
Rules Of Commitment - Leira Carlos

Isang eroplano ang huminto malapit sa building 
ng Ninoy Aquino International Airport ilang minuto 
matapos lumapag sa runway. Tuwang-tuwa ang mga 
pasahero lalung-lalo na ang mga Pilipino habang 
bumababa sa sasakyang-panghimpapawid. 

Pagkatapos ng sampung taong paninirahan 
sa Amerika ay ngayon lang muling tumuntong sa 
bansang sinilangan si Alex. Nasasabik na siyang 
makita ang kanyang papa na binibisita lamang siya 
isang beses isang taon tuwing sasapit ang Pasko.

Pagkalampas ng immigration ay naiinip na 
hinintay niya ang paglabas ng mga kanyang bagahe 
mula sa conveyor. May mga porters na tumulong sa 
kanya na magbaba ng malalaking hardcase na maleta 
na dala niya.

Ilang minuto pa lang siyang nakatayo sa harap 
ng labasan ng mga C-D ang apelyidong pasahero, 
namataan kaagad niya ang isang lalaki na nakasuot 
ng pink polo shirt at maong walking shorts. Mahigit 
cincuenta años na ito, pero hindi halata sa postura 
at pananamit nito ang gayong edad.
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“Papa! I’m so happy to be back!” Mahigpit na 

niyakap ni Alex ang ama at hinalikan ito sa pisngi.

“Sa palagay ko na-miss mo ako nang husto, ano?” 
pabirong sabi nito at ginawaran siya ng halik sa noo. 
“Saan mo gustong mag-lunch, hija? Nakatulog ka ba 
sa eroplano habang nasa biyahe ka?” tanong nito.

“Sa bahay na lang tayo mag-lunch, Pa. Paputol-
putol ang tulog ko sa eroplano kanina,” sagot niya.

Ilang sandali pa’y tinatahak na ng kanilang 
sasakyan ang daan patungo sa mansyon ng mag-ama 
sa Greenmeadows.

Lumiko ang Ford Explorer sa isa sa dalawang 
pares ng electronic gate; ang gate na daraanan 
nila ay para sa pagpasok habang sa kabilang dako 
makalampas sa isang napakalaking hardin ay ang 
daan patungo sa kabilang gate na ginagamit naman 
para lamang sa papalabas na mga sasakyan.  

Ang malawak na hardin ay tila nalatagan ng 
berdeng carpet dahil sa Bermuda grass na malinis at 
pantay-pantay ang pagkakatabas; sa gitna niyon ay 
matatagpuan ang isang bilog na fountain. Nagkalat 
ang iba’t ibang klase ng mga bulaklak at sari-sari 
ang kulay ng mga ito. Nakahilera ang mga halamang 
rosas na nagsisilbing border para paghiwalayin ang 
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daanan ng mga sasakyan at ang hardin.

Pagpasok sa bahay ay nakabungad ang isang 
malaking bilog na mesa na gawa sa narra at sa 
ibabaw nito ay may fresh flower arrangement ng 
mamamahalin at bihirang uri ng mga bulaklak.

“Manang Linda, pasensya na kung pinagmadali 
kita kanina ng pagluluto. Ito kasing alaga mo ay 
tinatamad na kumain sa labas,” saad ni Mr. Fidel 
Cordova sa pinakamatandang kasama nila sa bahay.

Ang matandang babae ay tatlumpung taon nang 
naninilbihan sa bahay ng mga Cordova. Banaag sa 
mga mata nito ang pagkagiliw sa babaeng kararating 
lang.

“Manang Linda! Kamusta na po kayo? 
Natatandaan n’yo pa po ba ako? Bakit tila pumayat 
po yata kayo simula nang huli tayong magkita?” nag-
aalalang tanong ni Alex sa matanda habang kinuha 
niya ang dalawang kamay nito.

“Aba, siyempre naman! Ako pa yata ang nagpalit 
ng lampin mo noong bata ka pa,” natutuwang sagot 
nito.  Hindi pa rin nagbabago si Alex, maaalahanin 
pa rin siya. Katulad ng kanyang papa at ng nasirang 
ina ay hindi siya mapang-uri at tinuturing si Manang 
Linda na tila miyembro na rin ng pamilya.
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Inakay siya nito papunta sa dining room na 

may hapag na kasya ang labindalawang tao at may 
chandelier na kumikinang sa kisame. “Halika na dito 
sa dining room, nakapagpabili agad ako sa Shopwise 
ng sugpo nang malaman ko na dito kayo kakain, 
hindi ba at paborito mo iyon? May inihaw na lapu-
lapu rin akong inihanda,” hindi magkandatutong 
pagkukuwento ng kasambahay.

Natatawang pinanood ni Fidel ang unica hija 
habang abalang-abala siya sa pagkain ng sugpo nang 
nakakamay pa.

“Anak, dahan-dahan at baka mabulunan ka 
niyan!  Siyanga pala, bukas siguro p’wede ka nang 
lumabas, hindi ba? Pupunta tayo sa bahay ni Tito Bert 
mo; natatandaan mo pa siguro siya. He is inviting us 
for dinner. Nand’on din bukas si Brent, ‘yung  anak 
niya. Pagkabalik niya galing sa UK ay siya na halos 
ang nagpapatakbo ng negosyo nila, napakabait 
at mahusay na bata,” anito na may sumisilay na 
makahulugang ngiti sa labi.

Kagyat na naiangat ni Alex ang ulo mula sa 
pagkakayuko sa pinggan. Naningkit ang kanyang mga 
mata at kunot-noong tinitigan ito. “Pa, why do I have 
the feeling na hindi lang basta dinner ang ipupunta 
natin sa bahay ni Tito Bert?”
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Malapad na ngiti at inosenteng tingin ang 

itinugon nito. “Bakit mo naman naisip ‘yan, hija? 
Gusto ka lang makita ni Tito Bert mo dahil bata ka 
pa nang huli kayong magkita. May dapat din naman 
kaming pag-usapan tungkol sa negosyo kaya minabuti 
na lang niyang maghanda ng dinner para sa atin.”

Sa halip na maniwala sa ama ay sumimangot 
si Alex. “You better be telling the truth, Pa. Ngayon 
pa lang sasabihin ko na sa iyo, kung ano man ang 
binabalak mo, don’t even think about it. Hindi ako 
pabor diyan.”

Minabuti nito na huwag nang makipagtalo sa 
anak, alam na nito ang strategy na gagamitin sa 
kanya. Kilala siya nito, mientras na dinidiktahan 
ay lalong taliwas sa kagustuhan nito ang kanyang 
ginagawa.  

Parang kidlat sa bilis na binago ni Alex ang takbo 
ng usapan. “Pa, I’m used to living alone. Can I stay 
in our condo unit in Makati? Hindi mo pa naman 
ibinebenta iyon, hindi ba? Kahit ako na lang, hindi na 
ako magsasama ng helper.” Tahimik siyang umaasa na 
hindi na makipagtalo ang papa niya sa balak niyang 
paglipat sa condo unit. Mas maganda kung bubukod 
siya rito dahil nararamdaman niya na hindi pa tapos 
ang issue tungkol sa Brent na iyon.
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Halatang nagulat ang ama sa sinabi niya pero 

naka-recover kaagad ito. Pareho silang stubborn 
at hindi papayag na hindi masunod ang gusto; ang 
pinagkaiba nila, alam ni Fidel ang mga tumatakbo 
sa isip niya. 

Tumango ito bilang pagsang-ayon. “Sige, if you 
want to stay there, by all means do so. Hindi ko pa 
nga lang nilalagyan ng furnitures iyon. Wala naman 
kasi akong balak tirahan iyon. If you want, mamili 
ka na lang ng gamit para doon bukas.”

Nakahinga si Alex nang maluwag dahil pumayag 
ito sa kagustuhan niya. Tumayo siya at hinalikan ito 
sa noo. “Thanks, Pa! You’re the best!”

Ngumiti lamang nang makahulugan si Fidel sa 
sarili.

Pagkatapos kumain ay umakyat na ang dalaga sa 
malapad na paikot na hagdanan patungo sa second 
floor ng bahay.

Walang nabago sa silid niya simula nang huli 
siyang umuwi rito. Nakalatag pa rin ang old rose 
carpet at nasa gitna ng kuwarto ang isang four-poster 
bed na may drapes na ang kulay ay iba’t ibang shades 
ng pink. Sa ibabaw ng kama ay maayos na nakalagay 
ang anim na malalambot na feather pillows. 
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Ibinaba niya ang handbag sa night table at 

lumakad sa kabilang gilid ng kama. Sa bahaging 
iyon ay may isang sofa na bulaklakin ang print 
ng upholstery. Nilampasan niya iyon at nagtungo 
sa sliding glass doors. Binuksan niya ang pinto at 
lumabas sa veranda saka tinanaw ang kumikislap 
na asul na tubig ng swimming pool. Napangiti siya 
nang maalala ang mga panahong lumalangoy siya rito 
noong bata pa siya. Madalas ay kasama niya noon 
ang best friend niya. Si Tricia nga pala!  

Mabilis niyang kinuha ang Hello Kitty wireless 
telephone sa side table ng kama niya. “Tricia! I’m 
back! I can’t wait to see you, girl! Kamusta ka na?” 
nagtititiling parang bata na sabi niya.

“Eto, nabibingi na sa lakas ng boses mo,” 
tumatawang sagot ng kaibigan. Gustong-gusto na 
siyang bisitahin nito dahil alam nitong ngayon ang 
uwi niya mula sa Amerika, pero alam din nitong 
pagod pa siya kaya hinintay na lamang nito na 
tumawag siya. 

Naka-diapers pa lang ay magkaibigan na sila 
ni Tricia. Naging magkaklase sila sa isang exclusive 
school for girls sa Ortigas hanggang sa pinag-aral 
si Alex ng papa niya sa States. Ang ina ni Tricia ay 
matalik na kaibigan ng kanyang nasirang mama kaya 
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hindi nakakapagtakang malapit sila sa isa’t isa.

“I’m so glad you’re back, Alex! Sigurado pagod 
ka pa ngayon at mayroon din akong hinihintay na 
client, eh. Why don’t I pick you up tomorrow night? 
Mag-dinner tayo sa Friday’s, we have a lot of catching 
up to do.” 

“Call! Ikaw ba ang manglilibre? July na ngayon 
so I’m sure mayaman ka ngayon considering na 
kakatapos lang ng wedding month,” nangangantyaw 
na sabi niya.

Isang sikat na wedding coordinator ang kanyang 
kaibigan at dahil na rin sa mga koneksyon ng 
mga magulang at angking galing nito ay hindi ito 
nauubusan ng kliyente.  

“Oh, darn!” Natapik ni Alex ng palad ang noo 
dahil sa pagkadismaya. “I forgot, Trish! Pupunta pala 
kami ni Papa sa bahay ni Tito Bert, iyong ninong mo? 
Hay, si Papa naman kasi, isasama pa ako d’un. Hindi 
ko pa nagustuhan ang ngiti niya kanina, pagkatapos 
niya magkuwento tungkol sa anak ni Tito Bert. Paki 
ko naman d’un!” pagsusumbong niya.

“Ay, talaga? Si Brent? My gosh, ang guwapo kaya 
ng hunk na iyon! Kung ako ang in-invite para mag-
dinner sa kanila, go agad ako!” may halong kilig na 
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turan ng kaibigan.

“Gan’on? Eh, kung ikaw na lang kaya ang 
pumunta sa dinner?” asiwang sagot niya.

“Ikaw naman, ang sungit mo. I’m just trying to 
cheer you up. Ganito na lang, kung gusto mo bukas...” 
pag-aalo ni Tricia habang pinipindot ang cellphone at 
tinitingnan sa planner nito kung may appointment ito 
sa tanghali. “May appointment ako ng lunch... here... 
p’wede ako ng four p.m. onwards. I’ll pick you up 
as soon as matapos ang meeting ko with the client. 
Sounds good?” tanong ni Tricia habang gumagawa 
ng note sa organizer na magkikita sila ng kaibigan.

“Great! Sige, bukas na lang tayo magkita at 
four in the afternoon. You don’t have to pick me 
up. I know how to drive, remember? Tamang-tama 
rin ‘yun, makakapamili muna ako ng gamit para sa 
condo unit sa Makati bago tayo magkita,” she said 
enthusiastically, nalimutan na ang pagkapikon sa 
kababata.

Napanganga ito sa narinig. “You mean you intend 
to leave Tito Fidel sa malaking bahay n’yo? You 
just got here after ten long years. Bakit mo naman 
naisipang sa Makati pa tumira?” takang tanong nito.

“Nasanay na rin kasi ako na tumira nang mag-isa, 
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Trish. Besides, mas malayo kay Papa, mas maganda; 
you know how he is. Kung kasama ko siya, lagi lang 
niya akong mamanduhan at I really have a bad 
feeling about this Brent guy na all of a sudden, eh, 
ikinukuwento niya sa ‘kin,” paliwanag niya.

Pagkatapos makipagkuwentuhan sa kaibigan ay 
ibinaba na ni Alex ang telepono. Binuksan niya ang 
maleta at namili ng isusuot saka nagtungo sa banyo 
na lavender at pink ang kulay ng eleganteng tiles. 
Inihanda niya ang sarili para sa isang mahaba at 
relaxing na pagbababad sa bathtub.
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Pagkatapos kumuha ng driver’s license ay dumerecho 
na si Alex sa Shangri-La Plaza. Pagkatapos mamili 
ng damit ay nag-ikot na siya para maghanap ng 
furnitures. Mayroon na siyang idea kung ano ang 
gusto niyang ilagay sa condo unit kaya sandali lang 
ay natapos na niya ang mga dapat niyang gawin. 

Mayroon pa siyang dalawang oras na gugugulin 
bago pa sila magkita ni Tricia kaya naisipan niyang 
bumili ng magazine. Babasahin na lang niya iyon sa 
Le Coeur de France habang nagkakape dahil doon din 
naman ang usapan nilang meeting place.

Sandali pa lang siyang nakakaupo nang makuha 
ng isang lalaking nakatalikod sa kanya ang kanyang 
atensyon. May kausap ito sa cellphone at halatang 
may kinagagalitan.  

“I don’t care how you do it, just get it done! That 
shipment is supposed to be in London this week! 
Late na tayo as it is. I want it out of here not a day 
later than Friday. Sige na, I’m meeting a client in 
thirty minutes,” nagpipigil ng galit na sabi ni Brent 
sa manager ng production sa isang site nila.  
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Halos ihagis na ng binata ang cellphone sa 

mesa dahil sa init ng ulo niya. Napatingin siya sa 
paligid dahil aware siya na medyo napataas ang 
kanyang boses habang may kausap sa telepono. Hindi 
nakalampas sa paningin niya ang babae sa likuran 
niya na halatang nabigla sa kanyang paglingon at 
ninety-nine point nine percent sure siya na nakikinig 
ito sa pakikipag-usap niya sa cellphone.

Nakahinga nang maluwag si Alex nang marinig 
niya ang tunog ng silyang inuurong, ibig sabihin ay 
aalis na ang lalaking animo ay si Hitler kung magdikta. 
Buti na lang nakuha niya kaagad ang magazine at 
naiangat sa kanyang mukha nang makita niya na 
pumihit ang ulo ng lalaki, kung hindi ay huling-huli 
siya na nakikinig sa usapan ng may usapan.

Nakakadalawang hakbang na si Brent papaalis 
ng coffee shop, bigla itong humarap sa babae sa 
likuran nito at nagsalita kahit hindi niya nakikita ang 
kinakausap.  

“Miss, alin sa dalawa, nakikinig ka sa conversation 
ko kanina o hindi ka marunong magbasa.”

Namula si Alex sa kahihiyan. “Excuse me—” 
Papatulan niya sana ang aroganteng lalaki, pero sa 
laki at bilis ng mga hakbang nito ay nakakaliwa na 
kaagad ito sa corner malapit sa Zara.
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Yumuko siya at kamuntik nang napatawa nang 

malakas, baligtad pala ang magazine na hawak niya! 
No wonder inakusahan siya na hindi marunong 
magbasa.

Mabilis na lumipas ang oras at nagkita na rin sila 
ni Tricia. Pagkatapos ng mahabang kuwentuhan ay 
napatayo siya bigla. 

“Oh, my gosh! I lost track of time. I have to go 
to this dinner thing with Papa, Trish. I have to go. 
Thanks for making time for me, girl!”

“Oo nga pala, nakalimutan ko rin. Hindi bale, 
marami pang kasunod ito. After all, nagtatagal ka na 
rito sa Pilipinas,” sabi ng kaibigan habang kinukuha 
ang mga gamit. 

Humalik sila sa pisngi ng isa’t isa bago naghiwalay. 
Ilang sandali pa’y nakasakay na sa itim na Toyota Rav4 
si Alex at binabagtas ang daan patungo sa bahay ng 
kaibigan ng ama.

—————

“Hija, it’s good to see you again,” masayang 
bati ni Bert kay Alex habang inaakay siya papunta 
sa malaking sala na may malaking chandelier at 
furnitures na may intricate design. 
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Nginitian niya ang matandang lalaki; maliit lang 

ito kumpara sa papa niya. Bilugan ang mukha at 
nakikita niya ang mga linya sa gilid ng mga mata nito 
na indikasyon na lagi itong nakatawa o nakangiti.

“Hi, Tito, kamusta na po?” bati ni Alex. Naupo 
siya sa isa sa apat na wing-backed chairs katabi ng 
piniling upuan ng papa niya.  

“Bert, hindi ko ‘ata nakikita si Brent? Nasabihan 
mo ba siya na sumama sa ating mag-dinner?” tanong 
ni Fidel sa kaibigan.

“Of course, nasabihan ko siya and he’s definitely 
coming. May mga bagay lang siyang inaayos sa 
opisina; may pagka-workaholic ang batang iyon,” 
iiling-iling na sagot nito. Tumingin ito sa dalaga bago 
muling nagpatuloy, “Sa tingin ko, kailangan talaga 
ng batang iyon ng babaeng mag-aasikaso sa kanya 
at magpapasaya sa kanya.” 

Kinabahan si Alex, parang pinaninindigan siya 
ng balahibo sa narinig. Pati ba naman si Tito Bert?

May katulong na nagmamadaling nag-abot ng 
wireless telephone kay Bert. “Kuya, si Sir Brent po.”

Kumunot ang noo ni Bert habang kausap ang 
anak sa telepono. “Brent, why do we hire people 
kung lahat din lang ng aspect ng operations ay 
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mamanduhan mo?” Nakinig ito sa paliwanag ng anak 
sa kabilang linya. “Oo, sige, sasabihin ko na lang sa 
Tito Fidel mo.” Dismayado ang mukha nito nang 
ibaba ang telepono.

“May problema ba, pare?” ani Fidel

“Hindi makakarating si Brent, pasensya na raw.  
Papunta siya ng Pampanga ngayon, may hinahabol 
silang deadline ng shipment. Ewan ko ba sa batang 
iyan, wala naman siyang maitutulong doon sa 
production.” Napabuntong-hininga na lamang ito sa 
frustration sa anak.

Ikinatuwa ni Alex ang narinig, mabuti na lang 
at hindi nakarating ang Brent na iyon. At least, 
makakakain siya in peace. 

Iyon ang akala niya.

Masasarap ang pagkain na nakahanda, may 
lengua, paella, may roast beef at baked mussels. 
Nag-e-enjoy ang dalaga sa pagkain dahil sa Amerika 
ay nasanay siya na hindi homecooked meals ang 
kinakain. Masaya ang usapan sa hapag-kainan, 
kapalagayang-loob na niya ang kaibigan ng ama dahil 
madalas na bisita nila ito sa bahay nila simula noong 
maliit pa siya. Kamuntikan na siyang masamid sa mga 
sumunod niyang narinig mula kay Bert.
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“Disappointed talaga ako diyan kay Brent, 

Amigo, pasensya ka na. Pag-uusapan pa naman natin 
ang kasal—”

“Ang merger ba ‘ika mo? Hindi bale, p’wede 
naman nating pag-usapan iyon next time,” putol ni 
Fidel sa mga susunod pang sasabihin nito. Ikinagulat 
naman ni Bert ang biglang pag-iiba ng kaibigan ng 
usapan.

Hindi nakalampas kay Alex ang mga sinabi ng 
ama ni Brent. Pinukulan niya ng nagtatanong na mga 
mata ang ama.

Sabi na nga ba, eh! nagngingitngit na sabi niya sa 
isip pero pilit niyang pinipigil ang sarili na magwala. 
Naging tahimik na siya. Hindi na siya nakikisali sa 
kuwentuhan maliban na lang kung tinatanong siya 
directly ni Bert.

Alam ni Fidel na may bagyong nagbabadya, 
tuwing magkakatinginan sila ng anak ay nakamamatay 
ang mga tingin na ibinabato nito sa kanya.

Bago siya sumakay sa Rav4 ay nilapitan muna ni 
Alex ang Volvo na nakaparada sa likuran ng sasakyan 
niya. Binuksan niya ang pinto sa backseat at kinausap 
ang ama. 

“Don’t you dare sleep pagdating sa bahay, Papa. 
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You and I are going to talk.” 

Nang makauwi ay inabutan niya si Fidel na 
nakaupo sa garden set sa tabi ng swimming pool. Sa 
mesa ay may nakapatong na baso at bote ng cognac.

“Papa, how could you?” walang paliguy-ligoy na 
usisa niya habang nakahalukipkip.

“Sit down, hija.” Isinenyas nito ang upuan sa tabi 
nito. Kahit nakasimangot ay tumalima siya. “I’ll be 
honest with you, anak. Napagkasunduan na namin ni 
Tito Bert mo na makabubuti kung hindi lang negosyo 
ang mag-me-merge kundi pati na rin ang pamilya 
natin.”

Gusto niyang ipadyak ang paa na parang bata, 
pero naisip ni Alex na mature approach ang dapat 
gawin sa ama.

“Pa, you know I love you, right? I would do 
everything to please you but not this. Pa, marriage is 
a lifetime commitment. I don’t even know this guy! 
I don’t even like him,” she said calmly.

He gave her a knowing smile. “Sa iyo na 
nanggaling, hija, you don’t know him. Pa’no mo 
sasabihin na hindi mo siya gusto? Let’s make a deal; 
kilalanin mo si Brent, spend time with him. Pag hindi 
mo siya nagustuhan talaga, kakausapin ko si Bert.”
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She admitted defeat. “Okay, but how long will it 

take to prove to you that I won’t like him?”

Itinaas nito ang hintuturo. “One year.”

Tumaas ang dalawang kilay ng dalaga at 
napanganga, “One year? You’re kidding, Pa! I’m an 
excellent judge of character. Isang beses ko lang 
makasama iyon, alam ko na kung magugustuhan ko 
siya o hindi.”

Think fast!  Give him a valid reason kung bakit 
hindi ka puwedeng mag-aksaya ng panahon sa Brent 
na iyon! susog ng isip ni Alex.

“Anak, ang mama mo noon ay ayaw sa akin 
pero nang makilala na niya ako nang husto, 
nahulog din ang loob niya sa akin. Siya mismo ang 
nagkuwento sa iyo, hindi ba? Ano na nga iyong 
sabi niya? ‘Mabuti na lang naging masunuring anak 
ako dahil kung hindi, hindi sana ako sinuwerte na 
mapangasawa ang pinakamabait, pinakamapagmahal, 
at pinakaguwapong lalaki sa balat ng lupa’,” may ngiti 
sa labing sabi nito.

She rolled her eyes in exasperation. “Papa, hindi 
naman pare-pareho ang mga tao! Nagkataon lang 
siguro na nagustuhan ka ni Mama.” An idea struck 
her. “Papa, I can’t go out on dates with this guy, may 
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boyfriend ako sa States. Magpapakasal na nga kami 
kaya hindi puwede ang gusto mo.” 

Napalis ang ngiti sa mga labi ng ama. “Ano? 
Ni hindi ko nga kilala ang lalaking iyon ‘tapos 
papakasalan mo? Ano’ng klaseng lalaki ang hindi 
man lang kumonsulta sa magulang ng babae bago 
mag-ayang magpakasal?” galit na untag nito.

Okay, I went overboard sa pagsabing magpapakasal 
na kami. “Ah, pupunta siya dito, Papa. We agreed na 
kakausapin ka niya to formally ask for my hand in 
marriage.” Nawala ang pagkainis niya, kinakabahan 
siya kung mahuhuli siya ni Fidel sa palaki nang 
palaking lambat ng kasinungalingan na hinahabi niya 
habang humahaba ang diskusyon nila.

“Wala akong pakialam! Pumunta siya kung 
pupunta siya, pero gawin mo pa rin ang sinasabi ko—
magpapakasal ka kay Brent. Malinaw ba, Alexandra?” 
pahayag nito na parang hindi na makikinig pa sa kahit 
na anong paliwanag.

Alex stood her ground. “No! Papa, I’m not a child 
anymore! Kaya kong mag-decide para sa sarili ko! 
This is so unfair, willing akong makipag-compromise 
pero ang gusto mo’y ikaw lang ang masusunod! It’s a 
mistake coming home, bukas na bukas din ay babalik 
na ako sa States!” Hindi na niya hinintay ang sagot 
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ng ama; tumayo siya at  tinalikuran ito. Nakalimutan 
na niya ang paggalang dahil sa sama ng loob dito.

Napat ig i l  s i  Alex sa paglalakad nang 
umalingawngaw ang ingay ng basong nabasag, 
nag-panic siya sa nakita. Nakaluhod na ang papa 
niya habang nakahawak sa dibdib nito, his face is 
contorted in pain.

“Manang Linda! Ang Papa!” natatarantang sigaw 
niya habang tumakbo papunta sa ama.

Wala pang isang minuto ang lumipas ay katabi 
na niya si Manang Linda. Isinubo nito ang puting 
tableta sa kanyang ama at pinainom ng tubig.

“Dadalhin ka namin sa hospital, Papa!” Bumaling 
siya sa matandang kasambahay. “Manang, pakisabi 
kay Mang Ramon na ihanda ang sasakyan pagkatapos 
tulungan tayong dalhin si Papa sa kotse.”

Pinigil ni Fidel si Manang Linda, “Huwag na, I’ll 
be fine. Pahinga lang ang kailangan ko. Nakakahinga 
na ako nang maluwag, mabilis umepekto ang gamot.”

Umiling si Alex. “Hindi puwede iyon! You almost 
had a heart attack, Papa!”

Nagkatinginan ang dalawang matanda. “Alex, 
mukhang okay na ang papa mo, ihatid na lamang 
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natin siya sa kuwarto niya. Ha’mo, tatawagan ko na 
lang ang daddy ni Tricia para papuntahin dito upang 
matingnan ang papa mo.

Bukod sa pagiging malapit na kaibigan ni Fidel, 
isang bantog na cardiologist din ang ama ni Tricia.

Nagliwanag ang mukha ni Fidel. “Oo, hija, tama 
si Manang Linda. Para mapalagay ang loob mo’y 
papupuntahin ko na lang dito si Jaime.” Bumaling ito 
sa matandang babae. “Manang Linda, ikaw na ang 
bahalang tumawag kay Jaime.” 

—————

Sising-sisi si Alex habang naglalakad paroon at 
parito sa labas ng silid ng ama. Nagulantang siya 
nang biglang bumukas ang pinto at lumabas ang 
isang lalaking matangkad na nakasalamin at pormal 
ang mukha. Ito ang ama ni Tricia.

Tinapik nito ang balikat niya. “Hija, we’re lucky 
na naagapan ang papa mo. Pero in the future, dapat 
iwasan niya ang ma-stress at magalit. Ano ba ang 
nangyari at inatake siya?”

Napayuko siya at hindi makatingin sa doctor. 
“Uhm... nagkasagutan po kasi kami.”

Tumango-tango lang ang doctor, walang bahid 
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ng paninisi ang tinig nito pero puno ng babala ang 
mga sumunod na sinabi nito.

“Alex, subukan mo na pagpasensyahan na lang 
ang papa mo kung ano man ang pinagtalunan n’yo. 
Baka sa susunod na atake niya ay maging fatal na 
iyon. I’m sure you wouldn’t want that to happen.”

Nakaalis na ang ama ni Tricia ay nag-iisip pa 
rin si Alex kung ano ang kanyang gagawin. Ayaw 
niyang isugal ang kalusugan ng ama, pero hindi rin 
siya makakapayag na maging sunud-sunuran lang.

Nang may nabuo na siyang plano ay pumasok 
siya sa silid. Dinampot niya ang telepono at nag-dial 
ng isang telephone number sa Boston. 
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“This is Brent. My father asked me to show you around. 
If you’re free tonight, meet me at Hard Rock at 6:30. 
We’ll have dinner and have drinks afterwards. I assume 
you know how to get to Glorietta.” 

Binasa ulit ni Alex ang text message sa cellphone 
niya. Nagngingitngit na ibinaba niya ang telepono at 
tumayo sa harap ng malaking bintana sa office niya 
sa thirtieth floor ng isang gusali; inuupahan iyon ng 
kompanya nila ng papa niya sa Makati.  

Ang kapal ng mukha ng lalaking iyon! Ang akala 
ba nito ay wala siyang ginagawa kundi ang maghintay 
ng message nito para sabihin na lalabas sila? Ni hindi 
man lang ito nag-volunteer na sunduin siya. At hindi 
man lang siya kinonsulta kung okay ba sa kanya ang 
lugar na iyon.  

Nagsalubong ang mga kilay ni Alex at mayamaya 
ay napangisi nang makaisip ng kapilyahan. Makikita 
ng Brent na iyan! He doesn’t have any idea who he’s 
messing with.

Dumating ang oras ng kanilang pagkikita.

Nakaupo na si Brent sa isang puwesto sa Hard 
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Rock Café. Sa ikaapat na beses ay napatingin siya sa 
kanyang relo; alas siete na pero wala pa ang anak 
ni Tito Fidel. Ayaw niya sa lahat ang pinaghihintay 
siya lalo na’t napilitan lang naman siyang gawin ito. 

Kasalukuyan niyang tinatawagan si Alex sa 
cellphone nang napasulyap siya sa babaeng kakapasok 
lang sa entrance. What a horrible-looking woman! 
Parang matronang version ni Ugly Betty ang unang 
nagrehistro sa isip niya. Habang tumutunog na ang 
phone sa kabilang linya ay hindi niya maialis ang 
kanyang tingin sa babaeng kasalukuyang kinukuha 
ang cellphone sa bag nito. 

“Hello? Is this Alex? Nasaan ka na? You agreed 
to meet me at six thirty. I have better use of my time 
than waiting for you,” iritableng sabi niya na hindi 
na hinintay na mag-hello ang kausap.

 “I’m sorry, I’m here already. Where are you 
seated?” pagpapaumanhin nito.  

Halos mabitawan niya ang cellphone sa 
panggigilalas. Oh no, this can’t be! Kitang-kita niya 
ang galaw ng bibig ng babae habang naririnig sa 
cellphone niya ang sinasabi nito. He cleared his throat 
and waved his hand.

“I’m on your left. Can you see me now?” 
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“Oh, there you are!” Narinig ni Brent ang 

excitement sa boses ng kausap at nang tumigil na 
ito sa kanyang harapan ay kamuntikan na siyang 
mahulog sa upuan niya.  

Lihim siyang napangiwi. Mas malala pala ang 
hitsura nito kapag malapitan na! Nakalimutan niya 
ang kanyang manners; tiningnan niya ito mula sa ulo 
nito na may horn-rimmed glasses na halos nasasakop 
na ang buong mukha nitong hitsurang palette na ng 
pintor sa kapal ng makeup, hideous-looking beaded 
necklace, hanggang sa mahabang black dress na 
walang kakorte-korte.

Kitang-kita ni Alex ang hindi maipintang mukha 
ng binata. Bakas sa mukha nito ang isang daang 
libong tanong. It took all of her discipline para huwag 
gumulong sa kakatawa. It was all worth it. Malaki rin 
ang nagastos niya para sa mga damit at accessories 
na suot, not to mention kailangan niyang tagalan 
ang mga tingin ng mga taong nakakasalubong niya.

She has to admit may hitsura si Brent. Coffee 
brown ang buhok, beneath his conservative-looking 
titanium eyeglasses ay nakikita niya ang makakapal 
na pilik-mata nito na kaiinggitan ng lahat ng babae. 
May nakita siyang maliit na peklat sa itaas ng kaliwang 
kilay nito. Matangos ang ilong, maganda ang hugis ng 
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mga labi at masculine ang pagkakahubog ng panga 
nito na para bang laging handang makipagsuntukan.

Pero sandali... parang nakita niya ang lalaking 
ito. Walang anu-ano ay sumagi sa isip niya ang 
supladong lalaki sa Le Coeur de France sa Shangri-La 
Plaza. Si Brent pala iyon!

Ipinilig ni Alex ang ulo upang palisin ang alaala. 
Naupo siya sa upuan sa tapat nito. Hindi pa rin ito 
nakaka-recover sa shock kaya siya na ang naunang 
nagsalita.

“I’m so sorry na-late ako. Nahirapan pa kasi 
akong maghanap ng parking,” she said sweetly.

“Uhm... okay lang.” Nalimutan na ni Brent 
ang pagkairita sa kaharap; ang gusto niyang gawin 
ngayon ay pilipitin ang leeg ng ama. “So, you’re gay!” 
bulalas ng binata. Nakita niya ang natulalang mukha 
ng kausap. He had always been articulate, pero 
ngayon hindi ito makabuo ng sasabihin kaya bigla 
na lang lumabas sa bibig nito ang statement na iyon.

Naka-recover naman kaagad sa shock ang 
dalaga. Lihim siyang napangiti sa sarili. This is sooo 
good! Mabilis siyang nakaisip muli ng kalokohan.

“Yes, I am. Is that a problem? Hindi naman 
ibig sabihin niyon hindi na tayo puwedeng maging 
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magkaibigan, hindi ba?” she said suggestively.

“But how, why, when, what?” walang kabuluhang 
tanong nito. Huminga ito nang malalim, ipinikit ang 
mga mata at pinilit na mag-concentrate. “Pasensya 
ka na sa reaction ko, nagulat lang kasi ako. The last 
time I saw you, six ka pa lang yata noon and if my 
memory serves me right, you were always playing 
with toy cars if you’re not dangling from a tree. You 
didn’t strike me as a kid na may inclination na you 
know...” paliwanag nito habang sinesenyasan ang 
waiter para humingi ng menu.

Ngumiti si Alex nang kaunti kahit sa loob-loob 
niya ay gusto na niyang humalakhak nang malakas 
dahil sa mga plano niyang sabihin.  

“True, I was like any ordinary boy when I was a 
kid. Pero noong mapunta ako sa States, ang naging 
friends ko ay... let’s just say na boys who are more in 
touch with their feminine side.”

Saglit na naputol ang usapan nila nang dumating 
ang waiter dala ang menu at kinuha ang order nila.  
Pasimpleng pinagmasdan ni Alex ang binata, medyo 
na-guilty siya sa panloloko niya rito subalit natutuwa 
siyang panoorin ang reaction nito. Kaya pala ganoon 
ang text message nito sa kanya, akala nito ay lalaki 
siya. 
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As a child na iniidolo ang ama, pati ang gupit 

nito ay pinagpipilitan niyang gayahin. Kahit ano 
ang gawin ng kanyang ina ay lagi siyang nakasuot 
ng jumper at asal-lalaki. Alam niyang eventually 
ay malalaman din ni Brent ang totoo, but for now 
she would entertain herself with this unsuspecting 
attractive man.

Kung akala nito na lalaki siya, ibig sabihin ay 
wala pa itong alam sa arranged marriage na pinlano 
ng mga ama nila. Sa tingin niya ay magiging kakampi 
niya ito dahil wala sa hitsura nito ang papayag na 
diktahan kung ano ang gagawin sa buhay nito.

“Does Tito Fidel know?” seryosong tanong ni 
Brent.  Napansin ng dalaga na ni hindi siya makuhang 
tingnan nito kapag kinakausap siya.

“That I’m gay?” Tumango ang binata. “No, he 
doesn’t, kaya nga sinabi ko sa kanya na doon na 
lang ako sa condo unit namin titira. Hindi ko alam 
kung gaano katagal na maitatago ko sa kanya ang 
totoo,” malungkot na sabi niya. My gosh! I deserve 
an Academy Award for this performance! lihim na 
natatawang naisip niya.

“It must be hard on your part. Considering na 
only son ka, for sure, malaki ang expectations sa ‘yo 
ng father mo.”
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Pinagmasdan niya si Brent habang iniikot-ikot 

nito sa kamay ang goblet na may lamang tubig. 
Ang mahabang manggas ng navy blue shirt nito ay 
nakatupi hanggang siko nito at medyo loose na ang 
pagkakabuhol ng striped necktie. Her eyes drifted 
back to his fair and well-defined forearm. Marahan 
niyang inilapat ang kanyang kamay sa braso nito at 
pinisil iyon, parang kinuryente naman na napatingin 
sa kanya ang binata.

“Hey, don’t feel sorry for me. Mabait naman si 
Papa; I’m sure when I finally summon up the courage 
to tell him the truth, hindi naman niya ako itatakwil.” 
Hinimas-himas pa niya ang braso nito, enjoy na enjoy 
siyang panoorin ang discomfort nito sa paghaplos 
niya.

He clenched his jaw. Naiilang si Brent sa 
paghawak ng kausap, pero hindi nito alam kung ano 
ang gagawin. Baka hindi nito mapigil ang sarili ay 
masuntok nito si Alex.  

Her lips twitched nang makita niya ang pag-igting 
ng muscle sa panga ni Brent. Dali-dali siyang tumayo 
at nag-excuse upang magtungo sa comfort room. 
Pagka-lock niya sa pinto ng cubicle ay pinakawalan na 
niya ang hindi makontrol na pagtawa. She wiped the 
tears at the corners of her eyes. Nang mahimasmasan 
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na ay inayos muna niya ang sarili bago bumalik siya 
sa puwesto nila ni Brent.

Habang kumakain sila ay nagkuwentuhan sila 
tungkol sa naging buhay ni Brent sa Inglatera at sa 
buhay naman ni Alex sa Amerika. Paminsan-minsan 
ay kinailangan niyang mag-imbento ng kuwento 
para suportahan ang pagpapanggap niyang siya ay 
binabae.

Pagkatapos ng isang oras ay dumami na ang mga 
tao sa Hard Rock Café at nagsimulang tumugtog ang 
sikat na bandang Freestyle na nagkataong perfomers 
nang gabing iyon. Inaya na siya nito na pumunta sa 
bar at um-order ng drinks nila.

Nagpapasalamat si Brent na hindi nila kailangang 
mag-usap dahil sa lakas ng tugtog, hindi sila 
magkakarinigan. He couldn’t wait for this nightmare 
to be over. Okay namang kausap si Alex, pero naiilang 
lang siya talaga lalo na kapag hinahawakan siya nito.

Noong una ay pulos mabibilis ang beat ng kanta 
na tinutugtog ng banda. Nagulat siya nang hawakan 
ni Alex ang kamay niya at hinahatak siya papunta 
sa dance floor. Parang nilagyan ng Mighty Bond ang 
sapatos niya na napagkit sa sahig, he refused to move.  

“Come on, Brent, let’s dance!” makulit na paghila 
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nito sa kanya.

You’ve got to be kidding me! This guy is out of his 
mind! tutol ng isip niya.

Gusto niyang mamatay sa kahihiyan; Alex was 
making a scene. Ang mga nakakarinig sa kanila ay 
tinitingnan na sila with amusement on their faces, 
wala siyang nagawa kundi magpakaladkad dito 
papunta sa dance floor.

So Slow ang title ng kantang tinutugtog ng banda.

Ipinatong ni Alex ang mga braso niya sa 
magkabilang balikat ng lalaki at nagsimulng umindak. 
She was oblivious to the stares of the people around 
them.

“Come on, Brent, be a good sport. Put your hands 
on my waist,” udyok niya habang siya na mismo ang 
kumuha sa mga kamay nito at inilagay ang mga iyon 
sa baywang niya.

Ramdam ni Brent ang mga tingin na ipinupukol 
sa kanila ng mga tao. Paano naman sila hindi 
pagtitinginan? Maingay na ang kasama niya ay 
mukha pang matrona na nagkamali ng bar na 
pinasukan. Lalo na siguro pag nahalata nila kung 
ano ang gender nito. While he on the other hand, 
hindi naman sa pagiging mayabang, ay mukhang 



Rules Of Commitment - Leira Carlos
artistahing chickboy.

After what seemed like eternity ay natapos na rin 
ang kanta. Inalis kaagad niya ang mga braso nito na 
ngayon ay nakapulupot na sa kanyang leeg.  

“Let’s go, Alex, you look drunk already,” he said 
impatiently.

Okay, Alex, you had your fun let the poor 
guy recuperate from the humiliation he has been 
through,saad ng dalaga sa isip.

“No, I’m not. Thanks for the lovely evening. See 
you around,” pormal na sabi ni Alex. Tumalikod na 
siya bago pa makita ni Brent ang mga labi niya na 
muling nanginginig sa pagpipigil sa pagtawa.

Pinanood ni Brent ang papalayong pigura ni 
Alex, napailing siya. Ibang klase ang taong iyon. 
Walang pakialam sa sasabihin ng iba; kunsabagay, 
lumaki ito sa Amerika. But still, kakikilala lang nila 
at ni hindi ito nahiya na gawin ang mga pinaggagawa 
kahit alam nitong matalik na magkaibigan ang mga 
ama nila. Bukas na bukas din kakausapin ni Brent ang 
ama tungkol dito. Sasabihin na lang niya na walang 
dapat makaalam ng bagay na ito, pero ipararating 
niya sa ama na hindi na siyang muling lalabas kasama 
ang anak ni Tito Fidel. Ever.
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Nang umagang iyon ay abala si Alex sa pag-eehersisyo. 
Ikinagulat niya ang pagtunog ng doorbell. Sinulyapan 
niya ang wall clock na nakasabi sa dining area bago 
niya ini-pause ang flirty girl na exercise video at 
tinungo ang pinto para alamin kung sino ang may 
kailangan sa kanya as early as nine in the morning.

“Yes? How may I—” she trailed off. Casually 
leaning against the doorjamb with his eyes roving 
on her entire body was Brent. 

“Aren’t you gonna invite me in?” he said huskily.  
Halos hindi siya nito nakilala sa laki ng ipinagkaiba ng 
hitsura niya ngayon kumpara nang nakaraang gabi.    

Nakasuot siya ng asul na Nike top na halos 
hanggang ibabaw lang ng abdomen niya ang haba; 
katerno niyon ang spandex leggings na nagpakita 
kung gaano kaganda ang hubog ng katawan niya.

Ang kanyang mukha ay napakakinis at 
napakaganda maski walang bahid ng makeup. She 
had tantalizing eyes, high cheekbones, pert nose 
and a mouth that seemed to be made for kissing. 
Nakatali sa ponytail ang kanyang buhok habang may 
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sweatband naman na nakalagay sa noo niya.

She finally found her voice, hindi na niya 
pinansin ang tingin sa kanya ni Brent at ang seductive 
na paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya.

“Sure, come in.” Tumakbo si Alex sa living room 
at pinatay ang TV at DVD player.

Sinundan siya nito sa sala na may mababang 
L-shaped black leather sofa at glass coffee table 
sa gitna kung saan may mga magazines na neatly 
arranged sa ibabaw niyon.

“Working out?” tanong nito.

“Uh, yeah. Can I offer you anything to drink?” 
Sinenyasan niya ito na maupo.

“Masyado ka naman ‘atang pormal, kagabi 
lang ay napakasaya at carefree mo.” He quirked an 
eyebrow at her.

“Medyo lasing na siguro ako kagabi. I’ll just get 
you coffee,” naiilang na sagot niya. She didn’t like the 
way he was looking at her. Kaagad siyang nagtungo 
sa kusina para makalayo rito.

Pagharap niya pagkatapos i-set ang coffeemaker 
ay bumangga siya sa malapad na dibdib ni Brent. 
Muntik na siyang tumili sa gulat. Hindi niya narinig 
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ang pagsunod nito sa kanya. Itinaas niya ang mga 
mata at napatitig siya sa mga mata nito na hindi niya 
mabasa kung ano ang niloloob.  

Napasinghap siya nang hawakan siya ni Brent 
sa baywang upang hindi siya matumba. Para siyang 
napaso nang dumikit ang mga kamay nito sa balat 
niya.

“What’s the matter? Kagabi lang ay gusto mong 
hawakan kita, di ba? And I clearly remember how 
much you enjoyed touching me,” pabulong na sabi 
nito na halos nakadikit na ang labi sa tainga niya.

Lumayo siya rito at inabala ang sarili sa pagkuha 
ng mugs para sa kape. What is this guy up to? Bigla 
siyang napaunat sa pagkakayuko. How can I be so 
stupid!  Napangiti siya at hinarap ang lalaki.

“Okay, fine, I’m sorry about last night. I see that 
you already know that I played a joke on you. Truce?” 
Inilahad niya ang kamay rito.

His big hand enclosed hers, held it gently at 
first then tightened. Bigla na lang siyang hinila 
nito papalapit sa katawan nito at parang sawa na 
pumulupot muli ang isang braso nito sa baywang 
niya. Kahit anong pagpupumiglas ni Alex ay hindi 
siya makawala rito.
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“I said I’m sorry!” Nanginginig na ang boses niya 

dahil sa panic. Masyadong malaki para sa kanya si 
Brent at kung may balak itong gawing masama, he 
could easily overpower her.

“Sorry for what? Thanks to you, napag-isip ako 
kagabi about my sexual orientation. Tell me, implants 
ba o dahil sa pills ang breast mo? Baka puwede mo 
akong i-refer sa doctor mo in case makapag-decide 
ako to come out of the closet,” he said while his hand 
was moving up and down her arm.

“Enough! You made your point, I was wrong to 
make a fool out of you.” Napalitan na ng galit ang 
takot ni Alex.

He let her go.  

“Yes, Alex, it was a stupid thing to do. Now you 
know better than to play your silly games with me,” 
he replied coolly. “Nagkausap kami ng aking ama 
kanina at nalaman ko ang totoong pagkatao mo.”   

Nagtatagisan sila ng tingin. Ngayong alam 
na niyang hindi siya nito gagawan ng masama ay 
nanumbalik ang tapang niya.

“Kasalanan mo rin naman, eh. You assumed that I 
was gay. What do you expect me to do?” sarkastikong 
sabi nito.
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“Don’t push your luck, Alex. You don’t want to 

upset me anymore than you already have. Alam mo 
na ikaw ang may mali at ipinahiya mo ako sa harap 
ng maraming tao.  Buti na lang wala akong nakitang 
kakilala ko.”

Napahalakhak siya, sa pagkagulat nito. “Ikaw?  
Napahiya? Eh, sino ba sa atin ang mukhang box ng 
Crayola kagabi sa kapal ng makeup? Sino ba sa ating 
dalawa ang may nakasabit sa leeg na kuwintas na 
parang nanggaling sa junk shop at nakabestida na 
parang a-attend ng lamay?”

Napangiti si Brent sa mga sinabi niya. Oo nga 
naman, mas nakakahiya sa parte ng dalaga ang suot-
suot niya nang nakaraang gabi.

Sa unang pagkakataon ay nakita ni Alex ang 
ngiti ng binata at pakiramdam niya ay tumalon ang 
kanyang puso. He looked even more attractive when 
he was smiling and not frowning.

“Point taken. Pero isipin mo naman kung ano 
iniisip sa akin ng mga tao habang kasama ka,” 
pagsang-ayon nito.

“It can’t be that bad. Iisipin lang nila na high-class 
escort ka at kulang ang grado ng salamin mo kaya 
nakaya mong sikmurain ang company ng matronang 
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parang linta kung pumulupot sa ‘yo!” tugon niya 
habang kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa.  

Nakahinga siya nang maluwag na hindi na galit 
si Brent sa kanya. Kinabahan talaga siya noong una 
sa mga inasal nito.

He threw back his head and laughed. Sa buong 
buhay ni Brent parang ngayon lang yata siya 
nakatawa nang ganito. Muli niyang tiningnan ang 
dalagang nagpatawa sa kanya. He could see the 
merriment sparkling in her eyes and the two small 
dimples below her lower lip. Lips that looked so soft, 
I wonder if they’re as soft as they seem. Napasimangot 
siya sa tinatakbo ng utak niya.

“Hey, what’s wrong?” she asked mischievously. 
“You look like you’re ready to punch me, pretty much 
how you looked when I laid my hand on your arm 
last night.” 

Napapailing na lamang ang binata at pinagmasdan 
ang kanyang mukha. Mayamaya ay napakunot-noo 
ito.

“O, bakit?” kunwari ay nagtatakang tanong ni 
Alex. Tila nahuhulaan na niya kung ano ang naglalaro 
sa isip nito. 

“Parang nakita na kita...” Ipinitik-pitik pa nito 
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ang mga daliri at nag-isip. Mayamaya ay nagliwanag 
ang mukha nito nang isang bagay ang sumagi sa isip. 
“Now I remember... ikaw ‘yung babaeng nasa likuran 
ko noon sa coffee shop sa Shangri-La Plaza at nakinig 
sa usapan namin ng kausap ko sa cellphone. Ang 
babaeng hindi marunong magbasa dahil baligtad ang 
magazine na binabasa mo.”

Tumatawang tumango si Alex. Maging ito ay 
nakitawa rin. Mayamaya ay naalala ng lalaki kung 
bakit kailangan nilang mag-usap nang masinsinan. 
He shook his head to clear his thoughts. 

“Alex, we need to have a long chat. Come sit 
with me,” pag-aya nito habang naglalakad patungo 
sa dining table. Nakita nito ang hesitation sa kanyang 
mukha.

“I said sit with me, hindi ko sinabing sit on 
me. I promise I won’t bite,” nangingiting sabi nito 
nang mapansin nitong mukhang hindi pa rin siya 
kumbinsido.

“I’ll be with you in a minute.” 

Maingat na sinalinan ni Alex ang dalawang mugs 
ng mainit na kape mula sa coffeemaker. Hawak ang 
mugs na naglakad siya patungo sa dining table na 
gawa sa purong salamin at may apat na black suede 
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upholstered dining chairs. Inilagay niya ang isang 
mug ng kape sa harapan ni Brent at naupo siya sa 
silya sa tapat nito.

“I’ll go straight to the point, Alex,” umpisa nito. 
“Ano’ng alam mo tungkol sa kasunduan ng ating mga 
ama na ipakasal tayo sa isa’t isa?”

Tumingin siya nang tuwid sa mga mata nito. 
“I know only two things; hindi ko gusto ‘yon at 
hindi tayo titigilan ng mga magulang natin basta 
maisakatuparan lamang ang gusto nilang mangyari.”

Tumango ito at humigop ng kape bago muling 
nagsalita. “Hmm... this coffee is great. Good to know 
we’re on the same side. Ano ang ipinanakot sa iyo ng 
papa mo para pumayag ka sa gusto niya?”

She giggled at the complement he gave her. “Buti 
nagustuhan mo ang coffee kasi everything else na 
ginawa ko that has something to do with food and 
beverage will keep you sitting in a toilet bowl the 
whole day.” 

Nasamid si Brent habang umiinom ng kape dahil 
sa tinuran ng dalaga at tumalsik ang ibang kape sa 
lamesa. Mabilis itong kumuha ng tissue mula sa 
dispenser na nasa gitna ng lamesa at pinunasan ang 
kalat na nagawa nito.
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He looked at her intently. “Know what? I’ve only 

known you for two days and yet you have evoked all 
sorts of emotion from me.” Namula siya sa sinabi nito. 

Whatever that means? Pinili niyang hindi na 
magkomento, sa halip ay sinagot niya ang tanong 
nito kanina. “Wala naman. Sinabi lang niya na isang 
taon akong makikipag-date sa ‘yo at kung sakali 
mang hindi pa rin kita magustuhan, hindi niya ako 
pipiliting pakasal sa ‘yo. I told him I wouldn’t do it 
because I only need a day to know if I’ll like you or 
not, he almost had a heart attack when I threatened 
to go back to the States.” 

Napataas ang kilay nito. “Do you?”

“Do I what?” balik ni Alex na naguluhan sa 
tanong ng kausap.

“You spent an entire night with me last night, and 
right now you’re spending a bit of your day with me, 
so do you like me?” tanong ni Brent na para bang 
sinusubukan siya.

Kapal din nitong kumag na ito, ah! Here I was 
thinking na he’s not so bad, iyon pala mataas din ang 
ere! 

Nangalumbaba si Alex at kunwari ay nag-isip 
nang malalim. “Let’s see... you thought I was gay last 
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night. You acted like you were going to rape me a 
while ago. Hmm... that’s a tough one. But no! I don’t 
like you.”  

Ngumisi ang binata at nainis siya sa expression 
na nakita sa mukha nito. “Oh, come on, I don’t have to 
rape you. A lot of women actually throw themselves 
at me,” oozing with self-confidence na pahayag nito.

Kumulo ang dugo niya sa narinig; sa halip na 
si Brent ang mapikon ay siya ang nakadama niyon. 
“Excuse me po, hindi po ang tulad n’yo ang mga 
tipo ko! I prefer blond, blue-eyed men who are way 
taller than me! You probably mean women throw 
up on you and not throw themselves at you,” she 
said with satisfaction. Sumandal si Alex sa upuan at 
napahalukipkip.

“Want to give me that one-year trial period and 
we’ll see kung ano talaga ang tipo mo? O baka naman 
natatakot ka na bago matapos ang isang taon, you’ll 
be begging me to rape you,” hamon nito.

Her eyes along with her nostrils flared in anger. 
“You arrogant bastard! Get out of here before I lose 
my patience and wring your neck with my bare 
hands!” 

For the strangest reason, Alex saw a flicker of 
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admiration in his eyes. This is the most eccentric man 
I ever have the misfortune to meet!

Brent, on the other hand, felt a strong compulsion 
to kiss her lips that were pouting in anger. Kinagalitan 
nito ang sarili nang maging aware ito sa perverted 
thoughts nito.

His expression became somber. “Do you know 
what he threatened me with?” biglaang pagpapalit 
nito ng direksyon ng usapan.

She looked at him strangely, bigla-bigla na 
lang ito nagpapalit ng topic at mood. Not that she 
minded having the conversation steered away from 
his innuendos. Nanatili lang siyang tahimik na 
naghihintay sa susunod na sasabihin nito.

“Sinabi niya na pag hindi ako nagpakasal sa 
‘yo, he will give away his company to your father. 
Imagine that? Pinaghirapan ko ang pagpapalago ng 
negosyo namin for eight years, pagkatapos ganoon 
ang gagawin niya?” mapait na pagbibigay-alam niya.

“I don’t doubt even for a minute that he wouldn’t 
do it, dahil until now even if we have amassed a 
fortune he insists na ‘Tatay’ ang itawag ko sa kanya. 
He wouldn’t mind going back to the province empty-
handed dahil nagsimula rin naman daw siya sa wala. I 
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don’t care what he does with his money but I invested 
some of my own money and time in his company. 
Unfortunately, what I have won’t be enough to set up 
a new one.” Hinilot ni Brent ang sentido na para bang 
binagsakan ito ng langit at lupa sa laki ng problema.

Kahit ikinagulat ni Alex ang impormasyong iyon, 
sang-ayon siya na capable nga si Tito Bert na gawin 
ang sinabi nito. Isa itong low profile na tao at hindi 
nagpapadala sa halaga ng pera.

“So, ano na ang gagawin natin?” Pilit niyang 
tinitingnan objectively ang sitwasyon nila para 
makapag-isip ng solusyon, pero blangko pa rin ang 
isip niya.

Tumayo ang binata at naglakad-lakad nang 
nakapamulsa habang tahimik na nag-iisip. Alex 
watched him in fascination. Napakalapad ng mga 
balikat nito, he had trim midsection at ang mga 
hakbang nito ay nagbibigay ng impression na 
confident ito at laging sigurado sa mga ginagawa. 

“Hay, ano ba naman ito! Hindi ko naman 
puwedeng sabihin sa tatay mo na I would rather 
die than be your wife—” Naputol ang sasabihin ni 
Alex nang bigla siyang lingunin nito with a comical 
expression on his face.
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“You despise me that much, huh?” Tila nagmukha 

itong apektado sa kanyang sinabi. Nagkibit-balikat 
lang siya.

“Dahil baka magkaproblema naman sa health ng 
Papa kapag nalaman niya na hindi ko sinunod ang 
gusto niya, hindi mo rin naman puwedeng sabihin 
sa tatay mo na—” 

“You’re as cold as North Pole and that he would 
end up without a grandchild if he insists I marry 
you?” pagsingit ni Brent na nakataas ang dalawang 
kilay na hinahamon siyang i-negate ang sinabi nito.  

But she didn’t take his bait for another verbal 
chess. Tahimik lamang siya.

“Do you think your father will keep his word, na 
hindi ka niya pipilitin kung after one year ay hindi 
mo pa rin ako magustuhan?” tanong ng lalaki.

“Siguro. Bakit, iniisip mo bang magkukunwari 
na lamang tayong nagkikita and then after a year 
I’ll tell him na hindi talaga kita kayang sikmurain?”

Binale-wala nito ang bahid ng pang-iinsulto ng 
babae, “That won’t work, I know how they think. 
They will make sure na we actually spend time 
together. Kung tutuparin ng papa mo ang sinabi niya 
sa iyo, for now that’s our only way out. Wala tayong 
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choice kundi magkita from time to time and pretend 
we enjoy each other’s company.”

This time, si Alex naman ang nainsulto pero 
pinalampas na lang niya iyon. She didn’t even like 
the guy—okay, she admired him a bit, pero masyado 
itong arogante. Malaki ang kumpyansa niya sa 
sarili na ang paghanga niya rito ay hindi lalagpas sa 
physical level.

“Why don’t you just get your girlfriend pregnant? 
That will solve both of our problems. Hindi naman 
siguro hahayaan ng tatay mo na maging bastardo 
ang anak mo.”  

Brent looked sharply at her at kahit papaano ay 
nasindak siya sa biglaang pagdilim ng mukha nito. 
She expected him to lash out at her.

Pinilit nitong pakalmahin ang sarili; he shouldn’t 
take what Alex said personally. Wala naman sigurong 
alam ang dalaga sa pagkatao niya at hindi nito 
intensyon na insultuhin siya.

“Wala akong girlfriend, Alex. Kahit kailan hindi 
ko inambisyon na makipag-commit kahit kanino at 
lalong wala sa plano ko na magkaroon ng anak,” 
pahayag nito na para bang robot at devoid of all 
human emotion.



Rules Of Commitment - Leira Carlos
I swear I’ll go crazy if I spend another minute with 

this enigmatic man. I’ll probably hang myself bago pa 
matapos ang one year na sinasabi ni Papa! 

Muling nabago ang expression ng binata, may 
maliit na ngiting naglaro sa labi nito bago nagsalita 
na halos ikanganga niya.

“’Wag naman, mas ikamamatay ng papa mo ang 
pagbibigti mo. Mababale-wala ang pagpapanggap 
natin if he’ll end up dead, anyway.”

“Ano’ng pinagsasasabi mo? Wala akong sinasabing 
ganoon, ha!” kaila niya.

“Yes, you did,” iiling-iling na kontra nito.

Hindi siya makapagsalita. Nanlilisik ang mga 
mata niyang nakatingin dito.

Nang makita ang expression sa kanyang mukha 
ay nagpaliwanag si Brent, “Para sagutin ang tanong 
sa isip mo, you voiced your thoughts out loud. Hindi 
ako mind reader, Alex,” nangingiti pa ring sabi nito.

She smiled back at him. Sa di-maipaliwanag na 
dahilan, her smile has a calming effect on him.

“I actually have a back-up plan, but I have no idea 
how soon I can put it into action. For now, gawin na 
lang muna natin ang sinabi mo. Mag-schedule tayo 
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ng at least a day a week to show them that we’re 
trying to like each other.”


