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aano ba magpakaalipin?

1. Ang ngumiti lang sa customer na kinulang 
sa kagandahang-asal? Tumango-tango na parang tanga 
habang iniisip na ang pagpapahaba ng pasensya ay libreng 
tiket para manalo ng Employee of the Month award?

2. O iyong nasa Number 1?

Buhay nga naman ng working student. Ang hirap mag-
aral sa umaga at magpaka-dilang service crew sa Viva Café 
pag gabi. Kaya heto ako ngayon, binabalanse ang tray ng 
kape na order ng customer na hipon. Kung gaano kakinis 
ang legs, ganoon din kakinis ang abs niya—sa mukha. Dahil 
sa simangot na para sa akin, nakumpleto ang six-pack niya 
hanggang noo.

“What took my order so long?” 
Ang bonus, para sa bonus na one five. “Sorry po, Ma’am,” 

kahit ilang minuto pa lang po ang dumaan. Kasi trabaho ko rin 
ang sumalo ng kasamaan, ako na po ang magpapakumbaba. 
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“Enjoy your coffee.” Ngumiti ako, ngiting kasing-plastic ng 
tray na bitbit ko.

“It’s fine.” Pero kabaliktaran iyon ang lukot na muscles 
niya sa mukha. “You can go.”

Ilang hakbang pa lang, may puwersang tumulak sa 
akin na kasing-lakas ng pang-exorcism. Napasubsob ako 
sa bakanteng mesa at base sa hapdi ng noo ko, mukhang 
nagmarka roon ang nakausling ‘V’ na disenyo sa gitna ng 
mesa. Bago pa masapian ng demonyo at paghahambalusin 
ang salarin, umalingawngaw ang sigawan ng dalawang 
lalaking nagrarambulan.

“Tuli na ako, ulol!” singhal ng lalaking ipinaglihi yata 
kay Machete. “Palibhasa laking abroad ka kaya supot pa rin!”

“Shut up, I’m not!” ganting sigaw ng tisoy. “You had 
one job, ape, one job—win the bloody race!”

Muntik nang dumugo ang ilong ko dahil sa accent niya. 
Mabuti na lang talaga pinanood ko ang Harry Potter mula 
part one hanggang seven at naintindihan ko ang sinasabi 
niya. 

“And where were you? Banging Chicks, then some 
more!” dugtong ng tisoy.

“Bang-bang-bang!” At nag-ala action star si Machete, 
kunwari ay pinagbababaril ang kaaway. Katabi niya ang isa 
pang lalaking nakaupo lang, tutok sa cell phone, walang 
pakialam sa mga kasama.

Natampal ko ang noo at isinumpa ang gabing ito. Kapag 
minamalas ka nga naman, hindi lang nagmamagandang 
customer ang napadaan ngayon, meron pang mga unggoy 
na kakulay ng inumin ang balat: isang kapeng barako, isang 
coffee with cream, at isang purong gatas. Siyempre, wala na 
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akong magagawa kundi ang mamagitan sa kaguluhan.
“Excuse me, um, pakibabaan lang po ang boses n’yo. 

Baka po makaistorbo sa ibang customers,” magalang kong 
sabi. Walang nakinig sa akin.

“Sirs? Excuse—”
Rambol pa rin.
“Sir, kasi po ang ibang cus—”
Mura.
“—tomers, baka po—”
At pumutok ang Bulkang Inkarnasyon.
“Ay gago, hoy!”
Sinakop ng katahimikan ang buong cafe, huli na para 

bawiin ko ang sinabi.
“What did you bloody say?” tanong ng mestizo habang 

ang moreno ay nagsalubong ang mga kilay at paulit-ulit na 
sumusigaw ng “Bang-bang-bang!” at kunwari ay binabaril 
ako.

“You heard her right,” sabat ng pangatlong lalaking di 
man lang nagtaas ng tingin. 

“Ah, w-wala ho. Sabi ko ho baka maistorbo ang ibang 
customers… ho.”

Lumingon sila sa paligid at hinahanap ang sinasabi 
kong mga imaginary customer. Wala silang nakita maliban 
sa ngayon ay bakante nang mesa kung saan nakaupo ang 
babaeng hipon kanina. Para saan pa ang muscles niya 
sa mukha kung di rin lang pala niya gagawing panangga 
habang ipinagtatanggol ang sarili o ako? Pero wala, agad na 
tumakbo kasama ng pag-iinarte niya.

Jeskelerd, closing time na. Bakit kasi dito pa sila 
pumunta? Itinuloy na lang sana nila sa bar ang pag-inom at 
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doon naghugutan ng atay. Sana kanina pa naisara ng shop at 
naumpisahan ko na ang sandamakmak na gagawin sa bahay: 
homework, project pa, research, at world domination. Pati 
na rin ang pagtatahi ng napigtas kong strap ng bra.

“Sinong gago?” 
Napaatras ako sa pagsigaw ng lalaking moreno, 

nangangamoy beer ang bibig. Nawala ang bagsik niya, 
pumalit ang ngisi ng isang manyak. 

“Gusto mo gaguhin kita?”
Ang mestizo ay hindi kakikitaan ng kabastusan, 

nakatitig lang siya at masyadong malapit. 
Hinga, Ina, hinga! Takbo, Ina, takbo! 
Wala na akong pake kung kapangalan ng pelikula ni 

Vilma ang tumatakbo sa isip ko. Hindi ako puwedeng 
magahasa dahil maraming magiging testigo kung sakali. 
Naghanap ako ng tao sa shop. Tumakbo na si Hipon at nag-
undertime ang kasama kong si Ton-Ton. Ang lalaking tutok 
sa cell phone na lang ang puwede kung sakali at mukhang 
wala siyang pakialam.

Hoy, magsalita ka. Tumingin ako sa kanya, naghihintay 
ng saklolo.

Hoy, nakakatakot ang mga katropa mo ’o. Hawak na nila 
ang mga braso ko, o. 

Kailangan kong tingnan ang mukha nila dahil kung 
sakaling mabuhay pa pagkatapos gahasain, i-salvage at 
ilibing fifty feet below, at least maisusumbong ko sila sa 
pulis. At habang ginagawa iyon, naiisip ko na ang sasabihin 
sa interogasyon.

Pulis: Miss, puwede n’yo po bang ilarawan ang hitsura ng 
mga gumahasa sa inyo?
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Ako: Puro guwapo ho. Ang isa, nakayuko, bumbunan lang 
nakita ko. 

Hindi puwede. Sa panahon ng women empowerment 
at kasagsagan ng #MeToo movement, mali ito. Mali ito sa 
kahit anong panahon, period.

Matalino ako kaya may maaapuhap pa akong salita 
maliban sa guwapo, mestizo, machete, at kung anu-ano 
pang stereotype.

Ang lalaking moreno ay may katangkaran. Naka-ponytail 
ang may kahabaang itim na buhok at may maliit na hikaw 
na hugis puso sa kaliwang tainga. Sa unang tingin, siya ang 
tipong iiwasang makasalubong dilim. Walang manggas ang 
itim na shirt na suot at may imprint iyong bungo. Kitang-
kita ang tattoo niyang hugis puso sa kaliwang braso at may 
‘Rosana’ sa gitna. 

Ilang beses na kaya itong nareklamo sa barangay 
dahil sa pamboboso? Mukha pa lang, kahit pogi, parang 
nangongolekta ng restraining order at warrant of arrest.

Ang mestizong lalaki naman ay halatang imported. 
Naka-wax pa yata ang maikling buhok. Matangkad rin, 
kailangan ko pang tumingala. Salungat sa kasama, ito ang 
tipong nagpapadugo ng ilong dahil mukhang Inglesero. 
Iyong nagsasabi pa lang ng “Hello” ay huli na ang biktima. 
Nakasuot siya ng asul na polong inirolyo ang manggas 
hanggang siko. Kung sa ibang lugar ko lang nakita, papasa 
siya bilang Prince Charming.

At ang panghuli, si Cell Phone Boy. Dahil kanina pa 
siya nakayuko, wala akong masasabi maliban sa wala siyang 
dandruff.
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Sapat na ba ang mga detalyeng iyon sa pulis? Isa pa, 
sabi ng yumao kong Mama, masama ang humusga base sa 
pisikal na anyo. Pero sa sitwasyon ngayon, paiiralin ko pa ba 
ang kasabihang ‘Don’t judge a book by its cover’?

“Saklolo!” Nagpa-panic na ako, parang mababali na 
ang mga braso. Ang dami kong mura na naririnig habang 
nangangamoy alak at kasalanan. Sa akin yata ibinubunton 
ng dalawa ang galit nila sa isa’t isa.

“Enough. Let’s go,” awat ni Cell Phone Boy at matapos 
mag-iwan ng dalawang limang daan sa mesa ay agad siyang 
lumabas.

Bago pa ako makapiglas, nakatalikod na ang dalawang 
potential rapists at pasuray-suray na sinundan ang kasama.

“’Insan, hintay!” Iyon na ang huli kong narinig.
Naiwan akong nangangatog ang mga tuhod, masakit 

ang mga braso, at may traumang baka hindi magagamot ng 
counseling. Dahil walang tao sa paligid, hinayaan ko ang 
sariling malunod sa takot, galit, pag-iisa, at awa sa sarili. 
Dahan-dahan akong napaupo sa sahig at napaiyak nang 
super lakas.

O
Kinabukasan, pabalik-balik sa isip ko ang nangyari. 

Dahil sa takot, pinakiusapan ko ang kasamahan sa trabaho 
na huwag muna siyang mag-undertime. Kahit na sabihing 
may kitchen staff, hindi sila makakaresponde agad-agad 
kung sakali. 

“Ton, huwag ka namang umuwi nang maaga.” 
Tumingin sa braso ko si Ton-Ton. “’Sus, friend, di na 
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babalik ang mga ’yon. Saka, tingnan mo, o, parang design 
lang ’yang pasa mo sa braso. Bilang pambawi, sasabihin ko 
kay Mrs. Ramos na mag-hire ng sekyu.”

Di na naawa. Siguradong kikitain niya mamaya ang 
boyfriend na iPhone lang ang habol sa kanya. Paano kung 
bumalik ang tatlong hunghang? Paano kung ituloy nila ang 
pag-rape at paglilibing sa akin fifty feet below? 

“Girl, mamaya ka na mag-monologue, may customer, 
’wag drama queen,” putol niya sa mga iniisip ko.

Hindi ko na ipinilit ang request ko at sinalubong na ang 
customer. 

“Welcome to Viva Café, may I take your ord—”
Jeskelerd, mukhang malilibing nga ako fifty feet below!
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alas. Napakalaking malas.
Pumikit ako, nagbabaka-sakaling maglaho 

ang masamang pangitain. Pero kahit mukhang 
nakakain ng maasim sa diin ng pagkakapikit, 

wala pa ring nangyayari. Nandoon pa rin ang tatlong 
hunghang, nakakunot ang noo at sinusuri ako ng tingin. 
Dahil sa nerbiyos, nanginig ang mga kamay at nangatog 
ang mga tuhod ko. Malamang mukha akong nagha-harlem 
shake.

“It’s her,” waring kumpirma ng mestizo at bumaling sa 
kasama. “She’s the one, right?”

“Ulol! Si Junniper ’yon, ’yong D Cup! Di pa ’ata 
nagdadalaga ’to. Tingnan mo nga, tadtaran ang dibdib.” 
Daig pa niya ang na-offend habang nagpapaliwanag, parang 
sinasabing isang malaking pagkakamali ang gagawing 
pagpatol sa akin.

Bumaling siya sa nakatungong lalaki at nagreklamo. 
“’Insan, ba’t ka ba naghahanap ng kape ngayon? Wala 
namang chikabebs dito.”

M
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Ang takot ko ay napalitan ng nagbabagang inis. 
Kung di lang buhay ang nakataya at ang Employee of the 
Month certificate, kanina ko pa pinaghahampas ang mga 
walanghiya, bahala na kung kailangang magtago ako habang 
buhay. 

“May I take your orders?” May I kill you?
“Three coffee, black,” tugon ng mestizo.
Kahit hindi nila makilala, lumala ang galit ko. Sino ang 

hindi mabubuwisit kung harap-harapang ipamukha na 
panlalaki ang vital statistics ko?

“Is that all, sir? Would you like to try our special for 
today?” Murder ala chop-chop.

“That’s all.”
“Okay, a moment please.” 
Pagbalik sa mesa ng tatlo, ang una kong napansin ay 

hindi na nakatutok ang lalaking walang dandruff sa cell 
phone niya. Panandalian akong napatigil bago lumapit dala 
ang kape.

Save the best for last. Iyon ang nakadikit sa pinto ng 
Department Faculty namin na tradisyon na yatang maging 
kulelat sa Intramurals. Pero sa pagkakataong ito, mas bagay 
ang makahulugang linya.

The best nga. Kung sa karne, prime grade. Kung sa 
menu, Special of the Day.

Sa kanilang tatlo, siya ang ‘in between’. Hindi mestizo, 
hindi rin naman moreno. Hindi Prince Charming material, 
hindi rin naman mukhang pariwara. Sakto lang. Saktong 
swak.

May katamtamang haba ang itiman niyang buhok na 
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mukhang wala pang suklay. Sakto ang kapal ng mga kilay 
at may brown na mga mata—na nakatingin sa akin… o 
sa boobs ko? Siguro ay kinukumpirmang mukha ngang 
tadtaran ang lapad ng dibdib ko. Tatakpan ko sana iyon 
nang masiguradong sa braso kong kulay ube halaya siya 
nakatitig.

Bumagay ang tangos ng ilong niya sa mapulang labing 
nakasimangot. Kahit na mukhang masungit ay napapatanong 
ako sa sarili: Ito ba ang tinatawag nilang ‘yummy’?

Milyon siguro ang likes ng selfie niya sa Facebook. Kung 
nauuso pa rin ang kundiman at mga makata, paniguradong 
dadaigin niya si Maria Clara sa pag-ani ng papuri.

O, binatang walang pakundangan
sa pagpindot sa teleponong walang kable,
Ikaw na pinagpala ng labing kaakit-akit
kahit nakasimangot,
Ikaw na may mga mata na puno ng misteryo,
Ikaw na pinagpala ng titig 
ng walang hanggang kaligayahan 
at kasalanan ang pangako,
Ikaw na may pinagsamang mukha 
ng maginoo at ng malupit na manlalayag,
Ikaw ang totoong mukha ni Adan, 
kaakit-akit at mapanlinlang,
Datapwa’t ika’y perpektong nilalang,
Ang iyong ngiti, i-share mo naman!

Tama. Iyon nga siguro ang mauukit sa kasaysayan.



B13 Ellena Odde

“You, come,” sabi niya gamit ang maawtoridad na boses.
Aso lang? Parang ‘You, sit. You, down. You, catch.’
“Here’s your order, sir. Do you need anything else?”
Tumingin siya sa akin nang matiim sabay sabing, “You, 

say sorry.”
Mukha siguro akong timang habang ilang beses na 

kumukurap-kurap, iniintindi ang sinabi niya.
“For last night, you say sorry for last night.”
Imbes na sumagot, sinubukan kong alalahanin ang mga 

nangyari. Pero kahit anong gawing pag-rewind, katulad ng 
gasgas na VHS tape ay ako at ako pa rin ang alam kong 
agrabyado. Brewewewewew. Iyan ang sound effect ng 
pagre-rewind sa naguguluhan kong utak.

“You called them geygow.” 
Wala akong naintindihan maliban sa imported niyang 

‘geygow’. Tumingin ako sa counter at hinanap si Ton-Ton 
para sa back up. Ang maharot, umalis na nga. Sana talaga, 
mag-break sila ng jowa niya. Naipikit ko na lang ang mata 
ko at humugot ng buntong-hininga. Fine. Para lang matapos 
na at baka ireklamo pa ako sa boss. Kahit papalugi na ang 
shop, malaki pa ring magpasuweldo iyon.

“I’m sorry po. It won’t happen again.”
Paano nga kasi magpakaalipin? 
Ganito. Humingi ng tawad at magpaka-martyr kahit 

kasing-puti ng gatas ang konsyensya ko.
“Aba, lakas ng loob mo, Chicks.” Tumango-tango ang 

lalaking moreno. Kumpara nang nagdaang gabi, nakangiti 
siya at relaxed lang.

“Wait, why did she do that?” tanong ng mestizo.



B14Hello, Sh*t Face!

“Oo nga, bakit?”
“Who knows.” Nagkibit-balikat si In-Between. “You 

two were dead angry and drunk.”
Nang aalma sana ako para ipagtanggol ang sarili, nauna 

na siyang nagdagdag. “You two, say sorry. You did that to 
her arms.”

Tatlong pares ng mga mata ang tumutok sa braso kong 
may pasa. Unang bumasag sa katahimikan ang moreno. 
Nagkamot siya ng ulo at humihingi ng tawad. 

“Sorry, Chicks, lasing lang.” 
“My apologies,” sunod ng mestizo.
Nakanganga lang akong tumango, manghang-mangha 

sa sinseridad ng kanilang sinabi, malayong-malayo sa 
kasumpa-sumpa nilang inasal nang nagdaang gabi. Bago pa 
tuluyang tanggapin ang paghingi nila ng tawad, nagpaalam 
na ang nagpasimuno ng pagkakaayos.

“Here’s for the coffee. Keep the change.” Pagkalapag ng 
pera, derecho siyang tumayo at sumunod agad ang dalawa.

O
Ang ganda ng buhay! Kasing-ganda ng bago kong sports 

bra na bulaklakin at matingkad ang kulay. Off sa ko sa shop 
at nag-cancel ang prof namin sa school.

Kaya heto ako, pa-jogging-jogging sa sports complex suot 
ang pink tank top at itim na jogging pants, nagmamaganda. 
Akalain mo iyon, sa hitsura kong ito, may nabubulag pa 
rin? Sabi nga, ang buhok ko ay buhaghag, magulo, at 
nakakawindang. Itim ito at hanggang baywang kaya ko 
ipinupusod dahil baka pagpugaran ng agila.
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Singkit man daw ang tatay ko, di ako nagmana. Kay 
mama ko nakuha ang malalaking mata na mukhang laging 
maiiyak. Ang ilong ko, hindi matangos, pero hindi rin 
mukhang naapakan, hindi lang masagwang tingnan. 

Bahagyang napalis ang ngiti ko nang mabaling ang 
tingin sa ngayon ay naninilaw nang braso. Sayang. Sana 
nang humingi ang customers ng tawad ay naningil na ako 
ng pambayad sa danyos. Kahit pambili man lang ng bagong 
long sleeves.

Dahil sa mga pasa, maraming haka-haka ang mga 
nakakita. Kani-kanina lang ay may nagbigay sa akin ng 
hotline number para sa biktima ng Domestic Violence. Pero 
ang pinakamalala ay ang konklusyon ni Tita.

“Ina, dapat nagdahan-dahan ka muna. Nagkapasa ka 
tuloy.”

“Naku, Tita! Di madala sa pakiusap ang mga lalaking ’yon. 
Masyadong marahas. Hanggang ngayon, ang sakit pa.”

“Mga? Ilan ba sila?”
“Dalawa po. Tapos ’yong isang kasama nila, nanonood 

lang.”
“D-dalawa? At may n-nanon—” At nahilot niya ang noo. 

“Iba na talaga ang panahon ngayon. G-gumamit ka ba ng 
proteksyon?”

“Hindi po, eh. Napasubo na, kaya ito ang resulta.” 
Napakunot ang noo ko sa mukha niya. “Tita, ba’t ganyan po 
ang hitsura n’yo? May masakit po ba sa inyo?”

“K-kung alam ko lang na ito ang mangyayari, pinigilan 
sana kita. Alam kong mabait kang bata, pero, pero sana… 
naging maingat ka sa iyong first time. D-di kayo gumamit ng 
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condom, paano pag nabuntis ka? Mahirap malaman kung sino 
ang ama. Sana’y napigilan kita, ’nak. Pero, di bale, ’andito lang 
ang Tita Bams for you.”

Tumitindig ang balahibo ko pag naaalala ang pag-uusap 
namin. Bumula ang bibig ko sa pagpapaliwanag.

Matapos magpapawis ay naglakad ako palabas. Noon 
nahagip ng tingin ko ang pamilyar na pigura ng lalaking 
walang dandruff. Sa ayos niya, mukhang mag-eehersisyo 
rin.

Nasa tagong sulok siya ng nire-renovate na parking lot, 
kausap ang isang babae. Dahil likas na mausisa, lumapit 
ako nang palihim sa mga karton na nasa harap ng dalawa. 

Curiosity killed the cat, sabi nga nila. Kung taklesa ang 
pusa, siyempre mahuhuli. Isa pa, hindi ako isang muning.

“I’m sorry,” sabi ng babae. “This could be the last time 
na makikita kita. Just please, read this. You know how I feel 
about you.”

Di ko man makita ang mukha, naiisip kong maganda 
siya kung basehan ang likod. Nakalugay ang buhok niyang 
hanggang baywang, nakabestida ng puti at itim na flat shoes. 
Siya ang may pinakamagandang siko sa lahat ng nakita ko— 
pantay ang kaputian at sosyal ang kunot ng balat.

Humakbang ang babae palapit at may inilagay sa bulsa 
ng kausap pagkatapos ay yumakap dito. Ang lalaki ay 
nanatiling nakayuko at di gumanti ng yakap. Natatakpan 
ng buhok ang mga mata niya. Seriously, kailangan niyang 
magsuklay, magpagupit.

Matapos ang ilang sandali, umalis na ang babae. Nang 
maiwang mag-isa, may hinugot ang lalaki sa bulsa. Sobre.
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Kahit gaano kabigat ang nasaksihan, gusto kong matawa 
sa kakornihan ng nangyari. Aba’t, nasa gitna pala ako ng 
shooting! Kung may gustong sabihin iyong babae, sana 
itinext na lang niya. O dahil mukhang mayaman siya, tawag 
na lang. Meron ding Messenger. 

Ang katawa-tawang sitwasyon ay naglaho nang 
mapagmasdan kong mabuti ang hitsura ng lalaki. Parang 
ako kapag nasaraduhan ng pinto sa mall tuwing sale, 
malungkot at nanghihinayang sa pagkakataon. Pagkatapos 
titigan nang matagal ang sobre, nilukot niya iyon, itinapon 
sa pagitan ng maliit na espasyo ng mga patong-patong na 
sako ng semento at umalis.

Di ba niya babasahin? Aba, iyon ang turning point sa 
mga kuwento. Baka may mga sikretong kasama, iyong 
pang-dramarama ang twist. 

Nagdesisyon akong kung ayaw niyang basahin, ako na 
lang. Finders keepers. Nilapitan ko ang tinapunan ng sulat. 
Sa kitid ng espasyo, mahirap kunin iyon. “Sayang naman, 
parang juicy news ang laman.” 

Nang pumihit papuntang exit, bumangga ako sa matigas 
na pader… na amoy cologne. Unang rumehistro ang itim 
na T-shirt sa bukas niyang cotton hoodie, may imprentang 
‘DIE’. Kahit bumabangon ang kaba sa kahihinatnan ng 
senaryo, unti-unti kong iniangat ang mukha at napalunok.

“Why. Are. You. Here?” Ang lamig ng boses niya, 
kasing-lamig ng kamatayan. 

Sabi ng mama ko noon, dalawang tao lang daw ang 
dapat katakutan: ang Bombay na pinagkakautangan nang 
malaki at ang mga bigo sa pag-ibig. 
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Naintindihan ko nang mabuti kung bakit ako natatakot. 
Puwede kong sabihing nag-teleport ako roon o nahulog 
mula sa sinasakyang lumilipad na walis-tingting o kahit 
anong kapani-paniwalang palusot para mapahaba ang 
buhay ko.

“A-ah…” Dahan-dahan akong humakbang pakanan. 
“K-kasi ano…” isang hakbang pa. “U-uhm… a-ano…” Isa 
na lang, puwede na akong kumaripas ng takbo. “Kuwan… 
ah, kas—” Napangiwi ako, “Aray!”

Itinulak niya ako sa tabi ng patong-patong na sementong 
sako. Walang lumabas na boses mula sa dati rati ay 
mabunganga kong bibig. Ano ba’ng sinabi ni Mama kapag 
nasa ganitong sitwasyon? Wala. Dahil wala sa hinagap 
niyang lalaki akong pakialamera at dakilang chismosa. 

Inilagay niya ang mga kamay sa patong-patong na sako 
sa magkabilang gilid ko para tuluyan akong makorner. 
Walang sabi-sabing yumuko at inilapit niya sa akin ang 
mukha. Pumikit ako nang madiin. 

Jeskelerd, ’wag po.
Halik ba ang parusa? Isang abusive, torrid and violent 

kiss? Hindi ito ang pinangarap kong second kiss. Hindi ito!
“You saw it, didn’t you?” Taliwas ang kalmadong boses 

sa mukha niya.
“H-hindi ko naman sinasadya. N-na-curious lang ako.”
“Curiosity killed the f*cking cat. Now it could kill the 

stupid b*tch. Did you know that?”
Lumunok ako ng imaginary laway. Marami ngang 

namatay dahil sa curiosity. Sa kuwento-kuwento, ang batang 
gamo-gamo ay nasunog sa lampara. Kahit binalaaan ng ina 
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niyang huwag lumapit, di pa rin siya nakinig at naakit sa 
liwanag. 

Dahil sa lecheng curiosity na iyan.
“L-look, I’m sorry. Wala akong pagsasabihan, o-okay? 

Kahit na sa aso ko, p-pramis!” 
“Hmm, but you have something that I need,” malambing 

niyang sabi, hinaplos ang pisngi ko.
Nanigas ako sa kinatatayuan. “A-anong ibig mong sab—

”
At naramdaman ko ang init na tumabon sa hinaharap 

ko. Dalawang kamay na dumapo sa pinakamamahal kong 
mga umbok na may kasamang kapa, pisil at kung anu-anong 
uri ng paglapastangan. Pagkatapos ay puwet ko naman ang 
isinunod niya, waring sinusukat ang laki.

Sa sandaling iyon ay wala akong nagawa kundi ang 
kumurap-kurap. Wala na, magagahasa nga ako. Kapa sa 
dibdib, sa puwet… saan pa? Saan pa?

“This would do,” kontento niyang sabi at sumilay ang 
pilyong ngiti. “Scream… and you’ll die.”

Tumango ako nang maraming beses habang umiiyak. 
Nang tanggalin niya ang mga kamay sa pang-upo ko, saka 
lang nagkaboses ang mga hikbi ko. Ayokong mawalan ng 
puri sa isang parking lot, sa loob ng inaayos na parking lot!

Pagkatapos nito, papatayin niya ba ako? Saan niya 
itatapon ang bangkay ko, sa Pasig? Sa kung saan-saan lang? 
At habang umiikot ang mga posibilidad, iniharap niya ako 
sa pagitan ng mga sako ng sementong pinagtapunan ng 
sulat. 

Dito ba niya mismo ako ililibing?
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“Since yours are flat enough, get it for me.” 
“Y-you won’t rape me?” naguguluhan kong tanong. 
Tumawa siya nang malakas. 
Nakakatawa ba ang experience na ito para sa kanya?
Tumigil siya at muling sumimangot. “No, get the letter.”
Kung ganoon, ang mga hipo ay para tantyahin kung 

kasya ako sa makipot na espasyo sa pagitan ng mga sako 
ng semento. 

Flat. Kakasya raw dahil flat ako. Napakapait na 
katotohanan.

Magkahalong takot at inis ang nararamdaman, 
nakatagilid akong pumasok sa makitid na daanan habang 
sumisinghot sa pag-iyak. Hindi nakatulong na malayo ang 
tinalsikan ng sulat at masikip ang espasyo.

Ayoko mang aminin, tama siya. Mabuti na lang di ako 
pinagpala ng kung anu-anong umbok sa katawan. Nang 
makalampas sa makipot na daan, unti-unting lumuluwang 
iyon habang papalayo sa bukana. Nang makita ang sulat, 
madali na akong nakagalaw.

“Nakuha ko na!”
“Bring it to me. Next time, don’t stick your nose where 

it doesn’t belong. Your parents should have taught you that 
much.”

Daig ko pa ang nahampas ng tray sa mukha sa narinig. 
Parents? My parents? Wala siyang karapatang insultuhin 
ang mama ko! Nakalibreng hipo na nga siyang papasa na 
bilang sexual harassment, minura-mura pa ako, pagkatapos 
ngayon ay isasali pa sa usapan ang yumao kong dakilang 
ina? Kotang-kota na siya sa kasalanan.
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Eksaktong pagkalabas, agad niyang hinablot ang balikat 
ko. “Where is it? Give it to me!”

Naglaho ang kung anumang naunang impresyon ko 
sa kanya. Isa lang siyang brokenhearted na amoy bagong 
paligo at saksakan ng bitter. Ayoko sa mga taong inuugali 
ang ampalaya.

“Mag-sorry ka. Mag-sorry ka muna sa mama ko.” 
Kailangan ko pang tumingala para makipagtitigan. 
Nagpupuyos ang dibdib ko sa galit. 

“Why would I do that? If your mom taught you not to 
be nosy, you wouldn’t be here getting your flat a*s inside 
that hole to get a letter that’s not even yours.”

Walang nagbabadyang ulan at hindi rin papagabi, sadya 
lang dumilim ang paningin ko dahil sa mga sinabi niya. May 
kulang si Mama sa habilin niyang listahan ng mga taong 
dapat katakutan. Hindi lang ang nagpapautang na Bombay 
at bigo sa pag-ibig. Meron pang isa: ang mga babaeng 
nagpupuyos sa galit dahil sa sobrang bad trip. Tulad ko. 

“Huwag kang bastos,” bulong ko, humuhugot ng lakas.
“What?” tanong niya.
“Una, igalang mo ang mga babae!” Gamit ang 

nakakuyom na kamao, inamba ko sa mukha niya ang isang 
malupit na suntok at sinundan ng malakas na pagtuhod sa 
pagitan kanyang pantalon. Namimilipit siyang bumagsak sa 
kinatatayuan, sapo ang mukha at ang isang kamay ay nasa 
kanyang ‘dako pa roon’. 

“Pangalawa, igalang mo pati ang magulang ng iba!” At 
sinipa ko nang malakas ang puwet niya.

“At pangatlo, hindi… ako… flat!” Pagkatapos ay 
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kumaripas ako ng takbo. 
“YOU’RE F*CKING DEAD!” pahabol niyang sigaw.
Hindi na ako lumingon, kinumbinsi ang sariling 

nararapat lang sa kanya ang napala niya. Bahala na sa mga 
susunod na araw, sakaling matagpuan ang katawan kong 
lumulutang sa Pasig. Sa galit ng taong iyon, marami siyang 
puwedeng gawin. 

Bahala na kung sa akin magkatotoo ang kasabihang, 
‘Curiosity killed the stupid b*tch.’
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na, di ka ba sasama?” tanong ni Tita Bams, habang 
ekspertong nagkikilay sa salamin. “Ilang araw ka 
nang nagkukulong dito.”

“Kayo na lang po. Magre-review pa ako.”
Tama siya, ilang araw na nga akong nakatengga sa 

bahay, umaalis lang kung kinakailangan. Di tulad ng dati, 
ang pagkukulong ko ay may kasamang pagkabalisa at iba’t 
ibang senyales ng paranoia. 

Kapag pumapasok sa campus, lagi akong nakasumbrero 
na halos tumabon hanggang leeg. Naubos ko na rin ang off 
ko sa shop. Di naman ako kriminal, pero daig ko pa ang 
puganteng may isang milyong pabuya. 

“Sayang naman, nami-miss ka na rin ng Tito Andy mo.” 
“Babantayan ko na lang po ang bahay, saka dapat private 

moment n’yo mamaya. Ilang taon din kayong naghintay kay 
Tito.”

Sumagot siya habang inaayos ang laman ng bag. “Naku, 
bata ka, pamilya ka rin namin. Pagdating namin galing 
airport, dito na lang tayo sa bahay magsalo-salo. I’m sure, 
miss na ng tito mo ang lutong-bahay, siyempre, miss niya 

“I

3
Fierce Coffee
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rin ako.”
“Kaya nga po buong araw kayo sa salon, eh, kasi miss 

niya kayo,” patukso kong sagot.
“Siyempre, dapat mukha pa rin akong mabango, katulad 

ng unang gabing pinikot ko ang tito mo,” sabi niya at 
humagikhik.

Napailing ako, walang maisagot. Pag nagkataon, mas 
berde pa sa rainforest ang sasabihin niya. Isa ito sa mga 
katangian ni Tita na bagama’t hindi isang pagkukulang, 
hindi naman dapat ipangalandakan. Sapat lang para 
magpatawa at magbigay ng kaunting halay sa pag-iisip ko.

“Alis na kami,” paalam niya. “Bogs? Bogart Antonio! 
Mamaya na mag-video game! Baka lumapag na ang eroplano 
ng daddy mo!”

“Yeah, yeah. ‘Bye, Hot Ina!” sabi ng bubwit sabay bitiw 
sa gamestick.

“Don’t call your tita like that!” Kasabay ng pagsinghal 
ni Tita Bams, binatukan niya ang anak gamit ang pamaypay.

“It’s true, she’s hot, but she wears diapers,” depensa ng 
huli, sapo ang batok.

“Saan mo nakuha ang mga ’yan? I told you not to watch 
those shows. You’re too young. No TV until I say so.”

“Aw, mom… but it’s true. She wears pink diapers! I saw 
them once.” Rinig ang pagmamaktol ni Bogart hanggang 
nakalabas sila ng pinto.

Kung ano raw ang puno ay siya rin ang bunga. Kaya 
hindi nakapagtatakang sa edad na anim, alam na ni Bogart 
na hindi siya mula sa ilog o sa nabiak na kawayan, kundi sa 
tiyan ng kanyang ina. 

“Mom and dad tickled each other, then I was born.”
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Noong nasa ganoong edad, naniniwala pa akong mula 
sa niyog ang mga baby. Si Bogs, pati underwear pinapansin. 
Sa mas komportable kaya ang mga panties na hanggang 
puson at sakop ang buong puwet, secure ang pakiramdam 
dahil natatakpan lahat. Parang news sa T.V., total coverage.

Hindi tulad ng mga panties na nakikita sa brochures, 
garter lang yata. Iyong iba parang lubid lang ang nasa puwet, 
daig pa ang bahag. Paano masasabing string ng T-back ang 
nararamdaman ng nagsusuot at hindi bulate? At dahil nga 
sa disenyong malaki ang sakop, inakala ni Bogs na diapers 
iyon nang makita niya minsan.

Iwinasiwas ko na iyon sa isip at pinagtuunan ng pansin 
ang pagdating ni Tito Andy. Sa wakas, mabubuo na ang 
kanilang pamilya. Aasikasuhin din siguro nila ang pag-alis 
para tuluyang mag-migrate sa US sina Tita at Bogs.

Ilang taon din nilang nilakad ang migration process. 
Pagkatapos mamatay si mama, ipinagpilitan ni Tito at 
Tita na sumama ako sa kanila. Pero mas gusto ko pa ring 
dito na lang sa Pilipinas. Ayoko ng snow. At mahirap mag-
nosebleed kaka-Ingles, nakaka-anemia.

Nang hindi mapapayag, nagbigay sila ng kondisyon: 
puwede akong manatili sa Pinas kung tatanggapin ang 
suporta nila sa pag-aaral at lahat-lahat na. Siyempre, 
tinanggap ko. Maliban sa ipinangako nila kay Mama ang 
pagkupkop sa akin, wala na rin akong matatakbuhan. Aarte 
pa ba? Sa tulad kong ulila, hindi bagay magpabebe.

Sabi nga ni Tita, nabuntis daw si Mama ng singkit na 
patatas. Pero dahil sa kung anu-anong bagay na nasa plot ng 
madamdaming drama sa TV, hindi sila nagkatuluyan. Keri 
lang, nabuhay naman kami nang maayos, hindi mayaman 
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pero hindi rin kinailangang magbenta ng kidney para 
magkapera.

Hanggang sa na-diagnose si Mama na may breast 
cancer, stage 4. Huli na. Kaya kahit nabenta halos lahat ng 
properties namin—ang bahay, lupa, ilang appliances—o 
kahit ibenta pa ang kidney ko nang totohanan (na di ko 
ginawa), hindi siya gumaling. Hindi ako agad tumuloy 
sa kolehiyo para alagaan si Mama. Pagkatapos ng walong 
buwan, nawala rin siya. 

Pero kung may nawala man two years ago, may naiwan 
din: si Tita Bams, ang best friend ni Mama, si Tito Andy, 
ang ever cool kong ninong, si Bogs, ang pre-schooler nilang 
maraming alam na SPG, at si Austin, ang askal kong de-
gulong.

Sa nakalipas na dalawang taon, mas kumapal ang mukha 
at kalyo ko sa kamay. Higit sa lahat, natutunan kong maging 
pusher. Hindi ng ecstasy at shabu, kundi sa kakayahan. Push 
here and push there. Wala akong mararating kung magiging 
takot sa lahat ng bagay. Kaya malaki ang pasasalamat ko 
dahil higit pa sa pinansyal na tulong ang ibinibigay nila sa 
akin. 

Bago mapagdesisyunang ipadala sa MMK ang kuwento 
ng buhay ko, sunod-sunod na pindot sa doorbell ang 
bumulabog sa apartment. Sa pag-aakalang nakalimutan na 
naman ni Tita ang lipstick niya, dali-dali kong binuksan ang 
pinto.

“Tita, don’t tell me, may nakalimutan… ka—”
Jeskelerd.
Mabilis kong isinara ang pinto pero mas mabilis na 

humarang ang panauhin. Tuluyan siyang pumasok at 
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ngumiti nang nakakaloko. “Well, well. I think I will kill you 
this time.”

Paano niya nalaman ang apartment number? Isa ba 
siyang poging may stalking tendencies? Sa kabila ng mga 
tanong at bahagyang panginginig ng mga tuhod, pinilit 
kong ngumiti at umaktong normal.

“O-oy, kumusta? B-ba’t ngayon ka lang napadalaw? 
Ilang araw rin kitang hinintay.”

Siguro ay nanginginig din ang mga pisngi kong banat 
dahil mas lumapad ang ngisi niya at sumakay sa usapan.

“Me, too. I’ve been dying to visit you since forever.” 
Nakikita ko na ang nakabalita sa diyaryo bukas: Babae, 

pinaslang sa sariling tahanan. Pagkatapos, nakalagay rin ang 
malabo kong picture, nakabulagta sa scene of the crime.

“Now, give me my letter,” madilim niyang saad, 
nakangiti pa rin.

Pero siyempre, hindi naging Bonifacio ang apelyido 
ko nang walang dahilan. “M-mag-sorry ka muna! ’Tsaka, 
paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Stalker ka ba?” 
pasigaw kong tanong, liyad ang nonexistent na dibdib at 
nakataas-noo.

Natulos ako sa kinatatayuan nang lumapit siya, hinaplos 
ang pisngi ko pababa sa leeg. “Hmm, am I? I can break your 
neck and no one would know about it. Now, where’s my 
letter?”

“A-ayoko.”
Tumigil ang paghaplos niya sa leeg ko at dama kong 

naikuyom niya ang kamay, parang pinipigilan ang sariling 
manakal. Nawala na ang mapanlinlang na ngiti at pumalit 
ang galit, hitsura ng lalaking nasapak sa mukha at nabasag 
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ang itlog. “Why not?”
“Sabi ko mag-sorry ka muna—sa ’kin, kay Mama, at... at 

sa mga umbok ng katawan ko!”
“I said I won’t. I’ll get that letter, even if I have to kill 

you.”
Nahigit ko ang hininga, nagmadaling nakabuo ng 

kasinungalingan. “S-s-subukan mo, pag nagkataon, 
k-kakalat sa Internet, tabloid, at sa buong Pilipinas ang 
laman n-ng… sobre!” 

Binigyan ko ng mental kick ang sarili. Magaling ako 
sa ibang bagay, pero hindi kasali ang pagsisinungaling. 
Katunayan ay naging Most Honest ako noong Kinder. Siya 
naman ang napahigit ng hininga, wala sa loob na nasuklay 
ang buhok nang marahas.

Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina pa ako 
nailibing. Dahil di masalubong iyon, sa katawan niya na 
lang ako bumaling. Nakasuot siya ng white T-shirt na 
pinatungan ng jacket na black, jeans na gray, at itim na 
rubber shoes.

Akalain mo iyon, hindi lang pang-magazine ang hitsura, 
mukhang matipuno rin ang katawan ng hudas. Rugged look, 
bagay sa buhok niyang magulo sa bandang harap. Umiling 
ako, hindi ito ang oras para sa kalandian. 

“What do you mean?” Kung kanina’y abot kamay niya 
ako, ngayon ay hibla na lang ng buhok ang pagitan naming 
dalawa, iyon at ang espasyong hangin lang ang makakadaan.

“S-sa tingin mo ba, ibibigay ko ang sulat nang basta-
basta? At sa tingin mo ba ikaw lang ang marunong 
magbanta? Hindi mo ako madadala sa kaka-English, oy!”

“What did you do?”
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Wala. Itinago ko lang ang lukot na sobre sa aparador, 
kasama ng pinaglumaang damit at alcamfor. Pero di niya 
dapat malaman iyon.

“Ipina-photocopy ko ang sulat at ipinatago sa… sa… 
kaibigan kong nagtatrabaho sa post office. Pag may nangyari 
sa ’kin, ipapadala niya ’yon sa… sa mga address na ibinigay 
ko: sa T.V. station, sa publishing house, sa Office of the 
President at… at Office of the Pope!”

“You’re a lousy liar, obviously it’s not true. You’d better 
give me that letter.” Base sa ngisi niya, mukhang hindi siya 
naniniwala. Tutal nasimulan na, itutuloy ko na lang ang 
pagpapanggap.

“Okay, wala akong kaibigan sa post office. Pero ipina-
photocopy ko iyon at ibibigay ko sa ’yo lahat ng kopya sa 
dalawang kondisyon.”

“Fine!” Umalingasaw ang mouthwash nang sumigaw 
siya sa pagmumukha ko. “What do you want? Money? A 
car? But don’t ask for a one night stand with me, I don’t 
do short dudes with flat,” sabay sulyap sa dibdib ko, “…flat 
everything!”

Flat.
Flat na gulong. Flat na balloon. Flat na salbabida. 

Hindi naman masakit pakinggan, pero kung katawan na 
ang tinutukoy, ibang usapan na iyon. Pera? Meron akong 
alkansya. Kotse? Di ako marunong mag-drive. Katawan 
niya? Kaluluwa niya, oo, iaalay ko sa demonyo.

“Isaksak mo sa basag mong itlog ang pera at kotse. Una, 
mag-sorry ka!”

“No. What’s the second?”
Huwag na siyang magpakita kahit kelan, iyon lang 
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naman sana ang pangalawa. Pero dahil saksakan ng tigas 
ang kukote niya, pagagapangin ko siya sa lupa. 

“Gawan mo ako ng apat na kabutihan. Isang good deed, 
isang araw.”

“What do you mean? Why four?” Namumutok na ang 
ugat niya sa leeg at konti na lang, lalabas na ang pangatlo 
niyang sungay.

Binilang ko sa daliri ang mga ginawa niyang 
kalapastanganan. “Hinawakan mo ang dibdib ko, ang puwet 
ko. Sexual harassment ’yon, puwede kitang idemanda. 
Ininsulto mo ang Mama ko at ayaw mong mag-sorry.”

Nang sumagot siya, naamoy ko ulit ang menthol, ang 
mapanlinlang na bango ng kamatayan. “Do I look like a 
slave to you?”

“Oo, dahil masyadong masama ang ugali mo. Kaya ka 
siguro iniwan ng girlfriend m—”

Naudlot na naman ang sagot ko dahil itinulak niya 
ako sa pader. Mahina man, nakakawindang pa rin sa gulat. 
Nakatungo siya sa akin, ang mga kamay ay nakalapat 
dingding sa magkabila ko, ikinukulong ako. “Say one more 
word about her and you’re dead.” 

“Take it or leave it,” sabi ko, nagngangalit ang ngipin.
Matagal kami sa ganoong posisyon. Ang mga kamay ko 

ay nasa dibdib niya, aktong itinutulak siya palayo. Pataliman 
ba ito ng titig o patagalan bago kumurap? O baka naman 
pahabaan ng pagpipigil ng paghinga? Mahapdi na ang mga 
mata ko. Hindi sa kagwapuhan niya kundi sa kakadilat. 
Nauubusan na rin ako ng hininga. 

Kapag nagbuga ako ng hangin, maaamoy niya ang 
mangga’t bagoong kong merienda. Kung alam ko lang na 
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may ganitong senaryo, naisipan ko sanang magsepilyo 
pagkatapos kumain. Kahit na mortal siyang kaaway, 
nakakahiya pa rin. 

Hanggang sa hindi ako nakatiis at nagbuga ng hininga. 
Siguro nga ay masama ang kombinasyon ng mangga at 
bagoong dahil agad siyang umatras at naglakad palabas. 

“Don’t be so cocky now. I’ll come back and get my 
letter,” sabi niya bago ibalibag sa pinto.

Naiwan akong masaya sa pansamantalang tagumpay, 
pagkatapos ay agad na tinungo ang banyo at nagsepilyo 
nang dalawang beses.

O
Makalipas ang tatlong araw, wala na akong narinig mula 

sa kanya. Ang pakonswelo na lang sa araw na iyon ay ang 
masayang reunion pagdating ni Tito Andy. Sandamakmak 
na kwentuhan at bigayan ng pasalubong ang naganap. 

At siyempre, dahil paborito raw akong inaanak (ako lang 
naman ang inaanak niya), sangkatutak na pasalubong ang 
natanggap ko: chocolates, pabango, makeup at malalanding 
underwear, per Tita’s request. Napakaraming malalanding 
underwear.

“Mukhang diapers ang mga panty mo, ’nak’“ sabi ni Tita 
habang si Tito ay abala sa pagpapasusukat ng bagong sapatos kay 
Bogs.

“Now you can be really, really, really hot, Tita Ina. And you 
can have boyfriends, and play! Right, Dad?”

“Er, right son. They can… play.”
“Like video games and stuff? I bet they’ll play ‘Mom and Dad’ 
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like my classmate and I do!”
Nasamid si Tito sa iniinom na kape. “Ah, ano’ng pangalan ng 

classmate mo? Was it Chi-Chi? Your crush?”
“Nah, she hates me. I play with Paul, he’s the mom. I’m the 

dad ’coz I’m strong!”
Nagkatinginan kaming tatlo at bumunghalit ng tawa. 

Kung may mga magulang na istrikto sa pagpapalaki ng anak, 
iba silang mag-asawa. Hindi nila masyadong pinagbabawalan 
si Bogs at hinahayaan madalas sa gusto. Masunurin naman si 
Bogart, pasaway lang minsan dala ng pagiging bata. Pero hindi 
raw umaabot sa puntong nagiging spoiled, sabi nila, dahil sa ‘cool 
parenting’ daw.

“So, Tita Ina?” Nakatingin si Bogart sa akin at nakangising 
nagtanong.

“Yes, Machong Bogs?”
“You won’t wear diapers anymore when you play with your 

boyfriends, okay?”
Nahilaw ang ngiti ko. Huwag sana siyang lumaking mahalay! 
Anyway, back to the present. Hindi na ako nagtatago. 

Napalitan ang sumbrero at kung ano-anong disguise ng 
maluluwang na T-shirt at stretchable na pantalon. Siyempre, 
naka-running shoes, dahil kung sakaling magkahabulan, 
kaya kong kumaripas ng takbo. Kung ayaw sumunod ng 
lalaking iyon sa gusto ko, malas niya. Once nakapagdesisyon 
ako ay di na basta-basta mababago.

Naputol ang pagmumuni-muni ko nang tumunog ang 
bell ng cafe, hudyat ng bagong customer. Unang rumehistro 
ang pagbaon ng matalim na titig ng lalaking hanggang 
ngayon ay hindi ko pa rin pala alam ang pangalan.

Dizizit.
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Lumapit siya sa counter. “Outside. Now.”
Dahil tatatlo lang ang customer, nagpaalam ako sa 

kasama at lumabas. Naabutan ko siyang nakasandal sa 
poste at nagyoyosi. Kahit gaano kabalasubas tingnan, 
photographer na lang ang kulang, puwede nang simulan 
ang photo shoot.

“How much?” panimula niya.
“Anong ‘how much’?”
May hinugot siyang sobre at iniabot sa akin. “It’s a 

blank check, write however much you want. Just give me 
my letter.” 

Tiningnan ko ang tinanggap kong sobre. Kahit magkano? 
Aba, jackpot. Maibibili ko na ng bagong gulong si Austin, 
mabilis nang makakagalaw ang lumpong asong iyon. Higit 
sa lahat, may pambayad na ako sa hitman na puwedeng 
magtumba sa lalaking ito. 

Ang kapal ng mukha. May sign ba ako sa noo na ‘Pay 
Here’? Itinaas ko ang sobre at gigil na pinagpupunit iyon. 

Noong bata pa ako, may nagnakaw ng halik sa akin at 
sinabing lasang alamang ang bibig ko. Bukod doon, ito ang 
pangalawang pagkakataong nainsulto ako sa buong buhay 
ko.

“Kahit patayin mo ako, di ko ibibigay ang sulat,” sabi 
ko. “At dahil sa ginawa mo, hindi na apat na good deeds, 
lima na, dagdag sa pang-iinsulto mo sa ’kin. Gaguhin mo pa 
ako ulit at dadagdagan ko ng araw ang kondisyon hanggang 
umabot ng isang linggo, isang buwan, isang taon o habang-
buhay.” 

Itinapon ko sa kanya ang punit na sobre. “Mayaman 
ka siguro, pero wala akong pakialam. Hindi lang ikaw ang 
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marunong mambuwisit nang big time,” sabi ko sabay taas 
ng noo, naghahamon.

Naging blanko ang mukha niya habang nag-iinit ang 
mga mata ko, at namalayang basa na ang mga pisngi ko sa 
luha. 

Itinapon niya ang hawak na sigarilyo at sinuntok ang 
poste. Kung nakita ko siyang ganoon dati, malamang 
natakot na ako. Pero nat naw, nat eber. 

“What is the first deed?” tanong niya, dikit pa rin ang 
kamao sa poste.

“A-ano?”
“What is the first deed?”
“So, payag ka?” tanong ko sabay pahid ng luha.
“I said what is the first deed?” 
“Fine, layuan mo ako! Umalis ka sa harap ko. ’Yon ang 

una mong gawin.” 
Dumaan ang pagsuko sa titig niya, pero agad ding 

nawala. Tumalikod siya at walang paalam na umalis.
“Hoy, paano kita makokontak?”
“I know where you live. Do you think I don’t know your 

number?” Naglalakad na siya palayo.
“Fine! Basta ’wag kang tatawag nang gabi, maaga akong 

natutulog. Huwag ka ring mag-text ng jeje at kung ano-
anong chain messages, hindi ako nagre-reply.”

Tumigil siya sa paglalakad at iritadong nagbabala, “If 
you don’t give me that letter after five deeds, I swear to 
God, curiosity may not have killed you, but I would.”
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aliban sa pagkain ng cheeseburger, nabubuhay 
ako para matulog. Walang kasing-sarap kapag 
hinehele ng kama at ng mga unan, pagkatapos 

ay mararamdaman ang pagbigat ng mga talukap at 
tuluyang lamunin ng mahimbing na kadiliman. Hindi ito 
maikukumpara sa kahit anong bisyo.

Pero paano kung sa kalagitnaan ng nakakalulong na 
bisyong ito, sa alapaap na hugis burger habang sinusuban 
ng mga pagong na may pakpak ay biglang babagsak sa lupa 
dahil sa maingay na ringtone?

“Hmm?” sagot ko sa unknown number, mabigat pa rin 
ang mga mata.

“What’s the second deed?” tanong ng pamilyar ng 
boses.

Imbes na bulyawan siya, pinili ko ang kabutihang-asal. 
“Hmm? Tawag ka mamayang 5pm. Madaling-araw pa lang 
ngayon. Bye.” 

Siyempre, babalik ako sa pagtulog at ipagpapatuloy 
ang pagnguya ng pinakamasarap na burger sa balat ng 

M
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imagination at panaginip. Pero paano kung sadyang maysa-
demonyo ang taong tumatawag? Hindi maiintindihan ang 
salitang ‘mamaya’ at ang simpleng konsepto ng pahinga? 
Na ang MADALING-ARAW + TULOG ay equals DO NOT 
DISTURB?

Doon papasok ang violence. Magbiro na sa lasing, 
o sa bagong gising, pero ’wag na ’wag kay inaantok na 
Inkarnasyon Bonifacio. Huwag sa akin.

“Just tell me the second deed so I can get it over with.” 
“Leche, sabing 5pm! Bangungutin ka sana!”
Tinapos ko ang tawag at ini-off ang cell phone. Pero 

kahit anong pilit na bumalik sa pagkakahimbing ay hindi 
na dumalaw ang antok. Marahil ay nagsara na ang Burger 
Paradise kung saan ako napadaan sa panaginip. At habang 
sumisikat ang haring araw, nakadapa pa rin ako sa kama at 
isinusumpa ang lalaking iyon.

Dumaan ang maghapon, sinungitan ako ng prof namin 
at tatlong beses nadapa sa hallway, inaantok pa rin ako at 
aburido. Kahit na sapilitang iminumulat ang mga mata, 
hindi ako puwedeng umuwi at makipag-reunion sa kama. 
Kailangang maaga ako ngayon sa shop dahil wala akong 
kasama sa counter. Nag-off si Ton-Ton, brokenhearted daw. 
Matapos bilhan ng iPhone ang boyfriend niya, hindi na ito 
muling nagpakita, blocked pa siya sa Facebook. 

Bukod sa isang kitchen staff, isang barista, at isang 
cashier/service crew (ako), medyo understaffed ang shop. 
Kahit sabihin pang kumukonti ang customer, mas maganda 
kung may ekstrang tulong. Muli akong naghikab at bumalik 
ang sisi sa lalaking iyon. Bago pa siya maisumpa sa ika-
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isang libo’t labing-dalawang pagkakataon, may humablot sa 
akin.

Speaking of the demonyo.
“I’ve been trying to reach you. What’s the second deed?” 

demand niya. Kung makakunot siya ng noo ay parang ako 
pa ang may atraso.

“Tumawag ka nga, madaling-araw naman. Ano ba’ng 
ipapagawa ko? Manghuli ka ng ligaw na kaluluwa?”

“Fine. So what’s the second deed?”
Hindi man lang humingi ng pasensya. Mukhang ngayon 

pa lang ay nagsisisi na ako kung bakit naimbento pa ang 
parusang wala naman akong mahihita.

“Tumulong ka sa shop.” Buong araw ko rin iyong pinag-
isipan. Makakaganti na ako sa pambubulabog niya nang 
madaling araw, makakatulong pa siya sa trabaho ko.

Napangisi siya, waring hindi makapaniwala sa narinig. 
“You want me to work? Me?” At itinuro niya ang sarili. 

“Bakit?” Tumingin ako sa likuran niya. “May iba pa ba 
akong tinutukoy? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? 
At isa pa, magsi-serve ka lang naman. Kulang kami ng staff 
ngayon.”

Napalis ang smile niyang pang-commercial. “I hardly 
drink coffee, now you want me to serve it?”

“Fine.” Pinigilan ko ang suminghal. Pinagtitinginan na 
nga kami ng ilan, hindi makakatulong kung dito pa kami 
maggigilitan ng leeg. “Kung ayaw mo, bumalik ka na lang 
bukas. Wala akong maisip ngayon.”

Bago pa makatalikod, mabilis niya akong napigilan. 
Wala siyang nagawa kundi pumikit at tanggaping hawak ko 
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siya sa leeg, pati na rin ang love life niyang panis.
“You’re enjoying this, aren’t you? Fine I’ll do it. But I’ll 

get off at eight, I need to check my resto.”
Ako naman ang nangunot ang noo. May sarili siyang 

negosyo? Aba, big time. “Sige. May restaurant ka pala, so 
medyo alam mo na ang pasikot-sikot. Tara.”

Tikom ang bibig niya at napipilitang sumunod.
“We’ll walk?” 
“Ay, hindi, gugulong tayo papunta doon. Siyempre, 

maglalakad! Ilang kanto lang iyon mula dito. ’Tsaka traffic, 
mas matatagalan tayo.”

“Heck if I walk! Let’s take my car.” Siya naman ang 
nagpatiuna.

Hindi na sana ako magsasalita, pero nang makita ko 
kung sa aling kotse siya lumapit, bumunghalit ako ng tawa. 
Tawang kita ang tonsils habang hawak-hawak ang tiyan. 
Tawang sadyang nangungutya.

Isang Volkswagen na beetle, ang kotseng pagong na 
nauso sa mga romantic movies. Pink at kalawangin.

Okay lang sana dahil cute ang dating. Pero ang isiping 
nagmamaneho siya ng sasakyang kupas at isang potential 
hazard ay katawa-tawa. 

“Pfft—diyan… diyan ba tayo sasakay?”
Lumaki ang mga butas ng ilong niya. “It’s not my  car! 

Just… something happ—forget it. Just get your a*s inside. 
It looks old, but it won’t get us killed.”

“Sabi mo, eh… pfft.”

O
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Tulad ng inaasahan, traffic nga. Mabuti na lang, kahit 
bulok ang sasakyan, mabango iyon katulad ng menthol.  
Bagaman may kalumaan, maayos ang loob. Paano kaya siya 
humantong sa pagmamaneho ng ganito? At tutal padami 
ang katanungan, binasag ko ang katahimikan. 

“Psst…”
“Psst…”
“Psst, hoy, ano’ng pangalan mo?”
“Does it matter?” sagot niya, nakatuon sa kalsada.
“Siyempre. Isa kang estranghero.” Na may sungay. “Sabi 

nga Mama ko, ‘Don’t talk to strangers.’”
“Then why are you in my car?”
Daig ko pa ang nasupalpal sa pagkapahiya. Tama nga 

naman.
“Kasi ano, ah, ang sabi ‘Don’t talk to strangers.’ Hindi 

naman sinabing ‘Don’t get inside a stranger’s car.’ Wala 
akong alam tungkol sa ’yo—pangalan, edad… lahat ng 
puwedeng ilagay sa Bio Data.”

“Just call me whatever you want.” 
“‘Demonyo’, okay lang?”
Tumingin siya nang masama.
“Ang damot, para pangalan lang. Hindi ko naman 

itinatanong ang criminal record mo o kung may history ka 
ba ng diabetes… alta presyon, ganern.”

“Ice,” sagot niya sabay apak ng brake. “Call me Ice. Can 
you shut up now?”

Ice. Swak sa ugali niyang pang-freezer ang lamig. Habang 
mabagal ang pag-usad ng traffic, panaka-naka ko siyang 
sinusulyapan. Magulo pa rin ang buhok niya. Naka-hoodie 
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jacket siya na black. Mukhang magkalapit lang ang edad 
namin, pero daig pa niya ang matandang dalaga sa sungit. 
Ganoon nga siguro kapag bigo sa pag-ibig, nilalamon ng 
black hole ang kung anong kabutihan. 

“Ah, ilang taon ka na?”
“Older than you.”
“Puwedeng specific? One year older? Two years? Kung 

sabihin kong ochenta’y ocho ako, so bandang nobenta ka? 
So, mamamatay ka na? H—”

“Stop!” Pumikit siya at parang pinakalma ang sarili. 
“Just, just close your mouth.”

Agad akong sumunod, pero nang maalala ang 
pambubulahaw niya nang madaling araw, mukhang ito na 
rin ang tamang panahon para ako naman ang mambwiset. 
“So, ilang taon ka na?’

“You!” Hinampas niya ang busina dahil sa inis.

O
Wala pang customer kahit late na kaming dumating sa 

Viva Café. Agad kong tinawagan si Mrs. Alvarez, ang may-
aring walang pakialam sa sariling negosyo. Ipinagpaalam ko 
sa kanya na may papalit kay Ton-Ton for the day.

“Pangit ba?”  
Di ba dapat ang unang tanong ay kung may experience 

ba sa pagse-serve o kung mapagkakatiwalaan?
“Er, hindi naman po. May experience na po siya.” 
“Okay, sige. ‘Bye.”
Ano ba’ng nangyayari sa mundo? Mas mababaw pa sa 

kiddie pool ang mga tao. Sabagay, di ko masisisi si Mrs. 
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Alvarez. Di naman kasi niya prayoridad ang negosyo. Kahit 
mukhang palugi na ang shop, tuloy pa rin ang operasyon. 
Basta lang masabing may negosyo at may napupuntahan 
ang limpak-limpak niyang pera. Kaya kahit anong mangyari 
sa shop, kiber lang siya. Ang importante, bukas ito, may 
customer o wala. Image kumbaga: mayaman na hindi tamad 
dahil may negosyo. 

Kaya heto na nga. Sinisilbihan ko ang unang grupo ng 
customer habang nagmamasid si Ice mula sa counter. Ang 
ibang kasamahan sa trabaho ay ilag sa kanya, sambakol kasi 
ang mukha.

“Uhm, excuse me, sino ’yong guwapo sa counter?” 
tanong ng babaeng customer.

“Ah, part-timer po, Ma’am, today lang.”
“So bukas, wala na siya?” tanong ng pangalawa.
Kasasabi lang, di ba? Today lang. Di ma-gets? “Yes po. 

Substitute lang po sa um-absent na regular staff.”
Tiningnan kong mabuti ang grupo, sila ang mga 

estudyante sa unibersidad na malapit sa amin. Nakasuot pa 
ng uniform at ang lagkit ng tingin nila sa counter, lalo na sa 
busangot na nakaupo roon. 

“Is there anything else you need, ma’am?”
“Ah, wala na. Thank you.”
Pagbalik sa counter kinausap ko si Ice. “O, di ba, madali 

lang.’’
“Whatever.” 
“Next customer, ikaw na. Kaya mo ba?”
“Do I look like dumb to you?” 
Tsk. Hindi bagay ang pink apron naming uniform sa 
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sambakol niyang mukha. “Okay, okay. Ngumiti ka naman, 
wala tayo sa lamay.”

Tumingin ulit ako sa customers na sa ngayon ay halos 
lahat nakalabas ang cell phone. Ang iba mukhang nagte-text 
habang ang iba ay tumatawag. Maliban sa mga pasimpleng 
pagkuha ng litrato kay Ice at mga hagikhikan, dumaan ang 
dalawampung minuto ng katahimikan. 

Na ang kasunod ay record-breaking na pagdagsa ng 
customers. 

Ang huling pagkakataong dinumog kami ng ganito 
ay noong opening kung kailan libre ang strawberry cake 
at latte. Ngayon, iba’t ibang nilalang na may obaryo (at 
gustong magkaroon) ang pumuno sa shop. In short, nag-
uumapaw ang female hormones.

Mukhang ikinalat ng unang grupo ang ‘good news’ 
(ayon sa narinig ko) sa buong siyudad. Kaya heto, di kami 
magkandaugaga sa pag-aasikaso. Lahat nakanganga  at 
walang naglakas-loob na lumandi kay Ice. Wala na ang 
simangot, pero nakaka-intimidate ang presensya. Parang 
may tag sa noo: ‘For Exhibit Only, Not for Sale.’

In fairness, pagkahatid ng order, umaalis agad siya. 
Mabuti na iyon kaysa murahin niya ang customer o kainin 
nang buhay.

“I gotta go.”
Sa sobrang busy, dumating ang alas ocho nang hindi ko 

namamalayan. Agad siyang nagpaalam para asikasuhin ang 
kanyang restauant. 

“O, sige. Thank you.” Ngumiti ako nang pagkatamis-
tamis, tipong may lumalabas na bulaklak sa aura ko, 
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nagpapakalat ng good vibes. Maliban sa muling pagkabuhay 
ng shop, malaki ang tulong niya kahit sapilitan, kaya 
bakit ako magsusungit? May mabuting idudulot pala ang 
pagkakilala ko sa kanya.

Nangunot ang noo niya, tipong nagduda, na para bang 
may masama akong balak. Tumikhim siya at ilang na 
hinagod ang batok. “Yeah, whatever,” sabi niya at umalis 
na.
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ll be a good kid, an awesome kid. Like really, really, 
really good. And I’ll do my homework.” Binayo 
pa ni Bogs ang dibdib  habang nangangako. 

“And if you won’t behave?” Tinitigan siya ni Tito Andy, 
tinatantya kung seryoso.

“No TV for a month and Mom won’t read me any comics 
before I go to sleep.”

“Poging Promise?”
“Poging Promise,” sabi niya sabay taas ng kaliwang 

kamay para manumpa. 
“Wrong hand, son.”
“Okay.” At itinaas niya ang kanang kamay.
Nang tumango ang daddy niya, mabilis pa sa alas-

kwatrong tinakbo ni Bogs ang kuwarto.
“Okay lang ba sa ’yo, ’nak? Ba’t kasi sa Tagaytay gustong 

pumasyal ng tita mo.”
“Malamig po kasi…” Hindi ko na itinuloy ang biro ko.
Natawa na lang si Tito at napailing. Matapos ang 

sangkatutak na paalala ng mag-asawa, naiwan kami ni Bogs 

“I’
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sa apartment. Sabado ngayon at kahit na may dalawang 
subjects sa school at night shift sa shop, absent ako sa 
pareho. 

Minor subjects lang naman at dahil good shot kahapon 
kay Mrs. Alvarez sa hatak ni Ice ng customer, pinayagan 
akong mag-absent. Kaya habang nagyayakapan sina Tito 
at Tita sa malamig na klima ng Tagaytay, magtititigan din 
kami ni Bogs buong araw.

“Don’t worry, Tita, I’ll be good. I promised Mom and 
Dad. Don’t worry, okay?  We’ll watch TV all day, and 
movies, and play, and eat…”

After ten minutes...
“…and I said you  can’t be dad coz you’re not strong. 

And he said, “Okay.” And my teacher came…”
After ten minutes ulit...
“…and Chi-Chi said I can’t play with her ’coz I don’t 

have a doll. I mean, boys don’t play with dolls, right? And, 
Tita Ina, you’ll help me with my project, right? Right?”

Matapos magpasalamat na sa wakas ay tumigil na siya 
sa pagdaldal bago bumula ang bibig, saka lang ako sumagot.

“Ano ba ang project mo?” 
Tinakbo niya ang kuwarto at patakbo ring bumalik 

bitbit ang notebook.
“Draw your family. You can ask help from your parents 

or guardian,” basa ko nang malakas. “Tsk, this is easy,” 
kumpiyansa kong sabi. Ilang linya, bilog, at kulay, gaganda 
na ang stick drawing. 

“I want to use watercolors. Not crayons, okay? Blue for 
Dad. Red for Mom. Yellow for you and rainbow for me!”
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Napalis ang mayabang kong ngisi. “Crayons na lang. We 
can draw sticks, it’s okay.”

“I’ll show it to Chi-Chi! Sige na, Tita, puh-lease.”
Pinabilog niya ang mga mata at ilang beses na kumurap, 

nagmamakaawa. Walang makakatanggi sa batang nagpapa-
cute kahit gaano kakulit at kahalay ang pinagsasabi minsan.

Sinimulan ko ng alalahanin sa isip ang mga kakilalang 
puwedeng sumunod sa gusto niya. “Sige, but I’ll call my 
friend for help.”

May mga kaibigan ba akong marunong mag-drawing? 
In short, may mga kaibigan pa ba ako? Since two years ago, 
tumamlay na ang social life ko. Inuna kong tawagan ang 
dating kaklase sa high school na mahilig mag-drawing.

“Hello? Wilfredo, ikaw ba ’to?”
“Sino ’to?” sagot ng maarteng boses.
“Ah, si Ina. Kaklase ni Wilfredo sa high school. Nandiyan 

ba siya?”
“Ina! Kumusta ka na? Bigla kang nawala after 

graduation.”
Naguluhan ako sa maarteng babaeng boses na sumagot. 

Habang nagtatagal na pinakikinggan, mas nagiging pamilyar 
ang boses.

“Wi…Wilfredo? Ikaw ba ’yan?”
“Gaga, Wilma na ako ngayon.” 
Natapos na ang tawag ay hindi ko pa rin nasabi ang 

pakay. Mas nanaig ang gulat nang madiskubreng naging 
babae ang dating class escort. Sinunod kong tawagan ang 
naging kagrupo ko sa project ngayong sem.

“Aime, busy k—”
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“Naku, hindi.”
“Hihingi sana ko ng pabor s—”
“Walang problema  basta ikaw.”
“Salam—”
“May sasabihin din sana kasi ako sa ’yo. Gusto mo bang 

magkapera kahit walang ginagawa? Mag-invest ka sa Loyal 
Products, kikita ka nang malaki. May iba’t ibang paraan 
para magkapera. Puwede kang mag-recruit, magbenta ng 
products, at puwede ring b—”

Mabilis kong pinutol ang tawag bago pa niya mabilog ang 
utak ko na sumali sa networking. Sinubukan ko ring tawagan 
si Ton-Ton pero out of coverage area. Habang hinahalughog 
ang phone book para maghanap ng makakatulong sa project 
ni Bogs, muntik ko nang mabitiwan ang cell phone nang 
tumawag si Ice.

“O, bakit?’
“What’s the third deed?”
Napaisip ako. Tutal, mukhang siya lang ang gagawa ng 

project ni Bogs, kahit napipilitan, “May… NBI clearance ka 
ba?”

“What for?”
“Basta.”
“I don’t have it.”
“Paano ko malalaman na di ka wanted? Miyembro ng 

Budol-Budol Gang o ng mafia?”
“If I wanted to kill you, I could. Now what do you want?” 
Mukhang hindi pa rin pala siya na-convert ng mabulaklak 

kong ngiti nang nagdaang gabi. Kaya heto, balik sa pag-
aasim ang ugali.
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“Kailangan ko ng tulong. Magdala ka ng kahit anong 
legal document ng totoong identity mo, mas maganda kung 
may barangay o police clearance. Pumunta ka sa apartment. 
’Tsaka, marunong ka bang mag-dra—”

“You talk alot. I’ll be there.”
Nakakainis man at nagbaba na siya ng phone, di na 

ako tumawag ulit. Siguro naman ay mas marunong siyang 
gumuhit kaysa sa akin na hanggang linya lang ang kaya, 
kailangan pa ng ruler. Bilang paninigurado sa kaligtasan ko 
at lalo ni Bogart, nag-text ako sa kanya.

No legal docu, no entry. Ntayin kta sa Ntrance. 
Dont do anytin s2pid. May CCTV ang bilding namn.
 
Mgaling aq sa kungfu. Sipain uli kta sa 8log, cge ka.

Makalipas ang isang oras, tumunog ang doorbell. Si Ice 
at ang kanyang simangot ay nakatayo sa labas.

“Sabi ko sa entrance, di ba? Dokumento?” Inilahad ko 
ang kamay ko sa siwang ng pinto.

Iniabot niya ang driver’s license.
“Nasaan ang NBI Clearance?” 
“I don’t have time for that. You have to believe me or I’ll 

break this door.”
Kinuha ko ang cell phone mula sa bulsa at madaliang 

kinuhaan siya ng picture. Ipinadala ko iyon kay Tita kasama 
ang caption na Frnd ko po and2, dont wori, he’s gay habang 
siya ay mas lalong lumalim ang kunot sa noo. Seriously, 
puwedeng singitan ng piso ang pagitan ng mga kunot na 
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iyon.
“’Yan. Kung may mangyaring masama, ikaw ang suspek. 

And no bad words, may bata.”
“Fine,” matigas niyang sabi.
Tinanggal ko ang chain at pinapasok siya. Habang 

tinutungo ang sala, sinuri ko ang ID niya.
Genesis Mahilig. Base sa date of birth, dalawampu’t 

dalawang taong gulang siya. Di naman pala nagkakalayo ang 
edad namin. Malapit na akong mag-20, single, at puwede 
nang mag-asawa. Siya kaya?

Erase! Eh, ano ngayon kung single siya? O pari? O 
naniniwala sa polygamy? Wala akong pake.

Sa picture, hindi pa siya mukhang ipinaglihi sa pasakit, 
clean-cut ang buhok at mas mukhang bata. Sa totoo lang, 
masyadong generic ang pangalan niya. Bakit hindi Ethan? 
Monty? O Hermicardio? Puwede ring Vladimir. Basta tunog 
demonyo, katulad niya. 

Genesis? Ewan ko, parang tunog sakristan, kaakibat ng 
mga pangalang Santino at Honesto.

Hinablot niya mula sa akin ang driver’s license. “So, 
what do I need to do?” 

“Are you the painter?” tanong ng maawtoridad na boses. 
Nakatayo si Bogs, nakahalukipkip habang tumitingin nang 
matiim kay Ice. “Or are you Tita Ina’s boyfriend?” 

Tinampal ko na lang ang noo ko. “That,” turo ko kay 
Bogs at pasukong dinugtong, “Help me with that.”

Nagtitigan ang dalawa, waring nagsukatan ng 
pagkalalaki. Ang isa ay puwedeng sumali sa liga ng 
basketball, pero spoiled brat sa sama ng ugali, habang ang 
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isa ay kasing-tangkad lang ng anim na pinagpatong-patong 
na saging pero parang binata sa angas. Hindi na nakakagulat 
kung isa sa kanila ang maghamon ng suntukan. 

“I’m Bogart,” sabi ng isa sabay alok ng kamay.
“Genesis. Call me ‘Ice,’” sagot ng isa. Tinititigan lang 

niya ang nakabinbing palad ni Bogs. 
“You should shake it, you know. That’s what men do,” 

utos ng huli. 
Tumango na lang si Ice at nakipagdaupang-palad. 

Sinakop niya ang maliit na palad ni Bogs habang nakapinta 
sa mukha  ang ‘Huwag-mo-akong-susubukan-totoy’ na 
tingin.

Pagkatapos ay bumaling siya sa akin, parang sinisisi 
ako sa sitwasyon. Kailangan ko pang tumikhim para 
mahimasmasan siya sa pagsuyod ng tingin sa buo kong 
katawan. Hanggang sa tumigil iyon sa hinaharap ko at 
nangunot ang noo niya. Ang kapal niyang magmukhang na-
trauma ngayong ang dibdib ko ang dumanas ng kalupitan. 

“A-anong tinitingnan mo?” tanong ko sabay tabon ng 
kamay sa dalawa kong umbok.

“Nothing,” sagot niya sabay iwas ng tingin. 
“Bogs, he’s my er, friend. Tutulungan ka niya sa project 

mo, kaya kunin mo na ang gamit at mag-uusap lang kami.”
“I got my eyes on you… dude,” babala ni Bubwit kay Ice 

sabay takbo. 
Naiwan siyang di makapaniwala sa narinig, nagpipigil 

ng ngisi. Agad napalis ang ngiti nang ihayag ko ang third 
deed. 

“Ipinta mo raw ang pamilya niya gamit ang watercolor.”
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“You think I can fuc—” Binabaan niya ang boses at 
bumulong, “freakin’ do that?”

“Well, tatanungin sana kita, pero pinutol mo ang 
tawag.”

Matapos ang ilang sandaling titigan at paninigas ng 
panga niya, binasag ko ang katahimikan. “Hoy, ano na? 
Marunong ka ba?” 

“I don’t know.”
“Anong I don’t know?”
“I said I don’t know! Last time I drew was in third grade, 

it was my Math teacher, naked.”
Ibinuka ko ang bibig pero wala na akong maisagot. 

Kumpirmadong simula pagkabata ang kanyang pagiging 
bastos at hindi dahil sa impluwensya ng makabagong 
mundo. Inborn. 

“F-Fine,  tulungan mo na lang siya. Siguradong mas 
magaling ka sa ’kin. Basta, ’wag ka lang magmura.”

“I’m ready, Tita!” sigaw ni Bogart mula sa sala.
“Tara na,” sabi ko at nagpatiuna. Nadatnan naming 

nakaupo sa sofa si Bogs.
“She’s pretty, isn’t she?” bungad ng bubwit.
“Who?” Inilibot ni Ice ang tingin sa buong silid.
“Tita Ina, duh. She’s pretty, right? Right?” 
Nagkibit-balikat siya at sumagot, “She’s tolerable, but 

not pretty.”
“Yes, she is! The policeman outside always winks at her. 

Are you blind?”
Ang pulis na tinutukoy niya ay ang gwardiyang nahuli 

niyang kumindat sa akin minsan at mula noon ay hindi na 
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niya nakalimutan. Nag-init ang mukha ko sa titig ni Ice, 
pagkatapos ay dumako ang tingin niya sa neon green kong 
pantulog.

“Yeah, with a little beer, and if she removes her pajamas, 
she’ll do.”

Huli na para bawiin niya ang sinabi. Pasalamat na lang 
at may natitira pang kainosentihan sa isip ni Bogs para 
hindi makuhang Rated SPG ang komento. Bago pa umabot 
sa kung saan-saan ang usapan, iniwan ko na ang dalawang 
gumawa ng project matapos pandilatan si Ice.

O
Habang nagluluto ng pananghalian, umabot sa kusina 

ang halakhak ni Ice. Sa sunod-sunod na tawa niya, lalong 
lumalakas ang kutob kong hindi kakyutan ni Bogs ang 
dahilan. 

Inimbita siya ni Bogs na sumabay sa pagkain at 
nagpaunlak naman. Panaka-naka kong tinitingnan ang 
dalawang magaling na lahi ni Adan habang kumakain. Si 
Bogs, kuwento nang kuwento tungkol sa project niya. Kesyo 
‘subtract painting’ daw ang estilo ng pagkakapinta.

Nakakaduda ang agad nilang pagkakapalagayan ng loob. 
Siguro nga ay maraming alam sa art si Ice. Speaking of the 
demon, kanina pa siya nakangisi. Di na nagtatlong-isip nang 
yayaing kumain. Sarap na sarap sa pagkain ng homemade 
fried chicken at kanina pa good mood. 

“Puwede ko bang makita ang project mo, Bogs?”
“Later. It’s a surprise. It’s weird, but it’s awesome now.”
“Okay, I’m sure it’s good. So, nag-enjoy ka ba sa 
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paggawa?”
“It was fun, but… nah, he did everything. He’s so cool!” 

puno ng paghangang sabi ni Bogs, sabay thumbs up kay Ice, 
ibinalandra ang kanyang seal of approval.

“Er, yeah. So I’m sure habang nagpi-paint siya, 
nagkukuwentuhan kayo. Ano ang pinag-usapan n’yo?” Ang 
hiling ko lang, sana hindi kahalayan.

“Uh, stuff,” sagot niya bago sumubo.
Tumikhim si Ice, parang pinipigilang tumawa. 
Pagtapos kumain agad kong inusisa ang kanilang 

ginawa.
“Kuya Ice said it’s called ‘subtract painting’ and cool 

dudes do that.” Iniabot niya sa akin ang painting.
“Wow.” Naubusan ako ng sasabihin, pinagmamasdan 

ang pagsabog ng kulay sa canvas. Kaunting pagkakamali at 
masisira ang kabataan ni Bogs sa sandaling ito. Hangga’t 
maaari ay maniwala sana siyang lahat ng kulay at linya ay 
maganda.

“Uhm, Bogs, pakitingnan naman kung ano’ng ginagawa 
ni Austin sa kuwarto. Baka kainin na naman niya ang 
bedsheet.”

“Now?” naguguluhan niyang tanong.
“Yeah, now.”
Nang mawala siya sa paningin, agad kong hinila si Ice 

pabalik ng kusina. Itinapat ko sa mukha niya ang kalunos-
lunos na ‘sining’ at bumunghalit ng tawa. Kung alam ko 
lang na mas malala pa sa akin ang kakayahan niya, sana 
hindi na namin pinahirapan ang isa’t isa at hinayaang si 
Bogs na lang ang gumawa.
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“Subtract painting? Ito na ba ’yon? Ba’t may aso dito?” 
Itinuro ko ang pigurang pabilog na may matutulis na tainga 
o sungay katabi ng tatlong linyang kahugis ng puno na 
inulan ng tae.

“That’s not a dog, that’s you,” sabi niya.
Hindi man lang ako nakaramdam ng inis sa sagot, sa 

halip ay mas lalong lumaki ang ngisi ko.
“I told him it’s abstract. He kept on saying subtract!” 

giit niya sa pagitan ng nagtatagis na ngipin.
“Mas malala ka pa pala sa ’kin. Siguradong bagsak si 

Bogs. Paano mo nauto ’yon?”
Sa sobrang inis, tinabunan niya ang bibig ko para 

mabura ang nakakainsultong ngisi. 
“What are you doing?” sita ni Bogs na nasa pintuan, 

saka bumaling sa akin. “Tita, Austin is chasing his tail 
again.”

“Ah, ganoon ba? Okay lang. Heto, itago mo ang project 
at magpaalam ka na. Aalis na siya.” Nagpipigil ako ng ngisi.

“Thanks, dude. You come back, okay? We can play with 
my video games and stuff,” sabi niya kay Ice.

“Yeah.” At matapos ng high five, umalis na si bubwit 
para itago ang project. 

Inihatid ko si Ice sa pinto pagkatapos. “Salamat, ha. 
Malaking tulong ka sa project niya.” 

Nakapagtatakang hindi siya pumatol, bagkus ay 
kumpiyansa rin siyang ngumisi. “Whatever. Just call me 
tomorrow,” bilin niya sabay bukas ng pinto. “And, Ina?”

“Ano?” 
“Why do you wear diapers?” 
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Napalis ang ngisi ko. 
Iyon pala.
Iyon pala ang dahilan kung bakit high na high siya 

kanina. Siguro ay naitabil ni Bubwit ang underwear kong 
high waist na tinatawag niyang diapers. Pasipol-sipol pa 
siyang lumabas at isinara ang pinto.

Masyado akong nagulat para magpaliwanag. 
Umalingawngaw sa buong kabahayan ang boses ko.

“BOGART!”
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iss Bonifacio? Miss Bonifacio!”
Nabalik ang pag-iisip ko sa realidad. 

“Yes, Ma’am?”
“Tell me, what is the process in which mayonnaise is an 

emulsion, where egg is used to keep oil and water mixed?” 
Sa dilat niyang may kasamang gigil, paniguradong 

buking niyang hindi ko alam ang sagot. Ganoon din ang 
hitsura ni Ice kapag nayayamot, mas malalim pa sa gusot ng 
damit kong hindi naplantsa.

“The answer, Miss Bonifacio.”
“Ah, mayonnaise… egg… ano, ah, sandwich, Ma’am?”
Maliban sa kahihiyan, nanaig ang pag-aalala habang 

nakatingin ako kay Prof. Lumaki ang mga butas ng ilong 
niya at halata ang pamumukod ng ugat sa leeg. Napapabalita 
pa namang pinag-iingat siya dahil sa alta-presyon.

“It’s called emulsification, Miss Bonifacio,” mariin 
niyang sabi.

“Thanks for the info, M—” Huli na para mapigil ko ang 
sarili. Hindi lang nagmukhang-tanga, nabuking pang hindi 
ako nakikinig sa kabila ng paulit-ulit niyang paliwanag.

“M

6
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Kung magkakaroon ng pagsusulit, ako lang ang bagsak. 
Mabuti sana kung makahulugan ang dahilan kung bakit ako 
nakanganga sa kawalan. Sa kamalas-maasan, si Ice at ang 
buhok niyang nangangailangan ng suyod ang rason.

Linggo kahapon at tinawagan ko siya para sa fourth 
deed.

“Not today. Something came up.”
Magpapatulong sana ako ulit sa shop dahil dumami ang 

customers. Malas nila, di sumipot ang magaling na lalaki. 
At malas ko rin, di pa ako nakakaganti sa panunukso niya 
tungkol sa underwear ko.

Pakonsuwelo na lang ang tawa ko kapag naaalala ang 
kalunos-lunos niyang drawing. Madalas ko ring naiisip kung 
anong mouthwash ang gamit niya. Nagsuklay na kaya siya? 
In the first place, bakit ko siya iniisip? Bakit nawiwindang 
ang female hormones ko sa kanya? Why, oh, why?

Wala. Hindi. Imposible.
Wala lang ’to. Hindi ko siya gusto.  Imposibleng 

magkagusto ako sa demonyo.
Parang isa lang panandaliang sipon na agad nawawala, 

iyon ito. O baka stress sa dami ng nangyayari—ang pag-alis 
nila Tita, ang nalalapit kong birthday, ang professor kong 
may alta-presyon, at siya.

Tama. Kung anumang abnormalidad ang dumapo sa 
akin ay agad ding mawawala. Iyon nga. 

“Miss Bonifacio!” sigaw ni prof. “Please share what 
you’re thinking so that we’ll know why are you laughing!” 
Base sa simangot niya, mukhang uulitin ko ang subject na 
ito. “Or better yet, get out of this class, now.” 

Kumpirmado, mauulit ko nga ang subject na ito. 
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Yuko akong lumabas ng classroom. Lahat ng kamalasang 
ito ay dahil kay Ice. Pati si Tita Bams, nakikisali na rin sa 
kabaliwan. Nang dumating galing Tagaytay, inusisa niya 
ang tungkol kay Genesis.

“’Nak, sa sarap ng friend mong bakla, napag-isip-isip kong 
iwan ang tito mo sa Tagaytay.”

“Tita naman, pag narinig kayo ni Tito, siguradong ibibitin 
kayo nang nakabukaka.”

“Kuuu, joke lang. Pero di nga, bakla ’yon? Sa mga sinabi ni 
Bogs, mukhang di naman. Sayang, nang nag-send ka ng picture 
niya sa akin, nag-check ako kung in place pa ba ang panty ko. 
Baka nalaglag na rin tulad ng panga ko. Ang guwapo! Bat 
hindi mo nilandi? Baka ma-convert.”

Para matapos na agad ang kaguluhan, tinawagan ko ang 
source ng anomalya. Narindi na ang tainga ko sa boring 
niyang ringtone ay wala pa ring sumasagot. Wala akong 
nagawa kundi magpadala ng text.

4th deed. Dala kang lace, Ung baby pink ha, mga 1/4 
metrs, ihatd mo mamya sa shop.

O
Ang takbo ng oras ay parang slow-mo sa pelikula, 

mabagal. Naningkit na ang mata ko sa kahihintay ay walang 
Ice na dumating. Nang naglalakad na papuntang sakayan ng 
jeep, saka lang siya sumipot.

“Hey.”
Lumapit siya at iniabot ang isang plastic. Naglalaman 

iyon ng ipinapabili kong lace. Late na nga dumating, 
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maling kulay pa ang binili. Dahil sa nagkapatong-patong na 
pagkabuwisit, muling sumabog ang Bulkang Inkarnasyon. 
“Maling kulay ’to!” 

Mukhang mainit din ang ulo niya. Ngayon ay pareho 
kaming nagsisigawan sa daan. “Fine! If you don’t like it, 
just throw it away. It doesn’t suit you anyway!” 

“Sabi ko baby pink, hindi fuschia pink!”
“It’s all pink! Look, it’s the same. And where would you 

use it anyway?” 
“Wala kang pakialam kung saan ko gagamitin. Tapos na 

’yong deed mo, tsupi.” Sinalansan ko ang lace sa bag sabay 
talikod.

“What the hell are you talking about? I’m not a slave!” 
Naririnig ko ang mga yabag niyang nakasunod. “Hey!”  

Lumingon ako, matalim na tumitig. “Umalis ka na nga.” 
At itinuloy ang paglalakad para lang madulas paharap, 
salamat sa balat ng saging na para bang lumitaw basta, 
nananadya. 

Nagpakawala ako ng impit na sigaw habang parang 
bumabaliktad ang mundo. Mabilis akong tumukod at kahit 
hindi masyadong masakit, humalik pa rin ang pisngi ko sa 
semento.

Dala ng reflex, agad akong tumayo, matalim na tinitigan 
si Ice, di nakahuma sa bilis ng pangyayari. 

“Subukan mong tumawa,” banta ko at pinagpag ang 
anumang dumi sa mukha. Magkamatayan na bago niya ako 
pagtawanan. 

Pero ang duming nakapa, naramdaman kong kung 
anong malagkit at mabaho. Tinitigan ko ang palad, nanlaki 
ang mga mata sa kulay tsokolateng nakadikit doon. Dahan-
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dahan kong itinaas iyon para amuyin. Nagpigil akong 
masuka.

T*e. Marahil ay mula sa askal, pero t*e pa rin. Napisat 
iyon sa kamay ko nang tumukod ako kanina at naikalat sa 
mukha nang di sinasadya.

Lumingon ako kay Ice, wala nang galit, imbes ay nag-
init ang mga mata ko sa luha. “S-subukan mong tumawa,” 
ulit ko, naiiyak sa kahihiyan. Nai-imagine ko ang hitsura 
ko, may kalat na t*e sa mukha.

“Stay right there,” utos niyang kalmado, “wait for me.” 
At kumaripas siyang takbo sa kung saan. Mabuti na lang at 
kakaunting tao lang ang dumadaan at dahil gabi na, hindi 
pansin ang trahedyang sinapit ko. Sinadya kong umatras sa 
mas madilim na bahagi at naghintay. 

Ilang minuto pa, patakbo rin siyang bumalik, bitbit ang 
supot may tatak ng isang pharmacy. “Good thing there’s one 
close by.” Inilabas niya ang tissue at alkohol, at bagaman 
nakangiwi, iniabot sa akin. “Clean yourself up.”

“Hawakan mo ang buhok ko,” utos ko, di makatingin 
nang derecho. “Baka dumikit diyan ang… ang t-t*e.”

Hindi siya umangal, pumuwesto lang sa likuran ko at 
sumunod. “Like this?”

Naramdaman ko ang pagsakop ng palad niya sa buhok 
ko. “Oo, ’wag masyadong mahigpit.”

Gamit ang malinis na kamay, una kong pinunasan 
ang t*e sa kabilang palad at pinaliguan iyon ng rubbing 
alcohol. Mahal ko ang mga hayop, pero sa pagkakataong ito, 
isinusumpa ko ang asong tum*e sa daan, kung aso nga ba 
talaga. Isama na rin ang Poncio Pilatong unggoy na kumain 
ng saging at itinapon ang balat sa kung saan.
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Isinunod kong linisin ang mukha, nakangiwi at pikit-
mata. Siguro naagnas na ang balat sa rahas ng pagpahid 
ko at sa dami ng ipinaligong alkohol. Walang-imik si Ice, 
hawak ang buhok ko, habang paulit-ulit akong naglinis, 
siniguradong walang t*e sa damit at ibang bahagi ng 
katawan ko. Magbababad ako sa sabon mamaya pag-uwi.

Nang kahit papano ay nabawasan ang pandidiri at 
nangamoy alkohol, saka lang ako tumigil. “Tapos na ako. 
Bitiw na diyan.” Itinapon ko ang kalat sa basurahan.

Noon siya bumunghalit ng tawa. “If you could have seen 
your own face full of shit,” aniya, sabay turo sa direksyon 
ko. “Sh*tface!”

Sana kabagin si Ice kakatawa. Sana masamid siya sa 
sariling laway. Sana lamunin siya ng tae. 

Di ako gumanti, inamin sa sariling sa araw na ito, ako 
ang talunan. Tumalikod ako, tinahak ulit ang sakayan ng 
jeep.

“Hey, I helped you, right?” habol niya. “You’re welcome.” 
At tumawa ulit.

Hindi ako tumigil sa paglakad, hanggang sa hinablot at 
hinila niya ako papunta sa kotseng bulok.

“I’ll take your ugly face home,” malumanay niyang sabi, 
parang napagod sa pagtawa. 

Ang sarap niyang patayin. Tulad ng world peace, 
imposible sigurong makamit namin ang panandaliang 
katahimikan. Tutal katataas lang pamasahe kahapon, 
nagpaubaya ako. 

Palalampasin ko ang pagtawag niya ng ‘pangit’. Hanggang 
umabot sa apartment building, maliban sa maya’t mayang 
hinaing ng kotseng malapit nang sumakabilang buhay ay 
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naging tahimik ang biyahe. Sa pagitan niyon ay ang bigla-
bigla niyang pagbunghalit ng tawa at ngisi. 

“Salamat,” sabi ko. “Last deed na bukas, text kita mga 
bandang hapon.” Lumabas na ako ng kotse. 

Agad din siyang lumabas at nagpahabol ng tanong. “Are 
you mad I laughed at the dog shit on your face? Or are you 
mad I didn’t show up yesterday?”

“Pareho.”  
“I…” Sumeryoso si Ice, tinitimbang kung itutuoy ang 

sasabihin. “I had to talk to someone yesterday, okay?” 
Gaano kahalaga ang pag-uusap nila na kailangang 

tumagal nang buong araw? Walang napapabalitang 
kumbensyon ng mga asungot para pagplanuhan ang 
pagwasak sa mundo.

“Ang pakikipagkuwentuhan, ilang minuto lang hindi 
buong araw.” Nakakainis din kaya ang maghintay. 

Bumakas ang pagod niya, inihilamos ang palad sa 
mukha. “I had to… I had to talk to her before she went 
back to America, I had to see for myself, if… if she… if she 
really loves that guy.”

Tinutukoy siguro niya ang babaeng may magandang 
siko.

“And why do I have to explain it to you? Don’t tell me 
you’re jealous. You missed me that much, you can’t live a 
day without me?”

Ang panandaliang awa ay napalitan ng inis. Wala 
namang paparating na bagyo, pero dama ko ang lakas ng 
hangin sa pinagsasabi niya.

“A-anong jealous? Hoy, don’t me. Ang mga haliparot 
mong tagahanga noong Friday, bumalik sa shop kahapon. 
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Nang di ka makita, naputakti kami ng pagtatanong at 
pagtataray dahil sa ’yo. Kaya ’wag mong isipin na… na 
nami-miss kita. Kinikilabutan ako!”

Sigurado akong ngumiti siya, pero agad ding pinalitan 
ng pekeng simangot. “Your face is so crunched up from 
anger. Ugly as hell.” Agad siyang tumalikod. “I’ll come 
tomorrow.”

“I’m sorry.” Pinalampas ko ulit ang pangungutya niya. 
Marahil ay tuluyang bumigay ang utak ko sa dami ng 
nagpatong-patong na stress at basta na lang bumuhos ng 
awa. Kahit na gusto ko siyang gilitan ng leeg, may mga 
panahon din palang naiintindihan ko ang nararamdaman 
niya.

Joke lang.
Wala akong ideya kung gaano kasakit iyon. Siguro ay 

mas masakit pa sa naipit na daliri sa pinto. Masyadong 
mahiwaga ang kabutihan, sa di-inaasahang pagkakataon 
sumusulpot. Kahit na maysa-demonyo, puwede pa rin 
siyang kaawaan.

“Why?” Tumigil si Ice at lumingon.
“Kasi… hindi ka niya pinili. I’m sorry dahil, alam kong 

masakit… siguro. Well, dahil wala nang rason para basahin 
mo ang sulat, ’wag ka nang sumipot bukas. Ibibigay ko na 
lang ngayon.”

Marahil ay inabot din siya ng topak. Imbes na magtatalon 
sa tuwa at halikan ang mga paa ko sa pasasalamat, kibit-
balikat ang una niyang reaksyon. 

“It’s fine. It’s kinda fun teasing you.” At ngumisi siya. 
“See you tomorrow… Sh*tface!” Um-echo ang nakakainis 
niyang halakhak.
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O
Milagro, nag-afternoon shift ka ngayon?” tanong ni 

Ton-Ton. Sa ngayon, nandito kami sa counter at nag-aabang 
kung may maliligaw na customer nang maaga.

“May lalakarin ako mamaya.”
“Girl, kung anuman ang lalakarin mo, sana walang 

kinalaman ang pagkapuyat mo diyan kagabi,” sabay turo 
sa mata kong sa kabila ng concealer, nagsusumigaw ang 
pangingitim. 

Dagdag sa puyat ang pagpupuyos nang tawagin ako ni 
Ice na sh*tface. Ganoon na ba talaga ako kapangit? Ako, si 
Inkarnasyon Bonifacio, tinawag na sh*tface?

Hindi sa pagmamayababang, minsan akong na-
nominate sa pagiging muse noong elementarya, natalo 
lang ako ng pitong boto. Pero dahil ngayon ang huling 
araw ng kasunduan namin ni Ice, palalampasin ko lahat ng 
pambubuwisit niya. Siya pa ang gagawan ko ng kabutihan.

Ito na ang finale.
Kumbaga sa mga laos na palabas, ito na ang huling 

tira para humakot ng ratings. Pagkatapos, wala nang gulo. 
Mapuputol na ang walang saysay na ugnayan naming 
dalawa.

“What’s the fifth deed?” salubong sa akin ni Ice matapos 
akong sunduin.

“Good afternoon din,” sabi ko sabay sakay sa kotse. 
“Ganyan ka ba bumati sa lahat ng tao? Masyadong friendly. 
Punta tayo sa ikalimang kanto mula dito sa shop.”

“Why? If it’s another coffee shop, no freaking way.” 
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At binuhay niya ang makina. Habang umaandar, dinig ang 
naghihingalong tunog ng sasakyan. 

“Hindi, barber shop ’yon.”
Tumangu-tango siya. “It’s a good idea to cut your hair, 

but I’m not gonna wait for you.”
“Barber shop nga, di ba? Dahil parang pinagdamutan ng 

suklay ang buhok mo, paputulan natin.”
Biglang gumiwang ang kotse at agad niya iyong ipinarada 

sa gilid ng kalsada. 
“Are you insane?” Nabingi ako sa singhal niya. “It has 

nothing to do with you!”
Kung mababasa pa sa text ang lahat, paniguradong 

caps-lock ang mga letra, may kasama pang sangkatutak ng 
exclamation points. “Well, tingnan mo nga ’yang buhok 
mo, parang binagyo. Akala ko, gusto mo ring ipaputol ’yan, 
wala ka lang time.” 

“It’s not your problem!”
Di na ako nagdahilan at sumikip sa pakiramdam ang 

loob ng kotse. Nang subukang buksan ang pinto, ayaw 
nitong makisama. Hindi naman locked, sadyang tinopak 
lang katulad ng may-ari. 

Namalayan ko na lang ang pag-init ng mga mata 
hanggang sa tuluyan nang tumulo ang ilang butil ng luha. 
Bawal umiyak. Bawal iyakan ang taong may split personality 
at pusong kasing-tigas ng mukha niya. 

Siguro nga ay tama siya, wala akong karapatan pero 
gusto ko lang na maayos ang huling araw namin. Sa takbo 
ng pangyayari, mukhang palpak ang kinalabasan. Bilang 
pagsuko, hinugot ko mula sa bag ang tinahing maliit na 
pouch at inabot.
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“Sorry, pinangunahan kita. Heto, sa ’yo na.”
Hindi ko na hinintay na buksan niya ang laman at pinilit 

na umalis. “Uhm, paano ba buksan ’to? Di ako makalabas, 
eh.”

Tikom ang bibig niya, binuksan ang pouch at nalantad 
ang sobreng may sulat, pagkatapos ay tumingin, nagtatanong 
ang mga mata.

“S-sabi ng mama ko,” panimula ko, “sa bawat 
makikilalang tao, dapat may magawa kang isang good 
deed para sa kanya. Masakit kasing iniwan ka babaeng may 
magandang siko kaya akala ko, gusto mong makalimot. Di 
ba, pag gustong mag-move on, nagpapagupit? ’Yon lang ang 
puwede kong itulong sa ’yo since wala akong ibang alam.”

Okay na sana ang maikling “Thank you,” pero wala 
pa rin siyang sinasabi. Namayani ang nakakailang na 
katahimiikan habang nakatitig lang siya sa akin, binibilang 
siguro ang pores ko.

“S-sabi ko sa ’yo, eh, mas maganda ang baby pink. 
P-pero okay na rin ’yan. Hindi totoong ipina-photocopy ko 
ang sulat. Di ko rin binasa, p-promise. Alam kong mahalaga 
ang sulat. Kahit gusto mong mag-move on, ingatan mo pa 
rin ’yan. Kaya ginawan na kita ng lalagyan. Isipin mo na 
lang, tip ko sa lahat ng tulong mo.”

“She likes it long.” Sa wakas, nahanap ni Ice ang boses.
“Sino?”
“Pam. She likes my hair long.”
Pam. Iyon pala ang pangalan ng babaeng gusto niya. 
Habang pinagmamasdan si Ice, mas lalo kong 

napagtantong hindi basta-bastang babae ang magugustuhan 
niya: may pasensya sigurong kasing-haba ng EDSA, di 
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makabasag-pinggan, tipong super model na tagapagmana 
ng hotel chain o kalahati ng lupain sa Luzon, o kaya may 
apelyidong Ayala, Sy, o Rockefeller. 

“I don’t want to forget Pam. I don’t want to remember 
her either. I just want her to… stay somewhere in my 
thoughts just like when we’re still best friends.”

Sumuko na ako sa pagbukas ng pinto at nakinig. Wala 
akong mahihita kung malalaman ang buhay pag-ibig 
niya. Hindi rin ako si Ate Charo para magbigay ng payo 
pagkatapos. Gayunpaman, tutal tinopak ang pinto, maigi 
nang makinig sa lovelife na wala akong kinalaman.

“She’s always there to tell me to behave. It’s okay if I 
fail at something because I know she’ll tell me it’s okay. But 
when she met that guy, she changed and had less time for 
me. When sh*t happened, she wasn’t there. Why? Because 
on that day, that guy proposed and she had to leave. On the 
day of her flight, I went to the airport. I wanted to ask her 
to stay, but the only thing she said was “Goodbye.” A good-
f*cking-bye.” At bahagyang nilamukos niya ang sobre.

“Wow.” Malayo man sa salitang nagpapalakas ng loob, 
wala akong ibang maapuhap. Hindi mala-Romeo at Juliet o 
Jack at Rose, pero puwedeng gawan ng pelikula. Siguro ay 
natutuwa siya kung paano ako nakatanga at nakikinig dahil 
sumilay ang matipid na ngiti niya.

“Thank you for this pouch and I’m… I’m sorry for 
everything.” At marahan niyang tinapik ako sa ulo.

Sa isang iglap, sumikdo ang puso ko at parang tumigil 
sa pagtibok. Pagkatapos ay dumagundong katulad ng drums 
sa parada kapag fiesta. Bumalik ang lahat ng nangyari nang 
nagdaang mga araw—kung paano ko siya nakilala, nang 
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muntik kaming magpatayan (nang ilang beses), pati na rin 
ang munting tawanan.

Sa wakas, tapos na rin. Hanggang dito na lang kami at 
hindi na magkikita kailanman. Tapos na. 

Bakit tapos na?
Naramdaman ko ang pag-iinit ng mga mata. Umiyak 

ako nang malakas sa magulong kadahilanan. Baka ito ang 
paraan ng katawan para maglabas ng naipong stress.

Hinayaan niya kong ngumawa. Nakikita na ang 
tonsils ko sa nakaririnding pag-iyak, katulad ng batang 
nagmamaktol habang nasa mall. Hindi man lang niya ako 
pinatahan o inalok ng panyo. Sa halip ay bumunghalit siya 
ng tawa, parang nababaliw.

Bakit siya masaya? Ayokong marinig kung paano siya 
matuwa sa huling araw kaming magkasama, nakakabuwisit.

Dapat ako ang magtatalon sa saya, hindi siya. Dapat 
siya ang umiiyak dahil siya ang bigo sa pag-ibig. Ah, ewan! 
Siguro ay masyadong nagagalak ang katawan ko dahil sa 
bagong kalayaan. Wala nang tatawag nang madaling araw o 
sisimangot na nakakahawa.

Tama. Ito ang tears of joy.
At sa ilang sandali, napuno ang kotse ng pag-iyak ko 

at ng kanyang mga halakhak. “Ba’t… ba’t ka tumatawa?” 
tanong ko sa pagitan ng mga hikbi.

“You look funny.” 
Gamit ang mga kamay, pinahiran ko ang basang pisngi. 

“Di mo ba ako bibigyan ng panyo?” 
“I don’t have one.” Nagkibit-balikat si Ice. 
Wala akong nagawa kundi ayusin ang sarili gamit 

ang palad. Mabuti na lang at hindi naghalo ang sipon at 
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luha, isa iyong malaking kahihiyan kung nagkataon. Nang 
makuntento, saka ko lang sinimulan ang usapan.

“So, sa tingin ko, di ka na magpapagupit.”
“Not now.” Nag-iwas siya ng tingin. 
“Tutal, ayaw mong gawin ang fifth deed at nasa sa ’yo na 

ang sulat, quits na.”
“Yeah, of course.” 
“Mabuti naman. At dahil bati na tayo, ano, puwede 

bang ihatid mo ’ko sa ’min?”
Aba, mahal din ang pamasahe ngayon. Bago man lang 

magtapos ang ugnayan namin, magamit ko man lang ang 
benepisyo ng libreng sakay. Hindi na siya tumutol at dinala 
ako sa apartment.

Bago tuluyang bumaba, iniabot ko ang kamay ko. 
“O, sige, sasabihin kong nice meeting you kasi ’yon ang 
magalang na dapat sabihin. Mag-ingat ka at ipatingin mo 
ang kotse mo. ’Tsaka ngumiti ka palagi.”

Tinitigan niya lang ang kamay ko. 
“You’re supposed to shake it, you know. That’s what 

polite people do.” Nakakatawa, halos ganoon din ang sinabi 
ni Bogs sa kanya nang una silang magkita.

“Whatever.” At tinanggap niya ang kamay ko.
Iyon lang? Walang habilin, huling hirit o pamamaalam? 

Tuluyan na akong lumabas ng kotse at walang lingon-
lingong umalis.

“See you around, Sh*tface!” 
Bago mabato ng sapatos, pinaharurot na niya ang 

naghihingalong kotse.
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ut I don’t want to leave Tita and Austin! Please, 
Dad, isama natin sila,” iyak ni Bogart.

Nasa sala kami at pinag-uusapan ang pag-
alis nila next week. Nang malaman ni Bubwit na hindi ako 
sasama, daig pa niya ang dinatnan ng buwanang dalaw. 
Una ay iritable, mayamaya ay hindi makausap nang matino 
pagkatapos ay nagiging emosyonal. Naging tahimik nga ang 
buhay ko nang huling makita si Ice, pero mala-sementeryo 
pagkatapos ng Undas sa sobrang tahimik. 

“Son, gusto ng Tita Ina mo na mag-stay. Nandito sa 
Philippines ang memories ng mommy niya,” alo ni Tito.

“Then bring her mommy, too!”
“Don’t worry baby, magbabakasyon naman tayo 

sometimes. And we have Internet, we can call her everyday,” 
himok ni Tita, hinahaplos ang likod ng anak.

“After I wake up?”
“Yes.”
“Before I go to sleep?”
“Of course.”
“Even when I poop?”

“B

7
Five Cups of Slavery

W1



B71 Ellena Odde

“Well… I think so.” Kahit napipilitan, walang nagawa si 
Tita kundi sumang-ayon.

“’Tsaka, Machong Bogs, nag-aaral pa ako. I’m safe 
naman, eh. I have Austin, di ba? He’ll stay with me,” sabi 
ko, nakiki-Ingles din. 

“But… but, Austin is lazy! All he does is sleep and eat 
and poop and sleep again. And he… he doesn’t have back 
legs, he’s got wheels!” 

Tama rin si Bubwit. Si Austin ang dakilang lumpo kong 
askal. Kinabitan ng gulong ang paa sa bandang puwetan 
para makalakad. Sa sobrang tamad, baka matulog lang siya 
sakaling may manloob sa apartment. Pero para mapanatag 
si Bogs, kailangan kong magsinungaling.

“That’s right, may gulong siya kaya mas mabilis 
tumakbo.”

Kinusot-kusot niya ang mga mata, palatandaan ng 
pagtahan, tumingala siya at nagsimulang maghabilin. 
“O-okay. But… but promise to call, okay? Even when you’re 
pooping! You promise, Pogi Promise!” 

Tumawa ako at umiyak nang sabay. Siguradong nakaka-
miss ang kanyang kakulitan. “Pogi Promise,” sabi ko at 
niyakap siya.

O
Lumipas ang isa pang linggo at natuloy na ang pag-

alis nila pa-Amerika. Kaakibat nito ang katakot-takot na 
pagpapaalala sa akin. 

“Mag-ingat ka, uso ang bentahan ng organs ngayon.” Iyon 
ang pambungad sa sangkatutak na babala at nagtapos sa, 
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“Huwag tumanggap ng candy kung kani-kanino.”
Ipinaayos din nila ang computer na pinamumugaran 

ng virus at nagpa-connect ng mas mabilis na Internet 
connection para raw madali akong makontak.

Pinuntahan pa ni Tito ang security office ng building, 
nag-check kung gumagana ang mga CCTV, at ibinilin ang 
seguridad ko kaya lagi akong naka-log-in at log-out sa 
records.

Hindi rin nagpahuli si Bogart sa habilin. “Tita, don’t 
wear diapers again, okay? You promised!” sigaw niya 
habang papalayo at narinig iyon ng marami. NG. BUONG. 
AIRPORT.

Kaya bukod sa nalulunod sa depresyon, matinding 
pagkapahiya pa ang pinagdaanan ko. Ngayon ang mga 
pasahero, ikinakalat sa buong mundo na nagsusuot ako 
ng diaper. Kung puwede pang magpaliwanag na isang 
misunderstanding lang ang lahat, ginawa ko na. Maliban sa 
aksaya ng oras, lalabas pa akong defensive.

Heto ako ngayon, kakauwi lang galing sa shop at 
nagpapasarap sa pagiging miserable. Si Austin, nasa 
ilalim ng kama, hinahabol na naman ang sariling buntot. 
Sa kalagitnaan ng tahimik na gabi, umalingawngaw ang 
pamilyar na ringtone.

♪ Nang mainlab ako sa ’yo ’kala ko pag-ibig mo ay tunay~ 
♪

Numero ni Ice, muntik kong mabitiwan ang phone.
♪ Pero di rin nagtagal lumabas din ang tunay na kulay~ ♪
Bakit tumatawag si Genesis? Bakit di ko pa nabubura 

ang number niya? Bakit ang dami kong tanong?
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Inipit ko ng dalawang daliri ang ilong saka sinagot ang 
tawag. 

“The number you have dialed is either unattended or 
out of coverage area, please try your call later.” At dali-dali 
kong pinutol ang tawag. 

Tatlong beses pang umalingawngaw ang kantang 
patungkol sa bigong pag-ibig at pagkatapos sa ikaapat na 
subok, hindi na siya muli pang tumawag. 

Agad-agad? Ang dali naman niyang sumuko.
Para aliwin ang sarili, binuksan ko ang computer at 

napagpasyahang manood ng pelikula. Sa kalagitnaan ng 
pagkalibang, pumailanlang ulit ang hugot rap kong ringtone, 
isang tawag mula sa unregistered number.

“Hello?”
“Are you Inkarnasyon Bonifacio?” tanong ng pamilyar 

na boses lalaki, pero di ko maalala kung sino.
“Uhh, oo, bakit?”
“I was right, she’s just messin’ with you,” sabi ng nasa 

linya, kasunod niyon ay isang nang-iinis na tawa.
Mukhang may nangyaring agawan ng cell phone dahil 

iba na ang sunod na nagsalita.
“Hello, Sh*tface.” Lumusot ang talim ng boses niya at 

nakaramdam ako ng lamig. “End this call and you’re dead.”
Wala mang nagawang kasalanan, agad kong pinutol 

ang tawag. Unang-una, karapatan ko iyon at pangalawa, 
tumindig ang balahibo ko. Matagal na rin pala kaming 
walang komunikasyon, nakakapanibago. Tumawag siya ulit 
gamit ang isa pang di-nakarehistrong numero.

“Hoy, lalaki, ano ba’ng gusto mo? Para kang alarm clock, 
di mo ako pinapatahimik. Kaya huwag na—”
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“Whoa… hinay-hinay naman, di ako ang kalaban.” 
Ibang boses ulit ang sumagot. “’Insan, good luck.” 

“Why did you end the call?” bungad ni Ice.
“Dahil wala akong pakalam.” At pinutol ko ang tawag.
Humilata ako sa kama, napangisi. Ang gaan sa 

pakiramdam na sungitan ang mga taong sakit sa ulo. Pero 
ang panandaliang tuwa ay agad nabura nang makatanggap 
ng MMS mula kay Ice. 

Isa iyong picture ng babaeng umiiyak. Hindi pasimpleng 
tulo ng luha at damsel in distress, kundi nakangiwi ang 
bibig at kita ang lalamunan sa laki ng buka. Kung izo-
zoom in, mapapansing basa ang ibaba ng ilong dahil sa 
tumutulong sipon. Kahindik-hindik na kahihiyan ang 
aabutin ng sinumang makukunan sa ganitong anggulo, in 
high definition. 

Gayunpaman, di ko magawang pagtawanan ang sariling 
mukha! Baka kinunan ito nang huling araw na magkita 
kami. At ang hudas, naglagay pa ng caption sa MMS: Call 
me.

“Walanghiya ka! Sinabi ko bang puwede mo ’kong 
kunan ng picture? ’Tapos tawag ka pa nang tawag! Anong 
klaseng pagpapapansin ’yan? Ano’ng habol mo, pera? 
Kape? Entertainment value? Burahin mo ’yan, burahin mo! 
Sinasabi ko sa ’yo ngayon palang, wala kang mapapala sa 
’kin. W—”

“Go out with me.”
Umurong ang dila ko. Pitong piso at limampung sentimo 

ang tawag sa regular load pero di ko magawang sulitin iyon. 
Wala akong makapang isasagot. 
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“I mean, not going out. Just talking… outside, you 
know what I mean.”

“Hey.”
“Hey, Sh*tface!”
Salamat sa reflex, mabilis kong pinutol ang tawag 

bago pa makapagsalita ng kung anu-ano. Binuksan ko ang 
aircon at electric fan nang sabay dahil sa biglang pagtaas 
ng temperatura. Tapos na ang summer, pero nakakabasa ng 
kili-kili ang alinsangan ng panahon.

O
Hanggang kinabukasan, maya’t maya kong ipinapaypay 

ang mga palad dahil sa init nang maalala ang usapan kay 
Ice.

“Go out with me.”
“Will you go out with me?”
“Please go out on a date with me?”
Iwinasiwas ko sa isip ang kabaliwan at binasa ulit ang 

text niya kaninang umaga.
“Epifania Village Park. 4pm. Be there or you’ll see your 

face on the Internet.”
Ang kapal ng mukha niyang magbanta. Ganito rin 

siguro ng galit niya nang utos-utusan ko siya dahil sa sulat.
And2 na aq, text ko sa kanya.
Pagkatapos ng ilang minuto, dumating siya sakay ng 

Beetle na bulok. Seriously, kailangan niyang magpalit ng 
kotse.

“Get in,” sabi niya.
Di nabubura ang malademonyo niyang ngisi habang 
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nagmamaneho at may pabonus pang sipol, habang ako ay 
di mapalagay.

Makalaglag-panga na nga ang simangot, ano pa kaya’ng 
puwedeng malaglag sa megawatt smile? Nakikita ko nang 
hindi maganda ang kalalabasan ng pagkikitang ito. Kung 
hindi ako ang unang biktima sa serial killings, paniguradong 
may iba siyang maitim na balak.

Tumigil kami sa isang auto shop. Kaya pala sinundo 
niya ako sa park dahil masyadong liblib ang lugar, pabor sa 
murder.

“Now we can talk here or shout or kill each other 
without disturbing anyone,” bungad ni Ice nang makalabas 
at sumandal sa sasakyan. 

Nanatili akong nakatayo, handang tumakbo kung sakali. 
“Ano ba’ng gusto mo?” panimula kong tanong.

“Five deeds. Do five deeds for me.” 
Gigising akong may stiff neck sa susunod na mga araw 

dahil sa bilis ng paglingon. “Gumaganti ka ba?” Ngayon pa 
lang sumasakit na ang batok ko. “Ako, may rason ako kaya 
lima ang ipinagawa ko sa ’yo. Ikaw? Ano’ng dahilan mo?”

Five deeds, ang lakas ng loob. Parang malaki ang 
karapatan niyang mang-alila, ah.

“I just want to.” Nagkibit-balikat siya, palatandaang 
kababawan ang dahilan. 

Habang lumalalim ang kunot ng noo ko, lumalaki rin 
ang ngising-aso niya. Hindi maipagkakailang bagay sa 
kanya ang pagyayabang, pero di pa rin natatabunan ang 
katotohanang nakikiuso siya sa pasamaan ng ugali. 

“Ayoko. No. Never. Ikalat mo ang picture kung gusto 
mo, bahala na kung maging viral meme pa ’yan. Ihatid mo 
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na ako at kakain ako pag-uwi.” Tumayo ako at padabog na 
naglakad papunta sa kotse.

“What about the video?” 
Sa isang iglap, ang anumang gutom ay agad nawala. 

“Anong video?”
“Are you dumb? Of course, I have a video of your stupid 

crying face,” sabi niya sabay wagayway sa mukha ko ng cell 
phone.

“P-patingin nga, aber?” 
“You’ll see it on YouTube, probably with millions of 

views,” patuloy niyang pangyayamot.
Tulad ng asong sinusundan ang buto, hindi ko iwinaglit 

sa paningin ang cell phone. Gamit ang aking Super-Ultra-
Mega Speed, inabot ko iyon at inagaw. Sa  kasamaang palad, 
nagtataglay rin siya ng Super-Ultra-Mega-Power-Speed at 
Almighty-Super Height. Kaya kahit anong pilit, para akong 
naglalaro ng pabitin at wala nasungkit ni isa.

Hashtag Bansot Problems.
“Ak… Akin na… akin na ’yan!” Sinubukan kong 

tumalon nang ilang beses, walang nangyari. Madali niyang 
pinaglipat-lipat ang cell phone sa dalawang kamay.

Hiningal na ako at nabagot na siya, walang patutunguhan 
ang larong sungkitan naming dalawa. Kung totoong nga 
ang video, masisira ang buhay ko. Ngayon pa lang, naiisip 
ko ang sasabihin ng mga tao.

Girl, di ba siya ’yong babaeng shunga sa YouTube?
Ay, oo nga. Wa poise umiyak, ’no?
Grabe, sa dami ng lumabas na sipon, buhay pa rin pala siya. 

Akala ko nga mamamatay sa  dami ng kulangot na bumara pag 
natuyo ’yong sipon.
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Matinding dagok iyon sa aking self-esteem kung sakali. 
Paano pa kaya kapag nag-apply ako ng trabaho? 

Potential Employer: So, Miss Bonifacio, are you the crying 
girl from YouTube? 

Yes, Ma’am.
Potential Employer: I see. I’m sorry, Miss Bonifacio, but we 

don’t hire emotionally unstable employees.
Malaking sampal ang katotohanang nagkabaliktad kami 

ng sitwasyon. Pero masyado nang kalabisan kung basta-
basta siyang mang-aalila sa mababaw na kadahilanan. Hindi 
ito karma, minamalas lang ako at kulang sa tangkad para 
maagaw ang cell phone.

“Fine! Ano ang first deed?” 
Lumaki ang ngisi ni Ice, simbolo ng tagumpay. “I’ll 

tell you tomorrow.” At pasipol-sipol na nagpatiuna siya sa 
sasakyan.
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mm?” inaantok kong sagot sa phone. Pag si 
Aime na naman ito at nag-aalok ng networking, 
iba-block ko ang number niya. Simula nang 

makontak noong mga nakaraang linggo, inaraw-araw na 
niya ang pag-send ng MMS, may hawak na sangkatutak na 
one hundred peso bills at pabalik-balik na caption, ‘Gusto 
mo bang magkapera tulad nito? Sali na sa Loyal Products!’ 

“I want spaghetti.” Nanatili akong nakapikit sa boses 
ni Ice.

“Hmm, burger. Gusto ko cheeseburger,” inaantok kong 
sagot.

“Are you high? I said I want spaghetti!”
Tuluyan na akong dumilat. “Sabi ko, gusto ko ng 

cheeseburger! Ano naman ngayon kung gusto mo ng 
spaghetti, ipapadala ko sa ’yo via text?”

“Cook it for me. That’s the first deed.”
Sa pinaghalong antok at inis, hindi ko maintindihan ang 

ibig niyang sabihin.
“Hey! Are you dead? I said that’s the first deed!”

“H
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Katulad ng flashback sa mga teleserye, bumalik sa isip ko 
ang lahat ng napagkasunduan namin kahapon at kung paano 
niya ako pagbantaan gamit ang litratong kalunos-lunos, 
at kung paano ako naihi pag-uwi dahil sa pagkabaliktad 
ng sitwasyon namin. Wala na akong magagawa kundi 
tanggapin ang sitwasyon at makiusap.

“Puwedeng mamaya na? Alas nueve pa lang ng umaga, 
pagpahingahin mo naman ako at Linggo.”

“No. Get your lazy a*s up and cook spaghetti.”
“Napuyat ako kaka-review kagabi. Final exams na 

namin this week. Promise, sa sembreak, puwede mo akong 
alilalin.”

“No.”
“Pero di ako maru—”
“I’ll text you the address. Quick.”
“—nong magluto ng spaghetti.”
Naputol na ang tawag bago niya iyon narinig. 

Pinanggigilan ko ang unan sa inis, pagkatapos ay padabog 
na naghanda para umalis. 

O
“Why are you late?” salubong ni Ice sa entrance ng 

condo building. O di ba, ang sweet ng walanghiya.
“Dumaan ako para magsimba.” Ipinagdasal kita, animal. 

“’Tsaka, hoy lalaki, kilala ni Tita kung sino ka, kaya ’wag 
kang mag-isip ng kung ano. Suspek ka na agad kung may 
mangyaring masama sa ’kin.” 

“Shut up.” 
Para matapos na ang pagtatalo, itinikom ko ang bibig at 
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sinundan siya sa elevator. Mayamaya pa pumasok na kami 
sa flat niya. Inabutan ko sala ang dalawang lalaking kasama 
niya noon sa coffee shop. Dala na rin ng gulat, nahablot ko 
ang likod ng suot na T-Shirt ni Ice at parang batang nagtago 
sa likod niya. 

Bakit ko nga ba ginagawa ito? Dapat kumaripas na ako 
ng takbo palayo. Kahit na humingi sila ng tawad, hindi ko 
basta-basta makakalimutan ang ginawa nila noon. Malay 
ko ba kung matagal nilang pinagplanuhan ang lahat at 
matutuloy ang pagpatay sa akin? Kalat pa naman sa diyaryo 
at balita ang pagtaas ng krimen sa siyudad.

“What are you doing?”
“B-ba’t nandito sila?” nahihintakutan kong bulong.
Nang di sumagot, binitiwan ko ang pagkapit sa damit 

niya at tumakbo sa pinto. Mabilis niyang nahablot ang 
kamay ko.

Kidnapping? ’Tapos murder?
Ang kung anumang sigaw na namumuo sa lalamunan ko 

ay agad nawala nang bumunghalit siya ng tawa, nakakaloko 
at nakakakuwestyon ng katinuan. May sayad ba siya?

Habang ang dalawang nandoon ay nagpalitan ng 
nagtatakang tingin at saka matipid na ngumiti.

“Silly,” nakangiting sabi ni Ice, ginulo ang buhok ko. 
Sa puntong iyon, may mahihinang dagundong na ako 

lang ang nakarinig at may paruparong naghahabulan sa 
tiyan ko. Mukhang kailangan kong bawasan ang kape, kung 
anu-ano ang bigla kong nararamdaman. 

“Who is she?” tanong ng mestizong kasing-slang yata 
ng Reyna ng Inglatera magsalita.
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Iniharap niya ako sa dalawa at ipinakilalala, “This is 
Sh*tface. Ina.”

Hindi man lang siya nasaktan nang siniko ko, bagkus ay 
lumaki ang ngisi at waring tuwang-tuwa.

“The crying champ.” At bumakas ang rekognisyon sa 
mukha ng mestizo.

Sumabat ang moreno habang nakatitig sa dibdib ko. 
“Ikaw ’yong sa coffee shop. Sensya na, Chicks, tinawag 
kitang tadtaran, meron naman pala.”

Agad-agad kong tinakpan ang kambal na umbok. Sa suot 
na gray V-neck shirt at maong shorts na hanggang tuhod, 
papasa na ako. Salamat sa wonder bra, nagmumukha akong 
babae.

“Ikaw lang ang narinig kong tumanggi kay ’insan. Ako si 
Aljo,” nakangiti niyang pagpapakilala sabay abot ng kamay. 

Sa kisame ako tumitig nang tinanggap iyon, baka-
sakaling mapansin niyang nakakailang tingnan ang katawan 
niyang kulang sa saplot. Hindi yata uso sa kanya ang T-shirt. 

“Cute naman pala ’to, eh. Ito na lang,” sabi niya nang 
bumaling kay Ice. Kahit na magkaiba ang kulay ng balat, 
hindi na nakapagtatakang magkamag-anak sila. 

“So, why is she here, man?” 
“At ’yan si Parker, alyas ‘Kots’. Gets mo? PARK er, Park 

Here, Kotse. Kots.” 
“Shut up, ape. So why is she here?” tanong ulit ni Parker 

o Kots o kung anupamang alyas.
“She’s here to feed me,” sagot ni Ice.
Doon ko lang naalalang buhay pa pala siya. “Sabi ko, di 

ako marunong ng spaghetti. Pinutol mo agad ’yong tawag.” 
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“Why didn’t you say so?” At lumaki ang mga butas ng 
ilong niya.

“Pake mo ba, tinamad akong mag-text. Masyado ka 
kasing atat, di ka nagtatanong. ’Tsaka kung gusto mo ng 
spaghetti, bumili ka sa labas.”

“Saglit lang, ’insan, kelan mo pa gustong kumain ulit ng 
spaghetti? Akala ko ba isinumpa mo na ang pagkai—”

“Shut up, Jo!”
“Yeah, the last time you ate it was when Pa—”
“You, too, Parker!”
Napuno ng galit ang mukha ni Ice. Kumpirmadong 

may sayad nga. Kanina ay tuwang-tuwa, pagkatapos ay 
nainis, ngayon ay magkahalong galit at lungkot. Natahimik 
ang sala, nagsukatan ng tingin ang tatlo. Two versus one. 
Ngayon ay tatlo na silang may sayad. 

Umatras ako para hindi masali sa tension, baka 
nakakahawa ang pagiging busangot. Dahil lang sa spaghetti, 
nawawala na sa balanse ang mga utak, kung meron man 
sila.

Isa pa, hindi talaga ako marunong magluto ng spaghetti. 
Kahit requirement yata ito sa lahat ng okasyon, hindi ko 
bet. Kaya bakit ko pag-aaralang lutuin?

“Sinigang,” basag ko sa katahimikan. Tatlong pares ng 
mga mata ang tumitig sa akin.

“Hindi ako marunong ng spaghetti, pero masarap akong 
magluto ng sinigang na baboy.” At least, iyon ang sabi ni 
mama noon.

“Ah, sinigang na hipon?”
Para akong commercial sa TV na hindi pinapansin at 
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tuloy ang atensyon sa main show. Tuloy pa rin ang sukatan 
nila ng tingin at walang gustong umatras. 

“Sinigang… na tilapya?” Tofu? Paniki? Kahit ano basta 
lang maputol ang nakakailang na katahimikan.

“Huwag na, Chicks. Okay na ang sinigang na baboy. Di 
ba, ’insan?” tanong ni Jo kay Ice.

Bumaling ako sa huli. Nagtatagis ang ngipin niya, 
naninigas ang panga. Matapos ang buntong-hininga, saka 
lang niya ako pinansin. 

Emegerd, totoo nga ang sapi. Sinasapian ako ng Fertility 
Goddess. 

“Fine,” madilim niyang sabi.
“O, ’yan, okay na, Chicks. Kami na lang ang bibili ng 

sangkap, magtatanong na lang kami sa supermarket na 
malapit dito.” Hinablot ni Jo ang T-shirt na nakasampay 
sa sofa at isinuot iyon pagkatapos ay ibinigay sa akin ang 
remote. “Manood ka na lang muna ng TV, puwede mo ring 
ibato ’yan kay ’insan.” Itinulak niya si Parker patungo sa 
pinto.

“Wait, what? Why do I have to go? He wanted to eat 
that bloody spag—ow! That hurts.”

“Chill ka muna, Chicks. Bayaan mo na lang magmukmok 
si ’insan,” paalam ng una at isinara ang pinto.

Di na ako naka-react nang maiwan kasama ang 
makabutas balloon na titig ni Ice. “Uh, ano’ng… anong 
password ng WiFi n’yo?”

Walang salitang nagmartsa siya papunta sa kuwarto at 
ibinalibag ang pinto. 
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O
Nang bumalik ang dalawa galing sa pamimili, nadatnan 

nila akong nakatanga sa sala at nanonood ng cartoons. 
Nanigas na rin yata kaka-planking at kakamukmok si Ice sa 
kuwarto niya. 

Dahil sa tabil ni Jo habang tinutulungan akong magluto, 
napanatag na rin ako nang kaunti. Naaalala ko si Bogart sa 
kanya. Masayahin at berde mag-isip, pero di nakakabastos. 
Sa suot niyang hikaw na hugis puso at tattoo umikot ang 
usapan. 

“Rosana,” proud niyang sabi, “pangalan ng pers lab, 
noong virgin pa ako.”

Si Kots ay sumabat na rin. Matipid siyang sumagot, 
pero nakikingiti. Sa tagal ng pag-uusap, may mga bagay din 
akong nalaman.

Limang taon na si Aljo sa kolehiyo, hanggang ngayon 
sophomore pa rin siya. ‘Stress-free learning’ daw ang tawag 
doon, pailan-ilang subjects ang kinukuha. Hobby lang yata 
niya ang mag-enroll.

Si Kots naman, nagbabakasyon lang. Magkakaibigan 
pala silang tatlo mula pagkabata. Nagkahiwalay lang, pero 
nagkikita kapag may pagkakataon. 

“We have no secrets from each other,” malamang sabi 
Kots. Ibig sabihin, alam nila ang five deeds at ngayon, ang 
pagpapakaalila ko sa kaibigan nila. 

Kating-kati na akong magtanong tungkol kay Ice, pero 
iniiwas nilang masali sa usapan ang hari ng pagdadabog. 
Speaking of the demon, sa wakas ay lumabas na rin ng 
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kuwarto pasan ang simangot niya. Dumerecho siya sa 
isang tabi at di nakisali sa usapan, busy kuno sa cell phone. 
Magkarayuma sana ang mga kamay niya sa kakapindot.

“Chicks, maliligo muna ako,” paalam ni Jo.
“Kaya pala kanina pa nangangamoy unggoy,” sagot ko.
“Now she makes sense. Go brush your monkey a*s—I 

mean butt. My apologies,” sabat ni Kots habang humihingi 
ng dispensa sa akin. 

O, di ba ang galang? Hindi nagba-bad words. 
Sinulyapan ko si Ice. Tularan mo ’to!
“Uh, I’ll get something,” paalam din ni Kots at tuluyan 

nang naiwan kaming dalawa.
Naluto na ang pagkain at lahat-lahat ay hindi pa rin 

kami nagpapansinan ni Ice. Presko mula sa paligo, nagkusa 
si Jo na tumulong sa pag-aayos ng mesa, habang si Kots ay 
agad na umupo.

“’Insan, ’wag ka nang magpakipot diyan, alam kong 
gutom ka na. Sayang kapogian mo kung mamamatay ka sa 
ulcer.”

“Nah, Jo. He’s not hungry. He wants spaghetti,” parinig 
ni Kots. 

Imbes na singhal, kumalam ang tiyan ni Ice. Matinding 
self-control ang ginawa namin para hindi bumunghalit ng 
tawa. Dahil na rin siguro sa awa, inaya ko na rin siyang 
kumain. 

“Hoy, rinig hanggang dito ang sikmura mo. Kumain ka 
na nga.”

Saka lang siya nagtaas ng tingin mula sa cell phone. 
Walang sabi-sabing umupo siya sa gitna ng dalawang lalaki. 
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“This had better be good or else,” banta niya. 
Daming arte, kakain din pala.
Nagsimula na silang kumain, pero nabinbin sa ere ang 

pagsubo dahil sa hirit ko. “Di ba tayo magdadasal?”
Namula si Kots sa pagkapahiya. Si Jo ay binitiwan 

ang serving spoon habang si Ice ay ibinalik ang kutsarang 
sana ay isusubo. Mabuti na lang at sumunod sila habang 
nagsimula akong magdasal.

“Amen,” sabi ko pagkatapos. Hinintay ko silang ituloy 
ang pagkain pero walang gumalaw. Ilang segundo pa ang 
nakalipas ay nanatili silang naghihintayan.

“So… can we eat now?” mahinang tanong ni Kots.
“Did you wash your hands?” pabiro kong tanong, Ingles 

kunyari.
Sabay silang tumayo at tinungo ang sink. Humagalpak 

ako ng tawa. Hindi ako tumigil hanggang bumalik na sa 
mesa ang tatlo. Dahil sa sobrang tuwa, isa-isa ko silang 
ipinagsandok ng ulam sa bawat mangkok. Akalain mo ’yon, 
may cute side din pala ang mga ito?

“Why do I get bones?” usisa ni Ice sa kanyang mangkok 
pagkatapos ay ikinumpara iyon sa dalawa.

“Ah, ganoon ba? Sorry. Kuha ka na lang dito sa kaserola, 
marami pa naman.”

“Give me meat, too.” 
“Kumuha ka na lang diyan, abot mo naman.” Nagsisimula 

na naman siyang manira ng magandang mood. Magkadikit 
ba kami ng kamay at kailangan pang ako ang gumawa ng 
lahat? Baka sa susunod ay gusto pa niyang magpasubo.

“I said give me meat,” giit niya
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“Geez, man,” sabat ni Kots, “let her eat. You’ve got 
hands.” 

Mabuti na lang at nauna na siyang binigyan ni Jo. “’Insan 
o, tsibog ka na.” 

Hindi na nagreklamo ulit si Ice hanggang sa matapos 
sa pagkain. Ipinaiwan nila ang hugasin dahil may darating 
daw para maglinis ng bahay. Matapos ng mga paalam at 
pasasalamat, naghanda na ako sa pag-alis.

“I’ll take you home,” suhestyon ni Ice. 
Aba, dapat lang! Sa buong araw ng konsumisyon 

at paghaba ng nguso niya, natural na ilibre niya ako ng 
pamasahe. Wala man lang thank you, halata namang 
marami siyang nakain. 

“Did you do it on purpose?”
Aktong papalabas na ako ng sasakyan. “Ano?”
“Are you deaf? I said did you do it on purpose?” 
“Ang alin?” 
“The bones. Why did you give me bones?”
Doon ko naalala ang paghingi niya ng laman habang 

kumakain. Isinara ko ulit ang pinto, balik upo. “Di ko 
napansin na buto ’yong nabigay ko sa ’yo, okay? ’Tsaka, 
marami pa namang laman sa kaserola.” 

“You gave that ape and that loser meat, you gave 
me bones.” Hindi natanggal ang hinanakit niya habang 
nakakunot ang noong nakatanaw sa kawalan. 

Ano’ng problema nito?
Dahil sa kababawan, natawa ako sa ikalawang 

pagkakataon at kinurot ang magkabila niyang pisngi. 
“Engot.”



B89 Ellena Odde

Huli na nang mapagtanto ko ang ginawa. Napapasong 
binawi ko ang mga kamay habang lumalakas uli ang naririnig 
na dagundong. Sabay kaming nagkatitigan at tuluyan nang 
nablanko ang isip ko.

“A-ano’ng gamit mong cleanser?” sabi ko para 
mabawasan ang tension. 

Tumikhim si Ice at umayos ng upo. “I don’t use any… 
Just… don’t give me bones next time.”

Tumango lang ako at tuluyang lumabas ng kotse. Nang 
gabing iyon, hindi ako makatulog. Pero imbes na pilit ipikit 
ang mata, nag-research ako sa Internet kung paano magluto 
ng spaghetti.


