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uot ang pink hoodie at pink mask, alam 
kong safe na akong lumakad sa labas ng 
agency. Wala nang makakakilala sa akin.

Hindi ko na isinuot ang hair extension 
ko dahil mas gusto ko talaga ang bob cut hair ko. 
Si Manager Ma lang ang mapilit dahil mas gusto 
ng mga fans ang idol na may mahabang buhok.

I freely walked on the streets of Gangnam. It 
was exactly ten years ago when I walked through 
the same streets to audition for a trainee post.

Fourteen lang ako noon at sobrang hirap 
makipagsabayan sa ibang aplikante lalo na kung 
foreigner ka. Some were kind, but some were too 
unfriendly to even notice you.
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4 Mr. Troublemaker

Sa loob ng sampung taon, iilan lang ang 
naging totoong kaibigan ko. Nag-focus na lang 
ako sa singing and dancing career ko. 

My life only revolved around training, and 
the studio and stage for the past ten years. Ito ang 
unang freedom na nakuha ko pagkatapos kong 
makapag-debut as a soloist. Sa wakas, nakabalik 
ako sa pagiging si Blein Arnaiz. Kahit na nga ba 
saglit lang ito.

Apat na taon na akong artist pero hindi pa rin 
ako nakakarating sa aking full potential. Limited 
ang opportunities dahil madami ang katulad 
kong dreamer.

At hinatak nga ako ng mga paa ko kung saan 
nakatambay ang mga katulad kong nagmamahal 
sa musika at nangangarap na mapansin ng 
mundo.

Busking. Iyon ang gawain ko noong high 
school.

Dahil nasa Pilipinas ang daddy ko at isang 
restaurant owner si Eomma sa Myeong-deon, 
walang sumasaway sa akin kapag tumatambay 
ako sa kalye para mag-perform. Magugulat na 
lang si Eomma minsan na may grocery na sa ref 
at may mga bago na akong gamit.

Dati nagsisinungaling pa ako na galing iyon 
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sa part-time job ko sa school. Ang hindi niya 
alam, galing lahat ng pera ko sa busking.

Nakikita ko ngayon ang mga mas bata pa sa 
aking nagpe-perform at masayang nagpapasikat 
sa kalsada pero ang tumawag sa atensyon ko 
ay ang lalaking halos kaedad ko yata. May 
saxophone siya at tumutugtog ng isang romantic 
song.

Ngayon ko lang narinig iyon, siguro original 
composition ng lalaki. He had this distinct 
feature na hula ko ay pinag-aagawan ng talent 
agencies. I bet he had a bunch of their calling 
cards in his pocket.

May bigote siya at salamin sa mata. It made 
him look older but I could tell by his healthy-
looking skin that we were born on the same year.

Nagulat na lang ako nang may babaeng 
lumapit sa kanya. The woman was definitely 
older than him. May inilagay ang babae sa bulsa 
ng coat ng saxophonist saka siya hinalikan sa 
pisngi. Nagmarka roon ang lipstick.

Napangiti ang lalaki.
Tinapos niya ang kanta at habang naglalagay 

kami ng pera sa saxophone case niya, dinukot 
niya ang inilagay ng babae sa bulsa niya at 
muling napangiti. Ginamit niya ang cellphone 
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para mag-dial, pero bago pa niya maidikit sa 
tainga ang telepono ay may lalaking sumuntok 
sa mukha niya.

Shocked ang lahat.
Pati ako hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan 

ko.
Natanggal ang kanyang salamin, nabitiwan 

niya ang cellphone, at mukhang nagkagasgas ang 
saxophone niya nang mapadapa siya sa kalsada.

The guy who attacked him was swearing. 
Lahat yata ng mura sa Hangeul sinabi niya. 
Tinadyakan pa niya ang lalaki kahit hindi pa 
nakakabangon. Aapakan pa sana niya ang kamay 
ng lalaki nang humarang ako.

“Mister, that’s enough,” sabi ko sa language 
nila.

Itinulak ako ng lalaki pero bumalik lang 
ako sa pagkakaharang. Nagkaroon ng oras ang 
lalaking binugbog para makatayo kahit paano.

“Hey, I’m fine,” bulong sa akin ng saxophonist. 
He had a deep voice.

Tinanong niya ang lalaking nanuntok kung 
ano ang problema nito at sinabi ng lalaki na 
asawa nito ang humalik sa saxophonist kanina.

The older man was accusing the musician of 
having an affair with his wife. Anak naman ng 
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tofu, nawalan ako ng pasensya at nakialam na.
I told him that I was there when his wife 

kissed the saxophonist and that it was clearly a 
misunderstanding. Ang asawa niya ang lumapit 
at hindi kakilala ng saxophonist ang maharot 
niyang asawa. As in galit na galit kong hinarap 
ang lalaking baliw na bigla na lang nanuntok.

Ang akin lang, hindi pa siya sure na jowa 
nga ng asawa niya iyong tao, sinapak niya agad. 
Tinadyakan pa niya at balak pa niyang apakan 
ang kamay? Paano kung hindi na makatugtog 
ang lalaking ito next time?

Naiintindihan kong mahalaga sa musicians 
ang mga kamay nila dahil musician din si Daddy. 
Pianist siya at dahil sa career niya, kinailangan 
niya kaming iwan ni Eomma sa Seoul dahil hindi 
niya kayang mabuhay sa lamig dito.

Naaapektuhan ang mga nerves niya at 
veins sa kamay kaya imbes na magkasakit pa 
siya, pumayag si Eomma na bumalik na siya sa 
Pilipinas at doon manirahan.

Kung ganoon kaimportante sa daddy ko ang 
mga kamay niya, ganoon din kaimportante sa 
lalaking ito ang mga kamay niya.

Pinagbantaan ko pa ang lalaking iyon na ire-
report ko siya sa pulis kung manggugulo pa siya. 
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Bigla itong umalis.
Pinulot ng saxophonist ang mga perang 

nakuha niya, ibinalik sa case ang saxophone saka 
iyon isinukbit sa balikat niya.

“Salamat, ah.” Napatunganga ako nang mag-
Tagalog siya. “Gusto mo ng soju?”

Hindi na ako nagpakipot. Hindi na ako 
tumangging samahan siya. 

I still have until midnight to roam around. 
Off kasi ni Jan Di, ang personal assistant ko, 
kaya kahit gusto ko siyang isama, ayaw ko 
nang abalahin pa siya. Wala rin akong dalang 
cellphone para kontakin siya. 

Nasa gitna na kami ng paglalakad nang 
tanggalin niya ang bigote niya at saka nagsuot 
ng itim na mask.

“Fake ang bigote mo?”
Natawa siya. “Pang-akit lang ’yan sa chicks. 

O, di ba, effective naman?”
“Nakakatawa ba na muntik nang tapusin ng 

lalaking ’yun ang mga pangarap mo nang dahil 
lang sa babae?” 

Napakamot na lang siya sa ulo. “Hindi ko 
alam kung bakit mo ako tinulungan pero wala 
ka nang pakialam kung nakakatawa ’yun para sa 
akin o hindi. Ngayon, I just really want to treat 
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you to a drink dahil ikaw ang unang babaeng 
naging totoong nice sa akin. Sana ’wag na nating 
pag-awayan ’yung nangyari kanina.”

Point taken. Hindi na ako nagsalita hanggang 
sa makarating kami sa malapit na restaurant. 
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ng lakas niyang kumain at uminom. 
Balewala sa kanya kung kakahango lang 
mula sa grilling pan ang karne, derecho 

agad iyon sa bibig niya basta maging kulay brown 
na.

Wala rin siyang komento kahit nang tanggalin 
ko ang mask ko kanina para kumain. Mukhang 
hindi niya pa ako kilala.

Kunsabagay, kaunti pa lang naman talaga ang 
fanbase ko. Nag-expect lang talaga akong may 
makakakilala sa akin ngayon pagkatapos mag-
air ang pinakauna kong reality show guesting.

I guess walang may paki.
Kumain na lang ako at uminom.
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“Sino ang Korean sa parents mo?” Sa 
pagkakatanong niya, mukhang parehas kaming 
hybrid.

“Si Eomma.”
Tumango siya. Hanggang sa makaisip uli ng 

itatanong. “Iniwan kayo ng daddy mo o namatay 
na siya?”

“Hindi niya kami iniwan. Nasa Pilipinas lang 
siya. Nagtatrabaho.”

Lihim siyang ngumisi. Nainis ako.
“May nakakatawa ba sa sinabi ko?”
“Wala. Mukha kasing ang haba na ng 

panahong ginugol mo sa training at parang wala 
ka nang alam sa totoong buhay. Ang lalaki, kapag 
umalis sa piling ng pamilya niya, may ibang 
babae na ’yun.”

Naibagsak ko ang hawak kong chopsticks sa 
lamesa. “Hindi ganyan ang daddy ko.”

Mahal kami ng daddy ko. Wala lang siyang 
choice. I may be half-Korean, pero sa isip, sa puso 
at sa gawa, Filipino ako. Ganoon ko kamahal 
si Daddy. I loved being a Filipino because of 
him. I used to dream of our family—Eomma, 
Dad, and me—living together in Manila. Kung 
siguro nagkasundo silang doon na lang kami 
tumira, malamang masaya kami ngayon at 
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magkakasama.
Nagkibit-balikat siya saka uminom ulit. “Ang 

cute mo. So, trainee ka nga?”
“Mukhang galing ka sa bundok at hindi mo 

alam na nag-debut na ako. Hindi mo ba ako 
kilala?”

Mas lalong lumapad ang ngiti niya. “Hindi. 
Siguro, wala ka pang masyadong napapatunayan 
kaya hindi ka pa dinudumog ng mga tao.”

Dahil walang nakakaintindi sa usapan 
namin, hindi kami nakakaagaw ng atensyon. At 
naiinis na talaga ako sa mamang ito. “Huwag mo 
akong galitin, ahjussi. Baka hindi kita matantya.”

“Whoa! Nakakailang baso ka pa lang, lasing 
ka na?”

“Excuse me? Hindi ako lasing.”
“O, eh di, inom pa!” Nilagyan pa niya ng soju 

ang baso ko. “’Oy, teka nga pala. Ang kapal mong 
tawagin akong ahjussi. Oppa lang. Oppa.”

Napaismid ako. “Oppa? Oppakan kaya kita 
d’yan?”

“1996 ka pinanganak, di ba? 1995 ako. Matanda 
lang ako ng isang taon sa ’yo kaya umayos ka.”

Natawa ako nang malakas. “Ano? 25 ka pa 
lang? Hindi ako naniniwala! Liars go to hell.”

Natigilan siya nang tila may matanawan sa 
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labas ng restaurant. Mabilis niyang ininom ang 
laman ng bote saka isinuot sa akin ang mask ko 
pati ang hoodie. Nagbayad na rin siya sa cashier 
saka ako hinila palabas ng restaurant. Inutusan 
niya akong tumakbo.

Wala akong nagawa kundi ang sumunod 
dahil tumatakbo siya habang hawak ang kamay 
ko. Sa totoo lang, hilong-hilo na ako. 

Muntik na akong magsuka nang huminto 
kami malapit sa isang building.

Hindi ko masyadong makita ang paligid 
dahil nanlalabo na ang paningin ko. Hindi na 
rin ako makalakad. Napatili na lang ako nang 
isukbit niya ako sa balikat niya na parang isang 
sako ng bigas.

Trev
“Huwag ka ngang maingay,” saway ni Trev sa 

babae nang makarating sila sa elevator.
Hindi araw-araw ay makaka-pick-up siya ng 

babaeng ganito kaganda. Bakit nga ba siya nito 
tinulungan kanina?

Dahil wala siyang ideya, minabuti niyang 
yayain itong kumain at uminom. Wala sa 
plano niya ang lasingin ito. Gusto niya lang 
makipagkuwentuhan pero ganito ang nangyari. 
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May mga nakita siyang paparazzi na nakatingin 
sa kanila kaya minabuti niyang itakbo ang 
babae. Dahil malapit ang apartment niya sa 
resto, naipasya niyang dumerecho sa bahay niya. 
Alangan namang i-check-in niya ang babae sa 
motel? Baka mas lalong masira ang nagsisimula 
pa lang na career nito. 

Buwisit na buwisit siya ngayon habang hawak 
ang buhok nito habang suka nang suka sa damit 
niya at sa damit nito ang estranghera.

“’Yan, ang dami kasing kinain!” singhal ni 
Trev. Duda niya kung naririnig siya nito.

Itinali niya ang kulot at hanggang panga 
niyang buhok saka inasikaso ang paglilinis sa 
babae.

He had seen a lot of female bodies before. 
Balewala sa kanya ang katawan nito. Nilagyan 
niya ito ng tapis saka inihiga sa kama niya. 
Naglinis na rin siya ng katawan at nagpalit ng 
damit.

Ang babae? Knocked down na.
Ikinuha niya ng damit ang estranghera 

habang nakasalang sa washing machine ang 
mga suot nito kanina, pero sobrang lasing na 
ang babae para magbihis pa. Napansin niyang 
natanggal na ang tuwalyang itinapis niya rito 
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kanina. Tinakpan na lang niya ng kumot ang 
hubad nitong katawan saka siya natulog sa sofa. 
Ayaw niyang pag-isipan pa siya nito ng masama.

Oo nga’t single siya, pero hindi siya sabik sa 
sex. He’s not the type of man who would take 
advantage of a crazy drunk kid. Isang taon lang 
ang tanda niya sa babae pero bata pa rin ito sa 
paningin niya. 

Isa pa, sigurado si Trev na nasa kontrata nito 
ang hindi muna pagnonobyo. He lied when he 
said that he did not recognize her. At maaaring 
kilala niya ito, pero estranghera pa rin ang dalaga.

Ito ang bagong solo female idol ng H 
Entertainment. She’s young and very talented. 
Kung tutuusin, kinalolokohan ito ng mga boy 
band group na nakakasama niyang madalas sa 
recording studio pero minabuti niyang huwag 
ipahalata ritong nakilala niya ito dahil baka 
lumaki ang ulo.

Dalawang taon pa lang mula nang mag-
debut si Blein na mas kilala ng lahat sa South 
Korea bilang si Shin Byeol. She could sing, rap, 
and dance kaya nga imbes na isali sa grupo, 
nagdesisyon ang CEO ng H Entertainment na si 
Woo Hyung na bigyan si Blein ng solo career.

How could he forget the star who sang his 
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own composition? Ang unang kantang ini-release 
ni Blein ay gawa niya. Hindi lang nito alam iyon 
dahil ang kapatid niyang si Woo Hyung mismo 
ang nag-asikaso sa recording. That asshole must 
have fallen for Blein real hard.

Wala naman siyang pakialam doon. Basta 
binabayaran siya ng kapatid, wala siyang 
pakialam sa mga ginagawa nito sa kompanya.

Napapikit na lang siya dahil sa sakit ng 
ulo. Bukas na lang niya iisipin kung paano 
ipapaliwanag ang tungkol sa damit ng babae. 
Mas gusto niyang matulog ngayon at maghanda 
para sa blind date na inihanda para sa kanya ng 
stepmom niya.

The woman was just concerned about him. 
Walang masama roon. Mula nang kunin siya ng 
tatay niyang Koreano mula sa Pilipinas, itinuring 
na niyang pamilya ang pamilya nito. Bukod sa 
wala siyang magagawa, sigurado siyang iyon din 
ang gusto ng mommy niyang nasa langit na.

Napadilat na lang si Trev nang marinig 
ang lasing na nagha-hum. Sigurado siyang ang 
kantang isinulat niya ang hinihimig nito.

Napangiti na lang siya habang inaalala ang 
una nilang pagkikita five years ago. Bagong salta 
siya noon sa Seoul.
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Five years ago
Kumakain ng gimbap ang babae habang 

magkatabi sila sa bench sa lobby ng H 
Entertainment. Pinapunta siya roon ng papa niya 
para mabigyan siya ng trabaho ng half-brother 
na si Woo Hyung. Hindi siya agad naharap ng 
kapatid dahil may inasikaso muna itong meeting.

Napatingin sa kanya ang babae. May itinanong 
ito sa kanya pero hindi niya naintindihan. 
Hangeul kasi ang ginamit nitong lengguwahe.

“Hays… paano kaya niya ako maiintindihan?” 
bulong nito. 

Natuwa siya dahil Filipino pala ito tulad niya, 
pero hindi siya umimik. He pretended that he did 
not understand her.

Napabuntong-hininga ang babae. “Hindi mo 
siguro ako naiintindihan, pero ’eto…” Inilapag 
nito sa tabi niya ang gimbap na nakalagay sa foil. 
“Mogo,” sabi nito na ang alam niyang ibig sabihin 
ay “Eat up.” 

Pagkasabi niyon ng babae ay umalis na ito at 
nakita niyang pumasok ito sa studio.

Akala niya ay iyon na ang una at huli nilang 
pagkikita ng babae lalo na at hindi siya binigyan 
ni Woo Hyung ng posisyon sa kumpanya. 
Tinanong lang siya nito kung marunong siyang 
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gumawa ng music.
Nang sabihin niyang marunong siyang mag-

compose ng mga kanta, nakipagkasundo ito 
sa kanyang gagawa siya ng kanta para sa mga 
talent nito pero hindi ibibigay sa kanya ang 
credit. Babayaran lang siya. Pero hindi kahit 
kailan malalaman ng kahit na sino na siya ang 
kompositor.

Pumayag si Trev dahil wala siyang ibang 
pagpipilian. Mula nang sumama siya sa ama, 
tinanggap na niyang ang mga Kim na ang bago 
niyang pamilya. 
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alos malaglag ang panga ko nang 
mahawakan ang balat ko sa hita. Kinapa 
ko pa ang sarili kong nasa ilalim ng 

makapal na kumot at talagang napatili ako nang 
makumpirmang wala nga akong suot na kahit 
ano! 

Ommo, eotteokke? Bakit wala na akong damit?
Bumangon ako at nakita ang malinis na 

apartment. Walang ibang naroon kundi ako.
Halos mapaiyak ako nang maalalang may 

nakainuman akong lalaki kagabi na hindi ko 
kakilala. 

’Yung saxophonist! sigaw ng isip ko.
Siya lang naman ang kasama ko kagabi 
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bago ako nalasing. Inamoy ko ang sarili ko. 
Hindi naman ako amoy suka, pero nasaan ang 
mga damit ko? Nakatapis sa sarili ang malaking 
kumot, nagpunta ako sa CR. Walang tao. Napako 
ang tingin ko sa lamesang may nakahaing 
pagkain.

Napalunok ako dahil sa gutom. Pero ang 
kapal naman ng mukha ko kung kakainin ko 
iyon. Nasaan na ba ang may-ari ng bahay na ’to?

Paglingon ko sa ref, may nakapaskil doon na 
sticky notes.

Nasa laundry area ang mga damit mo. Kumain 
ka muna bago umalis and let’s not meet again.

Whoa! Daebak! Gustong sumabog ng ulo ko 
sa galit.

Ang walang-hiya! Kung may nangyari man sa 
amin, gusto niyang basta ko na lang palagpasin 
iyon? 

He raped me…
On second thought, hindi ako sure. Pero 

paano niya ipapaliwanag na hubo’t hubad akong 
natulog sa kama niya, aber?

Nagmamadali akong nagbihis. 
Wala pa akong maisip na susunod na 

gagawin. Kung alam siguro ito ni Jan Di, baka 
matulungan niya ako. Iyon ay kung papayag pa 
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siyang mabuhay ako oras na malaman niyang 
natulog ako sa bahay ng isang lalaking hindi ko 
kakilala!

Hindi sana ako kakain kaya lang gutom ako. I 
ate what I could and kept the leftovers inside his 
fridge. Hinugasan ko rin ang mga pinagkainan at 
nag-iwan ako ng note doon mismo sa isang sticky 
note niya para sa akin.

May nangyari ba sa atin? I will come back here 
kapag buntis ako. Humanda ka sa akin!

I drew an angry face. Kulang pa iyon para 
i-express kung gaano ako kagalit sa kanya. How 
could he take advantage of me? Lasing ako. 
Okay, so maybe he didn’t rape me, pero hindi ba 
maliwanag na pagti-take advantage ang pag-alis 
ng mga suot ko nang walang pahintulot ko? Wala 
ba akong karapatan sa explanation na sinabi pa 
niyang huwag na kaming magkita pa ulit kahit 
kailan?

Wala namang nawala sa wallet ko. Para ngang 
nadagdagan pa ang pera ko roon kaya kinabahan 
ako. Mamaya niyan napagkamalan pala niya 
akong bayarang babae. 

I took a deep breath. 
You’re good, Blein. Walang nangyaring masama. 
That’s what I’d always do. Kinukumbinsi ko 
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ang sarili ko at sa ganoong paraan ay kumakalma 
ako. 

Hindi ako puwedeng basta mag-isip ng kung 
anu-ano. Pero mapatunayan ko lang talaga na 
may nangyari, humanda siya. Kailangan niya 
akong panagutan kahit ano pa ang maging 
kapalit. Wala akong pakialam. 

I booked a cab from his place to my dorm. At 
tulad ng inaasahan ko, naroon na si Woo Hyung 
Oppa,  ang CEO ng H Entertainment, ang talent 
agency kung saan ako nagtatrabaho bilang artist. 
Dating Sahjangnim ang tawag ko sa kanya pero 
sinabi niyang hindi pa siya ganoon katanda kaya 
gusto niyang oppa lang ang itawag ko sa kanya. 

Naibaba niya ang hawak niyang coffee cup at 
nakapamaywang na tumitig sa akin. “Saan ka ba 
galing?” he asked in Hangeul.

“Sorry.”
“Sorry? It’s very late. Mabuti at na-move 

photo shoot schedule mo.”
“Sorry na talaga. Uminom kasi kami kagabi 

ng kaibigan ko. I’ll start my workout at once.”
“No. Forget it. You have to prepare. Dahil sa 

kasalanan mo, you have to pay for it. Susunduin 
kita mamayang gabi for dinner. Wear something 
nice.”
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It was clearly an order. Wala akong karapatang 
tumanggi.

Kadalasan, nagsasama talaga siya ng talent 
niya sa events. Kahit nga ang mga sunbaenim 
kong girl group naisama na niya sa ibang dinner 
events. 

Exposure din iyon. 
Pagkaalis ni Woo Hyung Oppa, dumerecho 

ako sa CR para maligo. 
Wala naman akong kakaibang nararamdaman 

sa sarili ko pero dahil nga nagising akong hubad 
sa kamang iyon ng hindi ko pa rin kilalang lalaki, 
hindi ko maialis sa isip ko ang posibilidad na may 
nangyari nga sa amin. 

Kung mayroon ngang nangyari, ang daya 
naman na hindi ko maalala. It was my first time 
kung sakali at nakaka-frustrate na wala akong 
maalalang kahit konti sa mga eksenang naganap. 

Napailing ako sa mga naiisip ko.
Mas maigi kung walang nangyari sa pagitan 

namin. Ano na lang ang sasabihin ng eomma ko 
kapag nalaman niyang nakipag-inuman ako sa 
hindi ko kakilala at may nangyari pa? Siguradong 
hindi niya ako mapapatawad.

Napapikit din ako nang maalala si Daddy. 
He’s too conservative.
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Yari ako sa parents ko kapag nagbunga ang 
kagagahan ko.

Desperadang inilublob ko ang sarili ko sa 
bathtub. Umahon din ako after a few seconds. 
Wala akong planong lunurin ang sarili ko habang 
naliligo. 

I let the sane part of my brain took over. 
Walang nangyari. Don’t overthink. Magpa-

check-up ka, sabi ko sa sarili ko habang nasa harap 
na ako nang salamin.

Tama. Bukas, magpapa-check-up ako.
Saka na ako mag-iisip ng sunod na gagawin 

pagkatapos. Sa ngayon, kailangan kong 
paghandaan ang dinner na pupuntahan ko 
mamaya kasama si Woo Hyung Oppa. Nakasuot 
na ako ng robe nang may kumatok sa kuwarto ko, 
ang PA kong si Jan Di. Full-blooded Korean siya 
na may jowang Pinoy na nakilala niya sa Internet 
dahil sa akin. 

“Sa’n ka galing, bruha?” She was fluent in 
Tagalog. 

“Uminom. Nag-samgyeopsal.” 
“Bakit kasi hindi mo ’ko hinintay? Iniwan mo 

pa ’yung cellphone mo. Kagabi pa galit na galit 
si Sahjangnim. Wala kang awa sa akin. Ako ang 
sumalo ng galit niya!” 
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“I’m sorry. Nalasing kasi ako kagabi kaya 
hindi na ako nakauwi.” 

“Nalasing ka? At saan ka naman nagpalipas 
ng gabi?” 

Hindi ako nakasagot. I tried to change the 
topic by asking her what I could wear for later. 

Pero kilala ako ni Jan Di. “Andwae. Hindi 
mo ako mapapaikot. Saan ka natulog kagabi, 
Blein-ssi?” 

Napabuntong-hininga ako at sumalampak 
sa sahig. 

Nanlaki ang mga mata niya saka ako 
tinabihan. Hinila muna niya ang buhok ko bago 
ako itinanong. “Nagwala ka ba sa bar? May 
nakakilala sa ’yo? Ano? Magsalita ka.”

“Paano ako magsasalita, sunud-sunod ang 
tanong mo? Wait nga lang…” 

She calmed herself down. “Okay. Tell me.” 
“I met a saxophonist,” 
“What? Sexophonist?” 
“Gaga! SAXOPHONE!” At tumugtog ako ng 

imaginary saxophone gamit ang mga daliri ko.
“Ah!” Natawa siya sa sarili niya. “O, eh, bakit 

hindi ka nakauwi?”
Napalunok ako at namilog na naman ang 

mga mata niya. “OMG. Huwag mong sabihing 
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doon ka natulog sa bahay ng stranger?”
Napakagat-labi ako. Hindi ko alam kung 

dapat ko bang sabihin sa kanya ang lahat pero 
hindi ako makakaalis bukas para makapagpa-
check-up kung wala ang tulong niya kaya wala 
akong nagawa. Tumango ako at habang nasa 
bibig ko ang hinliliit, sinabi ko na sa kanya ang 
totoo. “’Tapos pagkagising ko, wala na akong 
damit na suot.”

Her jaw dropped. Muntik ko nang pulutin sa 
sahig. “Patay kang bata ka.” 
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indi na natapos si Jan Di sa panenermon 
sa akin. Naglinis na nga ako ng tainga 
kasi barado na kakatalak niya. English, 

Tagalog, at Hangeul. Iyon ang mga language na 
gamit niya, hindi na nga ako makasunod sa mga 
sinasabi niya minsan. 

Sa dorm na iyon, may kasama akong mga 
rookie idols na empleyado rin ng H Entertainment. 
Nasa top floor ako at kalahati ng top floor ay 
rooftop. Doon ko dinala si Jan Di para walang 
makarinig sa bibig niya.

“Ano ba! Ang lamig dito!”
“Tama na, madidinig ka ng IZY sa baba. 

Sorry na. Kaya ko lang naman sinabi sa ’yo iyon 
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kasi gusto kong magpa-check-up para ipatingin 
kung may nangyari nga ba. Hindi kasi ako sure. 
Tutulungan mo akong makalabas bukas, di ba?”

Binatukan niya ako. “Ayoko. Never.” Siya lang 
ang nakakagawa niyon sa akin. Gawain niya iyon 
kapag tinatamad akong bumangon. “Hindi mo ba 
naisip na mas mai-issue ka kapag nagpatingin ka 
sa doctor? Paano kung masundan ka ng paparazzi 
at makita kang nagpatingin sa OB-Gynecologist? 
Siyempre, magkakaroon agad ng issue ang H 
nang dahil sa ’yo. Hindi ka pa nga sikat masyado, 
eh. Puwede bang hayaan mo akong mag-isip?”

Tumango ako. Kaya ko naman talaga sinabi 
sa kanya ang sitwasyon ay para matulungan niya 
ako. Two heads are better than one, right? 

“Teka, wala bang masakit sa kahit na anong 
parte ng katawan mo?” 

Nag-isip ako. “Wala naman.”
“Okay. Good. Ngayon, hindi tayo pupunta sa 

doctor. Kailangan lang nating maghintay ng ilang 
weeks. Kapag na-delay ka, ibig sabihin kailangan 
mong mag-hiatus nang dalawang taon.” 

“Ha?” Ako naman ang na-shock sa sinabi 
niya. Hindi puwede!

Maiiyak na talaga ako nang alugin niya ang 
balikat ko. “Kumalma ka. You’re still okay. You’re 
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fine. ’Wag na ’wag kang maingay kay Sahjangnim 
kung ayaw mong parehas tayong matigok, okay? 
Kumalma ka.” 

Tumango ako. Ayaw ko namang parehas 
kaming mawalan ng trabaho. Lalo na ako dahil 
hindi lang ito basta trabaho sa akin. This is my 
dream. Bata pa lang ako, fascinated na ako sa 
music. My dad is a pianist at hindi lang basta 
pianist dahil sikat siya sa Pilipinas.

He left his country when I was born. Kaya 
pinilit ni Eomma na gawin ang lahat para balikan 
ni Daddy ang first love niya sa Pilipinas. Imagine, 
if I lose everything, parang matutulad din ako sa 
dad ko. He’s lucky enough, that time, to find love 
and happiness through me and Eomma. Pero 
paano ako? Kapag nawala sa akin ang career ko, 
ano na ang magpapasaya sa akin?

Tama si Jan Di. Hindi pa ako ganoon kasikat. 
Kaunting pagkakamali, puwedeng mawala sa 
akin ang lahat.

She helped me prepare for the dinner party 
later.

Inayusan niya ako ng buhok at tinulungan 
akong isuot ang isang fairy-like cocktail dress na 
kulay baby pink. Nilagyan pa niya ako ng hairpin 
na sobrang ganda.
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I looked at the mirror and saw a very beautiful 
woman created by Jan Di. It was not me. Hindi 
suot ng babaeng iyon ang comfortable clothes ko. 
Mahaba rin ang buhok ko ngayon dahil sa hair 
extension. But in all fairness, I looked attractive. 
Sapat ang ginamit na makeup.

Mukha na talaga akong K-Pop idol.
Sinundo ako ni Woo Hyung Oppa sa dorm 

at gamit namin ang personal car niya imbes ang 
usual na company van.

I smiled at him.
Napatulala siya sa akin. “You look stunning. 

Like an angel,” sabi niya in Hangeul. 
I humbly smiled. “It’s the magic of makeup, 

Boss,” I answered. 
Nawala lalo ang singkit niyang mga mata 

nang ngumiti siya. “Let’s go, Byeol.” 
Sumakay na ako sa kotse niya nang ipagbukas 

niya ako ng pinto.
Katahimikan ang bumalot sa amin nang 

makarating kami sa isang hotel. Mukhang may 
engrandeng party roon at halos mapatunganga 
ako nang mabasa ang nakasulat sa tarpaulin sa 
labas ng party hall. 

H Group’s 40th Anniversary. 
Ito ang isa sa pinakamalaking group of 
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companies sa South Korea at ang lahat ng mga 
nandito ngayon sa party ay mga empleyado ng H 
Group na may matataas na posisyon sa iba’t ibang 
kompanyang hawak ng H Group. Kung tutuusin, 
5% lang ang H Entertainment ng kabuuan ng 
korporasyon. 

Madami silang business at ang alam ko, 
pamilya ni Woo Hyung ang founder ng H Group 
kaya mukhang nandito ang buong angkan niya. 

Wala na nga ang monarchy sa Korea pero 
pagdating sa business, puwede ko silang 
maihalintulad sa isang royal family. Ang lakas 
ng kabog ng dibdib ko. Hindi ako nagkamali 
nang sa malayo pa lang, habang naglalakad kami, 
natanaw ko na ang mga taga-media. 

Kinuha ni Woo Hyung Oppa ang kamay 
ko saka niya iyon ikinawit sa braso niya. Naka-
abrisiete ako ngayon sa boss ko at nakakailang 
iyon.

Binata si Woo Hyung Oppa pero kuya 
lang talaga ang tingin ko sa kanya. Isang 
nakatatandang kapatid. Nothing more, nothing 
less. At napapraning ako dahil baka magkaroon 
ng maling ideya ang mga taong makakakita sa 
amin.

He looked like Jang Hyuk, isang sikat na 
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Korean actor na super crush ko. Mas matangkad 
lang si Woo Hyung at mas bata. Kung tutuusin, 
matatagurian siya bilang “Youngest Chairman 
in H Group’s History” sakaling manahin niya ang 
posisyon ng tatay niya. Pero dahil malakas pa 
naman si Kim Jeong Ho, mukhang matatagalan 
pa si Boss sa pagiging CEO ng H Entertainment. 

May mga reporters na kumuha ng picture at 
video naming dalawa kaya todo ngiti ako. Nawala 
na lang iyon nang may reporter na nagtanong ng, 
“Are you two dating?” in Hangeul.

Gusto kong mapaatras pero hinawakan ni 
Woo Hyung ang kamay ko nang mahigpit at 
tumawa lang siya habang nilalagpasan ang mga 
reporter na sumusunod pa rin sa amin kahit 
nakatayo na kami sa isa sa mga pintong bukas 
papunta sa hall. 

Agaw-eksena kami sa pagpasok dahil sa 
sunud-sunod nilang tanong tungkol sa amin ng 
boss ko. Napatingin tuloy sa amin ang lahat pati 
parents niya.

Mayghaaadd… Gusto ko nang umuwi. Eomma! 
Help! Sallyeojooseyo!

Mabuti sana kung naka-smile silang lahat 
pero tila nagtataka ang tingin nila. Most of them 
appeared surprised. Iisang tao lang ang nahagip 
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ng tingin ko na parang walang reaksyon. As in 
poker-faced siya.

I didn’t know what’s on his mind and why 
he’s here. Para siyang isang prinsipe sa suot 
niya. Hindi ako puwedeng magkamali. Iyong 
saxophonist iyon! 
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e was standing about ten steps away from 
us. Nakatingin siya sa mga mata ko na 
para bang may iniisip siya. Hindi ko alam 

kung mabuti o masama ang tumatakbo ngayon 
sa isip niya dahil poker-faced pa rin siya. As in 
wala akong mabasang emotion sa mukha niya.

Kasama ba talaga siya sa guest list ng event 
na ito o gatecrasher siya? Well, by the looks of it, 
mukhang imbitado siya dahil walang lumalapit 
na security sa kanya para i-escort siya palabas 
ng building.

Gusto kong itanong kay Boss kung kilala niya 
ang lalaki pero hindi ko na nagawa. Nagpatangay 
na lang ako habang nilalagpasan namin ang 
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lalaking may atraso sa akin.
Siya iyong kainuman ko na dinala pa ako sa 

bahay niya pagkatapos paggising ko, wala na 
akong suot. I didn’t know why he had to wash 
my clothes pero kapag lumalagpas na naman 
sa SPG ang imagination ko, parang ayaw ko na 
lang alamin kung ano nga ang nangyari sa mga 
damit ko. 

Or maybe he had a good reason for removing 
my clothes? Mas gusto kong isipin na ganoon na 
nga lang ang nangyari. Baka sinukahan ko ang 
sarili ko nang malasing ako kagabi kaya nilabhan 
niya ang mga suot ko. That’s a possibility, pero 
kilala ko ang sarili ko. Hindi pa ako nalalasing 
na umabot sa puntong sumuka ako. 

Anyway, hindi naman ako talo sa lalaking 
iyon kung may nangyari nga sa amin dahil 
bukod sa talagang guwapo siya, matipuno, at 
matangkad, talented pa siya. 

Gusto kong batukan ang sarili ko sa pag-iisip 
ng ganoon.

Pinili kong mag-focus sa sitwasyon ko ngayon 
kaysa sipatin ang hitsura ng manyakis na iyon. 
Kung anuman ang ginawa niya sa akin, mukhang 
wala pa akong dapat na ikatakot dahil wala pa 
namang pictures ko noong gabing magkasama 
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kami ang nagkalat sa Internet.
“Are you okay?” bulong ni Woo Hyung Oppa.
Ngumiti pa rin ako kahit gusto ko nang 

umiyak.
“You look pretty tonight. Thanks for coming 

with me.”
Tumango lang ako.
Tahimik kong inobserbahan ang paligid. 

Akala ko, may kontrol na ako sa isip ko—
hanggang sa naupo sa tabi ko ang saxophonist. 
Sa isang iglap, bumalik muli ako sa pag-aalala 
sa mga posibleng nangyari nang nagdaang gabi. 

How could I ignore him now?
Sinipat ni Woo Hyung Oppa ang katabi kong 

stranger na para bang nababadtrip siyang makita 
ang lalaki. Hindi ako sigurado kung bakit pero 
iyon ang nababasa ko sa ekspresyon sa mukha 
ni Woo Hyung Oppa.

I focused on the stage.
Ang daming nag-speech.
May video rin na ipinakita sa malapad na 

screen tungkol sa achievements ng H Group. 
May portion pa sa video na puro tungkol sa 
kawanggawa.

Nakasama rin sa video ang company namin 
na pinagmulan ng iba’t ibang artist, mula sa mga 
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drama actors hanggang sa idols na kagaya ko.
Someone also acknowledged my presence 

after the video. Tumayo ako at nag-bow para 
magpasalamat. At ramdam na ramdam kong 
jina-judge ako ng lahat. Mas matindi pa ito sa 
audition na pinagdaanan ko ten years ago. Hindi 
ako prepared. Hindi ko inasahan na dito pala ako 
dadalhin ni Woo Hyung Oppa.

Napatingin ako sa katabi ko pagkaupo ko 
nang maramdamang nakatingin din siya sa akin. 
Lima kaming nakaupo sa pabilog na lamesa. Ang 
hindi ko maintindihan ay kung bakit parang 
napapaso ako sa titig niya.

Nakahinga lang ako nang maluwag nang 
magsimula na ang dinner. Madaming waiter ang 
nag-serve kaya bahagyang nawala sa kanya ang 
atensyon ko.

Sino ba ang hindi madi-distract sa mga 
waiter? Mukhang galing sila sa modelling agency.

Pakiramdam ko nang gabing iyon, bawal 
ang hindi prepared. Kahit nga ang matatandang 
bisita, kuntodo rin ang pustura. Mahihiya ka 
talagang mag-hire ng hindi kaguwapuhang 
waiters.

Na-distract din ako dahil sa pagkain.
Nakaugalian ko na kasing kumain nang 
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mabagal at mag-focus sa pagnguya kaya nawalan 
ako ng oras na isipin pa ang nangyari kagabi.

Nagpaalam si Woo Hyung na lalabas saglit. 
Noon ako kinabahan.

Nawala rin ang couple na kasama namin sa 
table. Hindi ko sure kung kamag-anak din sila ni 
Woo Hyung. Hindi kasi sila nag-uusap-usap, so I 
assumed na hindi sila magkakakilala.

“Buntis?” Nanlamig ang buong katawan ko 
nang marinig siya. “In your dreams.”

Hindi ako lumingon nang bumulong sa 
kanya. “Why did you undress me, then? Manyak!” 

He coughed in disbelief. “You should be 
grateful instead.”

I looked at him then. Mukhang nawalan na 
siya ng ganang kumain at uminom na lang ng 
wine. 

“Ano’ng nangyari kagabi at ano ang ginagawa 
mo dito?” I asked.

“Walang nangyari. Ikaw ba maa-attract ka 
sa babaeng naliligo sa suka? Sinukahan mo din 
kaya ako. Nakakadiri ka.”

Nawalan ako ng gana sa pagkain. I faked a 
smile. “Do you honestly think that I will believe 
your lies?” Kung may nakakakita man sa amin, 
iisipin na friendly lang ako sa katabi ko. “Hindi 
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ako sumusuka!”
Tinawanan niya ako. “Talaga lang, ha.” 
Hindi na ako sumagot nang dumating si Woo 

Hyung Oppa at pumuwesto sa kabilang tabi ko. 
Kasunod niya ang couple na kasama namin sa 
table. 

“Sorry,” bulong ng boss ko. “Are you okay? Is 
there anything you need?” 

Ngumiti ako at umiling. 
Mabuti at itinikom na ng bastos na saxophonist 

ang bibig niya. Kung hindi, mapapahamak pa ako 
sa boss ko. 

After dinner, may tumayo sa stage para 
ipakilala ang chairman ng buong H Group, si 
Chairman Kim Jeong Ho. Naiwan sa upuan ang 
maganda niyang asawa. Hindi siguro siya parte 
ng business kaya hindi ko siya kilala. 

Chairman Kim thanked everyone who was 
present at special mention ang mga anak niya. 
Panganay pala ang lalaking may kasamang 
asawa. Siya pala si Kim Yung Joon na CEO ng 
H Magazine. Pangalawang anak si Woo Hyung 
Oppa. Pagkatapos, last mention ang lalaki sa tabi 
ko. Ang saxophonist. Ang manyak. Siya pala si 
Trevor Kim.

He’s the other son of the H Group chairman but 
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he had a different mother. Hindi na kailangang 
i-explain ni Chairman. Alam kong Pinay ang 
mommy ng isang ito. 

Parang gusto kong mahimatay. 
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umayo silang magkakapatid at nag-bow 
sa maraming tao para bumati. Katulad 
ng tatay nila, hindi sila lahat ngumingiti. 

Iyon yata ang patunay na magkakadugo nga sila. 
Hindi na ako nagtataka kung bakit hindi sila 

nagpapansinan sa lamesa na parang hindi sila 
magkakakilala. Mukhang may household issue 
ang mga mayayamang ito. Ang nakakasama ng 
loob, parang damay pati ako.

Hindi kasi ako pinapansin ng mag-asawa. 
Ayaw ko namang kausap iyong Trevor. 

Nang matapos ang closing remarks ng 
chairman, nakangiting lumapit sa table namin 
ang maganda nilang mommy.
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Mukhang sa pamilya, siya lang ang marunong 
ngumiti. Bumati ako nang pormal sa wikang 
Hangeul saka yumuko para magbigay-galang sa 
kanya. At sobrang natuwa siya sa akin.

“Ommo, your girlfriend is really pretty,” 
komento niya. Gusto kong itama ang pagkakamali 
niya, pero inakbayan na ako ni Woo Hyung Oppa. 
“It’s nice to meet you,” magiliw na dagdag ng 
mommy nila sa salitang Hangeul.

Gusto kong manliit.
Hindi ko alam na magpapanggap akong 

girlfriend dito. Ang sabi lang sa akin, may dinner. 
Hindi meet the family.

Kung hindi lang malaki ang utang na loob 
ko kay Woo Hyung Oppa, kanina ko pa siya 
nilayasan.

Naunang umuwi ang mag-asawa pero bago 
umalis, binilinan silang tatlo na umuwi sa 
Sabado sa bahay nila para mag-lunch.

Niyaya na akong umuwi ni Woo Hyung Oppa. 
Sumakay ako sa kotse niya at habang nagre-reply 
pa siya sa text messages sa kanya, sinamantala 
ko ang pagkakataon. “Oppa, why didn’t you tell 
them that I am not your girlfriend?” 

He just looked at me for a while then 
continued replying to the messages on his phone. 
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“I’m sorry, but I don’t think I can do it.” 
Noon siya talagang tumingin sa akin at 

tumawa. “Do you think I would date you for 
real?” 

Nakagat ko ang labi ko. Sabi ko na, hindi na 
dapat ako nagsalita. Ngumiti na lang ako. 

After a while, sinabi niyang hindi niya na ako 
maihahatid sa dorm kaya bumaba rin ako ng 
kotse niya. May company card ako kaya puwede 
akong magpahatid na lang sa taxi. Pagkaalis niya, 
naglakad na ako papunta sa bus stop. 

To my surprise, Trevor Kim was there. Nagbe-
vape siya sa bus stop habang nakaupo sa ilalim 
ng waiting shed. Wala siyang ibang kasama roon 
kaya malakas ang loob niya kahit hindi iyon 
smoking area. 

Nilapitan ko siya dahil doon ang pick-up 
point. Nagkatinginan kaming dalawa pero 
mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Nakakairita. 

“Bawal ’yan.” 
“Police officer ka na pala ngayon.” 
Nairita ako sa pagbuga niya ng smoke bago 

niya pinatay ang vape. 
Bumulong ako ng mura sa salitang Hangeul 

at napalingon siya sa akin. 
“Ano’ng sinabi mo?” paangil na tanong niya. 
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“Wala,” sagot ko sabay irap.
Katahimikan. Hindi ko alam kung bakit may 

ganito kaming moment. Ang tagal kasi ng taxi. 
Walang dumadaan na empty.

“Uuwi ka na?”
Wala pa ring ibang tao roon kundi kami lang. 

Nakakaawa naman siya kung dedeadmahin ko. 
Isa pa, anak pa rin siya ng pinaka-boss ko kaya 
hindi ko siya puwedeng bastusin. “Ye, ahjussi.”

“Ahjussi?” ang OA ng reaksyon niya sa 
itinawag ko sa kanya. Sa Hangeul, iyon ang tawag 
sa matandang lalaki, karaniwan ay estranghero. 
Mama o manong siguro ang pinakamalapit na 
translation ng word na iyon sa Tagalog. “Hoy, 
matanda lang ako sa ’yo nang isang taon. Umayos 
ka! May kasalanan ka pa sa akin.”

Parang namanhid ang mga paa ko nang 
tumayo siya at lumapit sa akin. “W-wala akong 
kasalanan sa ’yo,” giit ko. 

He smirked. Pagkatapos ay inilapit niya sa 
akin ang mukha niya. Napayuko na lang ako para 
hindi makatagpo ang mga mata niya. Bad idea, 
though. Now all I could see were his lips. 

His lips that looked like they were perfectly 
drawn. 

He must have got that from his mom. 
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And Woo Hyung Oppa looked good, but 
this man looked great. Noong una ko pa lang 
siyang nakita, ganoon na ang tingin ko sa kanya. 
Paano pa kaya sa posisyon namin ngayon? Halos 
magkapalit na kami ng mukha. The tip of his 
nose was almost touching the tip of mine. 

Napalunok ako.
“Would you like me to remind you what 

happened last night?”
Napakurap ako at napatitig sa mga mata 

niya. Gosh. Para akong matutunaw sa titig niya. 
I placed my palms against his chest and pushed 
him away. Saka lang ako nakahinga nang maayos. 
Parang napangisi siya nang ma-realize na 
nahirapan akong huminga habang magkalapit 
kami kanina. 

“I don’t know if you’re really clueless or you’re 
playing dumb. Nothing happened. Your puke 
saved you from being made love to.”

Dumating ang bus at kumindat muna siya sa 
akin bago sumakay roon.

I scoffed in disbelief. I wanted to strangle him. 
Ano raw? Made love to? Masaya siya! “Whoa! 
Daebak!”

After that bus, nakasakay na rin ako sa taxi. 
Jusko. Kung hindi lang masama, baka nasakal ko 
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ang lalaking iyon kanina.
I super hate him.
Bakit?
Una, dahil hinubaran niya ako. Pangalawa, 

dahil kahit gaano siya kaguwapo, nakaka-turn off 
pa rin ang pagiging contemptible niya. Pangatlo, 
dahil sa kabila ng nakakairita niyang paraan ng 
pagtrato sa akin, eh, talagang guwapo pa rin siya.

I was fooled by his saxophone act. Akala ko 
noong makita ko siyang tumutugtog sa kalsada, 
isa siyang disenteng tao na palakaibigan at 
madaling pakisamahan. Pero mukhang lahat ng 
first impressions ko sa kanya, mali. I wish I never 
had to cross paths with that jerk again. Baka hindi 
ko siya matantya.

On second thought, there’s a chance na 
makita ko ulit ang lalaking iyon dahil kapatid 
siya ni Woo Hyung Oppa.

Argh… Mukhang hindi maganda ang epekto 
sa akin ng paglabas ko nang isang araw bilang si 
Blein Arnaiz. I only had that one precious day as 
my decent time off but it was ruined! That psycho 
messed up everything. Well, I would take half of 
the blame. Bakit ba kasi ako sumama sa kanya at 
nagpakalasing? Internal screaming lang ang kaya 
kong gawin ngayon, or else, iisipin ng taxi driver 
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na nababaliw na ako. 


