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iara Israel would be the death of him, 
Achilles Hidalgo was so sure.

Sa bilis ng tibok ng kanyang puso sa 
sandaling iyon at sa paninikip ng dibdib, hindi 
niya alam kung gaano ang itatagal niya kung 
magpapatuloy ang dalaga sa ginagawa nito. 

Nahigit ng lalaki ang hininga nang itulak siya ni 
Kiara papaupo sa sofa; nanlaki ang mga mata nang 
makita ang ngisi nito at ang kislap ng pang-aakit sa 
mga mata.

“P*tangina,” bulalas niya kasabay ng pag-iinit 
ng mukha at buong katawan.

He had always thought she’s hot—kahit alam 
niyang mali, inaamin niyang napag-isipan niya ng 
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mga ganoong kaisipan ang girlfriend ng kaibigan 
niya. Pero wala sa isip niyang gawan ng aksyon 
ang mga pantasya niyang iyon. Aminado man kasi 
siyang maganda si Kiara physically, isang malaking 
turn off naman sa kanya ang ugali nito. At hindi 
din siya manunulot ng syota ng iba. He could never 
do that, especially not to Trent who had been very 
kind to him.

Walang-wala sa hinagap ni Aki na magkakaroon 
ng ganitong eksena sa kanyang buhay.

Tumawa ang babaeng hindi niya sigurado 
kung gaano kalasing. Malakas ang tolerance nito 
sa alak, pero malay ba niya kung gaano karami ang 
nainom nito ngayong gabi, hindi niya naman iyon 
binantayan? 

“What? Are you waiting for a lap dance?” 
nanghahamong untag nito. Her voice was a little 
lower than usual, bedroomy… a whole lot of sexy.

Hell yes, iyon ang sagot ng puso…n, puson niya. 
Pero di niya iyon kayang sabihin nang harapan. 
Masyado siyang nabibigla sa mga nangyayari.

Saka bakit ba kasi ito ginagawa ni Kiara? Ang 
alam niya, patay na patay ito kay Trent, iyong close 
friend niya na nakatakda nitong pakasalan a few 
months from now.

“Okay…” she said. While holding the hem of her 
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dress, she started gyrating her hips. 
At umawang ang mga labi ni Aki. Every move 

she made was fluid and it emphasized her to-die-for 
curves—from the swell of her proud breasts, the 
narrow waist, wide hips and perk buttocks. It was 
goddamn sexy.

Napalunok siya ng laway.
“Huwag ka nang pakipot. I know nahihirapan 

ka na din.” Ngumiti si Kiara.
And f*ck. Umalpas mula sa bibig ni Aki ang 

tunog na hindi niya alam na kaya pala niyang 
i-produce.

“Oh, God. That’s sounds so sexy… so arousing,” 
anas ni Kiara at tangina, bakit lahat sa babaeng ito 
nakaka-L? Ang sakit na talaga ng puson niya!

Nang tuluyan nitong hubarin ang dress na suot 
at tumambad kay Aki ang naka-underwear na lang 
na katawan ng dalaga, parang bombang sumabog 
na ang lahat ng kanyang pagtitimpi.

With a fierce growl, he stood up and grabbed the 
woman by the waist and kissed her with all the pent-
up desires inside him. Sinalubong siya ng lambot at 
bango at init na pumuno sa lahat ng pandama niya.

She whimpered then answered his kisses with 
the same intensity… as if she too had been holding 
back for months. 
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Sandali siyang lumayo para pagmasdan ang 
dalagang yakap niya. Nakapikit ito at lalong naging 
obvious ang mahahabang pilik ng mga mata nito. 
Ang kinis ng mukha ng dalaga, ang ganda ng ilong, 
ng mga labing namumula dahil sa ginawa nila. Mas 
maganda pa pala si Kiara kapag ganito kalapit.

“Look at me,” utos niya sa mahinang boses.
Mabagal naman itong dumilat, at muli, nahigit 

ni Aki ang hininga.
“God, you’re so f*cking beautiful,” halos 

di makapaniwalang aniya habang magaang na 
pinararaan ang isang daliri sa pisngi nito. “Are you 
sure you want this, love? Baka lasing ka lang.”

Habang nakatuon sa kanya ang mga matang 
puno ng init, tumango ang dalaga. Gumalaw pa ito 
para mas higpitan ang kapit sa balikat niya, para 
mas madikit ang halos hubad nitong katawan sa 
kanya. “Hindi ako lasing, ano ba! Mataas ang alcohol 
tolerance ko. I want this. Let’s do this, get this over 
with, then move on. Napapagod na akong mag-deny, 
tapusin na natin once and for all. At huwag ka nang 
matanong, okay?” Halos paasik ang sinabi nito, 
parang galit. Pero malambing ang kilos nang hinila 
siya at inilapit ang labi sa mga labi niya. “Now, give 
me more of those kisses.”

“Yes, your highness,” napangiting tukso niya. He 
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licked her lips and they both groaned in pleasure. He 
slipped his hand into her bra and cupped one breast 
and languidly knead it, drawing erotic reactions 
from Kiara. F*ck, she’s burning hot from the tips of 
her disheveled hair to the toes of her delicate feet.   

He had a feeling this would be far better than 
all the scenes he had fantasized about her. Walang 
panama ang lahat ng binuo niyang imahe sa isip 
kumpara sa nararanasan niya ngayon.

Hinayaan niyang mag-shut down ang isip, 
katawan at emosyon muna ang pinagana. 

Bukas na siya mag-iisip. Bukas na siya magsisisi.
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ix months later…

“Do you take this man to be your 
lawfully wedded husband, to have and to hold, from 
this day forward, for better, for worse; for richer, for 
poorer, in sickness and in health, till death do you 
part?” maemosyong sabi ng nagkakasal.

“I do,” sagot ni Kiara, sabay hikab.
Kahit noon pa, hindi na siya mahilig mag-attend 

ng mga weddings. Lalo pa ngayong pinapaalala lang 
ng mga eksenang kaharap ang tungkol sa na-cancel 
niyang kasal dahil sa sarili niyang katangahan.

Pero hindi siya puwedeng hindi um-attend sa 
kasalan na ito. Ito na iyong pinakahihintay niyang 
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pagkakataon para makausap ang kanyang ex-fiancé. 
Kaya nga pinagplanuhan niyang maigi na magkita 
sila ni Mr. and Mrs. Sevilla at magkakumustahan, 
para maimbita siya rito. Bah, ilang linggo rin niyang 
tinrabaho ang invitation na iyon. Ngayon, heto na.

Kailangan na lang niyang lapitan si Trent (na 
anak ng dalawang nagre-renew ng marriage vows sa 
kanilang thirtieth wedding anniversary), makorner 
ito (preferably sa medyo madilim at isolated na parte 
ng reception hall), saka bigyan ng marubdob at 
torrid na true love’s kiss! Pagkatapos niyon, alam ni 
Kiara, mare-realize din ng binata na ‘a match made 
in heaven’ sila.

Ginagawan na niya iyon ngayon ng paraan. She 
swore to herself na hindi siya uuwi ngayong gabi 
nang hindi sila nagkakabalikan ng ex niya.

Kandahaba ang leeg ni Kiara para sulyapan ang 
kinaroroonan ng binata sa parteng unahang pew. 
Mula sa kanyang puwesto, kita niya ang tuktok ng 
ulo nito. Hindi masyadong matangkad ang kanyang 
ex-boyfriend, hindi ganoon kaguwapo, average 
lang din ang talino, pero ito ang gusto niyang 
mapangasawa.

“Ano ba’ng nakita mo kay Trent at ganito ka na 
lang ka-obsessed sa kanya?” tanong ng kaibigan 
niyang si Sab nang malaman nitong halos linggo-
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linggo siyang bumibili sa bakeshop ni Mrs. Sevilla at 
nakipagchikahan sa ginang sa loob ng tatlong buwan 
para lang ma-invite siya sa kasalang ito kahit wala 
na silang koneksyon.

“Grabe ka naman, obsessed agad? Di ba puwedeng 
in love lang?” sagot lang niya.

Si Trent ang unang boyfriend ni Kiara at kahit 
wala siyang pagkukumparahan, alam niyang naging 
mabuti itong nobyo sa kanya. Mabait ito, mahinahon, 
maalalahanin, close pati sa mga parents niya.

High school pa lang siya, si Trent na ang 
pangarap niya. Ang dami niyang binuong mga 
eksena sa isip tungkol sa future nila, at hindi niya 
matanggap na imposible nang magkatotoo ang mga 
iyon.

Ang tanga niya nga lang kasi hinayaan pa niyang 
mawala ang lalaki sa kanya. Nag-doubt siya rito, 
pagkatapos ay nagrebelde at nag….

Hindi napansin ni Kiara na napabuntong-
hininga siya nang malakas dahil sa pagkabagot. 
Na-realize niya na lang iyon nang maramdamang 
nakatingin sa kanya ang katabing sosyal na ginang. 
Mukhang nawiwirduhan ito dahil hindi maganda 
ang tunog ng buntong-hininga niya.

Nagpilit siyang ngumiti. “Ang sweet po nila, ano? 
Nakakainggit,” palusot ng dalaga.
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Binigyan siya nito ng pilit  na ngiti  at 
nawiwirduhang tingin bago itinuon muli ang 
paningin sa nangyayari sa makeshift altar.

Pilit na nag-concentrate din si Kiara roon kahit 
parang mas gusto niyang matulog dahil sa mabagal 
na boses ng nagkakasal. Ang lakas na din ng udyok 
sa loob niya na silipin si Trent kaya buong seremonya 
na ang struggle niya ay manood ng ceremony versus 
sulyapan ang ex-fiance. 

Nang sa wakas ay mag-reception na, na ginanap 
din sa venue na iyon, agad niyang inabangan si Trent 
sa buffet table. Sa isip ay pinlano niya kung paano 
kunwaring makakasalubong ang dating nobyo. 

Sadyang tumambay muna si Kiara sa gilid ng 
buffet table at binati ang babaeng ang alam niya ay 
bahagi ng entourage kanina. It was a talent that she 
had found very beneficial: it’s easy for her to befriend 
anyone. Palakaibigan kasi talaga siya sa lahat.

“Try mo ’yung morcon, masarap,” suggest niya 
with matching sweet smile.

Ngumiti ito pabalik saka sinunod ang payo niya. 
“Salamat sa recommendation.” Medyo mahiyain 
ang dating nito at parang hindi makakabasag ng 
pinggan.

“Ikaw ’yung sa veil kanina, di ba?” Huminto ito 
sa pagkuha ng sauce at tumango kay Kiara. “Kamag-
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anak ka ba nina Tita Trina?” usisa niya pa.
Umiling ito. “Ah, hindi. Anak ako ng close friend 

niya. Ako si Alice.”
Lihim siyang nagdiwang. Ibig sabihin, posibleng 

kilala nito si Trent, baka ka-close pa nga.
“Hi, Alice.” Inilahad niya ang kamay para sa 

isang maiksing handshake. “I’m Kiara. Family friend 
din nila.” 

Gusto sana niyang idagdag na muntik na siyang 
maging in-law ng dalawang nag-renew ng wedding 
vows… pero naisip niya, baka magtanong ito kung 
bakit hindi iyon natuloy at kailangan pa niyang 
magpauso ng rason, o kaya umisip ng paraan kung 
paano ililihis ang usapan. 

Dumampot siya ng dalawang piraso ng lemon 
bars saka dalawang salted caramel buttery crumb. 
“Tagarito ka rin ba sa Manila o taga-probinsya nila 
sa Aklan?” 

“Taga-Aklan. Childhood friends ang Mama at 
saka si Tita Trina doon. Pero dito na kami sa Taguig 
nakatira ngayon.”  

Sa isip ni Kiara, umiikot ang mga ideya kung 
paano niya ito makukumbinsi (in an unobvious way, 
of course) na pasamahin siya sa table nito kung saan 
nandoon din ang iba pang mga abay, at siyempre 
mapapapuwesto mas malapit kay Trent.
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Magsisimula pa lang siyang humirit kay Alice 
nang may biglang umakbay sa kanya.

“Uy, nandito ka!” bulalas ng isang tinig at 
dagling gusto niyang bawiin iyong sinabi niya 
kanina. Palakaibigan siya, yes… maliban sa taong 
nagsalita.

“Kumusta ka na?” Sa tono ng hinayupak, 
aakalain ng sinumang makakarinig na close friends 
sila. At mukhang ganoon nga ang inisip ni Alice 
dahil nagpaalam na ito. 

“I’ll see you around, Kiara. Nice meeting you,” 
anito bago nginitian ang makapal ang mukhang 
feeling close. “B’alik na ako sa table namin, Chef 
Aks.”

“’Ge,” sagot lang ng lalaking kipkip pa rin siya 
sa balikat.     

Hindi na niya nagawang habulin ang dalaga 
kino-close pa naman niya at potential tulay para 
makalapit kay Trent.

Awtomatikong nagsalubong ang mga kilay ni 
Kiara at tumalim ang mga mata paglingon sa katabi. 

“What the hell,” bulong lang niya kahit 
nagngingitngit na. Inis na inalis niya ang mabigat 
nitong braso mula sa kanyang balikat. Kung di lang 
niya iniisip ang mga bisitang posibleng makakita, 
binalibag pa niya ang brasong iyon. “Lumayu-layo 
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ka nga.”
Tumawa lang si Aki nang mahina saka tumabi 

sa kanya. Ewan kung nagkataon lang na pareho sila 
ng kinukuhang drink. “I’m surprised to see you here. 
In-invite ka ba nina Tita o plus one ka ng kung sino? 
Not Trent I’m sure, kasi sabi ni Tita Trina, may bago 
raw iyong pinopormahan ngayon, eh.”

Nag-init ang ulo ni Kiara. Pinamukha talaga 
agad na may date na iba ang ex niya! Hinarap niya 
ito saka suminghal. “I was invited by the bride, may 
problema ka d’un?”

Kumislap ang kalokohan sa mga mata ng 
kaharap. And that was the expression that she 
hated seeing the most—especially because that look 
happened to be on the person she least liked. “That 
color suits your skin well, Kirara,” tukoy nito sa suot 
niyang simpleng light blue maxi dress.

Lalong sumama ang pakiramdam niya. He 
may have a very manly deep speaking voice, pero 
nakakarindi ang sinasabi nito. Sensitive topic sa 
kanya ang kulay ng kanyang balat na matagal na 
niyang pilit nireremedyuhan gamit ang kung anu-
anong whitening products hanggang sa isuko na lang 
niya. Anyway, iyon naman ang isa sa mga dahilan 
kaya siya in demand as a ramp and print ad model. 
Pero weakness pa rin niya iyon. At alam ng lalaking 
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ito na insecure siya sa kulay ng kutis niya kaya 
pinapamukha talaga sa kanya kada magkikita sila, 
sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa ganoong 
pangalan—iyong pangalan ng maitim na bida sa 
isang soap opera dati. Bastos na ito!

Sayang hindi totoong nakakamatay ang 
masamang tingin; na-accomplish na sana ni Kiara 
iyong matagal na niyang pangarap gawin: ang 
pahintuin ang edad ng kanyang kaharap. 

Pinagmasdan niya ang hitsura ni Achilles 
Hidalgo mula sa ayos na ayos na buhok hanggang sa 
leather na sapatos. Ang balak niya, pipintasan niya 
ang anumang makita niyang pangit sa ayos nito. Sa 
malas, wala siyang nakitang maipipintas.

To be honest, he looked dapper and sleek in his 
three-piece midnight blue suit that complemented 
his skin and swimmer physique. Parang sa modelo 
ang height at tindig ni Aki, pati ang kabuuang dating 
nito. He looked confident, expensive, and oozing 
with raw sex appeal. Hindi na niya babanggitin kung 
gaano kagandang tumingin ang dark brown chinky 
eyes nito, gaano katangos ang ilong, ka-kissable 
ang mga labi, gaano kaganda ang anggulo ng mga 
panga…. Naalala niya, pati paa nito—

Biglang nag-screech ang utak ni Kiara. Sh*t, 
what the heck was she thinking!
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Napansin niyang lumawak ang ngiti ng 
hinayupak kaya pinandilatan niya ito. “Ano’ng 
nakakatawa?” singhal ng babae.

Mahina itong tumawa. “I was wondering kung 
may naalala ka kaya ganyan ka makatingin sa akin.” 
He looked at her meaningfully before sexily giving 
a lopsided smile. 

Na-gets niya agad. Kagyat nag-init ang kanyang 
mga pisngi (and other unmentionable parts) dahil 
sa buhos ng alaala sa isip niya. At inatake siya ng 
kahihiyan at pagsisisi kaya mabilis siyang tumalikod, 
matapos mag-iwan ng irap at matigas na, “Bad 
memories, apparently.”

Naglakad na siya palayo sa buffet table para 
hanapin ulit si Trent. Nasira na ang araw niya dahil 
kay Aki kaya kailangan niya nang i-accomplish ang 
tunay na misyon para makauwi na pagkatapos.

Kung puwede lang talagang mag-acquire ng 
self-induced selective amnesia, ginawa na ni Kiara. 
Ayaw na niyang alalahanin ang gabing iyon na ugat 
ng lahat ng stress niya ngayon.

Maraming puwedeng rason kung bakit niya 
ginawa iyon… kung bakit nangyari ang gabing iyon 
na ayaw na sana niyang maalala.

(a) Lasing si Kiara. Malakas ang alcohol 
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tolerance niya dahil sa regular practice niya 
mula pa noong college, kaso hindi na niya 
mabilang kung ilan ang nainom niya nang 
gabing iyon.
(b) She was heartbroken then. Naringgan 
niya si Trent na nagpapaliwanag sa mga 
kaibigan nito kung ano ang nararamdaman 
nito para sa kanya. At hindi ganoon ang 
dapat na dialogue ng isang in love. Para lang 
wala na itong naubusan ng ibang pagpipilian 
kaya siya na lang ang pakakasalan. Tama ba 
naman iyon? 
(c) Dahil kahit asar siya kay Achilles Hidalgo, 
hindi naman siya bulag, tanga, o sinungaling 
para itanggi ang obvious na attractive ito. 
Napagod na siya sa sexual tension na hindi 
maalis-alis sa pagitan nila kaya naisip niyang 
gawan na iyon ng paraan para matapos na.
(d) Baka may sapi siya noong gabing iyon; or 
(e) All of the above.

She sighed. Most likely, iyong huli ang sagot. 
Pero gusto pa rin niyang iuntog ang ulo sa pader. Sa 
dinami-dami naman ng puwede niyang makasama 
nang gabing iyon, why did it had to be Achilles 
Hidalgo? Unang beses pa lang silang nagkakilala, 
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pangit na ang ipinakita nito sa kanya.
Around two years ago, noong nililigawan pa lang 

niya si Trent—yep, you read that right; si Kiara ang 
nakipag-close kay Trent noon, ang unang nagsabi 
na gusto niya ang binata—nagkita sila ni Aki at 
naipakilala sa isa’t isa. Close friend ito ng kanyang 
ex-boyfriend. Pero matapos siyang tingnan, ibinalik 
lang ng lalaki ang tingin sa cellphone na hawak, ni 
hindi siya nginitian o binati man lang. Nainis ang 
dalaga kasi sa dating ng facial expression nito, para 
nitong sinabi na wala siyang importansya para 
mapag-ukulan man lang kahit kaunting ngiti o 
pabalat-bungang pagbati. Para pa ngang may ginawa 
siyang naka-offend dito sa pagkakakunot ng noo 
nito. Ang bastos lang.

“Are you always this rude? Or is this some sort of 
a practical joke?” naalala niyang sabi niya rito nang 
maiwan sila sandali pagkaalis ni Trent na kumuha 
ng drinks nila sa kusina.

He snorted. Mabagal na inalis nito ang mga mata 
sa cellphone at tumitig sa kanya nang may mayabang 
at nakakaasar na pagtaas ng isang sulok ng bibig. “Di 
ka ba sanay nang di napapansin kaya ka nagagalit? 
What, you want me to stare at you and shower you 
with compliments about how you look? Okay then,” 
pinaglandas nito ang mga mata sa kabuuan niya saka 
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ngumiti na parang nang-iinis, “you’re beautiful. I like 
your hair, your fac—”

She swore nag-apoy ang buong mukha niya sa 
inis. Hindi siya makapaniwalang may taong kagaya 
ng kaharap niya. “Wow. Trent never mentioned he 
has a Neanderthal for a friend. Why are you making 
me look bad when I’m only asking for courtesy from 
you? Common courtesy, if I may add.”  

Bigla itong tumawa na para bang nakaisa, at 
gusto na niya itong sabunutan sa buwisit niya. Mabuti 
na lang, noon bumalik si Trent.

“Pasensya ka na sa kaibigan ko,  may 
pinagdadaanan lang iyan. He’s kidding,” paliwanag 
ng nobyo.

For the first time in her life, si Kiara na bungisngis 
ay hindi natawa sa joke ng iba. May pinagdadaanan, 
pwe! Lahat ng tao, may pinagdadaanan pero 
malamang nag-iisa ang Aki na iyon na rude sa ibang 
tao kahit wala namang koneksyon sa pinagdadaanan 
nito!

She decided since then that she didn’t like Achilles 
Hidalgo.                                      

Simula noon, wala na silang ginawa kundi 
magtalo. Siguro kay Aki, wala lang iyon. Weird ang 
sense of humor nito, at sa tingin nito, katawa-tawa 
na napikon siya dahil lang sa ginawa nito. Pero hindi 
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ba big deal ang kabastusan? 
Sa totoo lang, puwede naman ding hindi na lang 

niya rin ito pansinin, pero pagdating kasi sa lalaking 
iyon, nawawala talaga ang cool at sense of humor ni 
Kiara. At bawat tingin nito, taas ng sulok ng labi at 
pag-angat ng kilay ay ikinabubuwisit niya, sa hindi 
niya malamang dahilan. 

Siguro clash of personalities ang nangyayari 
sa kanila. Totoo kasing hindi siya sanay nang di 
pinapansin. Biro naman ni Trent, galit daw si Aki 
sa magaganda kaya siya nito parating binubuwisit. 
Whatever.   

Pinalis ni Kiara sa isip ang binata. Si Achilles 
Hidalgo ang personification ng bad vibes para sa 
kanya so she’d better not think about him, especially 
now. Dapat na rin siguro niyang patawarin ang sarili 
sa kabaliwan niya nang gabing iyon.

Minabuti niyang mag-focus na lang sa kanyang 
misyon sa pag-attend sa kasalang iyon. Hahanapin 
na niya ulit si Trent. 
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apabuntong-hininga si Achilles ‘Aki’ Hidalgo 
habang pinapanood ang paglakad ni Kiara 
palayo, taking note of how sexy her hips 

moved. Inaamin niya, odd siyang mag-express ng 
admiration, lalo na kapag para sa babaeng dati 
niyang kinaiinisan.

To his  defense,  sa  una palang ni lang 
pagkakakilala, malakas na ang dating sa kanya si 
Kiara, kaya nga siya nainis. Dumagdag pa na bad 
trip siya nang araw na iyon na nagkakilala sila. He 
was moping because his girlfriend of eight months 
had just dumped him to, as per her words, “focus 
on more important things.” Iyon pala ‘someone 
richer who could give her a break in the modeling 

Chapter
Two

N
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world’ ang ibig sabihin ng ‘important thing’ na iyon. 
And Kiara reminded him of his ex, especially that 
day. Kaya nga sinungitan niya rin ito noon kahit 
nagagandahan siya rito. Masyado rin itong forward/
aggressive sa tingin niya.

So for many months na karelasyon nito si 
Trent, para silang aso’t pusa kada magkikita. Lagi 
nilang pinagtatalunan kahit maliliit lang na bagay. 
Although madalas, sinasadya niya talaga itong 
inisin. Cute kasi ito kapag nagagalit.

And then, that night happened. Matapos 
iyong gabing iyon—that fateful night they had 
shared—everything changed, at least on his end. 
It was then he finally accepted the fact that he was 
very much attracted to Kiara Israel. Kaya pala niya 
ito iniinis parati ay dahil gandang-ganda siya rito 
kapag tinataasan siya nito ng kilay, iniirapan, o kaya 
namumula ang mukha sa inis sa kanya.

However even after that night, she remained 
unfriendly to him, hostile even. Habang memorable, 
treasured experience ang turing niya sa gabing 
iyon, mukhang sobrang pinagsisihan ng babae ang 
nangyari sa kanila six months ago. O baka gaya ng 
sinabi nito nang gabing iyon, she only wanted to 
‘get it over and done with, then move on.’ Ganoon 
kasimple.
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Kung sabagay, hindi naman din maganda talaga 
iyong sitwasyon nila. Engaged ito noon sa kaibigan 
niya, for goodness’ sake! Kahit pa alam ng binata 
na hindi naman talaga ito mahal ng kaibigan niya 
sa heterosexual na paraan, mali pa rin. Kahit saang 
anggulo niya tingnan, mali siya. Nagkamali sila.

At naiintindihan ni Aki kung mas gugustuhin 
ng dalaga na umaktong nagka-amnesia at kalimutan 
na ang kahihiyang nagawa nila.

Siya man ay nanliliit din. Ngayon nga, gusto niya 
ring makipag-ayos na kay Trent kaya siya naroon sa 
kasal na iyon. Naalala niya pa kung gaano kapula 
ang mukha ng lalaki sa galit nang maratnan siya 
nito sa kama, katabi ang mapapangasawa dapat nito. 
Pakiramdam ni Aki, kinalimutan ni Trent ang halos 
sampung taon nilang pagkakaibigan dahil lang sa 
nakita nito nang umagang iyon.

Na-gets niya, oo, nakakahiya talaga. Mali talaga. 
Pero hindi niya matanggap na wala lang iyon para 
kay Kiara, lalo pa dahil siya ang nakauna dito. 
Ganoon lang ba iyon kadaling kalimutan?

Kaya nagdesisyon si Aki na magpapansin pa 
rin siya sa babae at parati itong aasarin. Iyon muna 
habang iniisip pa niya kung paano kukuhanin ang 
loob ng dalaga. Ewan kung saan siya dadalhin ng 
strategy niyang ito—hopefully, on his bed with the 
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alluring woman under him.
Speaking of the alluring woman, namataan 

niya si Kiara na pasimpleng tumungo sa direksyon 
ng men’s room kung saan nagpunta si Trent kani-
kanina. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Was 
she looking for his friend? Was she trying to corner 
him or something?

Uminit ang bumbunan ni Aki. Napaka-
impulsive talaga ng babaeng iyon kahit kailan.

It was a good thing na alam na niyang hindi 
niya karibal ang kaibigan kay Kiara. Noon pa man, 
may hinala na siyang ganoon at inamin nga iyon ni 
Trent sa kanilang magkakaibigan isang gabing nag-
iinuman sila. Parang kapatid lang daw ang turing 
nito sa nobya. Naawa siya sa babae, pero at least 
alam niya ngayon na wala siyang ibang kailangang 
isaalang-alang sa paghabol-habol niya kay Kiara.

Nagngingitngit na binaybay ni Aki ang daan 
patungo sa dako ng banyo. Naabutan niya si Kiara sa 
hallway sa labas ng pinto ng men’s room. Mukhang 
akmang papasukin na nito roon ang kaibigan niya.

Dali-dali niya itong nilapitan at walang sabing 
hinila ito paalis sa lugar na iyon.

“Ohmygo—Achilles! Bitawan mo nga ako! 
H-hoy, s’an mo ’ko dadalhin?”

Hindi siya kumibo at patuloy lang sa paglakad, 
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hindi pansin ang pamamalo ng dalaga sa kamay niya 
na may hawak dito.

“What the hell, Achilles, bitawan mo s’abi ako!”
“’Wag kang maingay, bubuhatin kita pag di ka 

tumahimik,” mababang asik niya. 
Nag-enumerate ito ng kung anu-anong insulto 

na mostly ay synonyms ng ‘walanghiya’ at ‘bastos.’ 
Hindi niya iyon pinansin.

Dumaan sila sa isang maliit at madilim na 
hallway palabas sa likod ng events place. Wala 
kasing tao roon at walang makakasaksi sa eksenang 
mangyayari sa kanila.

“Hudas ka talaga. Singkit ka lang pero di ka 
Koreano, tigilan mo nga ’tong cliché K-drama scene 
mo!”

Kinunotan niya ito ng noo. Ano ba ang 
pinagsasasabi ng  babaeng ito? “What?” asik ni Aki.

“Ano na naman ba’ng kailangan mo sa ’kin, 
buwisit ka!”

Isinandal niya ito sa pader pagdating nila sa dulo 
at inilapit ang mukha sa dalaga. He wasn’t trying to 
kiss her, he swore. Ini-intimidate lang niya ito.

“W-what are you doing?” matalim na asik ni 
Kiara kahit halata naman sa mukha na ninenerbyos 
din. 

“Trying to put sense into your head.” Mababa 
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ang boses ng binata. “Di ka ba nahihiya na baka may 
makakita sa ’yo d’un? Susugurin mo talaga si Trent 
sa men’s room?”

Kumurap ito pero maangas pa rin nang sumagot. 
“Eng eng ka pala, eh! Ano naman ang pumasok sa 
kukote mo at naisip mong papasok ako doon!”

Lalo niyang inilapit ang mukha dito. Mukhang 
tinablan, iniiwas nito ang tingin at lumingon sa gilid. 

“Why are you doing this? Are you this crazy 
about him?”

Inabot ni Aki ang pisngi nito at piniling iyon 
paharap sa kanya.

Sa inis niya, nanatiling nakatuon sa gilid ang 
eyeballs nito. “Paki mo ba? Tatay ba kita? Buhay ko 
’to, problemahin mo ’yung sarili mong buhay.”

Napipikon na si Aki. “Tumingin ka nga sa mata 
ko!” singhal na niya.

“Ayoko!” Tigas ng tanggi ng dalaga, with 
matching pagsasalubong pa ng kilay. Para itong 
batang nagta-tantrum na hindi niya napigilang 
matawa nang kaunti.

“Ibang klase ka talaga,” sabi niya.
Dahil doon, tiningnan siya nito nang matalim 

saka inirapan. “Bitawan mo nga ako. Wala akong 
oras makipag… banter sa ’yo, may gagawin pa ako.”

“Hahabulin mo lang naman si Trent.” Umuusok 
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ulit ang bumbunan niya dahil sa ideyang iyon.
“Oo, hahabulin ko nga siya. Eh ano naman sa 

’yo?” 
Pakiramdam ni Aki ay napuno na siya. He 

grabbed her face with one hand and forced her to 
look straight into his eyes.

“Hindi ka ba nahihiya, makikipagbalikan ka pa 
din sa kanya pagkatapos ng ginawa mo kasama ng 
close friend niya? Grabe naman ang kapal ng mukha 
mo. Ipagsisiksikan...” Natigilan si Aki nang makita 
ang pagbabago sa mga emosyon sa mata ng babae. 
Saka niya na-realize kung ano ang nasabi niya. “I 
mean… Kiara.”

“Bitawan mo ’ko.” Matatag at madiin ang boses 
ng babae, walang luha sa mata pero ramdam niyang 
nasaktan ito. “Bitawan mo ’kong hudas ka.”

Binitiwan niya ang mukha nito at bahagyang 
lumayo. Napalunok si Achilles. “I’m sorry. I went 
overboard.”

“Do you think I care about your opinion?” 
singhal ng babae. “’Wag ka ngang epal. Just because 
we shared something, feeling mo may karapatan ka 
nang umarte nang ganyan? That one night doesn’t 
mean anything, okay? You don’t mean anything to 
me kaya ’wag kang feelingero.”

Itinulak siya nito nang ubod-lakas saka 
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nagmamadaling lumakad palayo. He was too 
dumbfounded to move.  

Nag-init ang mukha ni Aki dahil sa tama ng 
mga salitang iyon. After that night, after all that they 
did, no matter how passionate her kisses to him that 
night, wala pa rin siyang claim sa babaeng ito. That 
fateful night was not important for her. He was still 
‘no one’ to her. At oo, wala pa rin siyang karapatang 
magselos.

Nagtagis ang kanyang mga bagang. Sorry na lang 
si Kiara, dahil matigas din ang ulo niya at makapal 
ang mukha.

Hindi pa sila tapos. 

i
“Nagpaalam siya kay Mama na magse-Serendra. 

Baka may date?”
Pumalakpak ang mga tainga ni Aki pero 

pinanatiling neutral ang tono. “Akalain mo! May 
nabihag na naman pala siya. Bilib na talaga ’ko sa 
kuya mo.”

Nag-snort ang 15-year-old na kapatid ni 
Trent mula sa kabilang linya. “Asa. I doubt kung 
mapapasagot niya si Ate Alice. Iba ’yun sa mga 
babaeng nabola niya.”

“Alice?” 
“Yes, ’yung isa sa mga bridesmaids ni Mommy. 
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Dati niya pa crush ’yun, kaso ewan d’un kay Kuya, 
pagdating kay Ate Alice, torpeng-torpe.”

Na-curious si Aki. “Really?”
“Yep.” Na-imagine niyang tumango pa si Tyra, in 

her childish way. “Mga bata pa lang sila, crush niya 
na iyon. Parang ngayon lang nga siya nagkalakas ng 
loob na pumorma at last.”

Naaliw siya sa ideyang marunong palang ma-in 
love ang kaibigan niya.

Naalala niya bigla si Kiara. Hindi lang siguro 
ito ang ka-match ni Trent. Still, he felt bad for her.

“Mukhang na-meet na niya ang katapat niya, ah.”
“Sana,” Tyra answered with a deep sigh. “Dapat 

ikaw din, Kuya. Magte-thirty ka na din, di ba?”
He laughed again. “Oy, kaka-twenty-eight ko 

lang, sobra ka.”
Humagikgik ang kausap. “Two years na lang 

treinta ka na, pero hanggang ngayon wala ka pang 
relationship na tumagal nang isang taon.”

“Ipag-novena mo nga. Baka ’yun na lang ang 
kulang kaya di pa dumadating ’yung Miss Right 
ko, eh.”

Tumawa ulit ang dalagita. “Sige. Saka hahanapan 
kita.”

“Puwede. Basta ayoko ng possessive, ng bilmoko, 
ng brattinella at psychotic.”
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Humalakhak ulit ang babae. “Okay po, noted.”
“O sige, tatawagan or bibisitahin ko na lang 

siguro ’yung kuya mong pasaway. May itatanong 
sana ako sa kanya, eh.”

“Good luck kung kausapin ka n’un. Hindi ka 
pinansin n’ung kasal, di ba? Ni ayaw marinig ang 
pangalan mo, ah. Bakit ba kayo nag-away? Wala 
siyang nakukuwento sa amin, eh.”

He sighed silently. “Mahabang kuwento, eh. Saka 
ko na sasabihin, Tyra.”

“Hmp, sige na nga,” halatang dismayadong sagot 
nito. “’Bye, Kuya Aki. I hope magkaayos na kayo ni 
Kuya.”

“Salamat. I’ll talk to you again, ’bye.” 
Nakangisi siya nang ibulsa ang telepono. Buti na 

lang, likas na mabait (at madaldal) si Tyra. Nakakuha 
tuloy siya ng impormasyon.

Matapos maligo at magbihis, sumakay na si Aki 
sa kotse niya. Sana mapakinabangan niya ngayon 
ang ilang taon niyang pagbabasa ng Detective Conan 
comics. Pagkakataon na niya para humanap ng 
paraan para makipagbati kay Trent. And he’s also 
curious about the girl who caught his friend’s heart.

Mabuti  na lang,  wala siyang klase sa 
pinagtuturuan niyang culinary arts school (na co-
own niya rin) o kahit taping ng TV show niyang 
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Everyday Gourmet. Libreng-libre siya buong araw 
para mag-play Sherlock.

Being his friend, siyempre alam ni Aki kung 
saan sa Serendra malamang nakipag-date si Trent. 
Kabisa na niya ang mga paborito nitong restaurants. 
Doon siya pupunta.

Matapos ang halos isang oras na biyahe, nag-
park siya sa tapat ng Mamou. Pasimple siyang 
sumilip mula sa isang sulok ng salaming dingding. 
Namataan niya si Trent na may kasama sa isang 
table. Familiar ang mukha ng babae at parang iyon 
ngang abay sa kasal ng mga magulang nito. Malapad 
ang ngiti ng kanyang kaibigan habang nakikinig sa 
kung anong sinasabi ni Alice. He looked… smitten.

Nang biglang lumingon si Trent sa dako 
niya, dagli siyang umurong mula sa dingding. At 
bumangga siya sa kung sinong nasa likuran niya.

“I’m sorry!”
“Sorry—”
Natigilan siya nang matitigan ang estranghera. 

Naka-shades at face mask ito, but she was definitely 
not a stranger. Kilala niya ito.

Kumunot ang noo niya. “Kiara?”
Buwisit na pinalo siya nito braso. “’Wag kang 

maingay. Pag nakita ako ni Trent dahil sa ’yo, 
bubugbugin talaga kita!”
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Pinataas niya ang isang kilay. “You’re spying on 
him and his date?”

“Oo bakit, may reklamo ka?” She blushed.
He laughed and muttered, “Desperada.”
Malas lang, narinig ng babae ang sinabi niya 

at nakatikim siya ng panibagong hampas sa braso.
“I am not desperada. How dare you call me that!” 

Tinabig siya nito. “Tabi nga diyan!” Nilampasan siya 
ng babae para magpunta sa kung saan.

Noon naman niya na-realize ang mali (na 
naman!) sa sinabi niya. So he followed her. “Kiara…”

“Please leave me alone.”
He called her again.
Ayaw pa rin nitong huminto so tumakbo na 

siya at inabot ang braso ng dalaga. He whirled her 
to face him.

Natigilan si Aki nang makitang basa ang 
eyelashes ng babae. “W-why? Why are you c-crying?” 
Mababa ang boses niya. Napabitaw din siya sa braso 
nito.

“I said leave me alone.” Ngongo na ang pagsasalita 
ng kaharap.

“I’m sorry. I’m so sorry.” Itinaas niya ang kamay 
para sana tuyuin ng mga daliri ang luha nito pero 
nag-alangan siya dahil inis na nakatingin sa kanya 
ang babae. It was the first time he saw her cry so 
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naaalarma talaga si Aki at na-guilty.
“Wala ka nang ginawa kundi awayin ako at 

ipahiya, ’tapos magso-sorry ka pag na-offend ako,” 
singhal nito.

“I’m really sorry.” Ikinuyom niya ang mga kamay 
para pigilan ang sariling yakapin ang dalaga.

Suminghot si Kiara at walang imik na nagbukas 
ng bag at kumuha ng tissue. Tahimik na pinanood 
niya ito habang mahinhing tinutuyo ang gilid at 
ilalim ng mata.

She looked so pretty and vulnerable he just 
stared at her.

“You like Trent this much?” he asked in a small 
voice. Somehow, he dreaded her answer.

“Yes, I do.” May stress sa pagkakasagot ni Kiara, 
at hindi niya alam kung na-imagine niya lang, pero 
may kung anong kumirot sa puso niya dahil doon. 
“I may look desperate and pitiful to you, pero wala 
kang paki doon so just leave me the hell alone!”

Iniwan siya nito pagkatapos at walang nagawa 
si Aki kundi ihatid lang ito ng tanaw.

i
He found Kiara moping over a cup of coffee in a 

nearby café. Ilang minutong pinagmasdan niya lang 
ito mula sa malayo. 

She looked chic and sexy in her cropped shirt, 
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high waist jeans and high-cut Converse. Her get-
up emphasized her curves, and her long legs na 
weakness pa naman niya sa mga babae.

Nakaladlad lang mahaba nitong buhok na 
medyo kulot-kulot sa bandang dulo. 

She’s pretty even from a far. Lalo na nang 
ngumiti ito pagkatikim sa kaharap nitong kung 
anong cake. Lumantad ang maliit nitong dimples 
sa ilalim ng magkabilang dulo ng labi.

Naisip niyang siguro ay maganda-ganda na ang 
mood ng babae kaya nilapitan niya ito at naupo sa 
katapat nitong silya.

Umirap ito pero mukhang hindi na ganoon 
kagalit sa kanya. “Kung mang-iinsulto ka lang, mas 
mabuti pang umalis ka na lang. Wala ako sa mood 
makipag-away.”

“I want to apologize,” sincere na ani Aki.
Pinaikot ni Kiara ang bilog ng mga mata. “Okay.”
“I’m sorry, that was uncalled for. Please forgive 

me.”
Ilang sandali itong hindi kumibo bago nagsalita 

sa mahinang boses. “Does it matter kung patawarin 
man kita o hindi? Puwede namang di na lang tayo 
magpansinan pag nagkita tayo… which I think 
will be seldom na lang dahil hindi na nga kami ng 
kaibigan mo.”
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“But I want to be friends with you,” pilit ng 
binata.

Sandaling tiningnan siya nito na may kasama 
pang paniningkit ng mga mata. “Kung umaasa kang 
magkaroon ng round two ’yung—”

Natawa si Aki. “No! This is not about that.” 
Though I do wish I could have you again. Hindi 
na niya iyon idinugtong siyempre, baka lalo lang 
siyang iwan ni Kiara kung sakali. “Gusto ko talagang 
makipagbati na sa ’yo. Nakakapagod na rin naman 
kasi na para tayong mga batang bangayan nang 
bangayan kada magkikita.” Mukhang tinablan ang 
kausap dahil natahimik ito. “And I think we should 
work together as a team kasi pareho naman tayo ng 
goal: ang makipag-ayos kay Trent.”

Tiningnan lang siya ng dalaga. 
“Come on, kahit konting tiwala naman d’yan.” 

Nagkibit lang ito ng balikat. “Sige, to prove my 
sincerity, tutulungan kitang makipagbalikan kay 
Trent.”

Saan nanggaling iyon? Hindi niya rin alam. 
Basta bigla na lang niyang nasabi.

At gustuhin man ni Aki na bawiin iyon, wala na, 
nasabi niya na. Kailangan niyang pangatawanan. Isa 
pa, ang ganda na ng ngiti ni Kiara nang marinig iyon. 
Baka mabura ulit kung sabihin niyang joke lang iyon.
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“Okay. Deal.” Inilahad ng dalaga ang kamay sa 
kanya at walang nagawang tinanggap niya iyon. 

Pero sa isip ay binabatukan na niya ang sarili.


