang mapagtripan at nabuyo 
siyang magpahula.

Pero bigla rin siyang natigilan. Naalala niya ang 
lalaking nakilala sa sementeryo. Gino ang pangalan 
nito, nagsisimula sa letter G. Sa isiping iyon ay 
natahimik siya at hindi nakaligtas iyon sa kaibigan.

“O, bakit?” tila nag-aalalang tanong nito.

Nagpailing-iling si Melanie. “Wala. Sige na, 
magtrabaho na tayo. Baka dumating na si Bossing 
Alex. Masita pa tayo.”

—————

Pagdating ni Gino sa office nang umagang iyon 
ay sinalubong siya ng secretary niya. 
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“Mr. Rosales, nasa office po ninyo si Miss 

Jade. I told her na wala ka pa, pero nagpilit po na 
maghihintay daw siya sa loob,” tila nag-aalalang 
anunsyo nito. Nagbilin na kasi siya rito na huwag 
papayagan ang sinuman na pumasok sa office niya 
kapag wala pa siya.

Napuna niya ang worried face nito marahil sa 
takot na makagalitan. “It’s okay, I’ll handle it.”

Kilala na niya ang ugali ng ex-girlfriend na si Jade 
bilang makulit at stubborn. Kapag ginusto, talagang 
gagawa ng paraan. 

Pumasok siya sa office niya at nakitang nakaupo 
sa kanyang swivel chair ang dalaga.

“Bakit ngayon ka lang?” matigas nitong tanong.

“Good morning to you too, Jade. What brings you 
here?” sarcastic na tanong niya matapos damputin 
ang isang folder sa ibabaw ng table at binuklat iyon. 
Hinintay niya na tumayo ito mula sa pagkakaupo sa 
kanyang puwesto pero hindi ito tuminag.

Jade crossed her legs. “What do you mean ‘what 
brings you here’? Don’t I have any right to be here? 
Damn it, Gino! I’m your girlfriend!” Tumayo na ito 
at nakahalukipkip na lumapit sa kanya.
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Napangiti siya. “Girlfriend? Let me refresh your 

memory, Jade. Weren’t you the girl na nakipaghiwalay 
sa ’kin a few months ago?”

“Let me remind you, I am also the same girl na 
bumawi ng break-up na ’yun a week after! So I’m 
still your girlfriend! At ano ’tong nadidinig ko na 
you’re planning to go to Singapore for a business 
trip without telling me?” salubong ang mga kilay na 
sabi nito.

“Jade, hindi ako pumayag sa pagbawi mo ng 
break-up na ’yun so technically, wala na tayo. Now 
if you’ll excuse me, I have a lot of other things to 
do,” sagot ni Ginp habang derechong paupo na sa 
nabakanteng swivel chair niya.

Nagtagis ang mga bagang ng dalaga. “Excuse 
me? What do you mean hindi ka pumayag sa pagbawi 
ng break-up?”

Nagkibit siya ng balikat. “I mean, I didn’t agree 
na bawiin mo ang break-up. Meaning, ang sinang-
ayunan ko lang ay ang break-up natin. We’re through. 
Tapos na tayo, Jade. We’re both better off without 
each other.”

Mabilis itong lumapit sa kanya at kumandong 
habang niyayakap siya nang mahigpit. “No, Gino! 
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Don’t do this to me! You know I can’t live without 
you. You know how much I love you. Bakit mo ba 
ako pinapahirapan nang ganito?” 

Pinalis niya ang yakap nito at mabilis siyang 
tumayo saka lumakad palayo rito. “Jade, it was your 
decision to break up with me. Please, I don’t think 
this is the right time to talk about this. I really need 
to finish a lot of things.”

Mabilis muli itong nakalapit sa kanya at yumakap. 
“Then please let’s talk about this. Please. Let’s have 
dinner so we can talk better.”

Malalim na buntong-hininga ang pinakawalan 
niya at dala ng awa, napatango na lang siya. “Okay.”

—————

Si Jade Guevara ay dating girlfriend ni Gino. 
Ang totoo, pinagkasundo lamang sila ng kanilang 
mga magulang dahil na rin kapwa sila galing sa 
mayamang angkan at magkaibigan ang kanilang mga 
magulang. Gino never liked the idea but then, when 
he started going out with Jade, bahagya na rin niya 
itong nagustuhan dahil malambing at thoughtful. He 
decided to give it a try. 

However, after a month of relationship, napuna 
niya ang tunay nitong ugali. Very domineering, 
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palaging nakasimangot kapag hindi nakukuha ang 
gusto. Isang typical spoiled brat ang dalaga. Kaya 
naman nang mamatay ang ama nito, nagpasya 
siyang huwag nang ituloy ang napagkasunduang 
pagpapakasal na sinang-ayunan naman ng kanyang 
magulang. Nagalit ang dalaga at nagwala ito. After 
which, nakipag-break ito sa kanya na kaagad niyang 
tinanggap. Ngunit binawi rin nito, isang bagay na 
hindi niya tinanggap. 

Kaya ngayon, kung umasta pa rin ito ay tila may 
relationship pa rin sila. Ang hindi niya maunawaan 
ay kung bakit siya nito hinahabol gayung napakarami 
nitong kaibigang lalaki na madalas ay makita 
niyang kasama nito at lagi ay nakaakbay na animo’y 
karelasyon. Nakasanayan na nga niya at iyon din ang 
dahilan kung bakit alam niyang hindi niya ito mahal; 
dahil kahit kailan ay hindi siya nagselos anuman ang 
nakikita niyang ginagawa nito. 

She was never the girl I dreamt of to grow old 
with, matamang naisip ni Gino nang umalis si Jade 
sa office niya. She’s not at all like Melanie.

Sa isiping iyon ay napabuntong-hininga siya. 
Nagtaka siya sa sarili kung bakit biglang napasok 
sa isip niya ang babaeng kailan lang niya pormal na 
nakilala. 
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Melanie, if only I could get to know you more, 

aniya sa sarili at napasandal sa swivel chair.


