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“Tata, bakit ka umiiyak?” bungad ng binatilyo kay 
Kismet. Nasa labas siya ng kanilang bahay at umiiyak. 
Tiningala niya ang pinanggalingan ng tinig. Si Pinpin, 
ang matalik niyang kababata. Pinilit niyang sagutin 
ang tanong nito nang hindi napapabunghalit ng iyak. 

“U-umalis na si Tatay.” Pilit niyang pinatatag ang 
tinig, subalit hindi niya naiwasan ang pangangatal 
ng labi nang sabihin dito ang simpleng pangungusap 
na iyon. Kasabay niyon ay ang pamumuo muli ng 
luha sa kanyang musmos na mata. She wiped it away 
immediately and turned her head away from him.

Wala siyang narinig mula sa binatilyo. Walang 
salitang kayang magpagaan sa loob niya nang mga 
oras na iyon. Her father just left them.

Hindi niya inakalang ang simpleng away ng mga 
magulang nang nagdaang tatlong gabi ay matutuloy 
sa pag-aalsa-balutan ng kanyang ama.

Sinubukan niyang pigilan ito, subalit hindi siya 
nito tinapunan maski isang sulyap. He walked out of 
their house without a glance.

Nag-umpisa na muling mangatog ng kanyang 
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mga balikat dahil sa pinipigilang emosyon. She felt 
an arm slowly circling her thin shoulders. Napaangat 
ang kanyang luhaang mukha sa katabing binatilyo.

“Tata, sige, iiyak mo lang iyan.” Pinpin’s words 
made her hold back no more. Pinakawalan ni Kismet 
ang emosyong pilit pinipigilan kanina pa. 

Her sobs wracked her feeble frame. Iniiyak niya 
sa kandungan ng kaibigan ang lahat ng sakit na 
nararamdaman. Ilang minuto rin niyang pinakawalan 
ang bugso ng damdamin. Nang sa wakas ay nagawa 
na niyang kumalma ay naramdaman niya ang 
marahang pagtapik ni Pinpin sa kanyang balikat.

“Ayos ka na?” nag-aalalang tanong nito. She 
looked up at him and nodded. “Gusto mo bang pag-
usapan natin? Makikinig ako,” nakakaunawang sabi 
nito. 

“H-hindi… Ayos na ako. Salamat, Pinpin.” Pinilit 
niyang ngumiti rito. Kahit papaano ay nahiya siya sa 
kaibigan sa ginawa niyang paglalabas ng sama ng 
loob dito.

Umiling ito. “Ayos lang ‘yun. Malakas ka naman 
sa ‘kin.” He smiled warmly at her. Kahit papaano, 
gumaan ang pakiramdam niya sa pagngiti nito.

 “Oo nga pala, ano’ng ginagawa mo dito?” naalala 
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niyang itanong makalipas ang ilang sandali.

Lumawak ang ngiti sa mukha ni Pinpin at kasabay 
niyon ay may kinuha ito sa bag na dala saka iniabot 
sa kanya. 

Kinuha niya ang ibinigay nito. 

It was a jar. Sa unang tingin ay hindi mawari 
ni Kismet kung ano ang laman niyon. Tila may mga 
balahibong puti na kumpul-kumpol ang nasa loob 
ng garapon. She opened the jar and took one of the 
white thing inside.

Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto 
kung ano ito. Kaagad siyang bumaling sa kausap.

“Wish!” she exclaimed. 

Natatawa at marahang kinurot ng binatilyo ang 
tungki ng ilong niya.

“Cottonseed ‘yan, Tata,” pagtatama nito.

Ang kanina lamang na kalungkutan na 
nararamdaman ay unti-unting nababawasan dahil 
sa munting regalo ng kaibigan. 

“Akin na lahat ito?” she asked while trying to 
count the cottonseeds inside the jar. Hanggang sampu 
pa lang ang kaya niyang bilangin kaya nagpatulong 
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siya sa binatilyo para mabilang lahat ng nasa loob. 
Ilang minuto rin silang nagtiyagang magbilang. 
“Twenty. Ang dami naman!” nakangiting bulalas niya. 
Pinpin just looked at her with tenderness in his eyes.

“Dinamihan ko talaga kaya titipirin mo ‘yan, ah,” 
pabirong paalala nito.

Maagap naman siyang tumango. 

“Bakit mo pala ako binibigyan nito?” tanong 
niyang may himig ng pagtataka.

Ilang sandaling natahimik si Pinpin, subalit 
mabilis din itong nakabawi.

“Wala lang. Gusto lang kitang bigyan. Kailangan 
ba dapat may dahilan?” Marahan nitong pinitik ang 
noo niya. She wiped his hand from her forehead and 
made a face at him.

“Tenkyu, Pinpin.” She grinned at him childishly.

“You’re welcome, Tata.” He returned the same 
stupid grin.

Nagkatawanan sila. Makalipas ang ilang sandali, 
si Pinpin ang unang nakabawi.

“Tata, malulungkot ka ba kapag umalis ako?” 

Mabilis na napalis ang ngiti sa mukha ng batang 
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si Kismet sa sinabi ng binatilyo.

“Aalis ka? Iiwan mo din ako katulad ni Tatay, 
Pinpin?” Hindi niya napigilan ang takot at lungkot 
na lumukob sa kanya. Ang kanina lamang na 
nakakalunod na emosyon na nadama niya sa pag-alis 
ng ama ay nag-uunahang umahon.

Mabilis nitong hinawakan ang kanyang maliliit 
na kamay. His hand was very warm. She always liked 
the way he held her hand. Protective and secure. 
Pakiramdam niya ay walang anuman at sinuman 
ang makakapanakit sa kanya kapag kasama niya ang 
binatilyo.

“Kalimutan mo na. Wala iyon. Naisip ko lang. 
Magkuwentuhan na lang tayo ng ibang bagay,” bawi 
nito sa sinabi kapagdaka.

Lumipas ang maghapon na magkasama sila, 
panay ang pagkukuwentuhan at paglalaro. Naglaho 
rin ang pangamba niya sa kanina lamang na tanong 
ng kaibigan.

Nang oras na para umuwi ito ay pinigilan siya 
nito bago siya pumasok sa loob ng bahay. Nagmimilog 
ang mga matang napabaling ang atensyon niya rito.

“Bakit, Pinpin?” she asked innocently.
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Matagal bago nakasagot ang binatilyo. Tahimik 

at seryoso ang kadalasang nakangiti nitong mukha na 
nakatitig sa kanya. Tila ba sinasaulo nito ang bawat 
parte niyon.

“Sa tuwing malulungkot ka at mawawalan ng 
pag-asa, kumuha ka ng isang cottonseed at mag-wish 
ka. Magkakatotoo iyon, Tata. Maniwala ka lang,” 
anito.

Naguguluhan man sa inaakto nito ay tumango 
na lamang si Kismet. Sa pag-aakalang tapos na ang 
binatilyo sa sasabihin ay tinalikuran na niya ito. 

Nagulat na lang siya nang bigla siyang hilahin 
ni Pinpin at niyakap. She liked the warmth of his 
embrace. It was a comforting balm to her frayed 
senses. She returned the embrace with the same 
intensity.

Nang bitiwan siya nito ay nakahanda ulit ang 
tanong niyang ‘bakit’ dito, subalit napigil iyon ng 
nakawan siya nito ng isang halik.

Isang nakaw at padamping halik. She felt 
kissed by a butterfly.  Bago pa siya maka-react sa 
nangyaring paghalik nito ay nakatalikod na ang lalaki 
at naglalakad palayo.

Natulos siya sa kinatatayuan nang ilang sandali 
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at naguluhan lalo sa inakto ng kaibigan but in her 
child’s mind, the kiss was a friendly kiss. Subalit hindi 
pa rin niya naiwasan ang galak na biglang sumibol 
sa kanyang dibdib. 

Napangiti na lamang siya sa nangyari at isinigaw 
ang pangalan ng papalayong kaibigan.

“Bukas ulit, Pinpin!” She waved at the retreating 
form of her friend. There was no verbal answer, only 
a wave from him.

Natulog siya nang gabing iyon na may ngiti sa 
labi. Despite the sad fact that her father would not 
be there when she wakes up, alam niyang may isa 
pang mukha na sasalubong sa kanya at alam niyang 
hindi siya iiwan: ang nakangiting mukha ni Pinpin.

Little did she know, tomorrow would bring an 
end to her childhood forever.
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“Kailangan mo ba talagang gawin ‘to, Kismet?”  untag 
ni Rhea sa pangatlong pagkakataon.

Kasalukuyang nasa harap ng salamin si Kismet at 
isinusuot ang maong na oversized jacket. Kapagdaka 
ay bumaling siya sa dalaga.

“Kailangan, Rhea. Hindi ako papayag na 
pagkaperahan ka ulit ng matandang hukluban na 
bading na ‘yun ngayong gabi. Kung kailangan niya 
ng pera, puwes, ibibigay ko sa kanya,” naiinis na 
sagot niya.

Matapos masuot ang jacket ay itali niya ang 
hanggang balikat na buhok. Itinago niya iyon sa isang 
pulang baseball cap at inabot ang bandanang pula na 
nakapatong sa kama. Itinali niya iyon sa leeg.

Nang humarap siya sa salamin ay lihim pa siyang 
napangiti sa hitsura. Walang magkakamali na tingnan 
siya ngayong gabi. Kahit papaano ay nagmukha na 
siyang lalaki tulad ng inaasahan niya.

Muli niyang hinarap ang kaibigan. She smiled at 
her cheekily, subalit hindi nito iyon sinuklian. Bagkus 
ay mukha na puno ng pag-aalala ang isinalubong 

1
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nito sa kanya.

“Kismet, please naman. Ako na ang nakikiusap. 
Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Ayokong 
mapahamak ka,” anito sa nagsusumamong tinig.

Nilapitan niya si Rhea at inakbayan. Pilit niyang 
hinuhuli ang mga mata nito na nagsimula nang 
maging mailap.

“Rhea, wala ka bang tiwala sa ‘kin? Kaya kong 
gawin ‘to.” Nginitian niya ito upang mapanatag, 
subalit lalo lang itong nag-alala.

“Kismet, hindi sa hindi ako nagtitiwala sa ‘yo. 
Pero wala kang alam sa panghoholdap. Tingnan 
mo ang hitsura mo. Kahit anong pilit mo, walang 
matatakot sa ‘yo. Mukha kang teenager na lalaki 
at hindi nakakatakot na holdaper,” naghi-hysterical 
na bulalas nito. Tumayo ito sa kinauupuan at 
nagsimulang maglakad paroon at parito sa maliit na 
silid.

Kismet followed her with her eyes. Nang 
makalipas ang ilang sandaling pagmamasid dito ay 
saka pa lamang niya inuntag ang pagmumuni-muni 
ng kaibigan.

“Rhea, p’wede bang maupo ka na lang ulit? 
Nahihilo na kasi ako sa ‘yo.” 
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Nahinto naman ito sa ginagawa at muling 

bumaling sa kanya.

“Mabuti. Siguro kung mahihilo ka, mapipigilan 
kita sa kalokohan mo.” 

Napapailing na pinigilan niya si Rhea sa braso 
nang mapatapat ito sa kanya. Nagpapaawa ang mga 
matang tiningala niya ito.

“Huwag mo akong tingnan nang ganyan, Kismet. 
Hindi ako katulad ni Red. Hindi mo ako mahuhuli 
sa pagpapaawa.” Hindi pa rin napapalis ang kunot 
sa noo nito.

Napabuntong-hininga na lamang si Kismet at 
naging seryoso ang mukha.

“Rhea, kaya ko ito.” Hindi maipagkakaila ang 
determinasyon sa mukha at tinig niya nang sabihin 
iyon. Ilang sandaling hindi nito nagawang magsalita.

“Hindi mo kailangang gawin ‘to, Kismet. Nang 
tumira ako dito sa lugar na ito ay tinanggap ko na 
ang kapalaran ko. Hindi na bago ang trabahong 
naghihintay sa ‘kin,” may pagsukong saad ni Rhea. 

Hindi niya nagawang magsalita. Alam niyang 
totoo ang sinasabi nito. 

Si Kismet ay anak ng kanyang ina sa pagkadalaga 
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dahil sa isang one-night stand. Dayuhan ang tunay 
niyang ama kaya naman asul ang kanyang mga mata. 
Nagpakasal ang kanyang ina sa isang lalaking siyang 
kinilala niyang ama. 

Anim na taong gulang si Kismet nang maulilang-
lubos. Nang iwan sila ng kinagisnang ama ay 
nagkasakit ang kanyang ina. Ilang linggo lamang 
ay namatay ito. Sa murang isip niya, tumatak na 
kaagad ang hirap ng buhay. Noong nabubuhay pa ang 
kanyang mga magulang ay hindi siya nakapag-aral 
dahil sa kahirapan.

Naranasan niyang kumain nang isang beses lang 
sa maghapon, ang magdamag na mamalimos sa tabi 
ng simbahan ng Quiapo, at matulog sa ilalim ng tulay.

Isang taon din siyang nabuhay sa ganoong klase 
ng pamumuhay bago niya nakilala ang si Red. 

Si Red ang tumayong kuya at matalik na kaibigan 
niya. Nakita siya nito sa Roxas Boulevard malapit sa 
Manila Bay at pilit isinasakay ng isang Amerikanong 
lasing sa taxi na sinasakyan nito.

Mabilis siya nitong nahila palayo. Isinama siya ni 
Red sa tinutuluyang barung-barung sa Tondo. Katulad 
niya ay ulilang-lubos na rin ito. 

Pinakain siya ng lalaki, dinamitan at tinuruan ng 
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mga bagay-bagay upang mabuhay sa kalye.

Itinanim ni Kismet sa isip ang lahat ng itinuro nito 
lalo na ang paggamit ng baril. Hindi niya alam kung 
ano ang mga trabahong pinapasukan ng kaibigan. 
Hindi sa natatakot siyang magtanong tungkol dito 
kundi sa tuwing tinatanong niya ito ay palagi nitong 
iniiba ang usapan. 

Labing-apat na taong gulang siya nang regaluhan 
ni Red ng kanyang unang baril. Labing-anim na 
taong gulang naman siya nang makilala nila si Rhea. 
Natagpuan nila ito sa labas ng isang mumurahing 
club sa Malate. Pilit itong pinapasama ng isang Hapon 
sa loob ng kotse nito.

Nadatnan nila itong umiiyak at nagmamakaawa 
sa Hapon. Siya mismo ang lumapit sa dalaga at pinilit 
itong sumama sa kanila pauwi. 

Dahil sa likas na mabait si Red, wala itong 
alinlangan sa ginawa ni Kismet. Nang makausap niya 
si Rhea ay nalaman niyang galing ito sa Sorsogon 
at ibinugaw ng tiyuhin para mapagamot ang asawa 
nitong may cancer sa matris. Katulad nila ni Red ay 
wala na rin itong mga magulang.

Simula noon ay palagi na silang magkakasama. 
Kailan lang ay nasama ang tinutuluyan nilang barung-
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barong sa Tondo sa mga na-demolish na squatter 
shanties dahil sa pag-aari ng isang mayamang 
matrona ang lupa kung saan itinayo ang mga bahay.

Pansamantala ay nagawa nilang makahanap ng 
tirahan subalit may kapalit ang pagtira nila roon.

Nakatira sila sa isang kasa. Dahil palaging nasa 
kung saang trabaho si Red ay silang dalawa lamang 
ni Rhea ang naiiwan doon. Hindi siya nagagawang 
galawin ng matandang bading na may-ari ng kasa, si 
Matilda, dahil binalaan ito ni Red na huwag siyang 
gagalawin at dahil na rin sa takot nito sa kanya 
mismo.

Subalit ang pag-iwas nito ay kay Kismet lamang. 
Hindi nakaligtas dito si Rhea. Lingid sa kaalaman niya 
ay pinagtatrabaho nito ang kaibigan kapag umaalis 
siya. Pinipilit nito ang babae na ibenta ang sarili sa 
mga customers nito.

Sa isiping iyon ay lalong tumindi ang pagnanasa 
niyang maisakatuparan ang nasa isip.

Alam niyang illegal ang trabaho ni Red kahit 
hindi pa nito sabihin. Hindi niya nais na palaging 
umasa sa kaibigan habang-buhay. Marami na itong 
nagawa para sa kanya. Oras na para siya naman ang 
gumawa para sa iba.
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Alam niyang mali ang kanyang balak, subalit 

inisip na lang ni Kismet na mabuti naman ang 
hangarin niyon. 

Manghoholdap siya malapit sa Manila Bay 
mamayang hatinggabi. 

Wala man siyang karanasan sa gagawin ay alam 
niyang magagawa niya iyon nang walang palya.

Una, marunong siyang bumaril. Pangalawa, hindi 
naman niya sasaktan ang nanakawan niya puwera 
na lang siguro kung manlaban ito. Pangatlo, isang 
beses lang niya ito gagawin at dahil lang kailangan 
niyang maprotektahan ang kaibigan.

Ipinangako niya sa sariling kapag nagtagumpay 
siya ay maghahanap na sila ni Rhea ng ibang 
matitirhan.

“Rhea, wala dito si Red. Ako ang gagawa ng 
paraan para maprotektahan ka,” seryoso niyang balik 
sa kaibigan kapagdaka.

Ma taman  s i yang  p inagmasdan  n i t o . 
Nagmamakaawa pa rin ang mga tinging ipinupukol 
nito sa kanya, subalit pinal na ang desisyon niya.

“Kismet, mag-ingat ka. Please, umuwi ka nang 
ligtas.” Dinig niya ang desperasyon sa tinig nito. 
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Tumango lamang siya bago lumabas ng silid. 

Pababa na siya sa hagdanan nang makasalubong si 
Matilda. 

“Kung anuman ang balak mo, Kismet, kalimutan 
mo na. Pabayaan mo na lang si Rhea. Tutal, gusto 
naman niya ang ginagawa niyang trabaho dito,” 
maarteng bungad nito.

Hindi niya napigilan ang pagtagis ng bagang sa 
narinig.

“Kung anumang insekto ‘yang dumapo sa kukote 
mo para maisip na gusto ni Rhea ang ginagawa 
niya, pakipatay lang please. Kung hindi’y ako mismo 
ang gagawa n’un para sa ‘yo.” Matalim ang tinging 
ipinukol niya rito kasabay ng paghawak ng kanang 
kamay sa baril na nasa tagiliran niya.

Hindi nagawang sumagot ni Matilda. Patalikod 
itong umakyat sa natitirang baitang at tumalilis 
pabalik sa silid.

Nang makalabas sa kasa ay tiningala niya ang 
langit. 

Mabuti. Magiging madilim ngayong gabi, aniya 
sa sarili.

—————
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You have to be kidding me! wala sa loob na 

naisip ni Bien Paulo. Napabuntong-hininga siya. 
Bigla na lamang nasiraan ang kanyang sasakyan at 
sa kamalasan ay pinili pang magtampo sa gawi ng 
Manila Bay at sa dis-oras pa ng gabi.

Paano nga ba siya napunta sa sitwasyon na iyon? 
Nagbalik-tanaw siya bago dumapo sa kanyang utak 
ang dahilan na hinahanap.

It was because of Tito Ben.

Labing-apat na taong gulang si Bien Paulo nang 
maulila sa mga magulang dahil sabay na nasawi ang 
mga ito sa isang car accident. Ang Tito Ben niya ang 
tumayong pangalawa niyang ama simula noon.

Ito ang namahala sa mga naiwang negosyo ng 
kanyang ama lalo na ang negosyo ng pamilya, ang 
Circuit Inc. Kinikilala ito bilang isa sa pinakamalaking 
electronics company sa Asya.

Bilang kaisa-isang anak, sa kanya nakaatang ang 
responsibilidad ng kompanya. Subalit dahil bata pa 
siya nang mangyari ang aksidente kung kaya ang 
tiyuhin muna ang nangasiwa.

Nagpunta siya sa States para mag-aral. Mas 
nagustuhan niya ang lifestyle doon kung kaya 
nang makatapos sa kinuhang business course sa 
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Northwestern University sa Chicago, Illinois ay 
nagpasya siyang manirahan na sa Amerika.

Nagtrabaho siya sa isang maliit na kompanya 
bilang marketing manager, subalit dahil sa likas na 
pagnanais niya ng tinatawag na ‘adventure’ ay kaagad 
niyang binitiwan ang trabaho.

Natagpuan niya ang hinahanap sa FBI nang 
tumira siya sa California.

Ang Federal Bureau of Investigation ng Amerika 
ang isa sa mga elite na grupo ng pinakamagagaling 
na imbestigador. At isa siyang FBI Special Agent doon.

Bien Paulo Arevalo undergone intense training, 
both physically and mentally, bago siya na-qualify 
bilang agent. It wasn’t easy but he passed all the tests 
given to him.

As an FBI Special Agent, he worked on matters 
including terrorism, foreign counterintelligence, 
cyber crime, organized crime, white-collar crime, 
public corruption, civil rights violations, financial 
crime, bribery, bank robbery, extortion, kidnapping, 
air piracy, interstate criminal activity, fugitive and 
drug-trafficking matters, and other violations of 
federal statutes.

Kahit pakiramdam niya ay kulang ang isang araw 



Wishes And Promises - Jessica Gayle
para magawa ang mga dapat niyang gawin ay ayos 
lang sa kanya. He loved his work. It was the one thing 
he cherished besides his uncle.

Napabuntong-hininga muli si Bien habang 
nakaupo pa rin sa loob ng nakahimpil na sasakyan.

Hindi pa niya nais bumalik ng Pilipinas. Marami 
pa siyang nais gawin sa Amerika at sa iniwan niyang 
trabaho. He was not yet ready to let go of his dream 
subalit kailangan.

Nag-collapse ang Tito Ben niya sa opisina at na-
diagnose na mahina na ang puso nito. He was not 
fit to run a company alone. This is where he comes 
in the picture.

Sa ikatlong beses ay napabuntong-hininga siya 
at isinandal ang noo sa steering wheel ng kotse.

Me? The new general manager of Circuit? Haha… 
I can’t imagine, nanlalatang buska niya sa sarili. He 
felt being tied down in a situation na wala siyang 
mahanap na solusyon. Even his skills in the FBI can’t 
help him.

Kapagdaka ay binuksan na ang binata ang pinto 
at umibis sa sasakyan. Nagtungo siya sa harapan ng 
kotse upang tingnan ang makina. Akmang bubuksan 
niya ang hood nang bigla ay may maramdaman 
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siyang matigas na bagay na tumutok sa kanyang 
likod. Ilang segundo ang lumipas bago nag-sink in sa 
kanya ang sitwasyon. He was being held up. Bahagya 
niyang itinaas ang mga kamay.

“Akin na ang pitaka mo,” anang malat na tinig 
mula sa kanyang likuran.

“You have to be kidding me!” wala sa loob na 
naisatinig niya ang kanina lamang na nasa isip. 

Ganito na ba kabagal ang reflexes niya para 
hindi malaman ang nangyayari? He prided himself 
for having keen senses, subalit naisahan siya ng isang 
ito. It was a punch to his ego. Dahan-dahan siyang 
tumagilid para lingunin ang taong may hawak ng 
baril. 

“Magkamali ka lang ng galaw, lalagyan ko ng 
butas ang likod mo,” anang hold-upper, sabay diin 
sa nguso ng baril na nakalapat sa likod niya.

He stopped his attempt and tried to use another 
tactic with the guy.

“Pare, paano ko ibibigay sa ‘yo ang hinihingi mo 
kung hindi ako gagalaw? P’wede ba akong humarap?” 
tanong niya sa kalmadong tinig. He had been in worst 
cases before kaya alam niyang walang maitutulong 
ang pagkataranta. He always kept his head clear.
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“Sige, pero dahan-dahan ka lang pumihit. Kapag 

nagkamali ka,  patay ka,” anito. Dahan-dahang 
umangat nang kaunti ang pressure ng baril sa likuran 
niya. Mabagal siyang humarap sa hold-upper at 
nagulat pa siya nang makita ang isang tila patpatin 
na lalaking nakasuot ng makapal na maong jacket at 
may hawak na baril.

He silently studied the man’s physique. Nakasuot 
ito ng pulang baseball cap at may bandanang pula na 
nakatakip sa kalahating bahagi ng mukha nito. Hindi 
niya makita ang mukha nito, subalit alam niyang may 
kabataan pa ito base sa tindig ng pangangatawan. 

Tahimik pa siyang napailing nang maisip na hindi 
malayong menor de edad pa ang kaharap. 

Sa tantya niya ay sixteen o seventeen ito. May 
katangkaran din ito dahil sa tangkad niyang six feet 
ay umabot hanggang sa ilong niya ang hold-upper.

“Ilabas mo na ang pitaka mo at hubarin mo na 
‘yang relo mo. Bilisan mo,” pukaw nito sa pagmamasid 
niya. Narinig ni Bien ang pagkasa nito sa hawak na 
baril.

Hindi niya naiwasang magulat sa ginawa nito. 
This guy knows how to use a gun. Not a common thug. 
For the first time, nagbigay ng warning signal ang 
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utak niya.

Nakikilala niya ang kapabilidad ng isang tao 
base sa kilos nito at base sa kilos ng kaharap ay alam 
niyang tototohanin nito ang sinabi kapag hindi siya 
sumunod.

He then took off his watch slowly at binunot 
ang wallet sa backpocket ng pantalon. His mind was 
slowly calculating his next move para maagaw sa 
kaharap ang baril nito. Ipinaalala niya sa sarili na 
palaging itabi malapit sa kanya ang sariling baril na 
nasa loob ng sasakyan.

Nang mabuo ang susunod na plano ay saka niya 
dahan-dahang iniabot ang mga gamit sa kaharap.

Mabilis naman nitong iniumang ang kamay para 
kunin ang mga iyon habang nakatutok pa rin ang 
baril sa kanya. Nang abot-kamay na nito ang wallet 
niya ay saka mabilis na kumilos si Bien.

His other free hand came swiftly down on the 
guy’s hand holding the gun. Sa puwersa ng palo niya 
sa kamay nito ay nabitiwan nito ang baril at nalaglag 
sa ilalim ng sasakyan. Mabilis na kumaripas ng takbo 
ang salarin at sa halip ay habulin ito ay yumukod siya 
para damputin ang nalaglag na baril.

He casually pointed the gun at the retreating 
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form of the hold-upper at mabilis na kinalabit ang 
gatilyo. It was a perfect hit. Tinamaan niya ito sa 
kanang balikat.

Nakita niya ang pagtumba nito. He meant the 
bullet to slow the guy and not to kill him. Alam niyang 
daplis lamang ang tama nito. 

Nang makalapit si Bien sa pinagbagsakan nito ay 
nagulat pa siya nang makitang hindi ito gumagalaw 
kahit kaunti. Inisip niya na baka nagkukunwari 
lamang ito kung kaya yumukod siya upang tingnan 
ito nang malapitan. Laking gulat ni Bien sa nakita 
nang alalayan ito ng isang braso niya.

Nalaglag ang pulang sombrero nito at ilang 
hiblang ng maitim na buhok ang sumalubong sa 
kanya. 

Tuluyan na niyang iniangat sa pamamagitan ng 
dalawang braso ang tila walang malay na hold-upper 
at lalo siyang nabigla nang mapagtantong babae ito.

He slowly took off the woman’s red bandana 
from her face at sinalubong siya ng isang maamo at 
tila anghel na mukha ng bata.

Napasinghap pa siya nang pakurap-kurap na 
nagmulat ito at hinuli siya ng asul na mga mata nito.
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Pure, undiluted blue caught his being. Pakiramdam 

ni Bien ay nalulunod siya sa isang malalim na 
karagatan. 

Subalit sandali lamang ang kakaibang sensasyon 
na iyon dahil mabilis ding nawalan ng malay-tao ang 
babae. 

Saka pa lamang niya na-realize na pigil niya ang 
hininga nang muli itong pumikit. 

He tried clearing his head from the woman’s 
enchanting eyes. Tinapik-tapik niya ang nanlalamig 
na nitong mga pisngi subalit hindi pa rin ito 
magkamalay.

“Damn reflexes.” Napamura na lamang si Bien 
nang makitang hindi lang daplis ang tama ito. It was 
a direct hit at nasa loob ng braso nito ang bala.

Mabilis niyang binuhat ang dalaga at isinakay 
sa backseat ng kotse. Sinubukan niyang buhayin ang 
makina at nagulat pa siya nang umandar iyon.

Whoever you are, woman, I’m not letting you die 
on me. I will never have your blood on my hands. 

For the first time in his life, ngayon lang 
nakaramdam ng totoong takot ang binata.

Hindi para sa kanya kundi para sa estranghera.
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Nagising si Kismet sa tunog na nagmumula sa ulunan 
niya. Namimigat ang mga talukap na iminulat niya 
ang mga ito upang sipatin kung saan nanggagaling 
ang kakaibang tunog na gumambala sa kanyang 
pagtulog.

Nanlaki ang mga mata niya nang isang matabang 
babae na nakasuot ng damit-pangkatulong ang nakita 
niya. Naghihilik ito sa upuan sa tabi ng kamang 
hinihigaan niya.  

Sinubukan niyang bumangon, subalit nadama ni 
Kismet ang matinding pagsigid ng kirot sa kanyang 
kanang balikat. Napahawak siya roon kapagdaka.

Nagulat siya nang maramdamang may benda ang 
kabuuan ng kanang braso niya hanggang sa balikat.

Nasaan ako? Ano’ng nangyari sa ‘kin? magulo 
ang isip na tanong niya sa sarili.

Pilit niyang binalikan ang mga nangyari nang 
nagdaang gabi at parang rumaragasang tubig na 
bumalik sa kanya ang lahat.

Nangholdap siya sa vicinity malapit sa Manila 

2
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Bay nang hatinggabi. Isang lalaki na may BMW ang 
biktima niya. Malapit na sana niyang makuha ang 
pera nito nang biglang tabigin nito ang baril niya at 
nalaglag iyon sa ilalim ng kotse. Nakatakbo si Kismet 
subalit naramdaman na lamang niya ang biglaang 
mainit na bagay na tumama sa kanyang braso. Sa 
parteng iyon ay nagdilim na ang lahat sa alaala niya.

So, tinamaan niya ako. Nakakabuwisit! Ginto 
na, naging bato pa, tila naiinis na sigaw ng utak ng 
dalaga. 

Naguguluhan pa ring napaikot ang tingin niya 
sa loob ng silid na kinaroroonan. 

Ang gara naman… Nasa bahay ako ng lalaking 
‘yun? Matapos ang nangyari kagabi? parang sira na 
tanong niya sa sarili. Bigla ang pagrehistro ng isang 
alaala...

She remembered the man’s face before she 
lost consciousness. Pangahan at guwapo… at ang 
mga mata ay malalim at matiim habang nakatingin 
sa kanya. She felt a shiver run up her spine at the 
memory.

Pinilit niyang umalis sa kama, subalit sa kaunting 
kaluskos lang niya ay kaagad nagising ang natutulog 
na babaeng nasa tabi niya. Natigilan siya.
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“Gising ka na pala,” anito nang makita siya. May 

katandaan na ito. Nanatili siyang walang imik. “Alam 
mo ba, Ineng, tatlong araw ka ding walang malay,” 
patuloy nito.

“Tatlo!” bulalas ni Kismet. Akala niya ay nang 
nakaraang gabi lang ang nangyari. Hindi niya lubos-
maisip na tatlong araw na pala siyang walang malay. 
Lalo siyang nagpilit tumayo. 

Nang makaapak sa sahig ay nadama ni Kismet ang 
biglang pag-ikot ng silid. Maagap siyang inalalayan 
ng matandang babae at iniupo siyang muli sa  kama. 

“Huwag mo munang piliting tumayo, Ineng. 
Mahina ka pa. Maraming dugo ang nawala sa ‘yo,” 
paalala nito.

Nahihilo pa rin subalit pinilit niyang mag-
concentrate sa sinasabi ng kausap.

Tatlong araw na akong nandito. Ano na ang 
nangyari kay Rhea? Alam na kaya ni Red ang 
nangyari? Makukulong ba ako? Ano na ang gagawin 
ko? sunud-sunod na tanong ng isip niya. Hindi niya 
maiwasan ang mag-aalala sa mga kaibigan pati na 
sa sitwasyong kinasadlakan niya.

“Ako nga pala si Yaya Meding. Ikaw, Ineng, ano’ng 
pangalan mo?” untag ng matanda.
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“Kismet po,” kapagdaka ay wala sa loob na sagot 

ng dalaga. Magulo pa rin ang isip niya habang pilit 
humahanap ng solusyon sa napasukang kalokohan.

“Sandali lang at iiwan muna kita, Kismet. 
Ikukuha lang kita ng pagkain dahil siguradong gutom 
na gutom ka na,” paalam nito.

Hindi niya ito pinigilan dahil nais din niyang 
mapag-isa kahit sandali. Kailangan niyang maikalma 
ang isip at damdamin sa nangyayari.

Wala pang limang minuto nang iniwan siya ni 
Yaya Meding, ginambala siya ng isang mahinang 
katok mula sa pinto. Mabilis na napatutok doon ang 
kanyang mga mata.

There he was, clad in black like he was death 
himself. Walang iba kundi ang lalaking sinubukan 
niyang holdapin at ang bumaril sa kanya.

Mabilis ang kabog ng dibdib ni Kismet habang 
pinagmamasdan ang pagpasok nito sa silid.

He walked like a panther, stealth and precise. 
Kung nakakagalaw lamang siya mula sa puwesto ay 
baka tumalon na siya sa bintana ng silid.

Huminto ang lalaki sa paanan ng kama niya. 
Mahigpit niyang hinawakan ang kubrekama at 
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itinakip sa kanyang dibdib na tila ba pananggalang 
niya iyon laban sa estranghero.

The man’s physique was intimidating. Malaking 
lalaki ito. Tantya ni Kismet ay may anim na talampakan 
ang taas nito at malapad ang matitipunong balikat 
nito. Maputi ito kumpara sa kulay kayumanggi niyang 
kutis. Pangahan ang mukha nito at makapal ang mga 
kilay. His aristocratic nose and intense piercing eyes 
were the man’s best assets. 

“Hindi kita sasaktan, Miss,” anang malamig na 
tinig ng kaharap. Nanayo ang buhok sa kanyang likod 
dahil sa boses nito.

Ilang sandaling natahimik ito at mataman siyang 
pinagmamasdan. He was looking at her like she was 
a thing he was having second thoughts in buying. 
Napalunok ang dalaga.

“Ayos ka na ba?” tanong nito makalipas ang ilang 
sandali.

“Oo.” She silently appraised herself for being able 
to answer him without stammering.

“Mabuti,” anito. Muli sana itong magsasalita 
nang makarinig sila ng malakas na tinig-lalaki na 
papalapit sa silid. Sabay silang napalingon sa pinto.
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Iniluwa niyon ang isang matandang lalaki na sa 

tantya ni Kismet ay nasa sixty na ang edad. Halos 
pinagbiyak na bunga ang dalawang lalaki na nasa 
harapan niya. Ang pinagkaiba nga lang ay mas 
matanda ang isa.

“Gising ka na rin sa wakas. Ayos ka lang ba, hija?” 
She heard the old man’s warm voice and her fear of 
the intimidating guy slowly dissipated. Nilapitan siya 
nito at umupo sa silyang binakante ni Yaya Meding. 
The old man was staring at her with wide warm 
and concerned eyes. Nakadama ng panlalambot at 
pagkaunawa si Kismet sa tinging ipinupukol nito. She 
knew very well that sad longing look from his eyes. 
It was the feeling of loss. Hindi niya naiwasang ibalik 
ang parehong tingin dito. She suddenly felt sharing 
a moment with the old man.

“Ayos na po ako.” Hindi niya naiwasang hawakan 
ang kamay ng matandang lalaki nang sagutin ito. 

He patted her hand lightly and smiled at her. 

“Mabuti naman, hija,” anito, sabay baling sa 
lalaking nakatayo pa rin sa paanan ng kama. “Bien, 
pinakain mo na ba siya?” tanong nito.

“I was just getting to that, Tito Ben, bago ka 
pumasok. Ikinukuha na siya ni Yaya Meding ng 
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pagkain. But before anything else, shouldn’t we hear 
our little friend out for a sec?” baling nito sa kanya 
kapagdaka with those knowing eyes of his. Nagbalik 
ang kaba sa kanyang dibdib.

“Hija, ano nga pala ang pangalan mo?” tanong 
ng matanda sa kanya.

“Kismet, Kismet Mercado po,” walang pag-
aalinlangang sagot niya. Hindi niya alam kung bakit 
magaan kaagad ang loob niya sa matanda gayong 
ngayon lamang niya ito nakilala.

“Magandang pangalan. Don’t you think so, hijo?” 
baling nito muli sa nakababatang lalaki.

Tango lamang ang isinagot nito bago tumalikod 
at lumakad patungo sa bintana ng silid saka tumingin 
sa labas.

“Mabuti na lamang at nand’un si Bien para makita 
ka, kung hindi ay baka kung ano pa ang nangyari 
sa ‘yo, Kismet,” untag ni Tito Ben. Naguguluhang 
napadako ang tingin niya sa lalaking nakatayo sa 
tapat ng bintana. Hindi siya nito tiningnan.

“Grabe na talaga ang panahon ngayon. Pati mga 
babae ay nagagawang saktan, much more barilin 
para lang sa pera. Gusto mo bang tawagan natin 
at ipaalam sa mga magulang mo ang nangyari? 
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Sigurado ako nag-aalala na sila,” pagpapatuloy nito.

Naguguluhan man ay sinubukan pa rin niyang 
sumagot sa mga tanong ng kausap.

“Wala na po akong magulang. Ulila na po ako.” 

A look of sadness crossed the old man’s features. 
Her heart felt a small prick from the picture it made.

 “Wala ka bang kamag-anak o kahit na sino na 
p’wedeng sabihan ng nangyari sa ‘yo?” 

“Wala na po.” Her answer was instantaneous. 
Hindi niya puwedeng ipaalam na may dalawa siyang 
kaibigan na naghihintay o mas mabuting sabihing 
nag-aalala na sa kanya. Not when she was sure that 
a pair of watchful eyes and ears were there beside 
the window. 

Mataman siyang pinagmasdan ni Tito Ben 
bago ito tumayo at nagpaalam sa kanya sandali. 
Nagulat pa siya nang isama nito palabas ang 
lalaking nakaengkuwentro niya tatlong gabi na ang 
nakakaraan.

Naiwan siyang mag-isa sa silid. Mayamaya ay 
dumating si Yaya Meding na may dalang tray ng 
pagkain. She ate with gusto. Hindi na niya inalintana 
ang gilalas sa mukha ng matandang babae. Matapos 
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niyang kumain ay nagpaalam ito na babalik sa kusina.

Muli sanang matutulog si Kismet nang walang 
kaabug-abog na pumasok muli sa silid ang lalaking 
pinagtangkaan niyang holdapin. Maagap ang mga 
mata niyang sinundan ang bawat galaw nito.

Lumakad ito patungo sa upuan sa tabi ng bintana 
at naupo roon. Pinagsalikop nito ang mga braso sa 
dibdib bago itinuon ang pansin sa kanya.

“Napansin mo sigurong iniba ko ang kuwento sa 
Tito Ben ko, Kismet,” umpisa nito. Hindi naiwasang 
mapapiksi ang dalaga sa pamilyar na pagtawag nito 
sa pangalan niya.

“Oo, napansin ko. Bakit n’yo ginawa ‘yun, 
Sir?” She felt stupid for using the word ‘sir’ to the 
intimidating man, subalit wala siyang alam na itawag 
dito lalo na’t hindi naman nagpakilala sa kanya.

“Bien. Call me ‘Bien’. Hindi na natin kailangan ng 
formality pagkatapos ng nangyari,” casual na tugon 
nito. Muli ay napapiksi siya.

“I’m sorry, Bien.” Maski hindi siya nakapag-
aral noong bata pa siya, may natutunan din naman 
siyang mga salita sa Ingles dahil na rin kay Red. 
“Humihingi ako ng tawad sa nagawa ko. Alam kong 
isang katangahan ’yon. Pangako, hindi ko na ulit 
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gagawin iyon,” nakayuko ang ulo na paghingi niya ng 
paumanhin. Hindi niya kailangan ang pride sa mga 
oras na iyon. Ang kailangan niya ay makaalis sa lugar 
na iyon nang hindi naipapakulong at nakakasuhan.

“Papatawarin kita sa isang kondisyon, Kismet,” 
derechong balik nito. Napatingala siya at tumingin 
sa kausap.

“Anong kondisyon?” 

“Aampunin ka ng tito ko at dito ka titira.” 

Kismet thought she heard it wrong. Siya? Titira 
sa bahay nito at magpapaampon sa tiyuhin nito? 
Imposible.

“Niloloko mo ba ako, Bien?” Hindi niya napigilan 
na isatinig ang nasa isip. 

“I wish I am, Kismet. Kahit ako ay ayaw sa gusto 
ng Tito Ben ko, pero ito lang ang naiisip kong paraan 
para mapigilan siya na magpilit bumalik muli sa 
opisina. He told me to ask you kung okay lang sa ‘yo 
na ampunin niya. Hindi ko alam kung bakit at kung 
ano ang nakita niya sa ‘yo but if it’s the only way, I’m 
willing to bend,” mahabang paliwanag ni Bien.

She looked at him for several minutes. Tinitimbang 
niya ang mga sinasabi nito.
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“Paano kung hindi ako pumayag?” panunubok ng 

dalaga. Bigla ay parang hindi niya gustong marinig 
ang isasagot ng kausap.   

“Then, I’ll have you arrested for the crime you 
did.” He even shrugged his shoulders.

“Matapos mo akong barilin?” Hindi siya 
makakapayag na i-blackmail siya ng lalaking ito. 
Kahit papaano ay kailangan niyang malusutan ang 
kondisyon nito.

For the first time since she saw the man, he 
smiled. Parang lukaret na biglang nabura ang lahat 
ng plano niyang huwag magpahuli sa sinasabi nito. 
Bien was gorgeous!

“Self-defense, Kismet. Sa tingin mo, sino sa atin 
ang papaniwalaan ng batas? Ako na isang dating FBI 
agent o ikaw na isang bata?” His smile was mocking 
her.

Pakiramdam niya ay umusok ang bumbunan 
niya sa tinuran nito. Ang pinakaayaw pa naman niya 
ay ang sinasabihang bata. Kung wala lang siyang 
iniindang sugat ay baka nabato na niya ng unan ang 
kausap.

“Hindi ako bata,” pagtatama niya.
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Napataas ang kilay ni Bien. “No? Tell me, ilang 

taon ka na?” hamon nito.

“Seventeen,” mahina ang tinig na sagot niya.

“Tingnan natin. Saan kaya napupunta ang mga 
ganyang edad na gumagawa ng krimen? Hindi ka nga 
sa kulungan mapupunta, but still you will be detained 
somewhere. And that somewhere is not going to be 
a pleasant place, Kismet. Kaya kung ako sa ‘yo, pag-
iisipan ko ang gagawin ko sa susunod na magplano 
ako ng hold-up,” pananakot nito.

Ayaw man niyang aminin ay tama ito. Hindi 
niya gugustuhing mapunta sa kahit anumang lugar 
na puwede siyang ikulong. Masisiraan siya ng bait 
pag nagkataon.

Ilang sandali siyang nag-isip bago sinabi sa lalaki 
ang desisyon niya. 

“S-sige, pumapayag na ako sa gusto mo.” 
Pakiramdam niya ay nagkabikig siya sa lalamunan 
nang sumuko siya rito.

Mataman siyang tiningnan ni Bien bago ito 
sumagot. “Mabuti. That’s all I needed to hear. 
Magpahinga ka na.” Tumayo na ito at tinungo ang 
pinto.
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Nakahawak na ito sa knob ng pinto nang pumihit 

at humarap muli sa direksyon niya.

“One more thing, Kismet. Watch your step. 
Babantayan ko ang kilos mo. Wala pa akong tiwala 
sa ‘yo,” anito bago muling pumihit at binuksan ang 
pinto.

Isasara na nito iyon nang magawa niyang 
magsalita.

“Pareho lang tayo, Bien,” she said mockingly at 
him.

Ngiti lamang ang isinagot ng lalaki sa kanya bago 
nito tuluyang isinara ang pinto. 

Kasabay ng pagsasara ng pinto ay ang pagtama 
ng isang unan dito at ang impit na daing ni Kismet 
sa ilalim ng nakatalukbong na kumot.


