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ikit ang mga matang kinapa-kapa ni 
Alreena ang ilalim ng kanyang unan dahil 
sa nag-iingay niyang cellphone.

“Sandaliiiii!” nanggigigil niyang bulalas dahil 
sa nakakairitang tunog niyon. Para pa namang 
binibiyak sa sakit ang ulo niya. And that was 
thanks to hangover.

Alreena is twenty-two years old and she’s 
having the time of her life. Graduate siya ng 
Architecture pero wala pa sa isip niya ang 
masyadong magpakadalubhasa sa propesyong 
iyon. Pero hindi rin naman masasabing isa siyang 
patapon dahil may part-time job naman siya. 
Iyon nga lang, mas mahaba talaga ang oras na 
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4 Heart Skips a Beat

iniuukol niya sa paglalamyerda at pag-i-enjoy ng 
kanyang kabataan. Ninanamnam niya ang YOLO 
momentum niya ngayon, ’ika nga.

“Hello?!” paangil niyang sagot sa kung 
s i nu m a n g  t u m awa g  n a  h i n d i  n a  n iya 
pinagkaabalahang alamin pa kung sino. She’s 
planning to go back to sleep right after that 
unwanted call.

“Muy? Sorry, nagising ba kita?” anang boses 
lalaking nasa kabilang linya. Obviously, it was 
Alvin. Ito lang naman ang tumatawag sa kanya 
ng Muy.

Nagsimula ang tawag nitong iyon sa kanya 
nang mag-asaran sila isang araw. Sabi kasi nito 
sa kanya, ang dami raw nai-in love sa ‘muy guapo’ 
nitong mukha na ang ibig sabihin ay sobrang 
guwapo. Ayaw pa niyang pumayag sa una pero 
noong utuin siya nitong ‘muy guapa’ rin naman 
daw siya ay pinagbigyan na lang din niya ito. 
Magmula noon ay Muy na ang tawagan nila sa 
isa’t isa na ang dami nang naging karugtong sa 
paglipas ng panahon na naging magkaibigan sila. 
Nagsimula sa muy guapo at guapa na naging muy 
kuripot, muy tamad, at kung anu-ano pa. Not so 
sweet, right? Pero maano ba? Hindi naman sila 
love team na kailangang maging sweet sa isa’t isa.
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“Itanong pa ba ang obvious?” pabalang 
na tugon ni Alreena habang pikit pa rin ang 
mga mata. Mula sa pagkakasubsob sa kama ay 
tumihaya siya. Itinakip niya ang isang unan sa 
mukha dahil nasilaw ang kanyang mga mata sa 
sinag ng araw na nanggagaling sa de-kurtinang 
bintana.

She wondered what time it was. Pakiramdam 
kasi niya ay ilang oras pa lang siyang nakakatulog. 
Ang bigat-bigat pa rin ng ulo niya’t mga mata. 
Pero bakit parang ang alinsangan na ng dampi 
ng init ng araw?

“Malay ko ba naman kasing tulog ka pa? Eh 
tanghaling tapat na.” 

Kung kanina ay animo nakonsensya si Alvin 
na nagising siya nito, ngayon ay waring disgusted 
pa ito nang malamang tanghaling tapat na ay 
tulog pa siya. Nainis tuloy ang dalaga.

“Ano bang tanghali ang pinagsasabi mo, eh 
kakahiga ko pa nga lang!”

“Ala una na, ’oy!” bulyaw nito.
“Ano?!” Mabilis na inalis ni Alreena ang unan 

sa mukha saka chineck ang oras sa kanyang 
cellphone.

Shit! Ala una na nga! Si Alreena na mismo ang 
nahiya para sa sarili.
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“S’ang lupalop ka na naman ba kasi 
nanggaling kagabi at mukhang inumaga ka na 
yata ng uwi?”

“Wala ka nang pakialam d’on. Teka nga, ba’t 
ka ba kasi napatawag?”

“Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan.”
Alreena rolled her eyes. Kahit kailan talaga, 

may pagka-shunga itong si Alvin. Kaya hindi siya 
magkainteres dito kahit may itsura naman ito.

“Plano namin ng kaibigan kong bumuo ng 
banda. Gusto mo bang sumali?”

Noon na tuluyang nagmulat ng mga mata si 
Alreena. Mula sa pagkakatihaya ay bigla siyang 
napaupo sa kama. She loves singing. Kung 
puwede nga lang ay iyon na ang gawin niyang 
propesyon. Kaya lang, masyado naman siyang 
matatakutin para sumali sa mga contests. Takot 
siyang mag-isang mag-perform sa stage. Kaya nga 
laking tuwa niya nang pinasali siya ni Alvin sa 
banda nito noong college pa sila. Naging kasundo 
agad niya ang iba pang miyembro niyon kaya 
hindi alone ang pakiramdam niya at confident 
siyang mag-perform knowing na mga kakilala at 
kaibigan ang mga kasama niya sa stage.

Alvin and Alreena both went to the same 
university. Magkaiba nga lang sila ng kursong 
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kinuha. Architecture ang sa kanya, samantalang 
Nursing naman ang kay Alvin. Nagkakilala lang 
sila minsang narinig siya nitong kumakanta-
kanta sa isang bench habang nagpapalipas 
ng lunch break bago magsimula ang susunod 
niyang klase. Magmula noon ay nasali na siya sa 
banda nito bilang bokalista habang ito naman 
ay gitarista.

“Hoy, Muy! Ano na? Nananaginip ka na 
yata ulit diyan, eh,” pukaw ni Alvin sa kanya 
mayamaya.

“Ha? Hindi, hindi. Na-excite lang,” abot 
hanggang tainga ang pagkakangising tugon niya.

“Sobrang tahimik mo naman yatang ma-
excite?” pambabara nito. Nabura tuloy ang ngiti 
sa kanyang mukha.

“Huwag mo nga akong simulan at may 
hangover pa ako. Baka ma-kame hame wave kita 
diyan.”

Natawa ang binata sa kabilang linya. “So, ano 
na? Game ka ba?” ulit nito pagkaraan.

“Sige ba! Teka, may ka-partner ba ulit akong 
bokalista?”

“Solo ka muna sa ngayon. Sinusubukan pa 
naming maghanap ng lalaking bokalista para 
may kapares ka.”
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“Okay!” nae-excite na naman niyang turan.
“P’unta ka ng Landmark mamaya, bumaba ka 

sa kanto. Susunduin kita d’on. D’on tayo magpa-
practice sa bahay ng kaibigan ko, si Joseph. Siya 
ang magiging drummer natin.”

“’Bah, okay iyan, ah. Hindi na tayo magrerenta 
ng studio para mag-practice. Walang gastos. 
Mayaman ba ’yang kaibigan mong iyan?” Sandali 
siyang tumahimik, tapos pinaliit niya ang mga 
mata nang idinagdag niya, “Guwapo ba?”

“Manlalalaki ka na naman. Passion muna 
bago lovelife, Muy. Don’t mix love and music. 
Nakakabuwag ng grupo iyan. Di ka na natuto,” 
paalala naman agad nito sa kanya. 

Palibhasa, nabuwag nga kasi ang grupo nila 
noon dahil sa paghihiwalay ng isa pa nilang 
babaeng bokalista at bass guitarist.

“Daming sinabi. Sige na, text-text na lang 
mamaya,” nakaangat ang isang sulok ng labi at 
lukot ang mukhang aniya.

“Siyanga pala, wala ka bang trabahong 
maiistorbo?”

“Makatanong ka naman, parang may halong 
judgement. Akala mo naman may matinong 
trabaho siyang maipagmamalaki.”

Kagaya ni Alreena, hindi pa rin nagseseryoso 
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si Alvin sa buhay. Mas malala nga lang ito sa 
kanya dahil kahit parttime ay wala ito. Kaya nga 
may panahon itong bumuo ng banda.

“Naka-strike ka sa ’kin d’on, ah!” sa halip 
na mapika ay tawa-tawang turan ng kaibigan. 
Ganoon kasi talaga silang dalawa, panay asaran. 
“Sige na nga, see you later!”

Pagkatapos ng tawag na iyon, nagpasya si 
Alreena na bumangon na lang talaga. Tutal ay 
mukhang hindi na rin siya makakabalik pa sa 
pagtulog dahil ngayon pa lang, nae-excite na 
siyang tumugtog ulit. Mabuti pa sigurong gawin 
na lang niya nang maaga ang trabaho niya nang 
sa ganoon ay malaya na siyang maki-jam kina 
Alvin mamaya kahit buong magdamag pa.

Sa bahay lang naman niya ginagawa ang 
trabaho. May mini-maintain siyang WordPress 
website ng isang kliyente at sumasagot din siya 
ng customer inquiries paminsan-minsan. Small-
time entrepreneur pa lang naman kasi ang boss 
niya kaya part-timer lang din ang kailangan nito 
para tumulong dito.

2
“Muy! Long time no see, ah!” may paghampas 

sa brasong bati ni Alreena kay Alvin nang makita 
na niya ito sa kanto ng subdivision kung saan 
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nakatira ang kaibigan diumano nitong si Joseph.
Halos dalawang taon din sila nitong hindi 

nagkita. Ang huling beses ay noong graduation. 
Nabuwag na kasi ang banda nila noon kaya 
nagkanya-kanyang buhay na sila. They just kept 
in touch through Facebook.

“Oo nga, eh,” yuyuko-yukong tugon nito 
habang may animo pinipigil na ngiti sa mga labi. 
Ganoon talaga ang usual reaction ni Alvin kapag 
pinapansin ito kahit sa eskuwelahan nila noon. 
May pagkamahiyain kasi ito.

“So ano, kompleto na ba ang magiging 
miyembro ng banda natin? O tayong tatlo pa 
lang?” tanong ni Alreena rito habang magkasabay 
silang naglalakad papasok sa subdivision.

“Si Mariane pa rin ang keyboardist natin.”
“Ayos! Akala ko mao-OP ako. Eh ’yung 

bassist?”
“Si Keith. Parating na rin iyon. Baka mamaya 

ligawan mo ’yun, ha?” may pagdududang lingon 
ni Alvin sa kanya.

“Baliw.” Hinampas niya ito sa braso. Pero 
mayamaya ay umandar nga ang kapilyahan ni 
Alreena. “Bakit, guwapo ba?” nangingislap ang 
mga matang tanong niya.

“Lamang sa ’kin ng isang paligo,” iiling-iling 
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at nangingiting tugon ni Alvin na para bang 
sinasabi nito sa isip na sinasabi ko na nga ba.

“Wow naman, ha? So, pinapanindigan mo 
talagang guwapo ka sa lagay na ’yan, gan’on?” 
pang-aasar ni Alreena.

“Siyempre. Love yourself, ’ika nga,” tatawa-
tawa namang anito. Nakataas na ngayon ang noo 
nito at hindi na pigil ang pagkakangiti. Kumbaga, 
nakapag-warm-up na ito. Ganoon si Alvin, 
mahiyain sa simula. Pero kapag nakapag-warm-
up na ay kusang lumalabas ang kapilyuhan.

Limang minuto pagkarating nila sa bahay 
nina Joseph ay dumating na rin si Keith. At 
may dahilan nga ang panunukso ni Alvin sa 
kanya tungkol dito. Guwapo nga naman kasi si 
Keith. Pinoy ang features nito, moreno at may 
katangkaran. Katamtaman ang pangangatawan.

Pero kung ang hilig mo ay tisoy features, 
si Alvin naman ang lamang nang isang paligo 
rito. Maputi si Alvin. May kakapalan at maitim 
ang kilay. Medyo bilugan ang mapupungay na 
mata. Matangos ang ilong kahit hindi ganoon 
ka-pino. At medyo makapal ang mga labing 
maganda ang pagkakakorte. Matangkad din ito 
gaya ni Keith, pero mas malapad ang structure 
ng katawan ni Alvin. Maihahalintulad niya nga 
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ito sa isang model turned actor dahil sa full lips 
at body frame nito. Pero hindi niya iyon sinasabi 
rito, kung hindi, tiyak na lalaki ang ulo ni Alvin.

Wala namang specific standards si Alreena 
pagdating sa physical attributes ng mga lalaking 
nagugustuhan niya. Pero hindi niya ikakailang sa 
unang tingin pa lang ay nagka-crush na siya kay 
Keith. Higit lalo na nang magsimula na silang 
tumugtog. Magaling kasi talaga ito. Hindi lang sa 
pagbe-bass guitar kundi pati na rin sa iba pang 
instrumento.

Ito ang naging leader nila kahit hindi 
nila iyon opisyal na pinag-usapan. Panay kasi 
ang turo nito kina Joseph at Mariane sa mga 
instrumentong hawak ng mga ito. Mabuti na nga 
lang at hindi na siya nasali sa kakailanganin pa 
nitong turuan, silang dalawa ni Alvin.

As for herself, talagang pinagsikapan ni 
Alreena na igihan ang kanyang performance 
kahit nagpa-practice pa lang sila. Iyon ay dahil 
gusto niyang magpa-impress kay Keith. Si Alvin 
naman, well, he’s really gifted with talent. Kung 
paanong napakatahimik nito at mahiyain sa 
simula ay siya namang confident nito kapag 
hawak na ang pinakamamahal nitong gitara. 
Hindi ito ang tipong naghi-headbang pero 
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talagang lumalabas ang natural nitong talento 
sa musika kapag hawak na ang gitara.

“Ayos! Nice one, guys!” Keith happily uttered 
when they decided to call it a day.

“Vin? Ayos ang nakuha mong bokalista, ah. 
Magaling,” may ngiti sa labing sabi ni Keith kay 
Alvin kahit kay Alreena nakatingin.

Kung hindi lang dahil sa naging pagtugon ni 
Alvin dito ay magba-blush na sana ang dalaga.

“Huwag mong masyadong purihin, Kitoy. 
Baka ligawan ka niyan. Matinik pa naman ’yan 
sa boys.”

“Alam mo, ikaw na unggoy ka, panay paninira 
ka sa ’kin.” Pinandilatan ni Alreena si Alvin. 
“Di mo na lang sakyan ’yung pagpuri ni Keith, 
eh di sana gumuwapo ka pa sa paningin ko,” 
nakapamaywang pang litanya niya na tinawanan 
lang naman ng unggoy.

“Close kayo, ’no?” nangingiting tanong ni 
Keith sa kanila.

“Naku! Hindi, ’no!” mabilis na deny ni 
Alreena.

2
Ilang linggo pa silang nag-practice para 

makapag-ipon ng mga kantang tutugtugin 
kapag naki-jam na sila sa isang bar. Paglipas ng 
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isang buwan ay sumabak na sila sa Taboan, isang 
malaking open area bar, kung saan sila unang 
nag-jam. Naging matagumpay naman ang unang 
pagsabak nilang iyon. Ang ebidensya ay ang 
palakpakan ng mga tao sa tuwing natatapos sila 
sa isang kanta. Nag-request pa nga ang mga ito 
sa kanila ng dalawang kanta bago sila tuluyang 
bumaba ng stage.

Magmula noon ay naging mas malapit pa si 
Alreena kay Keith. Hindi na nila kailangan pang 
idaan kay Alvin ang pag-uusap kagaya noong 
mga una nilang practice sessions. Nagpapalitan 
na rin ng text messages ang dalawa. Hanggang sa 
nauwi sila sa paglabas-labas nang silang dalawa 
lang. 

Akala ni Alreena ay mauuwi na talaga sila sa 
pagiging mag-on. Magkasundo naman kasi sila 
sa maraming bagay. Kung hindi lang nito nakilala 
ang pinsan niyang si Chinee.

Isang araw nang magkasama sila ni Chinee 
na namamasyal sa mall ay hindi sinasadyang 
nakita sila ni Keith doon. Nang ipinakilala niya 
ito sa pinsan niya ay nahalata na agad ni Alreena 
ang pagniningning ng mga mata ng kabanda. 
Hindi naman niya ito masisisi dahil talagang 
maganda ang pinsan niya.
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Maputi na nga si Alreena pero mas maputi 
pa sa kanya si Chinee. Parang sa papel na nga 
ang kulay nito. Ang lalantik pa ng mga pilikmata 
at magaganda ang bilugang mata. Habang 
si Alreena ay chinita. Hindi naman sa ayaw 
niyang chinita siya, pero kapag tinititigan niya 
ang pinsan, napapaisip siyang sana ganoon 
din ka-expressive ang kanyang mga mata. At 
ang ilong nito, panalo. Doon, aamin na talaga 
siyang naiinggit siya sa ilong nito dahil hindi 
katangusan ang sa kanya.

Ganoon pa man, hindi naman masasabing 
insecure na tao si Alreena. Dahil tanggap 
naman niya ang flaws niya. Bukod doon, alam 
niyang may assets din siya. Pero magmula 
noong magkakilala sina Keith at Chinee ay tila 
tinubuan siya ng insecurity sa katawan. Paano, 
nagsimulang dumalang ang pagte-text ni Keith 
sa kanya. Hindi na ito ganoon katodo sa pag-e-
effort na makilala pa siya nang tuluyan. Sa halip, 
isang beses na gumimik sila para i-celebrate 
ang isang buwan na nilang pagtugtog sa isang 
bar bilang opisyal nitong banda, inudyukan 
siya ni Keith na imbitahan si Chinee. At dahil 
gustong iwaksi ni Alreena sa kanyang sistema 
ang biglaang pagsulpot ng insekyuridad na iyon 
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ay inimbitahan nga niya ang pinsan.
Sa isip niya, kung talagang siya ang gusto ni 

Keith ay mananatiling nasa kanya ang atensyon 
nito kahit pa may babaeng mas maganda sa 
kanya sa harapan nito. Kung hindi naman, 
titigilan na niya ang kahangalan niya rito. 

But of course it was easier said than done.
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ssst! Parang plano mo yatang magpakalasing 
ngayon, ah,” bulong ni Alvin sa kanya 
pagkatapos niyang inisang lagok ang baso 

ng Red Horse.
“Ano ba kasi’ng purpose ng pag-inom ng beer 

kung hindi para malasing, di ba?” nakangising 
tugon niya. She was already light-headed by that 
time. Kusa na ngang ngumingiti ang mga labi niya 
kahit sa totoo lang ay kabaliktaran niyon ang gusto 
niyang gawin dahil sa pagseselos niya sa atensyong 
ibinibigay ni Keith kay Chinee.

Kung ang ibang tao kasi ay umiiyak kapag 
sobrang lasing, si Alreena ay panay ang ngiti at 
nagiging maingay.
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“May problema ba?” concerned na tanong ni 

Alvin sa kanya.
She chuckled. “Problema? Ano nama’ng 

poproblemahin ko? Eh nagsi-celebrate nga tayo, 
di ba?”

“Si Kitoy ba?” Halatang hindi nito pinaniwalaan 
ang sinabi niya.

Nanlisik ang mga mata ni Alreena pagkarinig 
sa pangalang iyon. Lumipad sa dalawa ang kanyang 
tingin. Busy’ng-busy pa rin si Keith sa pakikipag-
usap kay Chinee. At kitang-kita sa mukha na 
masayang-masaya ito habang ginagawa iyon.

Mabait si Chinee. Alam ni Alreena na 
sinasabayan lang nito ang binata at hindi naman 
talaga nito planong agawin si Keith sa kanya. 
Pero noong mga sandaling iyon, talagang nainis 
si Alreena sa pinsan. Sana binawasan nito ang 
kabaitan. Di bale nang isnabin nito si Keith, 
basta hindi lang ma-encourage ang binata sa 
pagpapapansin dito.

Pero sabagay, ano nga ba naman ang karapatan 
niyang pigilin ang paglalapit ng dalawa? Hindi  
talaga sila mag-on ni Keith. They were still in 
the getting-to-know stage. At mukhang doon na 
magtatapos ang lahat sa kanila dahil sa pagsulpot 
ni Chinee sa pagitan nila.
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“’Yang lintek mong kaibigan na iyan, di 
makuntento sa isa. Nakakita lang nang mas 
maganda, ayun at namangka na agad sa kabila,” 
nayayamot niyang turan.

“Tunog bitter ka. That’s so unlike you,” Alvin 
sarcastically said.

Mula kina Keith at Chinee ay kay Alvin  lumipad 
ang kanyang tingin. “Bitter na kung bitter. Ikaw kaya 
ang biglaang iwan sa ere? Pagkatapos, sa pinsan mo 
pa ikaw ipagpapalit. Tingnan lang natin kung hindi 
ka maghuramentado sa galit,” litanya niya saka ito 
pinukol ng nakamamatay na irap.

Nagkibit-balikat si Alvin. “Sabagay. Pero s’abi ko 
naman kasi sa ’yo, hinay-hinay lang. Ang bilis mo 
naman kasing ma-fall. ’Wag mong sabihing hindi 
kita winarningan.”

Napanguso si Alreena habang nakatutok ang 
mga mata sa mesa na animo kay lalim ng iniisip. 
“Para naman kasing narerendahan ang damdamin. 
Kung puwede lang talaga, di sana ginawa ko na. 
Sino ba nama’ng may gustong masaktan, di ba? 
Pero mabuti na rin na maaga kong nalaman ang 
kababawan ng kaibigan mong ’yan. Anyway, tigilan 
na nga natin ang usapang ’to. Shot na lang!” malakas 
niyang hiyaw pagkaraan. 

Kinuha pa niya ang pansin nina Keith at Chinee 
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at sabay na pinainom ang mga ito. “Shot!”

Waring tuwang-tuwa ang manhid na si Keith 
sa pagiging bibo niya nang gabing iyon. Para bang 
nakahinga ito nang maluwag dahil tila balewala lang 
sa kanya ang pagdikit-dikit nito kay Chinee. Kung 
alam lang nito ang nasa kalooban niya…

“Magpalipas na kaya muna kayo ng amats sa 
’min? Lasing na lasing na ’tong si Alreena, eh,” 
suggestion ni Keith sa kanila nang inabot na sila 
ng ala una sa bar.

Silang apat na lamang nina Alvin at Chinee 
ang naiwan dahil nauna nang umuwi sina Joseph 
at Mariane.

“Sino’ng lasheng? Kaya ko pa ngang shumayaw 
eh! Tingnan n’yo, ha?” Tumayo si Alreena at 
akmang sasayaw nga pero natalisod siya dahil sa 
mga tuhod niyang tila nawalan na ng lakas. Mabuti 
na lang at naging mabilis si Alvin sa pagsalo sa 
kanya. Napakandong siya rito.

“Pumirme ka nga. Mas malalasing ka sa 
kalikutan mo,” magkasalubong ang mga kilay na 
saway ng kaibigan sa kanya. Samantala, tawang-
tawa naman sina Keith at Chinee sa kanya.

“Ngayon ka lang yata naging concerned shakin. 
Shabihin mo nga ang totoo. Bet mo ’ko, ’no?” 
naniningkit ang mga matang tanong ni Alreena 
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habang halos magkadikit na ang kanilang mga 
mukha at titig na titig sila sa mata ng isa’t isa.

Ngayon lang sila nagkalapit nang ganoon. At 
ngayon lang din napag-alaman ni Alreena na itim 
na itim pala ang mga mata ni Alvin. Para siyang 
hinihigop niyon. Ipinilig niya ang ulo kapagkuwan, 
dahil mukhang nawawala na iyon sa katinuan.

“Ayaw mo lang aminin kashe alam mong di kita 
type.” Pinindot ni Alreena ang tungki ng ilong ng 
kaharap pagkasabi niyon.

Napapiksi naman si Alvin sa ginawa niya. “Kung 
anu-ano’ng pinagsasabi mo. Bukas, paniguradong 
ikakahiya mo ang sarili mo. Tara na nga.” Inalalayan 
siya ng lalaki sa pagtayo.

Habang naglalakad sila papunta sa sakayan ng 
taxi ay ang binata ang umalalay sa kanya. Kahit 
lasing na si Alreena ay hindi pa rin lingid sa kanyang 
mas pinili ni Keith na si Chinee ang sabayan kaysa sa 
kanya. Iyon ay kahit halata namang siya ang pinaka-
nalasing sa kanilang lahat. At hindi maganda ang 
dinulot niyon sa pakiramdam niya. Mabuti na nga 
lang at lasing na siya dahil wala na siyang lakas para 
magpaka-emo pa.

“Pinagbibintangan n’yo akong lasheng eh kaya 
ko pa ngang maglakad nang maayos, o,” proud pa 
niyang sabi saka bahagyang iwinaksi ang kamay ni 
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Alvin na nakaalalay sa kanyang braso para mauna 
nang kaunting maglakad dito.

“Maayos, eh ekis-ekis na nga ’yang paglalakad 
mo,” pagpapamukha naman ng gitarista saka 
mabilis na muling inabot ang kanyang braso. Hindi 
na nawala ang pagkakakunot ng noo nito mula 
kanina.

“Catwalk ang tawag diyan, Muy! Ang shabihin 
mo, nashishexyhan ka sha lakad ko. Dali na, aminin 
mo na! Hindi kita idya-judge, promise!” Itinaas 
pa ni Alreena ang isang kamay sabay biglang ikot 
paharap kay Alvin habang nakangisi.

Pero dahil hindi nito napaghandaan ang 
biglaang kilos niyang iyon, nagulat ito at bahagyang 
napaatras. Kaya naman imbes na ipatong sana ni 
Alreena ang isang kamay sa balikat ng lalaki, na-
out-of-balance siya dahil hindi niya iyon naabot 
nang umatras ito. Mabuti na lang talaga at aktibo pa 
rin ang reflexes ni Alvin kahit medyo namumungay 
na rin ang mga mata.

Mabilis nitong nahawakan ang magkabila 
niyang balikat. Naitukod naman ni Alreena ang 
mga kamay sa dibdib nito para hindi siya tuluyang 
mapasubsob. Mayamaya ay napangiti siya. Ngiting 
naging mahinang tawa na sa kalaunan ay nauwi sa 
paghalakhak.
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“At nakukuha mo pa talagang tumawa sa kabila 
ng mga nangyayari dahil sa kalikutan mo. Alam 
mo, huling beses na ’to na sasabay ako sa ’yong 
makipag-inuman. Ang laki mong sakit sa ulo!” 
Marahan siyang itinulak ni Alvin nang sa ganoon 
ay maglakad na siya muli.

“Bilisan mo at nang makapagpahinga ka na. 
Kung anu-ano’ng naiisipan mo, eh. Pasalamat ka’t 
good boys ang mga kasama mo ngayon. Kung hindi, 
paniguradong mapagtitripan ka sa lagay mong ’yan. 
Speaking of, ganito ka ba uminom pag gumigimik 
ka?” May halong judgement ang pagkakatanong ni 
Alvin niyon. Para bang hindi pa man siya sumasagot 
ay may sarili na itong hatol.

Pero tumawa lang si Alreena. Pasalamat si 
Alvin at tinamaan na siya ng alak kung hindi, 
makakatikim na naman ito sa kanya.

“I don’t drink with strangers, okay? So loosen 
up. Mashado kang stressed when you don’t really 
need to be.” Sobrang namimigat na ang mga mata 
niya.

“’Ayan na. Lumabas na ang English version 
ng lintek.” Natawa si Alvin. Nahawa si Alreena sa 
pagtawa nito at ganoon din sina Keith at Chinee.

Kahit paano, gumaan ang pakiramdam niya 
nang maghiwalay ang dalawa sa loob ng taxi. 
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Sa front seat kasi umupo si Keith, samantalang 
pinapagitnaan naman niya sina Alvin at Chinee 
sa likuran. Pero bumalik pa rin ang sama ng loob 
niyang iyon at mas humigit pa.

Ang pagkakaalam kasi ni Alreena, nang 
makarating na sila sa bahay nina Keith, ay 
magkakatabi silang tatlo ni Chinee at Alvin na 
nakahiga sa sahig. Naglatag kasi si Keith doon ng 
manipis na foam para sa kanilang tatlo. Pero nang 
maalimpungatan siya, wala na sa tabi niya si Chinee. 
Tanging si Alvin na lang ang nandoon.

Nang akmang babangon si Alreena para hanapin 
ang pinsan, pinigilan siya ni Alvin. Hinawakan siya 
nito sa balikat saka muling pinahiga.

“Matulog ka na lang ulit. Baka hindi mo lang 
magustuhan ang makikita mo kung hahanapin mo 
pa sila,” anito saka ipinatong ang isa nitong braso 
sa kanyang tiyan para pigilan siya sa pagbangon.

Napahigit ng hangin si Alreena. Medyo 
nabawasan na ang pagkaliyo niya kaysa kanina. Pero 
dahil doon ay mas nagsi-sink-in naman sa isip niya 
ang katotohanang talagang harap-harapan siyang 
ipinagpalit ni Keith sa pinsan niya. Harap-harapan 
siya nitong niloloko!

“Huwag ka nang mag-isip diyan. Pumikit ka 
na lang ulit. Aalis na agad tayo pagsikat ng araw.”
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For the first time, nakitaan niya ng maturity si 
Alvin. Batang-isip kasi ang tingin niya rito.

Kahit na pinili ni Alreena na i-enjoy muna ang 
kanyang kabataan, may plano pa rin naman siya 
para sa future niya. Pero si Alvin ay talagang walang 
kahit anong plano. Tingin nga niya, kontento na 
ito sa pagbabanda-banda. Hindi naman sa nila-
lang niya iyon, dahil siya mismo ay mahal ang 
pagbabanda. Pero alam kasi niyang mas malayo ang 
mararating nila kung gagamitin nila ang kanilang 
mga natapos na propesyon. Lalo pa’t realistic siyang 
tao.

But hearing him now made her think twice. 
Akala ng dalaga, walang gulugod ang kaibigan at 
sumasabay lang sa agos ng buhay at sa kung ano 
ang isubo rito ng mga taong nakapaligid dito. But he 
sounded firm and authoritative just now. Mukhang 
nagkamali yata siya ng sapantaha rito. Baka hindi 
pa talaga nito masyadong napag-iisipan ang bukas 
pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi pa rin 
ito nagma-mature.

Mayamaya, ipinikit-pikit ni Alreena ang mga 
mata. Lasing pa rin yata talaga siya. Kung hindi ba 
naman, bakit biglang napunta kay Alvin ang takbo 
ng isip niya? Samantalang kanina ay ninanamnam 
pa niya ang pagiging broken-hearted niya.
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Humugot ulit si Alreena nang isang malalim 

na hininga saka tuluyan na niyang ipinikit ang 
mga mata.

… without realizing that Alvin’s arms were still 
on her stomach as if embracing her.

2
“S’an ka pumunta kanina, cuz? Wala ka sa tabi 

ko n’ong naalimpungatan ako,” malamig ang tonong 
tanong ni Alreena kay Chinee habang nasa labas na 
sila ng bahay ni Keith at naghihintay ng taxi. 

“A-ah, k-kuwan kasi… n-nauhaw ako kanina. 
Kaya ’yun, bumangon lang ako saglit para uminom 
ng tubig,” animo hindi mapakaling sagot nito. 

Lalo lang tuloy sumama ang loob ni Alreena 
rito.

“Nagising ka pala kanina, Reens? Nakatulog 
ka ba nang maayos? Pasensya na talaga, sa sahig 
ko lang kayo pinatulog, ah? Wala na kasi kaming 
spare room—”

Tumawa siya nang mapakla sa sinabi ni Keith. 
Ano’ng drama ng isang ’to? Kunwari concerned, 
gan’on? Hanep din naman talaga, oo! Kumukulo na 
ang dugo ni Alreena.

“’Ayan na pala’ng taxi, o!” Mabilis na sumakay 
si Alreena sa backseat at hindi na nagpaalam pa 
kay Keith, ni nagpasalamat sa pagpapatulog nito 



27SHEENA LLANERA

sa kanila sa bahay ng mga ito. Baka kung ano lang 
ang lumabas sa bibig niya kung sakaling kinausap 
niya pa ang lalaki.

Mas lalo namang napatunayan ni Alreena na 
guilty rin ang pinsan niya dahil sa front seat ito 
umupo imbis na tumabi sa kanya. Agad din itong 
bumaba mayamaya at ang sabi ay sasakay na lang 
daw ito ng ibang taxi dahil out of the way ang bahay 
nito sa kanila.

Pampalubag-loob na lang kay Alreena na 
nakakaramdam naman pala ng guilt ang babae. 
Alam kasi nito ang istorya nila ni Keith. Na ilang 
buwan na siya nitong nililigawan at nasa dating 
stage sila. Kung bakit nagawa pa rin nitong 
makipaglandian sa lalaking iyon ay hindi na niya 
alam at wala na siyang balak alamin pa!

“Okay ka na?” tanong ni Alvin kay Alreena nang 
sila na lang dalawa ang naiwan sa taxi.

Hindi siya kumibo.
“Ba’t kasi di na lang ako ang jowain mo? Sa ’kin, 

sigurado kang di ka masasaktan. Good boy ’to, eh.”
Tiningnan niya nang masama ang binata. 

Kung anu-ano na naman kasi ang pinagsasabi. 
Pero naa-appreciate niya ang pagsusumikap nitong 
paglubagin ang kalooban niya.

“Ang hilig mo kasi sa pogi. Ayan tuloy, 
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nasasaktan ka lang. Pero promise, kahit pogi ako, 
di talaga kita lolokohin.”

“Alam mo, itigil mo na ’yang pangungulit mo. 
Wala ako sa mood makipaglokohan.”

“Sino ba kasi’ng nagsabing niloloko kita? Eh, di 
ba nga, kakasabi ko lang na hindi kita lolokohin?”

Pangiwi itong tinawanan ni Alreena. “Patawa 
ka.”

“Pero, di nga…” Mayamaya ay nagseryoso na 
si Alvin. “Sorry.”

Nilingon niya ulit ang kaibigan. “Ba’t ka naman 
nagso-sorry?” may bahagyang kunot sa noong 
tanong niya.

Yumuko ito. “Kung hindi dahil sa ’kin, hindi mo 
makikilala si Keith. Kung hindi kayo nagkakilala, 
di ka sana masasaktan nang ganyan.”

Kahit paano ay nabawasan ang sama ng loob na 
naramdaman ni Alreena. Mabuti pa si Alvin, may 
konsensya. Samantalang iyong mismong taong may 
atraso sa kanya, ni hindi man lang siya nagawang 
i-text para humingi ng tawad sa kagaguhan nito.

Humugot siya nang malalim na hininga 
bago nagsalita. “Salamat sa sincerity mo. I really 
appreciate it. Pero hindi mo kailangang sisihin ang 
sarili mo. Nasa tamang edad na ako, responsibilidad 
ko ang sarili ko. Nagkamali lang talaga ako ng 
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pagkakakilala kay Keith. At hindi mo na kasalanan 
iyon. Isa pa, ginusto ko rin talagang sumali sa banda, 
di ba? Hindi mo naman ako pinilit. Kaya ’wag ka 
nang ma-drama diyan. Hindi bagay sa ’yo.”

Tipid itong ngumiti saka seryosong tumingin 
sa kanya. “Basta huwag mong isiping hindi ka 
mahalaga porke pinagpalit ka niya. He’s just a jerk. 
Iyon lang iyon.”

Pagak siyang tumawa. “Akalain mo ’yon? May 
silbi ka rin pala,” biro na lamang ng dalaga.

“Wala ka lang kasing bilib sa ’kin,” nangingiti 
na ring sagot ni Alvin sa kanya.
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even years later…
Sobrang pagod ni Alreena dahil sa 

trabaho. Kagagaling lang niya sa site para 
sa kanyang scheduled site inspection. Sa 

kasalukuyan ay isang mall ang nire-renovate ng 
kompanyang kanyang pinapasukan. Isang parte 
lang naman niyon ang inaayos nila pero dahil 
nasa kalagitnaan pa lang sila ng construction 
phase niyon ay talagang ang dami-dami pang 
dapat trabahuhin. Tuloy, parang gusto niyang 
uminom ng nagyeyelo sa lamig na beer, tutal ay 
Sabado bukas. Pero naalala niyang may meeting 
nga raw pala sila bukas.

Argh! Alreena clawed her fingers out of 
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frustration. Pagkaraan ay tinungo na niya ang 
banyo para maligo ulit. Lagkit na lagkit na siya 
sa sarili dahil sa mga alikabok na kaulayaw niya 
buong maghapon. Ang init-init pa naman ng 
sikat ng araw kanina.

Paglabas niya ng banyo ay naabutan niya ang 
kanyang cellphone na nagri-ring. Mabilis niyang 
inabot iyon sa pag-aakalang may kinalaman na 
naman iyon sa trabaho. Pero nang makitang si 
Josh ang tumatawag, ang may-ari ng apartment 
na tinutuluyan niya, ay napaikot sa itaas ang 
kanyang mga mata.

“Reena, pasensya na talaga kung nagiging 
makulit ako. Pero kailangan mo na kasi talagang 
maghanap ng malilipatan. May nakita ka na ba?” 
bungad nito sa kanya.

“Sinusubukan ko talagang isingit ang 
paghahanap ng malilipatan sa siksik at liglig 
kong schedule sa trabaho, Josh. Pero wala pa 
talaga, eh. Hayaan mo’t half-day lang naman ako 
bukas, maghahanap ulit ako.”

“Minamadali na kasi ako n’ong nakabili 
nitong buong property, eh. Hindi ko makukuha 
’yung buong kabayaran niya hangga’t hindi 
pa nababakante nang tuluyan ang tatlong 
apartments.”
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Magma-migrate na ng Canada ang pamilya 
ni Josh kaya binenta nito ang tatlong apartments 
nito na ang isa ay siyang nirerentahan niya. Kung 
tutuusin ay puwede siyang bumalik muna sa 
bahay ng mga magulang niya, pero ang laking 
hassle ang paglilipat ng mga gamit sakaling may 
makita na siyang malilipatan.

“Huwag kang mag-alala, mas iigihan ko pa 
ang paghahanap bukas pati na rin sa Linggo. 
Tatawagan agad kita sakaling may nakita na ako. 
Okay?” sabi niya na lang dito.

Hindi niya makuhang magalit kay Josh dahil 
hindi naman nito pinababayaran ang pag-i-stay 
niya doon sa buwang ito kahit pa sa totoo lang 
ay malapit nang matapos ang buwan. Kaya 
kung tutuusin ay puwedeng-puwede siya nitong 
singilin. Siguro ay nakonsensya na lang din ito 
dahil sa biglaan nitong pagpapaalis sa kanya.

“Sige. Salamat at pasensya na ulit.”
“Naiintindihan ko. Sige, Josh!” Pagkapatay 

niya ng tawag ay muling tumunog ang cellphone. 
This time ay sa Messenger na nanggaling ang 
tawag imbis na sa direct number niya.

Napaangat ang baba ni Alreena kasabay ng 
pagtaas ng dalawa niyang kilay nang makitang 
si Alvin ang tumatawag.
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“Oy, Muy! Ano’ng nakain mo’t bigla kang 
napatawag?” bungad niya rito habang may 
malawak na ngiti sa mga labi.

“May oras ka ba mamaya? ’Kita naman tayo, 
o. Tagal na rin nating di nakakapag-bonding, eh.” 
Kahit pinipilit nitong magtunog-kaswal, ramdam 
ni Alreena na may pinagdaraanan ang mokong.

“Libre mo ba?” nakataas ang isang kilay na 
tanong niya.

“Para namang susulpot ka kung hindi?”
Natawa si Alreena. Kilalang-kilala pa rin 

talaga siya nito kahit ang tagal na nilang hindi 
nagkita at sa social media na lang nakakapag-
usap.

“Yes! Sa wakas! Aba, dapat lang na ilibre mo 
’ko, ’no? Tandaan mo, kung hindi dahil sa ’kin, 
hindi ka yayaman sa online world.”

Si Alreena kasi ang nag-introduce kay Alvin 
ng online job hunting. Na-curious ito noon 
sa part-time job niya kaya tinuruan niya kung 
papaano maghanap ng trabaho online. Ang 
nangyari, mas malaki pa ang kinikita nito sa 
kanya mula nang magsimula na ito.

“Oo na. Ano? Ano’ng oras ka puwede?”
“Dinner ba ’to? Coffee?”
“San Mig Light.”
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“Whoa!” Natawa na lang si Alreena. 
“Mukhang mahaba-habang inuman, este usapan 
’to, ah,” nangingiting aniya.

“Aabutin tayo ng umaga. Just like the good 
old days.”

“Di ka pa nga nakakainom, umi-Ingles ka na,” 
pang-aasar niya rito. “Siya sige, kita tayo nang 
mga eight sa MTS.”

“Sige. See you, Muy!”
Pagkatapos ng tawag ay nangingiti pa ring 

tiningnan ni Alreena ang cellphone saka tinungo 
ang kitchen cum dining area niya at nagpainit ng 
tubig doon. Suot pa rin ang kanyang roba habang 
may maliit na towel sa ulo. Idederecho na lang 
niya ang pagbibihis mamaya ng damit panlakad.

Nang kumulo na ang tubig ay nagtimpla 
siya ng chamomile tea. Bago kasi sila umuwi ay 
nakapag-dinner na sila ng mga katrabaho niya. 
At dahil mukhang planong makipag-inuman 
ni Alvin ay minabuti niyang mag-tsaa nang sa 
ganoon ay hindi heavy ang pakiramdam ng 
sikmura niya mamaya.

Pagkaraan ay tinungo niya ang pang-isahang 
couch na nasa gilid ng kanyang kama at umupo 
roon. Itinaas niya ang nakakrus na mga paa 
sa kama at pagkatapos ay humigop ng tsaa. 
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Mayamaya pa ay inabala na niya ang sarili sa 
paghahanap ng malilipatan gamit ang kanyang 
cellphone.

2
Nang mamataan ni Alreena si Alvin na 

nakaupo sa isa sa mga benches sa park ng MTS 
o Matina Town Square ay agad siyang napangiti. 
Kahit sa malayo ay agad niyang napansin na 
medyo tumaba ito. Lalo na at puti ang suot 
nitong t-shirt. Naka-cargo shorts ito at Crocs na 
pansapin sa paa. He looked comfortable, pero 
hindi maikakaila sa hitsura nito na may malalim 
itong iniisip. Nadagdagan din ng maturity ang 
hitsura nito, in a good way. Para bang mas may 
alam na ito sa mundo, kaysa noon na masyadong 
naïve ang dating nito.

Tila naramdaman ni Alvin na may nakatingin 
dito kaya napalingon-lingon sa paligid hanggang 
sa mahagip siya ng tingin. Nang makita siya, 
gumuhit ang isang malawak na ngiti sa mga labi 
nito. Pagkatapos, agad itong tumayo at lumapit 
sa kanya.

“At long last, nagkita rin tayo. In the flesh!” 
may paghampas sa braso nitong bati ni Alreena 
nang nasa harapan na niya ang kaibigan.

“Oo nga, eh. And I didn’t expect this.” 
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Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa.
Nagsalubong tuloy ang mga kilay ni Alreena. 

Mukhang hindi pa man sila nagsasama nang 
matagal ay magsisimula na agad ang asaran nila.

“Ano na naman?” agad niyang asik.
“Di ko lang in-expect na paghahandaan mo 

’ko nang ganito.” Iminuwestra pa talaga nito ang 
kabuoan niya habang may nakakalokong ngiti 
sa mga labi. “As if you’re meeting a prospect 
boyfriend.”

Na-conscious tuloy nang kaunti si Alreena sa 
pinagsasabi nito. Was she overly dressed?

She was wearing a cream-colored butterfly 
sleeve blouse na medyo mababa ang neckline. 
Kinailangan niyang suotan iyon ng tube na 
panloob, kung hindi ay luluwa talaga ang 
kanyang may kalusugang mga dibdib. Ang 
kapares niyon ay dark blue palazzo pants at black 
sandals na may kaunting heels.

“Hoy!” Marahan niya itong binatukan. 
“Tigilan mo nga ako. Matagal na akong graduate 
sa phase na ’yan ng buhay ko, ’no? I’m too old 
for that gimmick. Sobrang busy ko sa trabaho 
para maghanap pa ng boyfriend. Pati ba naman 
lovelife, tatrabahuhin ko pa? At saka, hindi ko 
na kasalanan kung masyado kang nagandahan 
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sa lagay kong ’to kahit hindi ko pa in-effort-an, 
’no.” She flipped her hair afterwards. 

Pareho tuloy silang nagtawanan sa iginawi 
niyang iyon.

Napagkasunduan nilang sa Blugré tumambay. 
Coffeeshop iyon na may open area sa second 
floor kung saan puwedeng uminom ng beer. 
Mula roon ay maririnig naman nila ang bandang 
tumutugtog sa Taboan, ang bar na una nilang 
tinugtugan noong nagbabanda pa sila.

“So ano na’ng mga pagbabago sa buhay 
mo?” pagbubukas ni Alreena ng usapan nang 
makapuwesto na sila sa itaas.

Sa halip na beer, kape ang in-order ni Alreena 
dahil bigla siyang natakam nang makita ang 
menu ng naturang coffeeshop. Isa pa, medyo 
inaantok siya. Pakiramdam pa naman niya ay 
matatagalan ang pag-uusap nilang iyon.

Alvin didn’t mind. Hindi rin daw talaga ito 
magpapakalasing. Kaya nga San Mig Light ang 
in-order nito at dalawang bote lang. Gusto lang 
daw talaga nitong mag-unwind kahit paano.

“Eto, alipin ng trabaho.” Pagak na tumawa at 
iiling-iling na turan ng kaharap.

“Di bale na, mayaman ka naman.” Pabirong 
tinapik-tapik niya ang lalaki sa balikat na animo 
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kinokonsola. Hindi inasahan ni Alreena ang mga 
sunod nitong sasabihin.

“Hindi ko nga maramdaman. Ako yata ang 
perpektong ehemplo ng kasabihang live to work. 
Parang nakasentro na lang sa trabaho ang lahat 
ng oras ko. Pakiramdam ko, nabubuhay na lang 
ako para magtrabaho.”

Nursing ang tinapos na kurso ni Alvin pero 
dahil noon pa man ay hindi na ito makitaan ng 
passion sa propesyong iyon, hindi na nagtaka 
si Alreena na hindi iyon ang pinursue nito at 
sa halip ay napadpad ito sa mundo ng Medical 
Transcription.

He’s now a Medical Transcription Editor. 
A couple of Medical Transcriptionists, also 
called as Medical Language Specialists, were 
working under him for a USA-based hospital 
facility that outsourced the transcription work 
from the Philippines. Si Alvin ang pinakaunang 
telecommuting employee na nagtatrabaho offsite 
sa hospital na iyon noon.

Nagsimula ito bilang Medical Transcriptionist 
at nang nagustuhan ng kompanya ang trabaho nito 
ay na-promote ito bilang Medical Transciption 
Editor. At magmula noon ay itinalaga kay Alvin 
ang responsibilidad ng pagha-hire ng iba pang 



39SHEENA LLANERA

outsourced transcriptionists o independent 
contractors sa Pilipinas kung saan ito naging 
team leader.

“May pinagdaraanan ka ba sa buhay?” 
natatawang puna ni Alreena sa lalaki. “Unang 
tungga mo pa lang niyang beer, mukhang ang 
bigat na agad ng mga banat mo, ah. Hindi ako 
handa.”

Pagak na tumawa si Alvin saka humugot 
ng buntong-hininga. “Sobrang napagod lang 
siguro.”

Sandali niyang pinagmasdan ang binata. 
Nang masigurong talagang may pinagdaraanan 
ito ay nagseryoso na rin siya. “Why don’t you take 
a break? Baka kailangan mo lang mag-recharge. 
Minsan talaga inaabot tayo ng burnout sa 
trabaho, eh. Isama mo’ng girlfriend mo.”

“Wala na kami,” biglang sabi nito na 
ikinamulagat ng mga mata ni Alreena. May kung 
anong dumaan sa mga mata ni Alvin pagkasabi 
niyon na hindi niya nasiguro kung ano dahil 
saglit na saglit lang. Agad iyong napalis nang 
ituon nito ang tingin sa basong may lamang beer 
saka uminom ulit.

Was that anger?
Ilang sandaling natahimik siya bago 
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nakuhang magsalitang muli. “Kailan lang? Last 
time we talked over Messenger, kayo pa, di ba?”

“Four months ago.”
“Bakit naman? I mean, if you don’t mind me 

asking.”
“Mabuti na ring naghiwalay kami. Isa pa iyon 

sa naka-stress sa ’kin, eh.”
“Stress dahil sa paghihiwalay n’yo?”
“Hindi. Dahil sa panloloko niya.”
“Tinwo-time ka?!” bagsak ang pangang 

bulalas niya.
Sa halip na sumagot, tumungga lang ulit si 

Alvin ng beer.
“Sorry,” ani Alreena para sa napalakas niyang 

boses. “Pero hindi nga? Baka naman kasi ikaw 
ang unang nagloko.”

Umiling-iling si Alvin. “Alam mo namang 
faithful akong tao. Pakiramdam ko, hindi talaga 
ako minahal n’on.”

“Ba’t mo naman nasabi iyan?”
“Ewan. Hindi ko lang talaga maramdaman 

’yung pagmamahal niya kahit beinte cuatro oras 
kaming magkasama sa bahay.”

“Live-in na pala kayo n’on?”
Tumango ito.
Natahimik uli si Alreena. Napakurap-kurap 
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pa ang mga mata niya kapagkuwan. Hindi kasi 
niya ma-imagine si Alvin na makikipag-live-in. 
Masyadong baby ang tingin niya rito. Naïve. O 
baka nga ang dami nang nabago rito. Besides, 
pitong taon na rin silang hindi nagkikita nang 
personal.

“Pa’no mo nasigurong niloloko ka niya?” 
tanong ulit ni Alreena nang mahimasmasan.

“Nabasa ko minsan ang chat ng kapatid niya.”
“Pinapakialaman mo ang cellphone niya?” 

asik ni Alreena. Palibhasa ayaw na ayaw niyang 
pinapakialaman ang cellphone niya.

Hindi siya ang tipong manghihingi ng 
password ng boyfriend niya. Importante kasi 
para sa kanya ang privacy. At para sa kanya, not 
asking for your partner’s password is a form of 
trust. Iyong tiwalang hindi na kailangan pa ng 
ebidensya.

Sinasabi ng iba na kung wala namang 
kailangang itago ay bakit kailangan pang isekreto 
ang password? Pero naniniwala siyang lahat ng 
tao ay dapat na may kanya-kanyang personal 
space. Iyong bubble na para lang sa sarili mo. 
Iyong bubble na pupuntahan mo kapag gusto 
mo ng “me time”.

“Hindi ko binuksan ’yung message. Kaya 
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lang, nag-pop-up kasi ’yung notification habang 
may nilalaro ako sa cellphone niya. Kaya nabasa 
ko ’yung ilang parte ng message. At ang topic ng 
sister niya eh ’yung ex niya.”

“Hindi mo pala nabasa nang buo, baka 
naman mali lang ang pagkakaintindi mo. Did 
you ask her about it?”

Tumango si Alvin. “S’abi niya, magpasalamat 
daw ako at hindi na niya ipinaalam sa ’kin ang 
tungkol d’on. Para daw hindi na ako masaktan.”

Hindi na naiwasan ni Alreena ang mapataas 
ang kilay. Pero sinubukan pa rin niyang intindihin 
ang ex nito dahil ayaw niyang gatungan ang kung 
anumang nararamdaman ni Alvin dito. Sayang  
kasi, baka magkabalikan pa ang mga ito. “Baka 
naman pagalit agad ’yung pagkompronta mo 
kaya defensive din siya?”

Sinalubong ng kaharap ang kanyang mga 
mata. Napakurap-kurap tuloy ang dalaga. Hindi 
siya sanay na tingnan ni Alvin nang ganoon 
kaseryoso ang mukha nito. Sanay siyang light 
lang ito. Chillax kumbaga.

“Kilala mo naman ako, di ba? Malumanay 
akong makipag-usap. Kaya nga minsan ang 
tingin sa ’kin ng iba, tatanga-tanga.”

Bahagyang naubo si Alreena. Paano ay guilty 
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siya sa sinabi nito. Nagbawi na muna siya ng 
tingin dito at pinagdiskitahan ang kanyang hot 
white mocha coffee.

“At saka parang wala talagang pakialam 
sa ’kin ’yun,” patuloy pa ni Alvin kaya muli 
siyang napabaling dito. Nasa malayo ang tingin 
nito.“Simple lang akong tao. Ang dali-dali ko lang 
i-please. Hindi kasi intergalactic ang standards 
ko.” Bahagya itong tumawa nang pagak pagkasabi 
niyon at nahawa rin si Alreena. “Pero pagdating 
sa kanya, hindi ko talaga maramdaman ang effort 
para iparamdam sa ’king mahal niya ako.”

“Can you elaborate? Para mas maintindihan 
ko,” pang-uudyok niya ritong magkuwento.

“Halos eighteen hours akong nagtatrabaho 
araw-araw pero minsan, ako pa ang naglilinis 
ng bahay.”

“Baka hindi lang talaga niya hilig ang 
paglilinis. May ganyan talaga. Bumabawi 
naman siguro siya sa ibang bagay? Halimbawa 
sa pagluluto.”

Umiling si Alvin. “She has all the time to 
practice cooking at wala namang problema sa 
gagastusin, because I can provide for it. Pero di ko 
talaga siya kinakitaan ng interes. Kaya nasanay na 
lang din ako sa prito halos araw-araw, kung hindi 
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man kami magpa-order o bumili sa karinderya.”
“Baka busy rin kasi siya sa trabaho niya?”
“Hindi na siya nagtrabaho ulit mula n’ong 

nag-resign siya sa bangkong pinapasukan niya 
ilang buwan matapos niyang lumipat sa bahay 
ko.”

“Baka may pinagkakaabalahang ibang 
bagay?”

“Meron nga. ’Yung ex niya. Kaya siguro panay 
ang harap sa cellphone niya.”

Natahimik si Alreena dahil sa naramdamang 
guilt. Napunta na naman kasi sa panloloko ng ex 
nito ang usapan imbis na iiwas niya doon para 
sana hindi ito masyadong mag-emo.

“Kung hindi lang yata ako good provider, 
hindi ’yun magtatagal sa ’kin nang isang taon. 
Minsan kasi, sinabihan ko siya na gusto kong 
mag-lie-low sa trabaho dahil sobra na akong 
napapagod. Ang sagot lang niya, sayang daw ang 
kikitain ko. Then, there was a time when I tried 
talking to her about investments. Gusto ko sanang 
kunin ang opinyon niya dahil para rin naman sa 
kinabukasan namin ’yun, di ba? Pero sinabihan 
lang niya akong ang OA ko raw. Palibhasa ayaw 
niya ng mga masyadong seryosong usapan. May 
pagka-boyish kasi iyon. Sa inis ko, nag-invest ako 
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nang nag-invest sa properties nang hindi ko na 
masyadong pinag-isipan pa. Tuloy, para na akong 
malulunod sa mga bayarin ngayon. Pero siya, 
tuwang-tuwa pa n’ong mga panahong iyon. Ang 
saya niya na ang daming investments nang hindi 
man lang niya kinonsidera kung kumusta kaya 
ako. Kung nakakayanan ko pa bang bayaran ang 
mga iyon o baka kaya halos hindi na ako matulog 
para lang may pambayad sa buwan-buwang 
bayarin. Parang pera ko lang talaga ang habol 
n’on.” Mapakla itong tumawa kapagkuwan.

“Grabe ka naman. Kung makapagsalita ka, 
parang hindi kayo na-in love sa isa’t isa ever. Eh 
for sure, kaya nga naging kayo dahil minahal n’yo 
rin ang isa’t isa, di ba?”

“Naging kami dahil pareho naming gustong 
mag-move on mula sa isang heartbreaking na 
breakup.”

Napanganga si Alreena. Kaya naman pala. 
Gusto niyang sabihin dito pero siyempre ay hindi 
na niya isinatinig pa iyon. Baka mag-self-pity lang 
ito lalo. Kahit naman sanay silang nag-aasaran, 
marunong naman siyang ilugar iyon.

“At ’yung ex niyang ’yun ang binalikan niya 
ngayon.”

“Ouch!” Hindi napigilang pagpalatak ni 
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Alreena kapagkuwan. “Eh, kumusta nama’ng 
lagay ng puso mo ngayon? I know ilang buwan pa 
lang ang lumipas mula nang maghiwalay kayo, 
pero do you feel any better now? O nasa point ka 
ba na gusto mong makipagbalikan?”

“Para s’an pa? Minsan naisip ko rin, baka ka 
’ko sinasayang ko lang ang panahon ko sa kanya. 
Kasi parang wala talaga kaming patutunguhan. 
She was never that serious about me. She always 
took me lightly, pati ’yung relasyon namin. Na 
para bang laro lang ang lahat. Trial and error. O 
baka mas tamang term ang ‘pampalipas-oras.’”

“Ang harsh naman. But you did love her, 
right?”

“I think so. O baka nasanay na lang ako na 
kasama siya. Kahit papaano, I didn’t feel alone. 
Well, physically.” Nagkibit-balikat ito. “At saka, 
kahit hindi siya perfect wife material, naa-
appreciate ko pa rin ’yung maliliit na bagay na 
ginagawa niya para sa ’kin. Pero ’yung panloloko 
niya, ibang usapan na talaga ’yun.” Bahagyang 
nagtagis ang mga bagang ng kausap. “But ’till 
now, hindi ko pa rin ma-differentiate kung 
pagmamahal ba talaga ’yung naramdaman ko 
para sa kanya or I was just used to having her 
by my side.”
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“Baka kaya rin hindi siya gan’on ka-warm sa 
’yo eh dahil naramdaman niyang hindi ka gan’on 
kasigurado sa feelings mo para sa kanya? Kami 
kasing mga babae, kailangan namin ng security 
na talagang mahal kami ng partner namin. 
Security na hindi nila kami ipagpapalit.” Nang 
hindi umimik si Alvin ay pinagmasdan niya 
ito nang ilang sandali saka muling nagtanong. 
“Sakali bang bumalik siya sa ’yo, tingin mo 
mabibigyan mo siya ng isa pang chance?”

Tumawa ito nang pagak. “Imbis na kumuha 
ako ng pamukpok sa sarili kong ulo, kukuha 
na lang ako ng boarder sa bahay para may 
pandagdag-bayad ako sa napakarami kong 
bayarin.”
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eka, boarder?” Biglang nawala sa isipan 
ni Alreena ang kasalukuyang drama 
ni Alvin. Parang pumalakpak ang mga 

tainga niya dahil sa huling sinabi nito.
“Mag-isa lang kasi ako sa bahay. Well, since 

she left me. At may isa pang spare room doon na 
hindi nagagamit.”

“Are you serious? Naghahanap kasi ako ng 
malilipatan.”

“Really?” Interesadong napabaling sa kanya 
ang tingin ng kaibigan. Wala na ring kahit na 
anong senyales ng kadramahan kanina ang 
mukha nito ngayon. “Kung gan’on, d’un ka na 
lang sa ’kin lumipat.”

Chapter
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“Hmm…” Nahulog sa pag-iisip si Alreena. 
Pagkaraan, bagsak ang balikat na umiling-iling 
siya. “Huwag na lang pala.” 

“Bakit?” nagtatakang tanong nito.
“Parang ang awkward kasi.”
Mas lumalim pa ang guhit sa noo ni Alvin 

kapagkuwan. “Ba’t naman awkward?”
“Siyempre lalaki ka, babae ako. Tapos, titira 

tayo sa iisang bubong? Eh di para na rin tayong 
nag-live-in n’on?”

Sa pagkagulat ni Alreena ay biglang 
humagalpak ng tawa si Alvin. Hindi tuloy 
niya maialis ang tingin niya ritong may halong 
pagtataka.

“Seriously? Naisip mo talaga ’yun? I mean 
it’s not as if you’d suddenly get attracted to me, 
right? Huling pagkakaalam ko, harap-harapan 
mo pa ngang ipinagdiinan sa ’kin, in your own 
words na,” nag-quote pa ito ng mga daliri saka 
sinabing, “‘di kita type.’”

Agad na naalala ni Alreena ang pagkakataong 
nag-inuman sila para i-celebrate ang pagbabanda 
nila kung saan badtrip na badtrip siya sa kaibigan 
nitong si Keith kaya siya nagpakalasing. Natawa 
na rin tuloy siya.

“Okay, okay. Given na magkaibigan lang 
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naman talaga tayo. Pero ang awkward pa rin 
yata.”

“Ikaw, bahala ka,” kibit-balikat ni Alvin 
mayamaya. “Ang baba lang pa naman sana ng 
plano kong i-offer na presyo sa ’yo.”

“Magkano?” curious na tanong ng dalaga.
“Three thousand per month.”
“Gan’on naman talaga ang average rate ng 

renta ngayon, ’no!” nanghahaba ang ngusong 
sagot niya.

“Inclusive of water and electric bill. May 
ceiling fan at electric fan na rin d’on sa kuwarto 
na puwede mong gamitin. Actually, may 
aircon na ring naka-install d’on. Puwede mong 
gamitin, basta may limit sa oras nang paggamit. 
May malaking ref sa bahay na puwede mong 
paglagyan ng cake sakaling gusto mong mag-
stock. O di kaya ay ice cream.”

Napalunok si Alreena dahil sa paglalaway sa 
mga binanggit nitong pagkain. Isa talaga iyon sa 
pinoproblema niya ngayon. Sira na kasi ang mini-
refrigerator na binili niya na sa sobrang mini ay 
halos tubig na lang din ang nailalagay niya.

“Puwede ka ring magluto. Hindi na kita 
sisingilin ng share sa gas. Pero hindi rin kita 
oobligahing magluto kaya ’wag kang mag-alala. 
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But of course, I would really appreciate it if you’d 
take the time to cook sometimes. Lalo na ngayong 
wala nang magpiprito para sa ’kin,” nakangiting 
anito saka nagpatuloy, “At higit sa lahat, hindi na 
rin kita sisingilin ng share sa Internet. And mind 
you, mataas ang Internet plan na kinuha ko sa 
bahay dahil alam mo na, work.”

Doon na tuluyang napanganga si Alreena. 
Ang laking tipid nga niyon sa kanya kung sakali.

“Ayaw mo pa rin? Baka may kakilala kang 
naghahanap ng marerentahan, paki-advertise 
na lang din—”

“Puwede na ba akong lumipat bukas?”
Malawak ang ngiting gumuhit sa mga labi ni 

Alvin. “Ang dali mo talagang kumbinsihin basta’t 
makakatipid ka lang nang sobra ’no?”

Nagkibit-balikat si Alreena. “Masyadong 
ginalingan ng convincing powers mo, eh. Isa pa, 
I just wanted to help a friend,” nakahalukipkip 
at proud niyang sabi. “Sabi mo nga, pandagdag-
bayad mo na rin sa bills mo.”

Sabay silang nagtawanan kapagkuwan.

2
“Welcome to my humble abode!” masayang 

ani Alvin kay Alreena pagdating nila sa bahay 
niya matapos nilang hakutin ang mga kagamitan 
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nito.
Umarkila pa sila ng isang multicab dahil 

hindi kasya sa 4x4 pickup niya ang mga gamit 
ng dalaga. Mukhang matagal-tagal na rin itong 
namumuhay nang mag-isa kaya marami nang 
naipong gamit.

Inilibot ni Alreena ang tingin sa kanyang 
bahay habang nakapamaywang, saka tumango-
tango. “In fairness, malaki ang space mo.”

“Kaya nga pinarentahan ko. Sayang kasi. 
Mabuti nang mapagkakitaan.”

“At dahil diyan, tulungan mo na akong ayusin 
ang mga gamit ko.” Maliksi itong kumilos at 
sinimulan na nga nila ang pag-aayos ng mga 
gamit nito.

Mayamaya, pareho na silang nakaupo sa 
sofa habang nakaangat sa mesa ang mga paa 
dahil sa sobrang pagod. Nang lingunin ni Alvin 
ang kaibigan, napunta sa punong tenga nito ang 
kanyang tingin. Sinundan ng mga mata niya ang 
tumutulo nitong pawis mula roon na bumababa 
sa leeg nitong ang kinis-kinis, hanggang sa 
bumaba iyon sa neckline ng gray t-shirt nitong 
basang-basa na ng pawis. At dahil V-neck ang 
suot nitong t-shirt ay hindi niya naiwasang 
mapatingin sa cleavage nitong bahagyang 
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sumisilip. Napalunok tuloy siya. 
Ang sexy ng dating ng dalaga kahit pawisan. 

Ang totoo niyan ay ang hot pa nga nitong tingnan. 
Parang kagagaling lang nito sa pakikipag…

Ipinilig ni Alvin ang ulo dahil sa kung anu-
ano nang itinatakbo ng kanyang isip.

“Thank you, Muy, ha?” baling ni Alreena sa 
kanya.

Nilingon niya itong muli. Nang magsalubong 
ang kanilang mga mata ay tila siya nahulog sa 
isang magic spell. Bumaba ang tingin ni Alvin 
sa mga labi ng babae na kumikibot-kibot dahil 
sa kung anong sinasabi nito na hindi na niya 
naintindihan pa.

“Muy? Nakikinig ka ba sa ’kin?” kunot-noong 
tanong nito.

“H-ha? A-ano ulit ang s’abi mo?” parang 
tangang ani Alvin matapos tumikhim.

“Para ka namang naengkanto diyan. S’abi 
ko, mabuti na lang at Linggo ngayon. Wala kang 
trabaho kaya may katulong ako sa paglilipat-
bahay.”

“Ah… oo nga.” Tumangu-tango na lang si 
Alvin bilang tugon. Iniiwas na niya ang tingin 
kay Alreena. Kagaya kasi ng sinabi nito, para nga 
siyang naeengkanto. Ang hindi nito alam, ito ang 
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may kagagawan niyon.

2
Lumabas ng kuwarto niya si Alvin at tinungo 

ang kusina para uminom nang malamig na tubig. 
Nakaugalian na niyang gawin iyon paggising sa 
umaga bago siya magsimulang magtrabaho.

Alas seis ng umaga ang simula ng kanyang 
trabaho. Mula alas seis hanggang alas dos ng 
hapon ay nagda-download siya ng files mula 
sa isang online file storage provider kung saan 
nag-a-upload ng audio files ang mga doktor 
ng hospital facility na pinagtatrabahuan niya. 
Pagkatapos, ina-assign niya ang mga iyon 
sa medical transcriptionist team nila dito sa 
Pilipinas. Pagdating naman ng alas dos ay 
nagsisimula na siyang mag-quality check ng mga 
natapos i-transcribe na files. Dere-derecho na 
iyon hanggang sa alas nueve ng gabi. Pero kung 
sobrang dami ng files nila sa isang araw, minsan 
ay inaabot sila nang hanggang ala una o kaya 
alas tres ng madaling araw, bago ma-submit ang 
mga iyon. Minsan, tumutulong na rin si Alvin sa 
pagta-transcribe sa ganoong mga pagkakataon.

Sa loob ng napakahabang oras ng trabaho, 
iilang oras lang ang nakukuha niya para sa sarili. 
Sumasaglit lang siya para kumain at maligo 
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nang mabilisan. Ang kakatwa noon, nitong huli 
lang niya napagtantong halos hanggang tatlong 
oras lang pala ang pinakamahabang oras na 
derechong tulog niya. Nabilang lang niya iyon 
nang minsang tanungin siya ni Alreena tungkol 
doon.

Pathetic, right? Indeed, he was a slave to work. 
Kaya hindi na rin niya naisip na subukan pang 
ayusin ang relasyon nila ng ex niyang si Ella. Sa 
sarili nga, halos wala na siyang oras. Baka nga isa 
iyon sa dahilan kaya hindi niya ito napaibig nang 
tuluyan, kasi halos hindi na niya ito mabigyan 
ng oras.

Muntik nang maibuga ni Alvin ang ininom 
na tubig nang paglabas niya ng kusina ay 
naabutan niya si Alreena na nakatuwad sa sala. 
She was obviously doing her warm-ups and 
was reaching her toes. Nakasuot ito ng itim 
na leggings na animo naging second skin na 
nito dahil sa sobrang pagkakalapat noon sa 
balat ng legs nito. Ayaw man ng binata, hindi 
niya naiwasang mapatingin sa puwet nitong 
ipinagtataka niya kung bakit walang nakabakat 
na linya ng panloob nito.

Wala ba itong suot na panty? Ipinilig ng lalaki 
ang ulo sa kung anu-anong kamunduhang 
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naiisip.
Mula sa puwet, napunta naman sa maliit 

nitong bewang ang kanyang tingin. Mula kasi 
sa pagkakatuwad ay tumayo na ito nang maayos. 
Kita ang baywang nito dahil ang suot nitong 
pang-itaas ay ang katerno ng leggings nitong 
black racerback sportsbra. Nag-stretching 
ito habang nakaharap sa bintana ng sala na 
nakatalikod naman sa kinaroroonan niya.

Napalunok si Alvin. He had always known 
that Alreena had a to-die-for body figure. Pero 
ngayon lang niya ito nakita nang ganito kahapit 
ang suot. Kung noong gabi nga na una silang 
nagkita pagkatapos ng pitong taon, hindi na 
niya napigilang punahin ang makurba nitong 
katawan kahit na hindi body-hugging ang suot 
nitong damit, ngayon pa kaya?

Tama ba ang naging desisyon niyang gawin 
itong tenant? Sapat ba ang tatlong libong pisong 
share nito buwan-buwan para sa pangto-torture 
nito sa kanya nang wala man lang itong kamalay-
malay?

“Ay, unggoy!” nabigla nitong hiyaw nang 
bahagya itong tumagilid para i-stretch ang mga 
braso’t tagiliran at mamataan siyang nakatayo 
roon. “Gising ka na pala, ni hindi ka man lang 
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nagparamdam. Aatakehin ako ng sakit sa puso 
sa ’yo, eh.”

Kung alam lang ni Alreena na siya ang parang 
aatakehin sa puso dahil sa hitsura nito ngayon. 
Kung kanina ay aantok-antok pa si Alvin, ngayon 
ay gising na gising na ang diwa niya pati yata ang 
bawat kaugatan at kalamnan niya.

“Good morning.” Sinubukan ni Alvin na 
maging kaswal. Naglakad siya papunta sa 
kanyang kuwarto at sumandal sa pintuan niyon 
paharap kay Alreena. Ipinamulsa niya ang isang 
kamay habang ang isa ay may hawak na baso. 
“Araw-araw ka bang nag-i-exercise?” tanong niya 
pagkaraan.

“Hmm… at least three to four times a week. 
Pampabawas-stress na rin. Nakakabaliw na 
minsan kapag puro trabaho na lang, eh. Speaking 
of which, why don’t you try it? Tutal wala ka 
nang girlfriend na paglalaanan mo ng iilang 
pinakamamahal mong oras. I’m telling you, you’d 
feel really good once you invest in improving 
yourself.”

Nagkibit-balikat si Alvin. “Hindi ako ang 
tipong gym buff.”

“Ano ka ba? Hindi lang naman ang pagdyi-
gym ang paraan para pagalaw-galawin mo ’yang 
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katawan mo, ’no? Look at you. Nananaba ka 
na sa kauupo mo dahil sa napakahabang oras 
ng trabaho. Hindi na ako magtataka kung may 
highblood ka na dahil sa sobrang sedentary ng 
lifestyle mo,” pangungumbinsi nito sa kanya 
habang nag-jo-jog-in-place.

Natuon tuloy sa umaalog nitong dibdib ang 
kanyang mga mata. Pakiramdam ni Alvin ay 
nanuyo ang lalamunan niya. At mukhang may 
dahan-dahan na ring nagigising na ibang parte 
ng kanyang katawan.

Oh dear…
“Hoy, Muy! Nakikinig ka ba sa ’kin, ha?” 

pagtawag nito sa pansin niya pagkaraan. Nagsa-
squat naman ito ngayon.

“I did taekwondo before,” wala sa sariling 
aniya saka napatingin sa puwet nitong maya’t 
mayang umaarko sa tuwing nagsa-squat ito.

“O, ayan naman pala, eh. Ba’t di ka bumalik 
d’un?” usisa nito habang nakatuon ang focus 
sa cellphone kung saan may sinusundan itong 
instructor.

“I didn’t have time for it anymore.”
“Alam mo, kung gusto, may paraan. Kung 

ayaw, maraming dahilan. Don’t find the time for 
it. Make a time for it instead,” may diin nitong 
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sabi. Pagkatapos nitong mag-squat ay bigla itong 
tumihaya sa exercise mat saka gumawa ng iilang 
crunches.

Bigla tuloy napayuko si Alvin sa kanyang 
sariling tiyan. Saka siya napailing-iling. Tama 
ito. Actually, naging sensitive pa nga siguro ito 
para sa kanya kaya hindi ipinangalandakan ang 
katotohanan.

Hindi siya basta nananaba lang, kundi 
mataba na talaga siya. Ang layo na niya sa 
katawan niya noon. Malapad ang structure ng 
kanyang katawan kaya mamang-mama ang 
dating niya. Pero ngayon ay dad bod na siya wala 
pa siyang sariling pamilya.

“Oo na. I’ll  make time for it.  P’ano, 
magtatrabaho na ako.”

“Sige. Enjoy working, Muy!”
“Thanks, Muy. Ikaw din. Ingat na lang sa 

trabaho mamaya.”
“Wow. Ang sweet, ha?” habol pa nitong pang-

aalaska.
Napangiti tuloy si Alvin. At hindi na napalis 

ang ngiting iyon hanggang sa pagharap niya sa 
kanyang PC.

2
Mabilis na lumipas ang isang buwan mula 
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nang lumipat si Alreena sa bahay ni Alvin. At 
masasabi niyang isa iyon sa wisest decisions na 
nagawa niya para sa sarili. Mabuti na lang talaga 
at pumayag siya sa suhestiyon ng kaibigan noon.

Tama ito. Hindi magiging problema na babae 
siya at lalaki ito dahil sa totoo lang, halos hindi 
sila nagpapang-abot sa bahay. Eight to ten hours 
minsan ang trabaho niya, mula Lunes hanggang 
Biyernes na minsan ay inaabot pa ng Sabado. 
Si Alvin naman, halos hindi na lumalabas 
ng kuwarto dahil doon ito nagtatrabaho. 
Nagkita lang sila at nakapag-usap nang matagal-
tagal nang minsang sa bahay niya naisipang 
maghapunan at nagluto siya. At sa loob ng isang 
buwan niyang pamamalagi roon, isang beses pa 
lang iyong nangyari.

Katatapos lang linisin ni Alreena ang buong 
bahay. Ngayon ay pinupunasan na lang niya ang 
mesa sa sala. Bigla siyang napalingon sa pintuan 
nang bumukas iyon. Si Alvin ang pumasok. Sa 
hindi niya malamang dahilan ay napatutok ang 
mga mata niya sa bandang dibdib nito. Medyo 
namamasa sa pawis ang suot nitong puting t-shirt 
kaya medyo humahakab iyon sa dibdib.

Nang mag-angat ng tingin si Alreena sa 
mukha ni Alvin ay bahagya siyang napalunok. 
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Bakit parang ang bango pa rin nitong tingnan 
kahit pawisan ito?

Medyo basa rin ng pawis ang one-length 
bangs nitong nakahati sa gitna at malayang 
tumatabing sa noo. He looked wet… and hot.

Teka, teka. Kailan pa naging hot si Alvin sa 
paningin niya? Kani-kanina lang ay sinasabi 
niya sa sariling walang problemang ihahatid ang 
pagsasama nila sa iisang bubong kahit pa babae 
siya at lalaki ito, ano’t nagkakaganito siya ngayon?

O, Diyos na mahabagin! Hindi po ito maaari!
Mag-iisang buwan nang nagta-taekwondo si 

Alvin sa tulong ng convincing powers ni Alreena. 
At talaga namang kapansin-pansin ang naging 
magandang pagbabago sa pangangatawan nito 
na ngayon lang niya na-realize dahil nga halos 
hindi sila nito nagkikita sa bahay. Unti-unti na 
nitong napagpag ang excess fats at mukhang 
iilang high kicks na lang at babalik na ang 
katawan nito sa dati mula sa pagiging dad bod. 
Heto nga’t parang naaapektuhan na ang utak niya 
dahil sa pagbabagong-anyo nitong iyon.

“Pasensya na sa hitsura ko. Galing akong 
ensayo, eh,” kaswal nitong sabi saka ibinaba ang 
dalang backpack sa sofa at tinungo ang kusina. 
“Himala at nandito ka ngayon,” anito pagbalik sa 
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sala, kasalukuyang umiinom ng tubig.
Animo si Alreena ang nauuhaw habang 

sinusundan ang adam’s apple nitong tumataas-
baba habang umiinom ito. Nang ibinaba na 
ni Alvin ang hawak na baso at nagtatakang 
tumingin sa kanya, saka lang na-realize ni 
Alreena na hindi pa rin pala siya kumikilos 
mula kanina nang dumating ito. Kaya naman 
natatarantang muli siyang nagpunas ng mesa 
kahit pa tapos na niyang gawin iyon kanina.

“A-ah... wala kasi kaming meeting ngayon, 
kaya nandito lang ako buong araw.” Siguro 
nasanay na si Alvin na kahit Sabado ay umaalis 
siya para magtrabaho kaya ito nagtaka na 
nandoon siya ngayon.

“Ba’t hindi ka nakipag-date? Minsan-minsan 
ka na lang may oras para mang-boylet, pinalagpas 
mo pa,” nakakalokong patutsada nito. Puno ng 
panunukso ang mga mata nito pagkasabi niyon.

Pinukol niya ito ng masamang tingin. “Kung 
makapagsalita siya, akala mo naman mas 
busy ako sa kanya. Eh kung hindi pa nga kita 
kinumbinsing bumalik sa pagta-taekwondo, 
paniguradong nandiyan ka lang sa kuwarto mo 
buong magdamag. Sino sa ’tin ang trabaho ang 
kaulayaw, aber?”
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Napahalakhak si Alvin. Natawa na rin tuloy 
siya. They should admit that they were both 
slaves to work.

Nagkaroon lang ng oras si Alvin na bumalik 
sa pagta-taekwondo nang nakapagdagdag ito 
ng ilan pang transcriptionists at i-promote nito 
bilang editor ang dalawang best performing 
transcriptionists nito. Iyon nga lang, nabawasan 
ang income nito dahil sa bawas ding workload. 
Pero kahit ganoon, halata namang mas 
nasisiyahan ito sa nangyayari ngayon sa buhay 
nito kesa noong halos sambahin na nito ang 
trabaho.

“Maligo ka na. Magluluto ako ng hapunan,” 
sabi ni Alreena saka at tinungo ang kusina. “Oh 
wait!” Sumilip ulit si Alreena sa sala mula sa 
kusina. “Dito ka ba maghahapunan? O naisipan 
mong makipag-date ngayong gabi, kaya wagas 
kung makabuska ka sa ’kin?”

“Minsan-minsan lang akong makatikim ng 
masasarap mong putahe, papalagpasin ko pa ba 
ang pagkakataong ’to?” turan nito na naglakad na 
patungong kwarto. “Sarapan mo, ha?” Kumindat 
ito bago tuluyang pumasok doon.

Wala sa sariling napangiti tuloy si Alreena. 
Nang ma-realize na pangiti-ngiti siya, bigla 
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siyang natigilan at napailing.
You’re acting like a lovesick teenager, saway 

niya sa sarili. Binilisan na niya ang pagkilos at 
inihanda ang mga kakailanganin para sa mga 
putaheng lulutuin.
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o w !  S i n i g a n g  n a  b a b o y  a t 
adobo! Mababalewala yata ang 
pagpapapawis ko kanina, ah,” 

nasisiyahang bulalas ni Alvin bago umupo at 
sinunggaban ang mga nakahaing pagkain. “Ang 
saraaap!” parang batang deklara nito matapos 
sumubo.

Nasiyahan si Alreena sa reaksyon ng lalaki. 
Kung ganoon ito nang ganoon, hindi na siya 
magtataka kung gugustuhin niyang araw-arawin 
ang pagluluto. Which reminded her, paano kaya 
ito natiis ng ex nito?

Kung siya kasi ang kasama nito sa bahay at 
ganoon ang makikita niyang reaksyon ni Alvin sa 
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mga luto niya, gugustuhin niya talagang matuto 
ng kung anu-ano pang putahe. Siya ngang 
busy sa trabaho ay nagagawa pa ring magluto 
paminsan-minsan. Ito pa kayang wala namang 
trabaho?

Oh, well. Magkakaiba nga ang mga tao sa 
mundo. Baka hindi lang talaga hilig ng ex nito 
ang magluto. Pati na rin ang maglinis ng bahay. 
Baka pati pagmamahal kay Alvin ay hindi rin nito 
nakahiligan kaya nilalandi pa rin nito ang ex nito. 

Naimbiyerna tuloy si Alreena sa naisip kaya 
minabuti niyang ibahin ang takbo ng utak.

“Siyanga pala, di ba sabi mo, ipapa-assume 
mo na ’yung isang house and lot na nabili mo?”

Tumangu-tango lang si Alvin; abalang-abala 
kasi ang bibig nito sa pagnguya at sunud-sunod 
na pagsubo. Hindi na tuloy napigilan ni Alreena 
ang matawa.

“Para ka namang patay-gutom diyan. Mag-
dahan-dahan ka nga sa pagsubo. Mamaya niyan, 
mabulunan ka. Wala ka namang kaagaw sa 
pagkain mo, Muy. Hindi kagaya n’ong huli mong 
nakarelasyon. Kaya ’wag kang mag-alala,” saway 
niya rito. Nilagyan niya ng dalandan juice ang 
baso nito pagkatapos. Agad naman nitong inabot 
iyon at uminom.
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“Ang sarap talaga kasi, promise.” Itinaas pa 
ng lalaki ang isang kamay bilang patunay. “Ba’t 
mo pala natanong ’yung tungkol sa property ko?”

“Naisipan ko lang banggitin sa mga katrabaho 
ko, baka sakaling may magkainteres sa kanila. 
Parang hindi mo na kasi talaga binigyan ng 
panahon ang pag-a-advertise n’on eh.”

Naawa siya sa kaibigan nang malaman 
niyang tila nabibigatan na ito sa nagkapatung-
patong nitong mga bayarin kaya gusto niya itong 
tulungang maghanap ng bibili ng isa nitong 
kinuhang house and lot.

“Alam mo, Muy? Ngayon ko mas nasigurong 
tama talaga ang desisyon kong tanggapin ka 
bilang tenant dito. Ang laking suwerte mo 
sa buhay ko. Mula nang dumating ka rito, 
everything just seemed to fall into place.”

“I didn’t know that you can be mushy like 
that. ’Wag ka nga. Nakakapanindig-balahibo, 
eh,” saway ni Alreena. Pero sa totoo lang, ginawa 
niya lang iyon para ipaalala sa sariling hindi siya 
dapat maapektuhan ng mga pinagsasasabi nito.

Nakatatak pa naman sa isipan ni Alvin 
ang sinabi niya noon na hindi niya ito type. 
Paniguradong hindi siya nito titigilan ng pang-
aasar sakaling mauwi sa pagkakagusto ang kung 
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anumang kawirduhang nararamdaman niya rito 
ngayon. At hindi niya matatanggap iyon kung 
sakali.

She’s Alreena and she had always been 
decisive about everything. Hindi siya ang tipong 
paiba-iba ng desisyon at lahat ng sinasabi niya 
ay pinapanindigan niya. She never turned back 
on her words. At hindi niya ngayon babaliin iyon. 
Lalong hindi sa napaka-alaskador na si Alvin.

“Ang sabihin mo, kulang na kulang ka lang 
sa lambing kaya ka pinapanayuan ng balahibo 
diyan. Tell me, when was the last time you were 
in a relationship?”

“Hoy, hoy, hoy! ’Wag ka ngang masyadong 
mapagmalaki diyan porket kagagaling mo lang sa 
isang relasyon. Dahil sa totoo lang, hindi naman 
iyon counted. Ni hindi mo nga naramdaman na 
minahal ka ng ex mong iyon, di ba?”

“May pagmamahal man o wala, at least, hindi 
ako nag-iisa n’ong mga panahong ’yun.”

Tumawa si Alreena nang sarkastiko. “Mas 
maigi nang mag-isa kaysa may kasama ka nga, 
but you still feel empty. At least kung feeling 
alone man ako, may dahilan! Mas masakit  ’yung 
pakiramdam mo nag-iisa ka pa rin kahit may 
kasama ka.”
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Nagulat si Alreena nang biglang ibinaba ni 
Alvin ang kubyertos nito. Kinabahan siya. Baka 
nagalit ang kaibigan sa sinabi niya. Was she too 
cruel?

“Come to think of it.” Tumawa ito nang 
mapakla. “Imbis na girlfriend ang kasama ko 
n’on, mag-isa ang pakiramdam ko. Samantalang 
ngayon na kaibigan ko lang ang kasama ko sa 
bahay, mas nararamdaman ko na hindi ako nag-
iisa. At ’yun ay kahit hindi tayo halos nagkikita 
dito sa bahay. I never felt alone since you came 
here.” Seryoso ang mukhang bumaling si Alvin 
sa kanya.

Hindi tuloy niya makuhang sumagot. Hindi 
niya rin kasi alam kung ano ang sasabihin. Higit 
sa lahat, may kung anong kaguluhang nangyayari 
sa kaloob-looban niya na mas dapat niyang 
pagtuunan ng pansin.

Bakit dumodoble ang bilis ng tibok ng puso 
ni Alreena ngayong tinitingnan siya nang ganito 
ni Alvin? Kailan pa ito nagkaroon nang ganoong 
epekto sa kanya? Hindi ba pang may malisya 
lang ang ganoong uri ng tibok ng puso? Ibig 
bang sabihin, nagkakaroon na siya ng malisya 
kay Alvin?

Nooo! mariin niyang tanggi.
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Ginagap ng kaharap ang kanyang mga kamay. 
“Thank you, Muy. You don’t know how much 
you’ve helped me in so many ways. Please know 
that I really appreciate it. Kaya kung ikaw naman 
ang may kailangan, ’wag kang mahihiyang 
magsabi sa ’kin,” sinsero nitong sabi pagkaraan 
ay pinisil ang kanyang palad.

Napakurap si Alreena. Mayamaya, binawi niya 
ang kamay dito. Hindi kasi niya nagugustuhan 
ang nararamdaman. He was slowly crawling his 
way into her heart without intending to. At hindi 
magandang senyales iyon para sa kanya.

Paano kung nagpapasalamat lang talaga ito 
at wala iyong halong malisya? Sino ang sasalo 
sa kanya kung saka-sakaling tuluyan siyang 
mahulog dito?

“Di ko akalain na marunong ka palang 
magdrama nang ganito. You’re starting to surprise 
me in ways I didn’t expect.” Sinubukan na lang ni 
Alreena na gawing magaan ang usapan.

“Marami ka pang hindi alam sa ’kin, Muy. 
Kaya be on your guard. Baka mahulog ka bigla.”

Alam niyang biro lang iyon lalo’t ngiting-ngiti 
ito, pero nagdulot iyon nang laksa-laksang kaba 
sa kanyang puso.

Paano nga kaya kung ganoon ang mangyari?
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Napahigit si Alreena ng hangin saka wala sa 
sariling itinuloy na lang ang pagkain.

2
Dahil Linggo, plano ni Alreena na magsimba 

nang araw na iyon. Maaga siyang gumising para 
makaabot sa nine a.m. service ng church kung 
saan siya nag-a-attend. Bago lang niya natagpuan 
ang simbahang iyon. At dahil nagustuhan niya 
ang pamamaraan ng pagtuturo ng mga pastor 
doon ay doon na siya palaging nagsisimba basta 
nagigising siya nang maaga.

Pagpunta niya sa banyo ay siya namang 
paglabas ni Alvin doon. Kagagaling lang nito sa 
pagligo. Nasabi niya iyon dahil tanging tuwalya 
ang nakatapi sa baywang nito paibaba. Wala pa 
itong suot na pang-itaas.

Natagpuan tuloy ni Alreena ang mga matang 
pinagpipyestahan ang dibdib nitong nagsisimula 
nang magkaroon ng muscles.

Kailangan bang mag-push-ups sa taekwondo? 
naitanong na lamang ni Alreena sa sarili dahil 
nagtataka siyang pati dibdib nito ay nagkakaroon 
na ng muscles samantalang hindi naman daw ito 
nagdyi-gym.

“Good morning! Ang aga mo yata ngayon?” 
Mukhang walang kaalam-alam si Alvin na 
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pinagpipyestahan na niya ang kabuuan nito nang 
mga sandaling iyon.

“O-oo.  Magsisimba kasi  ako,”  hindi 
makatingin sa mga mata nitong tugon niya. 
Kunwari ay inabala na lang niya ang sarili sa 
pagche-check ng toiletries na dala niya.

“P’wede bang sumabay? Matagal-tagal na 
rin akong hindi nakakapagsimba, eh. Mukhang 
kailangang-kailangan ko na yata ng gabay ng 
Panginoon.”

Mas kailangan ko! hiyaw ni Alreena sa loob-
loob niya.

“S-sige ba,” tipid niyang tugon dito.
“Ayos! Sige, maligo ka na. Magbibihis na rin 

ako,” walang anumang ani Alvin saka iniwan siya 
roon na parang tangang hindi pa rin kumikilos.

Kailangan ko na yatang maglinis ng agiw 
sa utak, mukhang parami na nang parami, eh. 
Pumasok na siya sa banyo.

Pagkatapos nilang magsimba, inaya siya ni 
Alvin na mamasyal sa dalawang house and lot 
na kinuha nito. Nag-take out sila ng pagkain sa 
isang fastfood restaurant dahil gusto nitong doon 
na sila mag-lunch.

Na-excite si Alreena sa gagawin nila. Sa 
wakas, hindi na puro trabaho ang ginagawa niya. 
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Nagkaroon na rin siya ng panahong maglibut-
libot at mamasyal, nang hindi nag-iisa.

Napa-wow si Alreena pagdating nila sa isang 
property ni Alvin. Overlooking kasi iyon kaya ang 
ganda-ganda ng view. Kahit mainit pa ang sikat 
ng araw, hindi nila iyon alintana dahil maraming 
puno sa paligid.

Malaki ang lot area ng property ni Alvin. 
May nakatayo na roong bungalow na bahay na 
halatang hindi pa tapos gawin.

“Tara sa loob?” pag-aaya nito mayamaya.
“Ano’ng plano mo sa isang ’to?” tanong 

ni  Alreena nang nasa  loob na s i la  at 
pinagtutulungang ilabas ang mga pagkaing 
binili nila. 

Sa sahig lang sila naupo. May mantel na 
iniwan si Alvin doon at iyon ang ginamit nilang 
pangsapin sa sahig.

“Okay ka lang ba sa ganito?”
Napataas ang dalawang kilay ni Alreena. 

Hindi kasi niya naintindihan ang tanong ng 
kasama. Ano ba ang ibig nitong sabihin? Kung 
okay lang sa kanya ang ganoong bahay? Bakit 
siya nito tinatanong nang ganoon? May plano 
ba itong gawin siyang maybahay?

“Okay lang ba sa ’yo na sa sahig lang tayo 
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nakaupo habang kumakain? Hindi ko pa binilhan 
ng gamit ’tong bahay kasi hindi nga pa ’to tapos. 
Hindi na tinapos n’ong unang may-ari ang 
pagpapagawa. Hindi ko naman naipagpatuloy 
agad dahil nga alam mo na, kulang sa budget. 
Pero kapag naibenta ko ’yung isang property 
ko, ’yun ang gagamitin kong pang-construct ulit 
nito.”

Pinamulahan yata si Alreena ng mukha dahil 
sa pagka-assumera niya. Kumuha na lang siya ng 
plastic na kubyertos nang sa ganoon ay hindi na 
nito mapansin pa ang pagba-blush niya.

“Oo naman, walang problema. K’ain na tayo,” 
aya niya saka nauna nang sumubo matapos 
umusal ng maikling panalangin.

“Dito ko planong buoin ang pamilya ko 
sakaling makapag-asawa ako,” sabi ni Alvin sa 
pagitan nang pagnguya.

Napaangat ng tingin si Alreena rito. Mukhang 
masayang nagde-daydream ang kaharap nang 
mga sandaling iyon. Habang siya, nananaginip 
din… na siya ang mapapangasawa nito.

Napamulagat ang kanyang mga mata sa 
naisip.

Sandali, ano iyon? tanong niya sa sarili saka 
napalunok.
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Did she just imagine herself as Alvin’s wife?
“Tama pala, since architect ka naman, baka 

puwedeng ikaw na ang kunin kong architect 
kapag pinasimulan ko na ulit ang pagpapagawa 
nito? Pahingi na rin ng discount ng TF mo, ha?” 
Kinindatan pa siya nito pagkasabi niyon bago 
kumagat sa fried chicken.

Libre na, basta ba ako ang papangasawahin mo, 
wika ng kung sinong espiritu na nasa katawan ni 
Alreena. Nalintikan na!

“S-sure,” tipid niyang tugon, inabala na ang 
sarili sa pagkain.

“Yes! Thanks, Muy. Naniniwala na talaga 
akong heaven sent ka sa buhay ko,” tuwang-
tuwang sabi ng kaibigan.

Samantala, tipid na ngiti lang ang itinugon 
niya. Baka kung ano pa ang lumabas sa bibig 
niya kapag nagsalita pa siya. She couldn’t trust 
herself anymore. Not this time. Not when she’s 
with Alvin.

Pag-alis nila roon, dinaanan naman nila 
ang house and lot na binebenta na ng kaibigan. 
Kinunan niya iyon ng pictures para maipakita 
sa mga katrabaho niya, baka sakaling may 
magkainteres sa mga ito.

2
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“Anak ng!” Nahampas ni Alvin ang kanyang 
computer desk nang biglang mamatay ang 
ilaw sa kanyang kuwarto pati na ang aircon. 
Kasalukuyan pa naman siyang nagtatrabaho. 
Brownout pala. Oo at meron siyang UPS o 
Uninterruptible Power Supply backup para sa 
kanyang desktop at WiFi modem pero hindi 
tatagal ng isang oras iyon, lalo pa’t ganitong nag-
a-upload siya ng files.

Huminga na lang siya nang malalim. Kahit 
naman ilang beses pa siyang magmura, wala ring 
magagawa iyon. Mag-i-email na lang siya para 
ipaalam na baka ma-delay nang ilang oras ang 
pag-a-upload niya ng iba pang files.

Mayamaya, tumayo si Alvin, dala-dala ang 
kanyang cellphone na siya niyang ginamit pang-
ilaw, at lumabas ng kuwarto. Madilim na madilim 
ang buong paligid ng bahay. Kusang napabaling 
sa silid ni Alreena ang kanyang tingin. Tapos, 
pumunta siya sa kusina at kinuha sa isa sa 
mga cabinets doon ang dalawang emergency 
flashlights. Tinungo niya ang pinto ni Alreena 
at kumatok doon.

“Muy?” tawag niya rito nang walang tumugon 
sa pagkatok niya. 

Inilapit pa niya ang tainga sa pintuan para 
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marinig kung may kumikilos sa loob. Nang wala 
man lang siyang narinig na kaluskos, inulit niya 
ang pagkatok at pagtawag sa pangalan nito. 
Mayamaya pa, binuksan na niya ang pintuan na 
hindi naman pala naka-lock. Nang ilawan niya 
ng dalang flashlight ang silid, nalaman niyang 
wala pa pala roon si Alreena.

Isang malakas na kulog ang gumulat sa kanya 
pagkatapos ay bumuhos ang napakalakas na 
ulan. Agad siyang nag-alala para sa kaibigan. 
Binitawan na muna niya ang hawak na flashlight 
saka hinanap ang number nito sa kanyang 
cellphone para tawagan.

“Muy? Nas’an ka na? Ang lakas-lakas ng 
ulan. Akala ko nakauwi ka na,” bungad niya rito 
pagkasagot nito ng tawag.

“Oo nga, eh…” animo namomroblemang 
saad nito. “Nagpaiwan ako sa mga kasamahan 
ko dito sa office kasi may tinapos pa ako. Hindi 
ko naman alam na maaabutan pala ako ng 
ulang ’to. Uuwi na dapat ako kaso wala akong 
maparang taxi. May sakay lahat, eh. Hayaan mo, 
magpapatila lang muna ako ng ulan ’tapos uuwi 
na rin ako.”

“Magpapatila? Ang lakas-lakas ng ulan, 
tingin mo ba titigil ’to agad? Ba’t kasi di mo ’ko 
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tinawagan?”
“H-ha? B-ba’t naman kita tatawagan?” tila 

naguguluhang tanong ni Alreena. 
Napabuntong-hininga tuloy si Alvin. “Alam 

mo namang may pickup ako. Sana tinawagan 
mo ’ko agad n’ung wala kang masakyang 
taxi para nasundo kita agad diyan.” Habang 
pinagsasabihan niya ang dalaga ay bumalik 
siya sa kanyang kuwarto para tuluyan nang i-off 
ang desktop nang masigurong tapos na niyang 
ginagawa bago nawalan ng kuryente. Pagkatapos 
ay kumuha siya ng jacket at payong saka lumabas 
ng bahay at tinungo ang garahe. Agad niyang 
ini-start ang sasakyan pagkaraan.

“Alam ko naman kasing nagtatrabaho ka 
sa mga oras na ’to. Halos hindi ka na natutulog 
para lang matapos ang mga trabaho mo tapos, 
iistorbohin pa kita?”

“That’s non-sense. Hintayin mo ’ko diyan. 
Susunduin kita.” Minaniobra na ni Alvin ang 
sasakyan matapos ilagay sa speaker mode ang 
cellphone.

“Muy, ’wag na! Pasasaan ba’t titila rin ’tong 
ulan. Ano ka ba, maaabala pa kita.”

“Para di ka ma-guilty, wala pong kuryente 
ngayon sa bahay kaya hindi talaga ako 
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makakapagtrabaho, kahit pa hayaan kitang 
maghintay nang isang dekada diyan para lang 
tumila ang ulan.”

“Lakas mo talagang makaasar, ’no?” reklamo 
ni Alreena na ikinatawa niya. Nai-imagine na 
niya ang nakabusangot nitong mukha. Iyong 
usual nitong expression kapag inaasar niya.

“Para ka kasing ewan. Isa pa,  kung 
maghihintay ka lang diyan, paniguradong 
aabutin ka ng baha. Ang bilis bahain ng daan 
papunta diyan sa office n’yo dahil sa pangit na 
drainage. Wala na talagang makakadaang taxi 
diyan mamaya kaya ’wag ka nang umasang 
makakauwi ka nang matiwasay kung sakali.”

“O, eh di, ikaw na ang magaling!” palatak nito 
na ikinahalakhak ni Alvin.

“Ba’t ba ang init ng ulo mo? Gutom ka na, 
’no?”

Hindi sumagot si Alreena sa kabilang linya.
“Hindi pa rin ako kumakain, eh. Mag-take 

out na rin kaya tayo ng pizza? Parang gusto kong 
kumain ng meat-lovers ng Pizza Hut na may 
cheesy stuffed crust. What do you think?”

“Sh*t naman, Muy! Pinaglalaway mo naman 
ako masyado, eh!” reklamo ng kaibigan.

Natawa siya ulit. “Pasalamat ka’t hindi pa 



80 Heart Skips a Beat

masyadong traffic. I’ll be there in a few minutes.”
“Sige, ingat ka na lang sa pagmamaneho. 

Kailangan ko nang ibaba ’tong tawag. Pa-low 
batt na ako, eh.”

“Okay, sige. Ingat ka diyan, ha? Doon ka 
maghintay sa maliwanag.”

“Oo na po. Sige na, ’bye!” Pinutol na nga ni 
Alreena ang tawag. 

Samantala, nandoon pa rin ang ngiti sa mga 
labi ni Alvin. Lately ay napapaisip siya. Paano 
kaya kung kahit kaunti man lang ay magkagusto 
sa kanya si Alreena? Siguro ang saya-saya 
niya. Ngayon nga na magkaibigan lang sila ay 
napapasaya siya nito nang sobra, paano pa kung 
maging sila? 

But of course, that wasn’t possible. He could 
only dream about it. Dahil harap-harapan nang 
ipinamukha sa kanya noon ni Alreena na hindi 
siya nito type.

Simula nang nagkasama sila sa banda noon 
pa mang college pa lang sila, kung sinu-sino 
na ang naging crush nito sa eskuwelahan. He 
witnessed her dating a couple of them, but she 
never once considered him as a man she could 
also go out on a date with.

He was just a friend to her. A bandmate. 
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Kaasaran. Iyon lang, period. Palibhasa ay 
immature ang tingin nito sa kanya noon. Kaya 
siguro hindi siya nito nagustuhan kahit kaunti 
man lang.

But I’m already a grown-up man now, his ego 
pleaded. 

Napailing na lang si Alvin habang may pagak 
na ngiti sa mga labi.

Alreena had always been independent. 
Kahit noong mga panahong nagbabanda sila, 
alam niyang may mga nakalatag na itong plano 
para sa kinabukasan nito. Kabaliktaran niya na 
talagang pagbabanda lang ang nasa isip noon. 
Palibhasa, hindi talaga niya gusto ang pagna-
nurse. Pinagbigyan lang naman niya ang kanyang 
mga magulang sa kursong iyon.

Napilitan lang siyang maghanap ng full-time 
na trabaho nang itigil na nila ang pagbabanda 
mula noong nagkasiraan sina Alreena at Keith. 
Imbis na maghanap ng kapalit ng mga ito, 
minabuti niyang maghanap na lang ng stable na 
trabaho. At heto na nga siya ngayon.

He’s already thirty-two years old. Stable, pero 
iniwan at ipinagpalit pa rin ng ex niya sa ex nito. 
Nag-move on. Nagkaroon ng kasamang tenant 
sa bahay na maganda at sobrang sexy, pero siya 
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lang yata ang tinutubuan ng malisya. To put it 
correctly, siya lang ang tinubuan ng malisya sa 
ikalawang pagkakataon. 

Noon pa ay attracted na siya kay Alreena. Iyon 
nga lang, alam niyang wala siyang pag-asa rito 
kaya inilugar na lang niya ang sarili. Immature 
lang naman kasi siya noon, pero hindi manhid.


