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Matapos mapatuyo ang bagong-kulay na mga kuko 
ay tumuloy sa SM Mall of Asia si January. She used 
to stroll in malls with her friends—kikay friends. 
Classmates niya ang mga ito noon sa Nursing. Naging 
katrabaho niya rin ang mga ito sa St. Claire’s General 
Hospital. Magkakapareho sila ng hilig—sa pagkain, 
sa movies, sa kaartehan sa katawan, sa boys.

Boys. Yeah, right.

Maybe that was why she lost her boyfriend, 
Craig. Pareho rin siguro sila ng hilig sa boys ni Abby, 
ang kanyang best friend, kaya naagaw tuloy nito ang 
nobyo sa kanya. And their other friends, Danilyn, 
Sophie and Lynette? Hayun, matagal na palang alam 
ng mga ito na may lihim na pagtitinginan sina Craig 
at Abby sa isa’t isa, hindi man lang siya binalaan ng 
tatlo. They all seemed to conspire to betray her! Buti 
na lang, nandoon si Kendra, a friend outside her circle 
of friends. Ito na lang ang natitira sa mga naging 
kaibigan niya noon sa high school. Pero dahil hindi 
ito maarteng kikay kagaya ng mga kaibigang nakilala 
niya sa college, hindi ito sumasama sa kanilang grupo. 
But she always liked Kendra. She was unique. She 
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was a rocker-artist-fashionista at prangka, kakaiba rin 
ang mga pananaw nito sa buhay. Her circle of friends 
didn’t like Kendra and vice-versa, pero magkaibigan 
pa rin silang dalawa sa kabila niyon.

It was Kendra who discovered it all at ang nagsabi 
ng katotohanan sa kanya. Nang makipag-break kasi 
sa kanya si Craig, all that the guy said was hindi na 
siya nito mahal. Iyon pala, may involved na third 
party! At hindi niya akalaing ang third party na iyon 
ang best friend pa niya mismo!

Humingi lang ito ng sorry nang kastiguhin niya. 
But what would his apology do? The damage was 
done.

Tumuloy siya sa Phoenix, ang shop na pagmamay-
ari ni Kendra, matapos siyang bumili ng dalawang 
malalaking baso ng fruit shakes.

“Hi, Ken!” bati niya sa kaibigang nakasuot ng all-
black outfit, kulay plum ang lipstick na terno sa nail 
polish nito. May tig-tatlong hikaw ang mga tainga 
nito, may isang maliit na nose ring, katulad sa mga 
babaeng Indian. Napansin din niya ang tattoo ng 
itim na dragon na nakapaikot sa kaliwang braso nito. 
“Geez! Di ba masakit ‘yan?” nakangiwi niyang usisa.

Tumawa si Kendra, sabay abot sa alok niyang 
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inumin. “Henna lang iyan, shungak! Nabubura rin.”

“Oh...” aniya na napatango. Pinaupo siya nito sa 
sofa. “How’s business?” tanong niya. “Maraming.…” 
Hindi niya alam kung kliyente o pasyente ang 
itatawag niya sa mga taong dumadayo sa shop nito. 
Mga taong nagpapabutas sa tainga, ilong, dila, kilay, 
pusod at sa kung anu-ano pang body parts. May mga 
tao ring pumupunta roon para magpa-tattoo. May 
mga mabibili rin doong mga damit at accessories na 
pang-emo o goth. “Maraming customers?” 

“Medyo. Bakit, magpapa-body piercing ka rin?”

“Hindi, ‘noh!” Sakit yata n’un!

“Gusto mo, tattoo-han ka namin? Libre!” 

“Eww!” Nanginig yata pati mga laman-loob niya.

Tumawa si Kendra. “O, unti-unti ka na yatang 
bumabalik sa sibilisasyon mula nang umalis ka sa St. 
Claire’s!” pagkuwan ay puna nito sa hot pink niyang 
mga kuko.

“Yeah! Pahinga muna ako sa mga ospital na ‘yan!”

“Bakit? Susunod ka na ba sa ate mo sa US?”

Umiling siya. “Hindi pa naman.”

“Eh, bakit ka nga umalis sa ospital?” Napailing 
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ito nang may mahulaan. “You couldn’t stand seeing 
them together, is that it?”

“Yes, them,” pag-amin ni January. Nilukuban ng 
kadiliman ang mukha niya. “Those two losers and 
everyone else on that crappy, expensive and capitalist 
hospital! Kaya bago ko pa masunog ang ospital na 
iyon, lumayas na lang ako!”

“Ano na’ng plano mo ngayon?”

“Bakasyon muna. I deserve to take a break after 
all those years of studying.”

“Oo nga naman!” sang-ayon ng kaibigan. “Nang 
mag-graduate tayo ng high school, nag-enroll ka sa 
Interior Design. ‘Tapos, nang malaman mong Nursing 
pala ang kurso ng high school crush mo noon na si 
Craig, at na-realize mong love mo na siya talaga, nag-
shift ka sa Nursing para makasama mo siya sa iisang 
university at para na rin makatrabaho mo siya balang 
araw. Wow! You spent almost six years in college!”

“Sa mahal ko ‘yung tao, eh! I finally got his 
attention nang kumuha ako ng Nursing, kaya noong 
naging mag-on na kami, pinanindigan ko na lang; 
tinapos ko na ang Nursing kahit yucky ang makakita 
ng dugo! As in nag-work pa ako sa ospital na ‘yun 
para lang makasama siya sa trabaho.” Nagpahid siya 
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ng luha. “’Tapos, iyon pala… iyon pala, meron siyang 
ibang nurse na gusto! Ang masakit pa, best friend 
ko pa iyon! At ang mga naturingan ko pa namang 
mga kaibigan, hayun at matagal na palang alam ang 
mga nangyayari sa dalawang ‘yon. At nagdiriwang 
pa mandin ang mga bruha sa sinapit ko. It hurts, you 
know,” ngawa niyang hawak-hawak pa ang dibdib. 
“Buti na lang at may pagkatsismosa ka rin pala at 
narinig mo ang pinag-uusapan nilang tatlo nang ma-
confine sa ospital na iyon ang tatay mo.”

“Tumigil ka na nga diyan, January!” saway nito. 
“Nakakatawag-pansin ka na sa mga tao! Baka sabihin 
nila may naimpeksyon kang tattoo o kaya natetano 
ka sa body piercing mo dito. Malulugi pa ang negosyo 
ko dahil sa ‘yo!”

Inayos na niya ang sarili. “Nakakainis lang kasi, 
pakiramdam ko, tinraydor ako ng mga kaibigan ko.”

“They were not your friends kahit noon pa man, 
Jan. You see, they only hung around you dahil gusto 
nilang gumaya sa iyo. Gusto nilang gayahin ang mga 
pananamit mo, ang mga beauty secrets mo. In short, 
gusto lang nilang magmukhang maganda at feeling 
nila, gumaganda sila pag kasama nila ang prettiest 
and most sought-after girl ng campus.”

“But not my best friend Abby. We were always 
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close and loyal to each other.” Napabuntong-hininga 
si January. “May nagustuhan lang siguro si Craig kay 
Abby na wala sa akin.”

“Like what? Malayong maganda ka sa best friend 
mo.”

Inubos niya ang natitirang laman ng hawak na 
baso. “Maybe mas type niya ang morena.”

“Ang babaw niyan, ha? Baka naman…” Napangisi 
ito. “Baka may naibigay si Abby kay Craig na hindi 
mo naibigay?”

Napamulagat  ang dalaga.  Hindi  n iya 
naikukuwento kay Kendra ang sex life nila ni Craig. 
Well, their non-existent sex life.

“You know, hindi porque’t conservative tingnan 
at mas pino kumilos at magsalita si Abby sa iyo, 
hindi na niya kayang isuko ang Bataan kay Craig!” 
pang-iintriga pa nito. Pero hindi nga niya naisip ang 
kadahilanang iyon.

Maybe…

—————

“So much for my happy ending!” kanta ni January 
na sumasabay sa tinutugtog ng kanyang iPod habang 
inilalagay sa isang malaking kahon ang lahat ng mga 
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bigay ni Craig sa kanya. Cards, stuffed toys, t-shirts 
at pati na rin ang scrapbook na pinaghirapan niyang 
gawin.

Ngayon eksakto ang ika-fourtieth day magmula 
ng break-up nila. At babang-luksa na rin niya!

Hah! So, it was possible that he dumped her 
because she didn’t want to have sex with him? The 
nerve! Sa gusto kong makasal na virgin, ‘no! Dalagang 
Pilipina yata ‘to!

Whatever! Basta, hindi na siya dapat pang 
magluksa! Manigas kang Craig ka! Manigas kang 
Abby ka, at manigas kayong lahat, Danilyn, Sophie 
at Lynette!

Nagpatulong siya sa kanilang kasambahay na si 
Aning upang mailabas ang kahon sa harap ng gate 
kung saan dadamputin iyon ng mga basurero. Sa 
pagpihit niya ng hakbang upang bumalik sa loob   ng 
bahay ay nahuli ng mga mata niya ang kapitbahay 
nilang si Rika. Nakangiti ito nang nakakaloko habang 
nakamasid sa kanila ni Aning mula sa porch ng bahay 
nito. Inismiran niya ito.

 Ang hitad! Tuwang-tuwa talaga sa nangyari sa 
akin!

Hindi niya alam kung bakit, pero parang hindi 
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siya gusto ng kapitbahay niyang ito. Ayon kay 
Aning, insecure lang siguro si Rika dahil kahit kailan 
ay hinding-hindi siya talaga nito mahihigitan sa 
kagandahan.

Beauty. Iyon na lang ba ang tanging mayroon 
siya na wala sa mga taong ikinukumpara sa kanya?

Mas maganda nga siya kaysa sa Ate April niya. 
Mas matangkad siya, mas slim, maputi. Her sister was 
short, chubby at medyo morena. Kinky rin ang buhok 
nito kumpara sa naturally-black and straight niyang 
buhok. But she always believed her sister was smarter 
than her. Maybe because April was more studious 
and a bookworm. An introvert. Samantalang siya, 
hindi talaga gaanong nagsusunog ng kilay sa pag-
aaral. Lagi rin siya sa gimikan, pero pulos clean fun 
lang naman. At kahit paano, matataas din ang mga 
grades niya noon. She graduated with flying colors.

She was envious when her sister became a 
chemist and lived in the United States kasama ng 
kapwa chemist nitong asawa. Naiinggit siya dahil 
napakaalwan ng buhay ng mga ito roon, not to 
mention na tunay na nagmamahalan ang mga ito. 
Akala niya, matutulad din sila ni Craig sa mga ito. 
Hindi sana malayong mangyari dahil kapwa na sila 
registered nurse, pasado na rin sila sa NCLEX, may 
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chance na silang pumunta sa US together. Pero 
nagloko nga ang walanghiya!

“Buti pa si Ate!” palatak ni January noon sa mga 
magulang nang iisang linggo pa lang ang lumipas mula 
nang makipagkalas sa kanya si Craig.

“Di bale, anak, mas maganda ka naman sa ate 
mo. Makakahanap ka rin ng tamang lalaking para sa 
‘yo,” pang-aalo sa kanya ng ina.

Maganda. Iyon na lang ba ang role niya 
sa mundong ito? Ang maging maganda? Ang 
maging muse lagi sa school, prom queen, sagala sa 
Santacruzan? May utak naman siya, ah! In fact, nasa 
top thirty pa nga siya sa mga pumasang nurses sa 
board exam. Pero laging ang kagandahan na lamang 
niya ang napapansin ng lahat. 

—————

Isang araw na galing sa beauty salon si January 
ay dumaan siya sa malaking public hospital kung 
saan nagtatrabaho ang paternal cousin niyang si 
Lance. Wala roon ngayon ang pinsan niyang doktor, 
ayon sa nurse na naka-duty sa Information Desk. 
Kasalukuyan daw itong nasa isang liblib na baryo 
malayo sa Maynila.

Tinawagan niya ito sa cellphone. Makailang ulit 
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pa siyang sumubok bago nakapasok ang tawag niya. 
“My God, Lance! Saang lupalop ng daigdig ba ‘yang 
kinaroroonan mo? Kanina pa ako tumatawag sa ‘yo, 
ah!”

“Sorry! Mahina’ng signal dito,” sagot ng pinsan.

Matanda sa kanya ng anim na taon si Lance, 
ngunit hindi niya ito tinatawag na ‘Kuya’. Bata kasi 
itong tingnan, parang magkaedad lang sila. Guwapo 
ang pinsan niyang ito, pero binata pa at walang nobya. 
Sobra yata ang dedikasyon nito sa trabaho kaya wala 
na itong social life. “Ano na namang kabanalan ang 
ginagawa mo diyan, Dr. Manzano?”

“I’m on a medical mission. Ako ang nag-volunteer 
sa DOH para sa outreach program nila sa lugar na 
ito.”

“Mag-isa ka lang?”

“Yeah. Alam mo namang laging undermanned 
ang government natin sa mga serbisyong ganito. Baka 
naman gusto mo akong samahan dito? Tutal ay wala 
kang ginagawa diyan ngayon. Sabi ni Tito Juancho, 
nag-resign ka na raw sa St. Claire’s.”

“Ay! Ayoko nga! Kasing-laki kaya ng paniki ang 
mga mosquitoes diyan! At pitong bundok pa ang 
tatawirin bago makarating—”
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“Actually, isang bundok lang naman, apat na ilog 

at tatlong burol,” tumatawang exaggeration nito.

“Geez! May kuryente ba diyan?”

“Wala. Sa kotse nga ako nagtsa-charge ng 
cellphone.”

“My God, Cousin Lance! How can you even 
survive a day in that hell?”

Tumawa uli ito. “Well, I guess I just love my work. 
And besides, maganda ang lugar na ito, mababait 
ang mga tao. Not to mention lots of fresh fruits and 
vegetables. Sariwa pa ang hangin.”

Nang bigla na lang nawala sa linya ang kausap 
niya. Geez! Kailangan mo pa yatang umakyat sa tuktok 
ng puno ng niyog doon para makatawag ka nang 
maayos! Napanguso siya habang isinisilid sa pink 
holder ang kanyang latest model ng Nokia cellphone.

Tumuloy siya sa main branch ng mga carwash 
service na pag-aari ng kanyang mga magulang. State-
of-the-art ang mga carwash equipment nila, pulos 
automatic lahat. “Nice hair, hija!” tuwang-tuwang 
puna ng kanyang ina, si Mrs. Gilda Manzano, sa 
buhok niyang pinakulayan ng cherry red. Actually, 
hindi naman nagsusumigaw na cherry red. Dark pa 
rin iyong tingnan sa normal na ilaw pero pag sa high 
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lightings, tumitingkad ang pulang kulay niyon. “You 
like it, Mom?” tanong niya habang naglalakad sila 
papunta sa office.

“Well, yes! You’re so much prettier in it, my 
darling,” anito, sabay haplos sa buhok niya.

Napahikab siya. Somehow, hindi ganoon ang 
inaasahan niyang sasabihin ng kanyang ina. Well, 
Mom, how about telling me: You look feisty and fiery 
in your red hair!

 “My little angel!” palatak ng kanyang daddy, si 
Mr. Juancho Manzano, pagkakita nito sa kanya sa 
pagpasok nila ng ina sa office.

“Hindi na ako little, Dad. At lalong hindi anghel.” 
Humalik siya sa pisngi ng ama. Mabigat ang katawan 
na naupo siya sa isang armchair.

“What’s wrong, hija?” puna ng ginang.

“Nothing!” sagot niya. “Bored lang ako, I guess.”

 “Well, you can always have your vacation in 
Palawan, sa lola mo,” suhestyon ng ama.

“Hindi na muna, Dad. I feel like… I want to do 
something else.”

“Like what?”
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Wala siyang mahagilap na sagot. Ano ba ang 

gusto niyang gawin? Bakit nakadarama na siya ng 
pagkabagot ngayon? She was considered as bubbly 
and full of life. Pag dati nakadarama siya ng kaunting 
boredom, nagagamot iyon ng pagpunta sa spa, salon 
or sa mall. But now….

In denial ka pa!

Yeah. Hindi na lang simpleng boredom ang 
nadarama niya ngayon. Ganoon ba talaga kalalim 
ang sugat na iniwan sa kanya ni Craig?

“Hija, tell us what’s wrong,” nababahalang sabi 
ni Mr. Manzano.

Nag-inat siya. “Well, I want to be useful, Dad. 
Not just being a pretty girl,” nasabi niya.

Sabay na tumawa ang kanyang mga magulang.

“January, Darling, being pretty is useful!” palatak 
ng ina. “You see, you have impeccable taste in fashion 
and interior design. Kita mo naman ang ginawa mo 
sa office natin.”

She looked around. So, big deal na pala ang 
pagpili niya ng tamang kulay ng paint at mga muebles 
para sa opisina ng mga magulang. But she just 
followed her instincts. Simple. No sweat!
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“You should’ve considered Interior Design as a 

career, hija. Maraming impressed sa bahay natin dahil 
sa pagpili mo ng furniture at sa kulay ng pintura ng 
wall. At saka, hindi talaga bagay sa iyo ang maging 
nurse.” Tumawa pa ang ama. “Takot ka nga sa dugo 
at sa bangkay, eh!”

“Daddy, hindi na ngayon!” matigas niyang sabi. 
Kailan ba siya seseryosohin ng mga magulang?

“Dad, Mom, I’m twenty-four years old and I must 
do something useful rather than sitting around and 
being pretty and making everything else look pretty!”

Natigilan ang mag-asawa. Tumayo na siya at 
nagpaalam sa mga ito.
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Malayo pa si January sa San Marcelino—ang 
baranggay na kinaroroonan ni Lance—ay parang 
gusto na niyang umurong. Pulos burol at ilog ang 
nakikita niya sa daan ng bayan ng Esperanza, 
kakaunti ang nadadaanang mga bahay at malalayo 
ang agwat sa isa’t isa ng mga ito. No. ‘Andito na ito, 
kailangan ko nang panindigan!

Nakakahiya. Baka pagtawanan siya ng parents 
niya at ni Kendra. Tigas pa naman siya sa kakukulit sa 
kanyang mga magulang upang payagan lamang siya.

Hapon na nang sapitin nila ng driver niya 
ang San Marcelino. Sa bintana ng isang maliit na 
barangay hall ay natanaw niya si Lance, nagsisinop 
ng mga gamit, kasama ang dalawang middle-aged 
na mga babae.

Nakangiting kumaway ito sa kanya.

Lumapit siya rito pagkababa ng kotse. Masakit 
ang buo niyang katawan sa haba ng biyahe. At ang 
daan patungo sa San Marcelino ay talaga namang 
mabato at lubak-lubak. At kailangan pang tawirin 
mismo ang mga ilog dahil walang tulay para sa mga 
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sasakyan!

“So, dito pala naka-exile ang mahal kong pinsan!” 
pabirong bati niya sa doktor.

Ipinakilala siya nito sa dalawang babae. Ang isa 
sa mga ito ay si Aling Amelita, Barangay Nutrition 
Scholar at Barangay Service Point Officer at asawa 
ng Punong Barangay na si Eduardo Palaganas o Kap 
Edu. Barangay Health Worker naman ang isa pang 
ginang, si Aling Ising.

Tumutuloy si Lance sa katamtamang laki na 
bahay ni Kap Edu. Isang kapitbahay na biyuda ang 
tagalaba ng mga damit nito.

Matapos makakain ng hapunan ay kinausap 
siya ng pinsan sa kuwartong tutuluyan niya. Dating 
kuwarto raw iyon ng anak na babae ni Kap Edu na 
ngayon ay may-asawa na’t naninirahan sa ibang 
bayan.

“Now, Jan, what is this crap?” nakahalukipkip 
nitong sita.

Umupo siya sa kama. Yikes! Ang tigas! Napalakas 
pa naman ang bagsak ng puwit niya. Dapat pala ay 
nagdala siya inflatable mattress!

“What do you mean?” balik-tanong niya. “I 
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thought you need company here? Nag-usap na tayo 
sa phone, ah.” Ayaw pa rin talagang maniwala ni 
Lance sa kanya na nagpunta siya sa San Marcelino 
upang tulungan ito sa medical mission.

“Alam kong hindi ang medical mission ang 
ipinunta mo dito, January.”

“Okay, fine! Gusto ko lang lumayas sa siyudad, 
okay? I want a new environment! And I also want to 
do something good to my fellowmen.”

Tumawa ito. “Well, this is not your kind of 
environment, January Manzano! And believe me, 
this is not also your kind of charity work.”

“Nakakainis na talaga kayo nina Mommy at 
Daddy! Kung magsalita kayo, parang wala na 
akong silbi sa earth kundi ang maging maganda!” 
pagmamaktol niya.

Umupo ang pinsan sa tabi niya. “Okay. I’m 
sorry,” banayad nitong sabi. “Sige, dumito ka muna 
hanggang gusto mo. Medyo magtatagal pa ako dito 
dahil hihintayin ko na rin ang summer vacation kung 
kailan maraming mga batang lalaki ang magpapa-
circumcise. Basta huwag kang pasaway, ha?”

“Dr. Lance Manzano, hindi na po ako bata!”
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“I know, but you always have your adventurous 

streak! Remember, you’re in an unfamiliar territory 
now. Hindi na ito Manila,” paalala ni Lance.

 “Opo. Magpapakabait na po!” pa-OA niyang sabi.

Kinabukasan ay binigyan ng pera ni January 
ang driver na naghatid sa kanya bago ito bumiyahe 
pabalik ng Maynila. Driver cum messenger ito sa 
carwash business ng parents niya. Tatawagan na lang 
niya ito kung kailan siya pasusundo.

Yeah, maybe within forty-eight hours! 

—————

Araw ng Sabado kinabukasan. Sarado ang 
barangay hall sa weekend para sa gamutan pero 
kung may mga emergency cases, sa bahay ni Kap 
Edu dumudulog ang mga tao, kagaya na lang ng 
isang batang ito na aksidenteng nataga ang kamay. 
Walang abog na tinulungan ni January ang pinsan 
sa paggamot sa sugat ng paslit. Binigyan pa niya ito 
ng Toblerone upang tumigil sa pag-iyak.

Bago mananghalian ay ipinasyal siya ni Aling 
Amelita sa paligid ng baryo. May kalalakihang 
malalagkit ang titig sa kanya. Pero hanggang tingin 
at ngiti lang ang mga ito, nahihiya pa nga ang 
karamihan.
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Sa paliwanag ng ginang ay naging malinaw sa 

dalaga ang tunay na kalagayan ng San Marcelino. Isa 
ito sa mga pinakaliblib na mga barangay sa bayan 
ng Esperanza. Mahirap ang daan patungo rito at 
malayo sa mismong kabayanan. Ang kalusugan ang 
pangunahing problema ng mga tao dahil walang 
ospital mismo sa bayan kundi isang maliit na rural 
health office lamang, madalas pang wala roon ang 
municipal health officer. In short, walang access sa 
maayos na health services ang mga tao sa barangay. 
At hindi lang pala mga taga-San Marcelino ang 
nakikinabang sa medical mission ngayon ni Dr. 
Manzano kundi pati na ang anim pang mga kalapit 
na liblib na baryo.

Sa kanilang pag-uwi ay nadaanan nila ang 
isang bahay na yari sa kawayan at may malawak na 
bakuran. May lalaking nagsisibak ng kahoy roon.

“Iyan si Mon,” ani Aling Amelita na ininguso ang 
lalaking nagsisibak ng kahoy na hindi man lang nag-
aangat ng tingin. Nakasuot ito ng pantalong maong 
na kupas at tastas ang isang tuhod. Wala itong suot 
na pang-itaas.

Napatango lang si January at kaagad binawi ang 
tingin mula rito. Pero bigla rin niyang ibinalik ang 
tingin dito nang dumerecho ito ng tayo at nagpunas 
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ng pawis.

The man was tall and lean. Hindi gaanong dark 
ang pagkaka-brown ng balat nito at flat ang tiyan. 
He had a wonderful physique.

Yummy. Ganoon ang gagamiting adjective na 
pang-describe sa katawan ng lalaki kung makikita 
lang ito ng dating kikay friends niya. Alam na alam 
niya yata ang likaw ng mga bituka ng mga iyon!

Inayos niya ang shades. Excuse me, pero hindi 
siya yummy para sa akin! Hitsura niya lang! He looks 
so eoowy! Parang hindi naliligo at ilang buwan na 
yatang hindi nagpapagupit. Mapurol din yata ang 
gamit niyang pang-ahit. Mukha siyang tulisan!

At bulag pa yata at parang hindi sila nakitang 
dumaan sa harapan nito!

“Dayo lang siya dito, nakatira diyan sa kamag-
anak niyang si Mang Pablo. Maigi naman at may kasa-
kasama na sa bukid ang biyudo,” ani Aling Amelita.

May masasalubong silang isang binatilyo. Sa 
tingin niya ay thirteen o fourteen ang edad nito. 
Tumigil ito sa kanilang harapan. “Hello! Good 
morning po!” nakangiting bati nito sa kanila.

Ngumiti rin si January. “Good morning din. Ako 
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si  January.” Iniabot niya ang kamay sa binatilyo.

Nakipagkamay ito. “My name’s Resty.  Glad to 
meet you, Miss January!”

Impressed siya sa bata. Wasto ang intonation ng 
English nito.

“Same here, Resty. You can call me ‘Ate Jan’ if you 
want. Makakasama ako ni Dr. Manzano dito sa inyo.”

“So, you’re a nurse?”

“Right.”

“Wow! Sige, kita-kits na lang, Ate Jan! Sige po, 
Aling Amelita!” paalam nito. Pumasok ito sa bakuran 
ng lalaking nagsisibak ng kahoy.

“Matalinong bata ‘yan,” anang matanda. 
“Masipag mag-aral. Malayo ang nilalakad niya para 
lamang makapasok sa high school sa ibang baryo.”

Sinundan niya ng tingin si Resty at muling 
napako ang kanyang mga mata sa lalaking ‘Mon’ daw 
ang pangalan.

Huling-huli niya ang mga mata nitong nakatutok 
sa kanya. Halos sabay pa silang dagling nag-iwas 
ng paningin, wari’y nagkahiyaan. Iniyuko niya ang 
ulo bago nila ipinagpatuloy ni Aling Amelita ang 
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paglalakad.

And, wait… hiya? Kailan pa siya natutong 
mahiya? Lalo pa’t sa isang guy? Ang mga lalaki ang 
nahihiya kadalasan sa kanya!

—————

Kinabukasan ay nagpunta ng bayan si Lance 
kasama si Kap Edu at ang misis nito. Nagpaiwan si 
January. Ayaw na niya munang ma-experience ang 
road trip sa bayan ng Esperanza.

Naglakad-lakad siya sa labas ng bakuran, hoping 
to see Resty around para may makasama siyang 
gumala. Sinabi sa kanya ni Lance na may ilog sa 
baryo na puwedeng paglanguyan. Mainit na ang 
panahon, gusto niyang mag-swimming. Dala-dala pa 
nga niya sa kanyang bagahe ang isa niyang bathing 
suit. Sa paglalakad ay may nakita siyang batis sa 
tabi ng daan. Mukhang mababaw lang pero puwede 
nang pagtampisawan. Pagkaalis ng suot na tsinelas 
ay umupo siya sa isang flat na bato sa gilid ng batis, 
inililis ang suot na skirt at inilublob ang mga paa sa 
tubig. Matagal-tagal din siya sa ganoong puwesto 
nang mangalay siya. Mabagal na inalis ni January 
ang mga binti mula sa tubig at sa pagtataka niya ay 
may maiitim na bagay na nakadikit sa magkabilang 
binti niya. Sa tingin niya ay dumi o putik or maybe 
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dried leaves. Tumayo siya at ipinadyak ang mga paa, 
ngunit hindi naalis ang mga iyon. Nang hawakan niya 
ang isa niyon ay napatda siya. 

Oh, my God! B-buhay sila! “Leeches,” naiusal 
niya. Gumapang ang kilabot sa katawan niya. 
Pinilit niyang isa-isang tanggalin ang mga linta, 
ngunit madulas ang mga iyon at tila matindi ang 
pagkakadikit sa balat niya. “Get off me!” tili niya, 
unti-unting kinakain ng takot ang kanyang wisyo. 
Ngayon lang siya naka-encounter ng mga linta! “Get 
off me, you little bastards!”

May sumaklolo kaagad sa kanya—isang 
matangkad na lalaki. “Huwag kang matakot. Umupo 
ka lang muna dito at hintayin mo ako. Kukuha 
lang ako ng asin sa pinakamalapit na bahay,” anito. 
His voice sounded firm but with a hint of soothing 
kindness.

“O-okay,” nakuha niyang isagot. Saka niya 
natantong si ‘Tulisan’ pala na nagngangalang ‘Mon’ 
ang taong iyon.

Hindi nagtagal at bumalik din ito, may dalang 
supot ng asin. Isa-isang nahulog ang mga linta mula 
sa mga binti niya pagkabudbod ng asin sa mga ito. 
“Uli-uli, magtanong-tanong ka muna sa mga tagarito 
bago ka lumusong sa anumang uri ng anyong-tubig 
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dito.”

Geez! Batis lang itong napuntahan niya. Inisip 
niya kung ano ang mayroon sa mismong ilog dito. 
Baka may buwaya na doon!

“Pasensya na sa abala,” nahihiya niyang sabi. “At 
maraming salamat sa pagsaklolo mo sa akin.”

“Ayos lang.” Inalalayan siya nitong tumayo. 
“Pauwi na ako, sumabay ka na sa akin.”

“O-okay.”

Wala silang imikan sa daan. Ang lalaki ang 
bumasag sa katahimikan. “Hugasan mong mabuti at 
lagyan mo ng antiseptic ang mga bite marks—”

“Alam ko.”

“Nurse ka nga pala sabi ni Resty,” parang 
napahiyang sabi nito.

“I… I’m sorry, I didn’t mean to be rude.” Ngumiti 
siya. “January ang pangalan ko. At ikaw si Mon, di 
ba?”

“Oo.”

Ngumiti siya at nagpasalamat kay Mon nang 
makarating sila sa bahay ni Kap Edu. Ngumiti rin ito 
pabalik sa kanya. She then noticed those perfect set 
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of clean white teeth.

Ay, nagtu-toothbrush din naman pala!

At mayroon din palang itinatagong charm ang 
tulisang ito. Maganda ang mga mata ng lalaki, they 
were bright and ardent like the summer sun. At 
nakatutupok tumingin!

“Sige, January,” paalam nito at tumalikod na.
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Halos hindi namalayan ni January ang paglipas ng 
mga araw. Nakaisang linggo na pala siya sa San 
Marcelino. Unti-unti na siyang nasasanay sa matigas 
na higaan sa walang air-con na kuwarto. Enjoy na 
rin siyang mag-igib ng tubig para ipanligo sa banyo. 
At hindi na rin niya masyadong hinahanap-hanap 
ang Starbucks o nami-miss ang cable TV o wireless 
internet.

Isang araw ng Sabado ay nag-picnic sila sa ilog. 
Inabutan nila roon si Resty kasama si Mon at Mang 
Pablo. Namimingwit ang mga ito.

Kumaway ang binatilyo sa kanya. Nakangiting 
gumanti siya ng kaway rito. Nakangiti ring tumingin 
sa kanya si Mon. Mabilis na pinasadahan nito ng 
tingin ang kabuuan niya. He seemed so pleased sa 
nasisilayan nito.

She was wearing a black one-piece bathing 
suit na exposed ang likod. At para hindi gaanong 
revealing, nagsuot siya ng maiksing shorts.

“Sige, Jan, maligo ka na roon. Kami na’ng 
bahala dito,” sabi sa kanya ni Aling Amelita habang 
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inihahanda ang mga baong pagkain. Mabilis siyang 
lumapit sa tubig. “Siguro naman, wala nang mga linta 
dito,” saad niya kay Mon na nasa malapit.

“Wala,” nakangiting tugon nito.

Mataman siyang tumingin sa mukha ng lalaki. 
Sa kabila ng bigote at balbas ay tila napakaaliwalas 
ng mukha nito sa pagkakangiti. Must be his bright 
brown eyes. “Eh, buwaya?”

Tumawa ito. Kumikislap sa tuwa ang mga mata 
ng lalaki habang nakatingin din sa kanya. Tinging 
tila amused na amused.

Pakiramdam ng dalaga ay nagba-blush ang 
kanyang magkabilang pisngi. Ipinaling niya ang 
mukha palayo.

Gosh! Guwapo rin  pala ang tulisan! sa loob-loob 
niya, tila kinikilig.

Tumuntong siya sa isang malaking bato at nag-
dive sa tubig. Ilang minuto rin siyang naglalangoy bago 
magpasyang umahon. Lumapit siya sa kinaroroonan 
ng tatlong lalaking namimingwit.

“Gusto mong subukan?” tanong ni Mon sa kanya, 
ininguso ang hawak na pamingwit.

Na-excite siya. “Sure!”
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Ibinigay nito ang pamingwit sa kanya at tinuruan 

siya nito ng tamang pamamaraan sa paggamit niyon.

“Kuya Mon, tawag tayo ni Kap Edu!” pakli ni 
Resty makaraan ang ilang saglit. “Niyayaya tayong 
kumain, o!”

“Hindi pa ako gutom,” anang lalaki.

“Nahihiya ka lang, eh!” Hinila ng binatilyo si 
January. “’Lika na, Ate!”

“Busog pa ako sa kinain kong breakfast,” sabi 
niya.

Pilyo naman ang ngiti ni Mang Pablo. “’Lika na, 
Restituto, huwag kang istorbo sa kanila,” yaya nito 
sa binatilyo. Ipinatong nito ang pamingwit sa ibabaw 
ng isang malaking bato.

Ibinigay ni Resty ang hawak na pamingwit kay 
Mon. “Sige, kailangan n’yo nga naman ng privacy!” 
Kumindat ito sa kanila saka tumakbo palapit sa mga 
nagkakainan.

Naiwan sila ni Mon, magkatabing nakatayo sa 
gilid ng ilog habang hawak ang mga pamingwit. 
Nang mangalay sa pagtayo si January ay umupo siya 
sa isang bato.

“Gaano ka na katagal dito?” tanong niya, hoping 
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to start a friendly conversation upang maibsan 
ang nadaramang pagkabagot sa paghihintay ng 
mahuhuling isda.

“Two months,” matipid na sagot nito.

“What brought you here?”

“Tumakas ako sa bilangguan.”

Kunot-noong tumingala siya sa mukha ng kausap. 
Mukha yatang seryoso ito!

Pagkuwan ay ngumiti ang binata. “Mukhang 
enjoy ka yata sa pagbu-volunteer mo dito. Hindi mo 
ba nami-miss ang buhay sa siyudad?”

“Hindi masyado,” matapat niyang tugon. 
“Masaya kasi dito. Simple ang buhay. Mababait ang 
mga tao.” Gaya mo!

“Wala ka bang naiwang boyfriend sa Maynila?”

“Wala.” Nagkibit-balikat si January, ibinalik niya 
ang tingin sa tubig. “Wala na,” mahinang nasambit 
niya.

“Sumakabilang-buhay na?”

Humagikgik siya. “Hindi, ‘no!”

“Ah, wala na kayo?” Tumango siya. “Puwedeng 
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malaman kung bakit?”

“He dumped me.”

Saglit itong natigilan. “Bakit?” pagkuwan ay 
usisa nito.

“Hindi na niya ako love. Ipinalit niya sa akin ang 
kaibigan ko. Pinagsabay pa kami,” parang batang 
sumbong niya.

“Sorry.”

“Isn’t he stupid to hurt me like that? Dumping 
me after two years?” maktol niya.

“Gusto mo ng honest opinion?” paniniguro ni 
Mon.

“Oo naman.”

“Naging fair lang sa ‘yo ang dating nobyo mo.”

Muli siyang tumingala rito. “What? Sinasabi mo 
bang I deserved to be dumped at ipagpalit sa best 
friend ko?” bulalas niya.

“Huwag kang magalit. Ang ibig kong sabihin, 
tama lang na nagpakatotoo ang ex-boyfriend mo kesa 
patuloy ka pa niyang lokohin. Masakit, oo. Pero sabi 
nga nila, masakit man ang katotohanan, palalayain 
ka naman nito.”
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She was silent for a moment. “You have a point,” 

pagkuwan ay mahinang sabi niya. “Teka nga muna! 
Nakakarami ka na, ah! Ako naman ang magtatanong 
sa ‘yo.”

“Sige,” nakangiting sang-ayon nito.

Nag-isip siya ng maitatanong. “How old are 
you?”

“Twenty-six.”

“May girlfriend ka na ba?”

“Wala.”

“Wife?”

“Wala rin.”

“I bet palayaw mo lang ang ‘Mon’,” patuloy niya. 
“Ano’ng real name mo?”

“Harmon.”

Harmon? She was expecting Ramon o Felimon!

Mayamaya ay tumatakbong palapit sa kanila si 
Resty. “Ate Jan, may tawag ka!” sigaw nito habang 
iwinawagayway ang hawak nitong cellphone na 
iniwan niya kanina sa pinsan. Kinuha niya iyon at 
ibinigay sa binatilyo ang hawak na pamingwit. Si 
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Kendra ang tumatawag.

Choppy ang linya kaya lumipat siya ng puwesto. 
Tumuntong siya sa naglalakihang mga bato, ngunit 
hindi pa rin sila magkarinigan ng kausap. In 
desperation ay umakyat siya sa isang kalapit na puno. 
“Jan!” narinig niyang sigaw ni Lance. “Bumaba ka nga 
diyan!” Hindi niya ito pinansin. Umakyat pa siya lalo. 
Maingat siyang tumuntong sa isang sanga at kumapit 
sa isa pa. Hindi naman siya nabigo. Nakakuha siya 
ng malinaw na signal sa itaas ng puno.

Medyo nagulat siya sa ibinalita sa kanya ni 
Kendra sa telepono. “Kelan?” tanong niya.

“Next month na.”

Nang biglang umihip ang malakas na hangin. 
Gumiwang ang puno at nadulas ang isang paa niya 
mula sa kinatutuntungang sanga. Nabitawan niya ang 
cellphone. Napatili siya. Tuluyan na siyang nawalan 
ng panimbang, ngunit mabuti na lamang at mahigpit 
ang hawak niya sa kinakapitang sanga. Dahil sa 
bigat niya ay lumaylay ang sanga at bumitin siya sa 
ere. Hindi kinayang abutin ng mga paa ang dating 
sangang tinuntungan niya.

“Ate Jan!” sigaw ni Resty, patakbo sa puno at 
nakasunod kay Harmon.
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 Ang sangang kinakapitan na lamang ng dalaga 

ang pumipigil sa kanya mula sa tuluyang pagkahulog. 
At nangangalay na ang mga kamay niya.

Lord, please don’t let me fall! Gusto ko pang 
magkaasawa! Parang awa N’yo na po! Ayokong 
mamatay na virgin!

“Hold on, Jan!” sigaw ni Lance.

Bago pa nakalapit ang pinsan sa puno ay bumigay 
na ang sanga. Nabali iyon. Saglit na dumilim sa kanya 
ang paligid at pagkatapos, naramdaman na lang 
niyang may matitigas na bisig na sumalo sa kanya.

Nagdilat siya ng mga mata. “H-Harmon…” Para 
siyang newly-wed bride na pangko-pangko ng groom. 
Mahigpit ang hawak ng lalaki sa kanya. Parang bale-
wala rito ang bigat ng kanyang katawan. “Ayos ka 
lang ba?” tanong nito, bakas ang pag-aalala sa mga 
mata.

Pinakiramdaman niya ang sarili. “I… I think so.” 
Bagaman walang masakit sa kanya ay ayaw niyang 
tuminag sa kanyang posisyon. January wouldn’t want 
him to let her go. She could feel his body so close 
to her and she was enjoying the hell of it. His body 
was lean and hard and he smelled so darn good. He 
smelled like the outdoors—the fresh and clean San 
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Marcelino air. Then suddenly, she felt a strange heat 
that started to captivate her senses. “Iyan na nga 
ba’ng sinasabi ko!” galit ngunit nag-aalalang sabi ni 
Lance sa kanya.

Ibinaba na siya ni Harmon.

“Are you hurt?” tanong pa ng pinsan, hinawakan 
siya sa magkabilang braso.

“Nope!” masiglang sagot ni January just to 
save her face. Nakakahiya yata ang nangyari! Aba’y 
marami siyang tataluning stuntwoman, ah!

Kinalabit siya ni Resty. “Ate Jan, ang cellphone 
mo!” Halos ngumawa siya nang makita ang sinapit 
ng mamahaling cellphone niya.

—————

Kinabukasan ay nagprisinta sina Harmon at Resty 
na samahan si January sa downtown ng Esperanza 
upang ipa-repair ang kanyang cellphone.

“Marunong ka palang mag-drive,” aniya sa lalaki 
habang binabagtas nila ang kasumpa-sumpang daan 
paalis ng baryo. Sakay sila ng Ford Escape na pag-aari 
ni Lance.

“Dati akong driver ng punerarya.”
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Geez! Hindi niya talaga alam kung kailan 

nagsasabi ng totoo ang tulisang ito!

Habang hinihintay nilang matapos ang pagre-
repair ng cellphone ay nag-grocery muna ang dalaga. 
Nang magtanghali ay tumuloy sila sa isang maliit na 
restaurant.

“Ate Jan, ano ba ang ideal man mo?” tanong ni 
Resty sa gitna ng pagkain.

Alanganin siyang sumagot. Si Craig lang kasi ang 
tanging lalaking naging ideal para sa kanya. “Tall, 
dark and handsome ba?” pangungulit nito.

“Hindi naman kailangang maging ganoon,” sabi 
niya.  Well, hindi na ngayon!

“Okay lang ba sa ‘yo ang rugged look?”

Nahuli niyang matalim ang tingin ni Harmon sa 
binatilyo.

Geez! Inirereto pa yata ito ni Resty sa kanya!

“Okay lang sa akin kahit ano’ng hitsura niya.” 
Yeah. Gone were the days na lokong-loko siya sa 
kaguwapuhan ng isang lalaki. At the end of the day, 
napatunayan niyang love is all that matters pa rin. 
Now, she wanted a man who would love her no 
matter what. A man who would fight for her. And 
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keep her forever.

Nang may matanaw si Resty sa labas ng restaurant. 
“Si Aling Asyang iyon, ah,” anito, nakatanaw sa isang 
ginang na kabababa lang ng jeep sa paradahan ng 
tricycle.

“Umiiyak yata,” puna ni Harmon.

Mabilis na lumabas ng restaurant ang binatilyo.

Nagkatinginan sina Harmon at January. Mabilis 
niyang binayaran ni January sa counter ang mga 
kinain nila at sinundan nila si Resty.

“Ay, Resty!” umiiyak na sabi ng ginang pagkalapit 
ng binatilyo rito. “Ang kaibigan mong si Lito, isinugod 
daw sa ospital sa kabilang bayan! Nasagasaan daw 
dito kanina!”

Mabilis nilang isinakay si Aling Asyang sa SUV. 
Pahangos na nagtungo silang lahat sa emergency 
room ng isang maliit na private hospital.

Duguang nakaratay lang sa kama si Lito, ni 
walang nag-aasikaso rito. Patakbong niyakap ito ni 
Aling Asyang.

“Kayo ba ang kamag-anak?” tanong sa ginang 
ng isang nurse sa isang counter doon.
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“Anak ko siya! Bakit hindi n’yo siya ginagamot?”

Mabilis na hinawakan ni January ang pulso ng 
binatilyo. Tiningnan din niya ang tinamong pinsala 
ng katawan nito.

Nagpipigil namang maiyak si Resty sa matinding 
takot at pag-aalala para sa kaibigan.

“May PhilHealth ba kayo?” tanong uli ng nurse 
kay Aling Asyang.

“Wala!” tangis nito.

“Pakipirmahan lang ang mga papeles na ito—”

“Excuse me!” malakas na sabi ni Harmon dito, 
sabay lapit sa counter. “I think you really have to 
attend to the patient now.”

“Hospital rules lang, mister!” mataray na tugon 
ng nurse, pinamaywangan pa ang lalaki.

Tumaas ang boses nito. “To hell with your rules! 
Nasaan ba’ng mga doctors dito?” 

“May pera ba kayo?” asik pa ng babae.

“Pera ba?” Mabilis na dinukot ni Harmon ang 
wallet at naglabas ng ilang one thousand bills. 
Ibinagsak nito ang mga iyon sa counter. “Here’s 
your money! Now, call the damn doctors and start 
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working!”

Madilim ang mukhang nag-page ang nurse.

Inilapit ni Harmon ang mukha rito nang matapos 
sa pag-page. “Listen here, lady. You better do your 
job well or I swear, I’m going to do everything in my 
power to make you go down with this whole f*cking 
hospital!” 

—————

“Hanep! Napapa-English ka pala pag galit, Kuya 
Harmon!” ani Resty nang pauwi na silang tatlo. 
“Astig!”

Ayos na ang lagay ni Lito sa ospital, wala itong 
tinamong malubhang pinsala kundi hematoma 
lamang sa iba’t ibang parte ng katawan. “Alam mo, 
Restituto, kung minsan kasi, may mga sitwasyong 
kailangang daanin natin sa sindakan,” ani Harmon, 
sa kalsada lang ang tingin.

“At ang dami mong datung, ha?” sabi uli nito. 
Kitang-kita kasi nito ang perang iniwan ng binata kay 
Aling Asyang. Sinabihan pa ang ginang na lumapit 
lang dito pag kukulangin iyon.

Ngumiti lang ito. Mula sa pagte-text kay Kendra 
sa cellphone niya ay panay ang palihim na sulyap ni 
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January sa lalaki.

Naiintriga na siya sa tunay na pagkatao ni 
Harmon.
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Isang gabi ay hindi inaasahan ni January ang tumawag 
sa kanya. “Hi, Abby,” bati niya rito sa mababang tinig.

Parang alam na niya ang sasabihin nito. At hindi 
nga siya nagkamali.

Abby was inviting her to attend her wedding.

“You’re my best friend, January. I want you to be 
there. A-at least be my guest.”

“Titingnan ko, Abby.”

Mayamaya ay narinig niyang umiiyak ang kausap. 
“I’m sorry, January. Hindi ko naman sinasadya na 
masaktan ka.” Ngayon lang ito naglakas-loob na 
humingi ng apology sa kanya. Nag-iiwasan kasi sila 
noon.

“I-it’s okay, Abby,” nakuha niyang sabihin. Ayaw 
man niyang aminin, nami-miss na rin niya ang best 
friend. Masakit isipin na dahil pa sa isang lalaki kung 
bakit nagkaroon ng lamat ang magandang samahan 
nila.

“Alam kong maaga pa para humingi ako ng 
forgiveness, but I hope one day mapatawad mo rin 
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ako.”

Bago pa siya nakasagot ay nawalan na ng signal 
ang cellphone niya. Lumabas siya ng bahay at naupo 
sa isang bangkong yari sa kawayan sa silong ng puno 
ng ilang-ilang. Nakasagap uli ng signal ang cellphone.

Ngunit hindi na muling tumawag pa si Abby. 
Nadiyahe naman siyang tawagan ito. Tinawagan na 
lang niya si Kendra at ibinalita ang namagitang phone 
call sa kanila ni Abby.

“Ewan ko ba, Ken. Parang lumambot na yata ang 
puso ko sa kanya. Hindi ko na magawang magalit.”

“It’s because naka-move on ka na!” tuwang-
tuwang sabi nito.

“Yeah, I guess so.”

“Okay pala’ng magpa-exile diyan, ah! May 
therapeutic effect!” hirit ng kaibigan.

“Sa palagay mo, dapat ba akong um-attend sa 
kasal nila?”

 “Bakit naman hindi?” balik ni Kendra.

“Hindi ba nakakailang iyon?”

“Well, that’s just normal. Hindi mo talaga 
maiaalis iyon. But, hey! Attending the wedding will 
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prove to everybody na naka-move on ka na talaga.”

“Ayoko namang magpuntang mag-isa, Ken.”

“Magsama ka ng date mo. Problema ba ‘yon?”

“Wedding date, ganoon?”

“Yeah! Just like in the movie!”

Napangiwi siya. “Yikes! Uupa ako ng escort 
service? No way!”

Nang matapos ang pag-uusap nila ng kaibigan 
ay may isang aninong lumapit sa kanya.

“Magandang gabi, January,” bati ni Harmon.

“Magandang gabi rin,” ganting bati niya habang 
nakangiti. Lalo yata itong gumuwapo sa liwanag ng 
buwan. “Upo ka.”

Umupo ito sa tabi niya. She smelled a clean crisp 
manly cologne—parang amoy mamahalin.

“Uhm… naligaw ka yata?” biro niya.

“Nagpapahangin lang.” Tumingin ito sa bilog na 
buwan.

“Harmon, I’m really impressed sa ginawa mo sa 
hospital last Sunday.”
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“Thank you. Pero tumulong lang naman ako.”

“I mean, the way you talked to the nurse. You 
scared her big time!” Tumawa si January. 

“I didn’t just scare her. Idedemanda ko talaga 
ang ospital na ‘yun pag nagkataon. The problem with 
our society is that marami tayong pinapalampas na 
maling serbisyo. Namimihasa tuloy sila at ang nagsa-
suffer ay ang mga karaniwang tao,” paliwanag nito. 
“Sometimes, we really must take a stand.”

Wow! “You’re right,” pagsang-ayon niya. 
Katahimikan.

Nilaro-laro niya ang hawak na cellphone. 
Pinapaikot niya ito sa palad habang palihim na 
sinasamyo ang bango ng cologne ng katabi.

“Gumagana na talaga ang cellphone mo, ha?” 

“Yup! I just called my friend Kendra in Manila.” 
Natahimik na naman siya, pagkuwan ay nagsalita 
siya. “Harmon… he’s getting married.”

“Your ex-boyfriend?”

Tumango siya. “Yes. With my best friend.”

Lumapit ng upo ang lalaki. Halos magdikit ang 
mga balikat nila.
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“Itinawag sa akin ni Kendra noong nasa ilog 

tayo.” Ang mga former kikay friends daw niya ang 
nagparating ng balita kay Kendra. Talagang dumayo 
ang mga ito sa Phoenix. As if they were expecting na 
magiging suicidal siya kapag ipinaabot na sa kanya 
ng babae ang big news. 

“Kaya ka ba nagpahulog sa puno?”

Siniko niya ang katabi. “Hindi, ‘no! Aksidente 
kaya iyon!”

Dumantay ang kamay nito sa balikat niya. “Pero 
okay ka lang ba?”

Napatawa si January. Hindi sympathy ang habol 
niya kaya nasabi niya ang mga ito kay Harmon. She 
just wanted him to know. Komportable siyang kausap 
ang lalaki. Parang masasabi niya ang kahit ano. “I’m 
doing okay, you jerk!”

“Ibig sabihin ba niyan ay hindi mo na siya 
mahal?”

Umiling siya. “Hindi na. That’s why a-attend ako 
ng wedding nila. Inimbitahan nga ako ng bride-to-
be.”

Bigla itong tumingin sa kanya. “Teka nga sandali, 
January.”
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Napatingin siya rito. “Bakit?”

“Bakit ba parang inaamoy-amoy mo ako? Kanina 
pa!”

Napatawa siya. “Ang bango kasi ng cologne mo, 
eh. Anong brand ba iyan?”

“Ah, ito ba? Nakalimutan ko kung ano’ng brand. 
Pero imitation lang ito, mumurahin.”

Hindi na siya nakatiis. “Harmon, taga-saan ka 
ba talaga?”

Ilang saglit bago ito sumagot, “Laguna.”

“Paano ka napadpad dito?”

“Mahaba at komplikadong kuwento. Mabo-bore 
ka lang.”

Ramdam niyang ayaw talagang mag-open sa 
kanya ng lalaki. “O-okay.” Nahiya na siyang kulitin 
pa ito.

Tumayo na ito. “I have to go, January. Matulog 
ka na rin. Good night,” anito pagtalikod.

“’Night!”

Nakakailang hakbang na palayo si Harmon 
nang muling humarap sa kanya. “Alam mo, may 
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nagpapakitang tikbalang dito pag kabilugan ng 
buwan.”

Napatayo siya bigla. “H-huwag ka namang 
manakot!”

Tumawa ito. “Pumasok ka na sa loob at malamok 
diyan,” anito at ipinagpatuloy ang paglalakad.

Uy, concerned! Lihim siyang kinilig.

—————

Tanaw ni January si Harmon sa di-kalayuan 
habang nagsasalita siya sa harapan ng maraming 
kababaihan sa plaza ng Barangay San Marcelino. 
Nagko-conduct siya ng seminar sa mga ito tungkol 
sa family planning, hygiene and personality 
development. Tatlong araw ang seminar at ngayon 
ang last day. May mga tao na galing sa mga karatig-
baranggay na dumalo rin doon. Siya ang may idea na 
gawin ang seminar na ikinatuwa naman ng kanyang 
pinsan at ni Kap Edu.

Natutuwa siyang makita na matamang nakikinig 
ang audience niya. Hayag ang interes ng mga 
ito sa mga sinasabi niya. Ngayon lang yata may 
nagpahalaga sa kanyang mga opinyon. Natutuwa siya 
kapag nagpapasalamat sa kanya ang mga pasyente 
nila ni Lance. Kung minsan, binibigyan pa sila ng mga 
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sariwang prutas, gulay, isda, manok, kakanin at gatas 
ng kalabaw bilang pasasalamat. Nagkakaroon na si 
January ng satisfaction sa napili niyang propesyon. 
But she wanted to do more. Maybe she can take up 
Medicine and be a doctor like her cousin. Kailangan 
lang niyang magpursigi sa pag-aaral.

Natanaw niyang nag-thumbs up si Harmon sa 
kanya na ginantihan niya naman ng isang ngiti. 
Nagiging close na talaga sila ng lalaki. Madalas na 
silang magkasama, nagkukuwentuhan, namamasyal 
sa bayan. Palubog na ang araw nang matapos 
ang seminar. Binati siya ng lahat sa magandang 
performance niya. Nangawit yata ang kanyang panga 
sa pagngiti sa sobrang flattery.

Mabagal siyang naglalakad pauwi habang 
sumusunod sa kanyang pinsan nang sumabay sa 
kanya si Harmon.  

“Ako na’ng magdadala niyan,” alok nito at kinuha 
ang bitbit niyang basket ng sari-saring prutas na bigay 
ng isang babae sa audience niya.

“Thank you,” nakangiting sabi niya.

“You did a good job out there.” Lumapad ang 
ngiti niya. “Iba na talaga pag gusto mo ang pinasok 
mong larangan. Masaya ka sa pagtatrabaho kahit 
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walang bayad,” dagdag pa nito.

Humugot siya ng malalim na buntong-hininga. 
“Actually, nag-Nursing lang naman ako dahil ito rin 
ang profession ng ex-boyfriend ko.”

“Talaga palang matindi ang naging tama mo 
sa kanya. Ang suwerte niya.” Bakit parang may 
naramdaman siyang inggit sa boses ni Mon?

“Pero ngayon ko lang talaga naramdaman ang 
tunay na worth ng pagpasok ko sa trabahong ito. 
Sabihin na lang nating naging daan na lang ang ex 
ko para mahanap ko talaga kung ano ang gusto kong 
gawin sa buhay ko.” Tumingin siya rito. “I want to 
be a doctor, Harmon. Gusto kong magsilbi sa public 
hospital, sa mga mahihirap nating kababayan.”

He smiled. “Kayang-kaya mo ‘yan, January. You’re 
a very smart woman. At sa nakikita kong dedikasyon 
mo sa propesyon mo ngayon, masasabi kong magiging 
isa kang magaling na doctor someday.”

Lalo siyang napuno ng confidence. “Thank you. 
And yes, kakayanin ko ito, Harmon.”

“Madaming lalaking willing magkasakit niyan 
para lang magamot mo.” Tumawa ito. “Baka kahit 
kabagin lang ako, papa-confine ako sa ospital na 
pagtatrabahuhan mo.”
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“Talaga, papagamot ka sa akin?” Gusto niya 

yatang kiligin.

“Oo naman.”

Patlang.

“Kelan nga pala’ng kasal ng ex mo?” basag ni 
Harmon sa katahimikan.

“Next week na.”

“So, mawawala ka dito next week?”

“For a few days, yes.” Kailangan pa niyang 
maghanap ng maisusuot na damit sa kasal. Siguradong 
gagalugarin niya ang buong Metro Manila sa 
paghahanap ng tamang damit, sapatos at accessories. 
Naisip tuloy ng dalaga ang magiging hitsura niya 
sa pag-attend sa kasal na iyon. She would look all 
dressed-up and presentable. Pero nag-iisa lang siya. 
Magmumukha pa rin siyang timang doon. Patulan 
niya kaya ang panukala ni Kendra na maghanap siya 
ng escort service?

Nah!

“Mami-miss ka nila dito,” ani Harmon.

“Babalik naman ako.” Naisipan niyang magbiro. 
“Ikaw, hindi mo ba ako mami-miss?” Huling-huli niya 
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ang pagba-blush ng kausap. He looks so cute!

“Mami-miss siguro kita pag bigla akong tinamaan 
ng dengue fever, meningococcemia  o swine flu at 
walang katulong si Dr. Manzano sa paggamot sa 
akin.” 

Nagkaroon siya bigla ng idea. Tumigil siya 
sa paglalakad at hinarap ang lalaki. “Harmon… 
p-payag ka ba kung….” Tumikhim siya. Paano ba niya 
sasabihin? “Can you accompany me to the wedding?”

“Kailangan mo ng bodyguard?”

“Hindi, ‘no!”

“May balak kang itakas ang ex-boyfriend mo 
at ako ang magda-drive ng getaway car? Or ipa-
kidnap sa akin ang bride? Bigyan ng bomb threat ang 
simbahan?” Aba’t wild din pala ang sense of humor 
ng tulisan na ito!

“Well, I need a date,” pagtatapat ni January.

Natigilan ito, bakas sa mukha ang pagkabigla.

“N-not really a date, Harmon. I mean, kunwari 
lang.”

“Oh.”

Naghihintay siya ng sagot. “W-wala kang dapat 
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alalahanin, sagot ko lahat ng gastos. If you want, I 
can even pay you!”

Ngumiwi ang kausap. “Hindi mo naman ako 
kailangang bayaran pa, January.”

“S-sorry.”

“Okay.”

Namilog ang mga mata niya. “Okay as in payag 
ka na?”

Ngumiti ito. “Oo.”

Sa sobrang kagalakan ay nayakap niya ang 
lalaki bigla. “Thank you, Harmon!” Saka parang 
nakukuryenteng inilayo niya ang katawan.

Nakangiti ito sa kanya, tila nagustuhan ang 
ginawa niyang iyon.

—————

Tatlong araw bago ang alis ni January ay dumalaw 
si Harmon sa kanya at nagpaalam na mauuna na 
itong umalis. Kinuha nito ang contact number niya 
at sinabing sa Maynila na lang sila magkita.

One week siyang mawawala sa San Marcelino. 
Nangako si Resty na tutulong-tulong kay Lance 
habang wala siya tutal ay summer vacation na.
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Mahigpit ang yakap sa kanya ng mga magulang 

sa kanyang pagbabalik sa bahay nila.

“Medyo pumayat ka yata at naging tanned, hija,” 
puna ng kanyang ina. “Pero okay lang, gumanda ka 
naman lalo.”

Ang daddy niya ay tinitigan siya sa mukha. 
“Parang may bago sa ‘yo, Anak.”

“I’m still your daughter, Dad. Hindi ako sinapian 
ng masamang espiritu sa San Marcelino!”

Hindi ito tumawa sa biro niya. “I don’t know, 
Angel, but… there’s really something different in 
your eyes.”

“They looked tired and sore, I guess.”

“Yes, that. Pero may kakaiba pa rin, eh.”

“Dad, Mom, mamaya na lang tayo magkuwentuhan. 
Magpapahinga lang ako saglit sa room ko.” Humalik 
siya sa mga pisngi ng mga ito at tumuloy na sa silid 
niya.

Ibinagsak niya ang pagal na katawan sa kama. 
Hindi niya namalayang nakatulog siya dahil sa pagod 
sa biyahe.

Nagising siya sa kanyang pag-idlip nang tumunog 



Kung Hindi Kita Mahal - Yumi Sagara
ang kanyang cellphone.

Unregistered number ang nagpa-flash sa screen.

“Hello,” groggy na bati niya.

“Hey, January.”

“Harmon!” Napabalikwas siya ng bangon, nawala 
ang antok.

“You’re home, I guess.”

Bigla yata siyang nagkaroon ng energy. “Well, 
yes! Nasaan ka ngayon? Are you in Laguna?” 

Tanong din ang sagot nito. “Kelan tayo puwedeng 
magkita?”

“Tomorrow, sa Phoenix, ang shop ng kaibigan ko 
sa SM Mall of Asia.” Nagpasya siyang unahin muna 
ang pakikipagkita sa binata bago ang paghahanap 
ng gagamiting outfit sa pupuntahang kasal. I just 
miss him, I guess. “Can you make it at eleven a.m.?” 
tanong niya.

“Sure.”

“Oh, good!”

“Sige, magpahinga ka na, January.”

Nakaramdam siya ng dismaya. Parang gusto pa 
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kasi niyang makipag-usap nang matagal dito sa kabila 
ng kapaguran.

“You need to rest, alam kong pagod ka sa 
mahabang biyahe. I don’t want you to get sick.”

Ngumiti siya sa nadamang concern sa boses nito. 
“Thanks, Harmon. ‘Bye.”

Nang ipatong niya ang cellphone sa side table 
ng kama ay napuna niya roon ang isang malaking 
sobreng naka-address sa kanya. May tatak ito ng 
koreo.

Wedding invitation nina Abby at Craig.

Bridesmaids sina Danilyn, Sophie at Lynette. Mga 
ninong at ninang din ang ilang senior doctors ng St. 
Claire’s. Sa Discovery Country Suites sa Tagaytay City 
ang reception.


