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alalabas lang niya sa production floor nang 
makatanggap ng tawag mula sa student 
services office. Pinatawag siya ni Mrs. Carina 

Hidalgo, ang directress ng student services office. 
Ang pag-uusapan nila ay tungkol sa pag-a-apply niya 
bilang student assistant. Pumasa siya kaso mukhang 
nagkaroon ng conflict ang class schedule niya at ang 
oras ng duty niya.

“Chloe, sumabay ka na sa ’kin.”
Napakislot siya dahil sa gulat. Basta-basta na 

lang kasing sumulpot sa locker area ang operating 
manager. Nandoon siya upang kunin ang gamit para 
makaalis na siya.

“TM! Huwag mo naman akong gulatin,” reklamo 
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niya. Kahit promoted na ito bilang OM ay iyon pa 
rin ang tawag niya dito dahil ito ang team manager 
niya noon. “TM Luigi, hindi ako sasama sa team 
breakfast. Kailangan kong umuwi sa San Miguel. 
May aasikasuhn kasi ako sa school.”

Sa gabi, nagtatrabaho si Chloe sa isang BPO 
company sa Quezon City bilang customer care agent,  
at nag-aaral naman sa umaga. Hindi siya nag-full 
load last semester para makapagtrabaho pa rin siya. 
Pero naisip niya na mag-full time na ngayon sa pag-
aaral kaya nag-apply siyang student assistant dahil 
magre-resign na siya sa trabaho.

“Hindi ba p’wedeng bukas mo na lang asikasuhin? 
Tutal two days naman ang rest day mo.”

“Sorry, TM, pero kailangang asikasuhin ko na 
ngayon. Lagot ako kay Mrs. Hidalgo kapag hindi 
ako nakarating sa takdang oras.”

Lumungkot ang anyo ng mukha ng lalaki. 
“Nakakasama ka talaga ng loob. Hindi ko na 
mabilang kung ilang beses mo nang tinanggihan ang 
mga paanyaya ko. I want to take this opportunity 
to be with you, kaso hindi pala kita makakasama.”

“Sorry, pero importante talaga sa ’kin ’to.”
Hindi niya alam kung dapat ba siyang 

makonsensya sa ginawang pagtanggi sa mga 
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paanyaya ng kausap.
“I understand.” Nagpakawala ito ng malalim na 

hininga. “I hope that you’re not avoiding me because 
of my stupid proposal.”

Napalunok si Chloe. Matagal na niyang 
kinalimutan ang tungkol doon. Bakit kailangan pa 
nitong ipaalala sa kanya?

“I’m not avoiding you. Sana hindi na kita 
kinakausap kung iniiwasan kita.” Napatingin siya 
sa wrist watch. Pasado alas seis na ng umaga kaya 
kailangan niya nang umalis. “I’m your friend. Huwag 
mo nang isipin ang tungkol doon, balewala sa ’kin 
iyon. By the way, I really have to go.”

“Ihahatid na kita sa school mo.”
Pinaikot niya ang mga mata. “TM, baka may 

makakita sa ’tin, ayokong pag-usapan tayo. At isa 
pa, nangako ka kay TM Mimi na sasama ka sa team 
breakfast.”

“Wala naman tayong ginagawang masama,” 
katwiran nito. “Saka magre-resign ka na kaya 
pagbigyan mo na ako.” Matagal-tagal na rin silang 
hindi lumalabas nang magkasama.

“OM Luigi!” Speaking of TM Mimi, mukhang 
kanina pa nito hinahanap ang binata. “I’m glad I saw 
you. Akala ko mang-iindyan ka na naman. Let’s go.”
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“Mauna na ako,” paalam niya sa dalawa.
Tumango lang si Mimi bilang tugon. Halatang 

hindi nito maitago ang kasiyahang nadarama dahil 
sa hindi niya pagsama sa lakad ng team. Alam 
niyang matagal na itong may gusto kay Luigi kaya 
ito ang pinakamasayang tao nang magpasa siya ng 
resignation letter.

Dalawang linggo na lang siyang magtatrabaho 
doon dahil sa second week ng June ang umpisa ng 
pasok niya sa school. Ibig sabihin, may dalawang 
linggo pa siyang natitira upang pagtiisan ang ugali 
ni Mimi.

“Mag-iingat ka,” sabi ni Luigi. Mababakas sa 
mukha ng binata na hindi nito gusto na makasama 
si Mimi. “Call me if something happens.”

Tumango si Chloe. “Salamat.”

i
Ang malas niya dahil kung kailan nagmamadali 

siya, saka naman traffic sa lugar nila. Malapit na sana 
siya sa San Miguel College nang huminto ang jeep 
na sinasakyan niya. Mula sa Quezon City ay UV 
Express ang sinasakyan niya papuntang San Miguel 
at pagbaba niya sa terminal ay saka siya sasakay ng 
jeep papunta sa school.

“Bakit traffic?” tanong ng jeepney driver sa 
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driver ng tricycle na galing sa kabilang linya ng 
kalsada.

“May banggaan sa intersection,” sagot ng 
tinanong.

Lahat ng pasahero ng jeep ay hindi maipinta 
ang mukha dahil sa narinig na balita. Siguradong 
matatagalan bago maayos ang daloy ng trapiko. 
Nagpasya si Chloe na maglakad na lang kaysa 
maghintay kung kailan uusad ang trapiko. Siguro 
labinlimang minuto siyang maglalakad pero mas 
okay na iyon kaysa ma-stuck siya roon.

Habang naglalakad ay naramdaman niya ang 
pagkalam ng sikmura at panghihina ng tuhod. 
Hindi pa kasi siya nag-aalmusal at ang huling oras 
na kumain siya ay alas doce pa nang hating-gabi.

Natanaw na niya mula sa kinaroroonan ang SMC. 
“Konti na lang, Chloe, kaya mo iyan!” mahinang usal 
niya nang bigla na lang may sumulpot na motorsiklo 
sa harapan niya.

Busina ito nang busina ngunit hindi niya ito 
pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad at wala 
siyang planong gumilid upang bigyan ito ng daan. 
Ngunit hindi ito tumigil sa kakabusina kaya hinarap 
niya ito dahil naiinis na siya.

“Ano ba’ng problema mo?” paasik na tanong ni 
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Chloe sa buwisit na nagmamay-ari ng motorsiklo. 
“Alam mo bang nakakairita ka? Kung nagmamadali 
ka, puwes nagmamadali din ako. Hindi ito ang 
tamang daanan ng motorsiklo. May kalsada para sa 
mga sasakyan at may daan para sa mga tao.”

Hindi ito kumibo. Hindi naman niya makita 
ang reaksyon ng mukha nito dahil nakasuot ito ng 
helmet. Imbes na pag-aksayahan ito ng panahon, 
tinalikuran niya ito at nagsimula muling maglakad. 
Ngunit bumusina ulit ang lalaki at mukhang 
sinasadya nang inisin siya.

“Hindi ko alam kung hindi mo naintindihan 
ang sinabi ko o makitid lang talaga ang utak mo.”

Hindi ulit ito kumibo ngunit sa pagkakataong 
iyon ay nagtanggal na ito ng helmet. Tumambad sa 
kanya ang guwapo nitong mukha. Mapupungay ang 
mata nito, matangos ang ilong, at mapupula ang labi. 
Parang nakita na niya ito noon ngunit hindi niya 
matandaan kung saan.

“You’re still the same,” amused na sabi nito.
Hindi man lang ito nagalit sa sinabi niya at ang 

ipinagtaka pa niya ay mukhang kilala siya ng lalaki.
“Don’t you remember me?” Ang amusement sa 

mata nito ay napalitan ng blangkong ekspresyon.
“I don’t know you.” Baka pinagtitripan lang 
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siya nito at iyon ang paraan upang makapanloko. 
“Please lang, tumigil ka sa ginagawa mo. Hindi ako 
tatabi dahil daanan ito ng tao. Doon ka sa kalsada 
dumaan.”

Naiinis na tinalikuran niya ang estranghero. Oo, 
aaminin niya na guwapo ito at malakas ang dating 
pero wala siyang panahon makipaglokohan dito.

i
“Good morning, Mrs. Hidalgo,” bati niya sa 

directress pagpasok niya sa opisina nito.
“Good morning, Miss Mendez. Have a seat.”
“Thank you!”
“Nagkaroon ng conflict sa schedule mo kaya kita 

pinatawag. Thirty units ang kukunin mo this coming 
semester at ang start ng pasok mo ay seven-thirty 
a.m. until four p.m. Nahihirapan kami kung saan ka 
ia-assign. We need a student that has a vacant time 
starting eight a.m. until two p.m. or twelve noon.”

“Ma’am, like what you said, my class will start 
from seven-thirty a.m. until four p.m. What I’m 
going to do?” malumanay na tanong niya ngunit 
itinatago niya lang ang pagkainis dito. Sana bago 
nito sabihin na nakapasa siya ay okay na ang 
schedule niya. Hindi man lang ito nag-set ng tamang 
expectation para hindi siya umasa.
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“Well, if you really want to take advantage of the 
opportunity, just take the subjects starting twelve 
noon.”

“Ma’am, you know I can’t do that. Marami akong 
maiiwang subjects na baka hindi na i-offer next 
academic year.”

Bumalik si Chloe sa pag-aaral dahil nakatanggap 
siya ng liham mula sa SMC tungkol sa mga nag-aral 
ng kolehiyo ngunit hindi nakapagtapos. Sang-ayon sa 
memorandum mula sa chairperson ng CHED noong 
July 3, 2015, binibigyan na lamang ng dalawang 
taong pataan upang magbalik sila sa pag-aaral. Kung 
hindi, makalipas ang academic year 2017-2018, ang 
mga naghinto hanggang taong 2016 at nagnanais 
na magpatuloy sa pag-aaral ay mapapasailalim sa 
curiculum ng K to 12 at nangangailangang dumaan 
sa Grade 11 to 12 bago makapagkolehiyo.

Ngayong academic year ang unang taon kung 
saan ang mga nagtapos ng K to 12 ay first year college 
na. Hindi niya puwedeng iwan ang ibang subjects 
na pang-second year dahil sa susunod na academic 
year ay mawawala ang mga subjects na pang-second 
year sa lumang curriculum.

“I-tutorial mo na lang.”
Hindi niya napigilang magbuga ng hangin. Ang 
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purpose ng pag-a-apply niya bilang student assistant 
ay upang malibre ang tuition fee niya, tapos ngayon, 
magsu-suggest ito na mag-tutorial siya.

“Ma’am, mapapamahal po ako sa suggestion 
mo.” Tumayo siya mula sa pagkakaupo. “Thank you 
na lang po.”

Tinalikuran ni Chloe ang directress at nagmartsa 
siya palabas ngunit natigilan siya nang mapagtantong 
hindi lang silang dalawa ang nasa loob ng opisina 
ni Mrs. Hidalgo.

Ano kaya ang ginagawa roon ng buwisit na 
lalaki na nakatagpo niya kanina? Ipinagtataka niya 
kung paano ito nakapasok doon dahil wala namang 
ibang pumasok doon maliban sa kanya. Posible ring 
naroon na ito bago pa man siya dumating, hindi niya 
lang napansin.

“Hi!” nakangiting bati nito sa kanya. Prente itong 
nakaupo sa sofa.

“Tss!” Inirapan niya ang estranghero. Wala 
siyang pakialam kung kilala ito ng directress. 
Walang lingun-lingon na lumabas si Chloe sa 
opisina. Dumirecho siya sa restroom at tiningnan 
ang sariling repleksyon sa salamin.

Ang haggard ng hitsura niya. Halatang wala 
siyang tulog dahil nanlalalim ang kanyang mga mata. 
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Maputla rin ang mukha niya dahil nakalimutan 
niyang magpahid ng lipstick at hindi siya nakapag-
blush on.

“Bakit bigla kang na-curious sa hitsura mo?” 
nagugulumihanang tanong niya sa sarili. Dati-rati 
ay wala siyang pakialam kahit magmukha siyang 
zombie. Baka kaya siya nagkakaganoon ay dahil sa 
guwapong lalaki kanina?

No way! Bakit ang lalaking iyon ang iniisip 
niya? Ang dapat isipin ni Chloe ay kung paano 
makakabayad ng tuition fee dahil magre-resign na 
siya sa trabaho. Kailangan niyang makahanap ng 
home-based o part-time job upang magkaroon siya 
ng income. Madaming umaasa sa kanya kaya hindi 
siya puwedeng magpabaya.

Napapikit ang dalaga dahil sa dami ng problema. 
Kakayanin niya kaya ang lahat ng iyon? Imbes 
na sagot ang maisip niya sa tanong ay mukha ng 
guwapong binata ang rumehistro sa kanyang isip. 
Bigla niyang idinilat ang mga mata.

“Ano ba, Chloe? Bakit mo siya iniisip?” saway 
niya sa sarili. At bago pa siya tuluyang mabaliw 
sa kaiisip ng kung anu-ano at kung sinu-sino ay 
minabuti niyang lumabas na ng restroom.

“What took you so long?” Nagulat siya nang 
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bigla na lang may nagsalita. 
Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. 

Nangunot ang kanyang noo nang makita ang binata 
na kanina ay laman ng isipan niya.

“Ano ba’ng ginagawa sa loob ng restroom? 
Kailangan ko bang i-explain sa ’yo? Isa pa, hindi 
naman ito ang palikuran ng mga lalaki.” 

Kung makapagtanong ito sa kanya, akala mo 
naman close sila.

“Ang sungit mo talaga.” He chuckled and a 
mischievous smile formed on his lips. “But I like it.”

Unti-unti itong lumapit sa kanya dahilan upang 
mapaatras siya. Sa kasamaang-palad, napaatras si 
Chloe pabalik sa restroom. Isasara niya sana ang 
pinto nang bigla itong pumasok sa loob at ini-lock 
ang pinto. Mabuti at walang nakakita sa kanila.

“What are you doing?”
Imbes na sumagot ay mabilis siya nitong 

isinandal sa pinto ng restroom. Ang mga bisig nito 
ay nakatukod sa magkabilang gilid niya kaya hindi 
siya makawala dito. Kinakabahan siya sa posibleng 
mangyari ngunit nakapagtatakang hindi siya 
nakaramdam ng takot.

“Baliw ka ba? Psychotic? Maniac? Rapist?”
“P’wede akong maging isa sa mga nabanggit 
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mo.” Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi ng 
lalaki. “Alam mo bang maraming p’wedeng gawin sa 
loob ng restroom maliban sa usual nating ginagawa? 
Gusto mo bang i-demonstrate ko?”

“Huwag mong ituloy kung ano’ng binabalak mo,” 
banta niya. “Sino ka ba? Ano ba’ng kailangan mo sa 
’kin, bakit nanggugulo ka?” Pinatatag niya ang boses 
kahit nanghihina siya. Pakiramdam niya bibigay na 
ang mga tuhod niya, hindi dahil natatakot siya kundi 
iba ang dulot ng presensya nito sa kanya, lalo na’t 
halos magkadikit ang mga katawan nila.

“Hindi mo na ako naaalala?” Rumehistro ang 
hinanakit sa mga mata ng lalaki ngunit dagli rin 
iyong naglaho.

“Hindi ako magtatanong kung kilala kita.”
Naningkit ang mga mata ng kausap. “Talagang 

kinalimutan mo na ako? O nagkukunwari ka lang 
na hindi mo na ako kilala?”

Hindi siya nakasagot dahil may biglang pumihit 
ng seradura mula sa labas. Nang hindi mabuksan ang 
pinto ay kumatok ang tao roon at nagtanong kung 
may tao ba sa loob. Nagrereklamo ang babae dahil 
hindi ito makapasok.

Nagkatinginan silang dalawa. Unti-unting 
lumapit ang mukha nito sa kanya. Nagkaroon siya ng 
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pagkakataong matitigan sa malapitan ang guwapong 
mukha ng binata. Naaamoy niya rin ang mabango 
nitong hininga, pati ang amoy ng katawan nito. He 
smelled so nice and his scent was familiar.

Biglang nag-flash sa kanyang isip ang mukha 
ng isang binatilyo. Matangkad ito na payat at 
nakasuot ng salamin at may braces ang ngipin. Hindi 
maaaring ang binatilyo at ang kaharap niya ay iisa.

“Do you recognize me now?”
Sunud-sunod na paglunok ang ginawa ni Chloe. 

Naumid ang dila niya na tila ba naubusan siya ng 
sasabihin. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari.

“Silence means yes.”
Lalo nitong inilapit ang mukha sa kanya 

hanggang sa halos isang pulgada na lang ang pagitan 
ng mga labi nila. Bumilis ang pagtibok ng puso 
ng dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang kabang 
nararamdaman, maging ang pagkailang. Nako-
conscious siya sa hitsura at amoy niya. 

Damn it! Bakit niya ba iniisip iyon? Ang 
kailangan niyang gawin ay ang makatakas mula sa 
binata.

“Manong, bakit naka-lock ang CR?” tanong ng 
babae mula sa labas.

“Ma’am, sorry po, baka nai-lock po ng huling 
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gumamit. Saglit lang po kukuha ako ng susi.”
Nataranta si Chloe sa narinig na usapan mula sa 

labas. Ano ang gagawin nilang dalawa? Baka kung 
ano ang isipin ng mga ito kapag nakitang may tao 
sa loob.

“Relax,” bulong ng binata. “Ako’ng bahala. 
Magtago ka sa last cubicle. Saka ka na lumabas kapag 
pumasok sa isang cubicle ang babae.”

Marahan siyang tumango at tumalima sa inutos 
ng estranghero. Hindi niya alam kung bakit siya 
naniwala sa sinabi nito.

i
Binuksan niya ang pintuan ng restroom. 

Halatang nagulat ang ginang na naghihintay sa labas 
nang makita siya.

“Ano’ng ginagawa mo sa CR ng babae?” galit na 
tanong nito.

Nagkunwari siyang may LBM. Hinimas niya 
ang tiyan upang magmukhang totoong namimilipit 
siya sa sakit.

“Pasensya na ho. Hindi ko kasi mapigilan kaya 
dito na ako naabutan. May gumagamit din po kasi sa 
CR ng lalaki kaya napilitan akong dito na dumumi at 
sinadya ko pong i-lock ang pinto dahil nakakahiya. 
Sorry po.”
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Damn it! Kailangan niyang magsinungaling 
dahil sa kalokohang ginawa niya. Hindi naman niya 
intensyon na ikulong si Chloe, ngunit hindi niya 
napigilan ang sarili na gawin iyon nang bigla itong 
umatras papasok sa restroom. Gusto lang naman 
niya itong kausapin kaso sinungitan siya agad kaya 
hindi siya nakapagpigil kanina.

Hindi niya inasahan na magkikita sila sa 
lugar na iyon kaya gusto niyang samantalahin ang 
pagkakataon. Ang kaso, hindi siya nito nakilala. O 
nagkukunwari lang ba ito?

“Ah, ganoon ba? Naku, pasensya ka na. Akala 
ko may iba kang kasama sa loob at kung ano na ang 
ginagawa n’yo.”

“Okay lang ho. Naiintindihan ko.”
“O siya sige, magsi-CR na ako. Uminom ka 

kaagad ng gamot.”
“Opo.”
Mabuti at nakalusot siya. Hinintay niya 

na makalabas si Chloe dahil gusto niya itong 
kamustahin. Ngunit paglabas nito ay sinalubong 
agad siya nito ng matalim na tingin.

“Huwag mo na ’tong uulitin,” mahina ngunit 
may diin nitong sabi.

“Let’s talk.”
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“Wala tayong dapat na pag-usapan,” malamig 
na turan ng dalaga. “Matagal na kitang kinalimutan 
kaya magkunwari kang hindi mo ako kilala kung 
sakaling magkrus uli ang mga landas natin.”

Tinalikuran siya ni Chloe at naglakad palayo 
sa kanya. Wala siyang nagawa kundi sundan ito ng 
tingin hanggang sa maglaho ito sa kanyang paningin.

Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon 
ang turing sa kanya ng dalaga. Wala naman siyang 
ginawang masama rito. Kung tutuusin siya ang may 
karapatang magalit sa dalaga dahil sa ginawa nito 
noon sa kanya. Subalit bakit tila namumuhi ito sa 
kanya?
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indi pa rin makapaniwala si Chloe sa 
nangyari kanina. Nagkrus muli ang landas 
nila ng binata. Noon ay hiniling niya na 

sana hindi na ito muling makita. Aaminin niyang 
natutuwa siyang makita ito, ngunit sa kabila noon ay 
may takot at pangamba iyong dulot sa kanyang puso.

 “Mommy!”
Sinalubong siya ng yakap at  halik ng 

pinakamamahal niyang pamangkin. Nawala bigla 
ang pagod at gutom na kanyang nararamdaman.

“Hello, baby!” Pinupog niya ng halik ang limang 
taong gulang na batang babae.

“Anak, dumating ka na pala. Kanina ka pa 
hinihintay ng pamangkin mo.”

Chapter
Two

H
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Nagmano siya sa ina. “Dumirecho po ako sa 
school. Inasikaso ko po ’yong application ko for 
student assistant.” Binalingan niya si Trisha. Bahagya 
siyang yumuko upang magpantay sila. “Na-miss mo 
agad ako?”

“Yes, ’My, miss kita.” Niyakap siya nito nang 
mahigpit sabay bumulong. “S’abi ni Lola, we will 
buy a new bag. Totoo po ba iyon?” Matatas na itong 
magsalita kahit limang taong gulang pa lang. Hindi 
kasi nila sinanay si Trisha sa baby talk.

“Tomorrow we’ll buy a new bag and a pair of 
shoes. Magpapahinga muna si Mommy ngayon, 
okay?”

“Okay!” malapad ang ngiting tugon nito. “Thank 
you, Mommy. I love you.”

“I love you more, baby.”
Hindi niya pinagsisihan na tumigil siya sa pag-

aaral dahil kay Trisha. Fifteen years old pa lang ang 
kapatid niyang si Dave nang mabuntis nito ang 
nobya. Siya naman noon ay kasalukuyang second 
year college at nag-aaral ng BS Biology ngunit 
tumigil siya pagkatapos ng first semester upang 
magtrabaho.

Wala kasing tutustos sa pangangailangan ng 
kapatid dahil parehong menor de edad pa ang 
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magkasintahan. Kinupkop din nila ang ina ni 
Trisha dahil pinalayas ito ng mga magulang nang 
malamang nagdadalang-tao ito. Ngunit umalis din 
ang ina ng bata pagkatapos nitong manganak at 
hindi na muling nagpakita pa sa kanila, kaya si Chloe 
na ang tumayong ina ng paslit.

“Where’s your Dada?” tukoy niya sa kapatid na 
ama ng bata.

“Maagang umalis si Chloe.” Ang kanyang ina 
ang sumagot sa kanyang tanong. “Maghahanap daw 
siya ng trabaho.” 

Si Trisha ay nagpaalam na maglalaro ng bike sa 
labas ng bahay nila.

“Ho?” Nagsalubong ang kanyang mga kilay. 
“Bakit siya magtatrabaho?” takang tanong niya.

Mag-fi-fifth year pa lang ito sa kursong 
Mechanical Engineering sa pasukan sa August. 
Magkaiba ang start ng pasok nila dahil magkaiba 
sila ng pinapasukang school.

“Bumagsak siya sa major subject. Nahihiya 
na daw siya sa ’yo kaya naghanap siya ng trabaho. 
Pinigilan ko at sinabihan ko na kausapin ka muna, 
kaso di nagpatinag.”

Hindi pa nga natatapos ang sarili niyang 
problema, pero heto at may dumagdag pa. Kailan ba 
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matatapos ang kalbaryo sa kanyang buhay?
“Ma, pahiram po ng cellphone. Tatawagan ko 

lang si Dave.” Inabot nga nito ang telepono sa kanya. 
Baka kasi kapag phone niya ang gamitin niya ay 
hindi nito sagutin ang kanyang tawag.

“Hello, Ma.”
“Dave, umuwi ka ngayon din,” mariing utos ni 

Chloe.
“Ate…”
“Kapag hindi ka umuwi agad, huwag ka nang 

magpakita at bumalik dito. Naiintindihan mo?”
Hindi niya ito hinintay na makasagot dahil 

pinutol niya agad ang tawag. Ibinalik niya sa ina 
ang cellphone nito.

“Ma, pakigising po ako kapag dumating si Dave. 
Magpapahinga lang ako.”

“Sige. Nag-almusal ka na ba?”
“Opo,” pagsisinungaling niya. Nawalan na siya 

ng ganang kumain.

i
“Ate, sorry. Pinilit ko namang ipasa kaso mahirap 

talaga. Palaging wala ang professor namin at kapag 
pumasok naman, hindi siya nagtuturo. Nagbibigay 
lang ng quiz at activity.”

“Alam ko namang mahirap ang kursong pinili 
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mo pero sana sabihin mo kung ano’ng problema. 
Hindi naman ako magagalit kung bagsak ka maliban 
na lang kung nakita kitang nagpabaya.”

Nakita ni Chloe kung gaano kapursigido ang 
kapatid na makatapos ng pag-aaral para kay Trisha. 
Kahit igapang niya ang pag-aaral nilang dalawa ay 
gagawin niya, makapagtapos lang sila.

“Sorry.” Yumuko ito. “Alam kong nahihirapan 
ka dahil sa ’kin. Pabigat lang ako sa ’yo, sa inyo ni 
Mama.”

“Kaya naisipan mong magtrabaho kaysa tapusin 
ang pag-aaral mo?” galit na tanong niya.

Tumango ito bilang pagsang-ayon sa sinabi niya.
“Dave, nag-iisip ka ba? Anong klaseng buhay 

ang ibibigay mo kay Trisha kung hindi ka makatapos 
sa pag-aaral?” sermon niya. “Kailanman hindi ko 
inisip na pabigat ka. Mag-aaral ka, Dave.”

“Paano ang tuition ko, Ate? Natanggalan ako 
ng scholarship. Si Trisha, mag-aaral rin. Saan ako 
kukuha ng panggastos?”

“Ako’ng bahala.”
“Ate, puro na lang ikaw. Ang dami mo nang 

isinakripisyo para sa ’kin. Hayaan mong ako naman 
ang tumulong sa pamilya natin. Mag-aaral ka rin, 
Ate, saan mo kukunin ’yung lahat ng panggastos 
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natin?”
Tama ito. Saan siya kukuha ng pera? Hindi 

naman sila puwedeng tumigil sa pag-aaral dahil 
magbabago na ang curriculum. Alangan namang 
bumalik sila ng Grade 11 at 12? Marami nang oras, 
pagod, at perang masasayang kung ganoon ang 
mangyayari.

“Hindi ka p’wedeng tumigil dahil isang taon na 
lang, makaka-graduate ka na.”

“Huwag mong sabihing ikaw ang titigil? Ate, 
hindi ako papayag.”

Ngayon niya lang nakita na ganito ang kapatid. 
Malaki ang ipinagbago nito simula nang mag-aral 
si Trisha.

“May konting ipon pa ako sa bangko, iyon ang 
gamitin mong pang-tuition. Maghahanap ako ng 
part-time job para may panggastos tayo araw-araw.”

“Ate, payagan mo din akong mag-part-time job,” 
hiling ng kapatid. “Ipinapangako ko na hindi ko 
pababayaan ang pag-aaral ko.”

Malalim na hininga ang pinakawalan ni Chloe. 
“Sige.” May magagawa pa ba siya? Baka hindi niya 
kayanin ang gastos kapag wala siyang katuwang.

“Salamat, Ate.”
“Anak, tatanggap ako ng labada para makatulong 
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ako sa gastusin,” sabad ng kanyang ina.
“Ma, huwag na po. Bantayan mo na lang ang 

tindahan at si Trisha,” turan niya. Nagpatayo siya ng 
sari-sari store upang may mapagkaabalahan ang ina 
bukod sa pag-aalaga kay Trisha. “Magkakasakit ka 
lang po kapag tumanggap ka ng labada.”

“Oo nga, Ma,” pagsang-ayon ni Dave. “Kami 
na’ng bahala ni Ate.”

Magsasalita pa sana siya nang mag-ring ang 
kanyang cellphone. Tumatawag si Mrs. Hidalgo. Ano 
kaya ang pakay nito sa kanya?

“Hello?”
“Miss Mendez, will you be available tomorrow? 

I want to discuss something that might help you. If 
you’re interested, please feel free to visit my office. I’ll 
be waiting for you,” litanya ng directress sa kabilang 
linya.

Hindi man lang siya nito binigyan ng 
pagkakataon na makapagsalita at magtanong. Pero 
nagtataka siya dahil himala na friendly ang tono 
ng pananalita nito. Malayung-malayo sa strict at 
authoritative na personality nito. Ano kaya ang 
nakain ng ginang at bakit nagkaganoon?

“Tungkol po saan ang offer n’yo?” Baka umasa 
na naman siya pagkatapos wala naman siyang 
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mapapala.
“I’ll tell you when you get here. I hope that you’ll 

have time tomorrow because we need you. You can 
come here anytime.”

“Okay. I’ll be there tomorrow.”
“Thank you, Miss Mendez.”

i
Masiglang pagbati at matamis na ngiti ang 

bumungad sa kanya pagpasok ni Chloe sa opisina 
ni Mrs. Hidalgo. Naninibago siya sa kilos nito.

“Good morning, Ma’am!” masiglang bati ni 
Trisha. Kasama niya ang bata dahil nangako siya na 
ngayon ito ibibili ng gamit sa school. Didirecho sila 
sa mall pagkatapos niyang makipag-usap sa ginang.

“Good morning!” ganting bati ng directress.
“Sorry po dahil may kasama akong bata.”
“It’s okay.”
“Mommy, may I sit there?” Itinuro nito ang 

couch malapit sa bintana. “Promise, magbe-behave 
po ako.”

“Yes, baby girl, you can sit there.” Si Mrs. Hidalgo 
ang sumagot.

“Thank you po.”
“You’re welcome.” Binalingan siya ng ginang. 

“I didn’t know that you have a daughter. Anyways, 
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I would like to offer you a job. Actually, I already 
recommended you to my sister-in-law. May tutorial 
business siya, katabi lang ng SMC. Hindi lang 
Filipino students ang tinuturaan nila, pati foreigners 
dahil pati online English tutorial ay pinasok na rin 
ng business nila.”

Hindi niya itinama ang maling akala ni Mrs. 
Hidalgo na anak niya si Trisha. Hinahayaan na lang 
niya ang mga tao na isipin na anak niya ang bata 
dahil napapagod siyang ikuwento ang buhay niya 
sa ibang tao. Alam naman ni Trisha na hindi siya 
ang tunay nitong ina.

“Ilang oras po ako dapat magtrabaho?”
“It’s up to you since it’s a part-time job.”
It sounds good. Mama-manage niya nang 

maayos ang oras niya nang hindi naaapektuhan ang 
kanyang pag-aaral.

“And one more thing, mayroong ino-offer 
na scholarship ang sister-in-law ko and I highly 
recommended you because of your performance as 
a student and you being a dean’s lister.”

“Thank you.” Hindi niya ma-explain kung ano 
ang mararamdaman. Kahapon lang ay puro bad 
news ang natanggap niya pero bumawi naman 
ngayon sa dami ng good news. “Kailan po ako 
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magsisimula? Nag-render pa po kasi ako ng 
resignation sa company na pinapasukan ko.”

“Anytime. I’ll schedule your appointment with 
Clara. Kailan ka ba puwedeng makipag-meet sa 
kanya?”

Totoo ba ang narinig niya? Imbes na siya 
ang mag-adjust dahil siya ang may kailangan, 
kabaliktaran ang nangyayari. Ang weird.

“We can meet today.”
“Alright! I’ll call her para malaman niya na 

ngayon ka pupunta.”
“Ano po’ng requirements sa scholarship?”
“Don’t worry about it. Iyong requirements na 

ipinasa mo sa ’kin for student assistant ang ipinasa 
ko kay Clara.”

“Thank you po.”
“You’re welcome. Kapag may kailangan ka o 

kung may iba ka pang problema, sabihin mo lang 
at baka makatulong ako sa ’yo.”

“Maraming salamat po.” Tinawag niya si Trisha. 
“Let’s go.” Tahimik lang itong nakaupo sa couch at 
nagmamasid sa paligid. “Say goodbye to Ma’am 
Hidalgo.”

Sinunod naman nito ang utos niya bago sila 
lumabas ng opisina ng ginang.
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i
“Mommy, I’m hungry. Matagal pa po ba iyan?” 

Hinimas ni Trisha ang munting tiyan. Halata ngang 
gutom na ito.

“Saglit na lang ’to, baby.” Kasalukuyan silang 
nakapila upang mag-enroll. Nakausap na niya ang 
sister-in-law ni Mrs. Hidalgo at natanggap na siya 
bilang scholar at employee nito. “Konting tiis na 
lang, kakain na tayo.” Hindi sila puwedeng umalis sa 
pila dahil magsisimula ulit sila sa dulo pagbalik nila.

“Mommy, gutom na ako.”
Nagsimula na itong umiyak. Kapag pagkain ang 

pag-uusapan ay talagang iiyakan nito. Samantalang 
kapag laruan ang pinapabili at hindi naibigay ay 
hindi naman ito nagwawala nang ganoon.

“What’s going on here?”
Tumigil siya sa pagpapatahan kay Trisha at 

binalingan ang lalaking nagmamay-ari ng boses. 
Napabuga si Chloe ng hangin nang makita kung 
sino ito. Bakit bigla-bigla na lang itong sumusulpot 
kung nasaan siya?

“’My, let’s eat,” pangungulit ni Trisha. Hindi pa 
rin ito tumatahan.

“Give me your registration form. Ako na ang 
bahalang pumila dito,” presinta ng binata.
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Tinitigan niya ito nang masama. Malinaw ang 
sinabi niya rito na magkunwari itong hindi sila 
magkakilala kung sakaling magkita ulit sila. Mahirap 
bang intindihin iyon?

“Your daughter is hungry. Kalimutan mo muna 
ang napag-usapan natin kahapon.”

Nabasa pala nito kung ano ang iniisip niya. 
Well, may point naman ito. Kailangan niyang 
unahin si Trisha at isantabi muna ang sariling 
nararamdaman. Kung siya ang masusunod, ayaw 
niya itong makasalamuha. Ano ba kasi ang ginagawa 
ng binata sa lugar nila?

“Ngayon lang ’to, Zacharias,” mariing wika niya 
bago inabot dito ang registration form.

A beautiful smile formed on his luscious lips. 
Hindi niya mawari kung ang ngiting iyon ay upang 
asarin siya o akitin.

“Let’s go, Trisha,” aya niya sa pamangkin bago 
pa siya mabaliw sa kaiisip kung bakit ganoon ang 
paraan ng pagngiti ng binata.

Pagkalagay pa lang ng order nila sa mesa ay agad 
nang kumain si Trisha. Gutom na gutom nga ito. 
Sana pala bago siya nag-enroll ay pinakain muna 
niya ang bata.

“P’wedeng maki-share ng table?”
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Bago pa siya makasagot ay umupo na ito sa tapat 
niya. Binalik nito sa kanya ang registration form at 
may remarked na iyong enrolled. Nangunot ang noo 
niya sa pagtataka. Hindi pa nga niya nauubos ang 
pagkain ay tapos na itong i-enroll siya?

“Bakit ang bilis mo?” Hindi napigilang tanong 
niya.

“Because of  connect ions and charm.” 
Nakakalokong ngumiti ito sa kanya sabay kindat.

He had changed a lot. Ang mahiyaing Zacharias 
ay wala na. Napalitan iyon ng confident at charming 
na Zacharias. Noon, nakukubli ang kagwapuhan nito 
sa makapal na eyeglasses at sa suot nitong braces. 
Bukod tanging siya lang ang nakaka-appreciate at 
humahanga rito. Ngayon, ibang usapan na dahil 
kahit sinong babae ay hahangaan ito.

“Nakakatunaw ang paraan ng pagtitig mo.” 
Nakayuko ito habang nagsasalita sa mahinang boses 
na tila nahihiya sa kanya.

Napayuko si Chloe. Nahuli siya ng binata na 
nakatitig dito. Nakakahiya! Naramdaman niya ang 
pag-iinit ng mukha. Ngunit sa kabila ng pagkapahiya 
ay may isang bagay na ginawa ang binata na hindi 
niya inaasahan. Dahilan upang bumilis ang pintig 
ng kanyang puso at bumalik ang mga alaalang pilit 
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niyang ibinaon sa limot.
Naalala niya noon na tuwing silang dalawa lang 

ang magkasama ay hindi siya nagsasawang titigan 
ang mukha nito. At paulit-ulit niyang sinasabi kung 
gaano ito kaguwapo sa kanyang paningin. Dahil likas 
na mahiyain si Zacharias, yuyuko ito at simpleng 
ngingiti gaya ng ginawa nito ngayon.

“K’ain ka, Mommy.”
Bumalik ang diwa niya sa kasalukuyan nang 

magsalita ang pamangkin. Malapit na nitong 
maubos ang pagkain.

“Gusto mong subuan kita? Open your mouth,” 
utos nito.

Trisha was too smart for her age. Hindi niya 
napigilang mapangiti sa sinabi nito. Nakalimutan 
niya tuloy na nasa harapan niya si Zacharias.

“You’re smart and lovely just like your mom.” 
Makikita ang amusement sa mga mata ng binata. 
“What’s your name?”

“I’m Trisha Mendez.” Inilahad nito ang kanang 
kamay na ikinagulat ni Chloe. “What’s your name?” 
ganting tanong nito.

“I’m Zach Villaraza,” nakangiting sagot ng lalaki 
at inabot ang nakalahad na kamay ng bata. “Kaibigan 
ako ng mommy mo.”
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Tinaasan niya ng kilay ang binata subalit hindi 
siya nito pinansin. Wala siyang balak na ipakilala 
ito sa pamangkin at gusto niyang ipagdiinan na 
hindi sila magkaibigan. Kaso kapag ginawa niya 
iyon ay baka magtaka si Trisha dahil tinuruan niya 
itong huwag makipag-usap sa estranghero. Baka 
magtanong ang bata kung bakit niya kinakausap 
ang lalaki.

“Tito Zach,” ulit nito sa sinabi ng binata. “Okay, 
wala pa akong tito, eh.”

Ang daldal talaga ng pamangkin niya. At bago 
pa ito magsalita at magtanong ng kung anu-ano ay 
kinausap niya ito.

“Sino’ng nagturo sa ’yo na makipag-handshake?” 
curious na tanong ni Chloe. Hindi naman kasi niya 
ito tinuruan.

“Ano po ’yon?” inosenteng tanong ng bata.
Sasagutin sana niya ang tanong ng pamangkin 

nang bigla niyang naramdaman ang pagsakop ng 
mainit na palad ng binata sa kanang kamay niya. 
Napakislot si Chloe sa ginawa nito. Naramdaman 
niya ang pagdaloy ng tila kuryente sa katawan niya.

“Ganito ang handshake.” Ipinakita ng binata 
kung paano iyon gawin sa pamamagitan ng mga 
kamay nila. Ngunit hindi iyon nagtagal dahil binawi 
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niya agad ang palad mula rito.
“Ah! Alam ko na. Nakita ko po kanina noong 

may kausap ka.”
Marahil ang tinutukoy nito ay noong magpakilala 

siya sa may-ari ng tutorial business na si Mrs. Clara 
Galvez. Ang bilis namang matuto ng pamangkin 
niya.

“I see. Anyways, are you done eating? Bibili na 
tayo ng gamit mo sa school. Hinihintay na tayo ni 
Dada sa mall.”

“Yes, I’m done.” Tumayo na ito. “’Bye, Tito Zach,” 
paalam nito sa binata. “Tara, Mommy.”

Bago tuluyang umalis ay binalingan niya ang 
binata. “Salamat sa tulong mo,” walang emosyong 
wika niya. “How can I repay you?”

Naningkit ang mata nito, ngunit dagli rin iyong 
naglaho. “I’ll think about it.”
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ana hindi masungit ang magiging professor 
niya sa Inorganic Chemistry. Kapag 
nagkataon na masungit ito, lagot si Chloe 

dahil thirty minutes na siyang late. First day pa 
naman ng pasukan. Nagpahatid pa kasi si Trisha sa 
school. Hindi naman niya matanggihan ang bata 
dahil first day din nito sa school bilang kindergarten.

Sa backdoor siya ng classroom dumaan upang 
hindi siya makakuha ng atensyon. Ngunit bigo 
siya. Hindi nakalagpas sa professor nila ang late 
na pagdating niya. Pahamak kasi ang isa niyang 
classmate. Hindi pa nga siya tuluyang nakakapasok 
sa classroom nang bigla nitong ipagsigawan na late 
siya.

Chapter
Three

S
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Napapikit ang dalaga. Lagot na siya! Bumilang 
siya hanggang tatlo bago idinilat ang mga mata. 
Laking gulat ni Chloe nang pagmulat ay tumambad 
ang mukha ng pinakaguwapong professor sa balat 
ng lupa. Hindi niya alam kung imagination niya 
lang iyon, dahil lately ay hindi ito nawawaglit sa 
kanyang isipan.

“You’re late,” seryosong anito. “Let me see your 
registration form.”

Inabot ni Chloe sa lalaki ang form. Binasa 
nito kunwari ang pangalan niya saka ibinalik ang 
form. Humanap naman siya ng bakanteng upuan 
sa bandang likuran dahil himalang okupado ang 
lahat ng upuan sa harapan. Lalaki tuloy ang lahat 
ng kanyang katabi.

“I don’t tolerate students who come late in my 
class. Fifteen minutes lang puwedeng ma-late ang 
estudyante. Siguro naman aware kayo sa rules and 
regulations ng school, di ba?”

“Yes, Sir!” sabay-sabay na sagot ng mga kaklase 
niyang babae. Ang iba, nagpapa-cute pa.

“Tss! Ang yabang! Hindi naman niya kailangang 
sabihin ’yon dahil alam na natin. Paano kung may 
emergency na nangyari, wala bang konsiderasyon?” 
reklamo ng katabi niyang si Ricky. Naging classmate 
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niya ito last semester kaya magkakilala na sila.
“Hayaan mo na,” sagot niya.
“Tuwang-tuwa lahat ng babae sa kanya. Hindi 

naman kagwapuhan, lamang lang siya ng isang 
paligo sa ’kin,” sabi naman ng isa pa niyang katabi.

Hindi niya napigilang mapabuga ng hangin. 
Gusto niyang bumunghalit ng tawa ngunit pinigilan 
ni Chloe ang sarili. Kahit kasi sampung beses itong 
maligo sa isang araw ay hindi nito mahihigitan o 
kahit mapantayan man lang ang kaguwapuhan ni 
Zacharias.

“Miss Mendez, ano’ng topic n’yo diyan? Baka 
puwede n’yo naman kaming isali sa usapan,” 
sarkastikong tawag ng professor.

“Wala po kaming pinag-uusapan, Mr. Villaraza.”
Nainis sa kanya ang mga classmate niyang babae. 

May narinig pa siyang nag-comment na papansin 
siya. Ito na yata ang pinakapangit na first day niya 
sa school.

“How did you know him?” maarteng tanong 
ni Amanda. “Hindi pa naman nagpapakilala si Sir.”

Napatingin siya sa professor. Mataman lang 
itong nakatitig sa kanya. Naghihintay ito kung ano 
ang isasagot niya sa tanong ng kaklase. Malay ba 
niyang hindi pa nito sinasabi ang pangalan? Isa pa, 
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ano ang problema ni Amanda kung kilala man niya 
ang teacher nila? 

“Narinig kong tinawag siya ni Ma’am Hidalgo 
na Mr. Villaraza,” sagot niya sa kaklase. Mukhang 
hindi ito satisfied sa sagot niya. “Nasagot ko ba ang 
tanong mo o may follow-up question ka pa?”

Inirapan siya ng babae ngunit hindi na ulit 
nagsalita. Bumalik ang tingin niya kay Zach. Nahuli 
niya itong palihim na ngumiti subalit tinitigan niya 
ito nang masama. Hindi niya alam kung para saan 
ang ngiting iyon.

“Miss Mendez, please tell us something unique 
or special about yourself before I introduce myself. 
Ikaw na lang ang hindi ko kilala sa buong klase dahil 
late kang dumating.”

Napilitan siyang tumayo. Kailangan ba talaga 
nitong ipagdiinan na late siya? At bakit kasi 
kailangan pa niyang gawin iyon? Gusto niyang 
isumpa kung sinuman ang nagpauso niyon.

“I’m Chloe Mendez. I’m taken but unmarried.” 
Wala naman talaga siyang asawa, pero taken dahil 
matagal nang may nagmamay-ari ng kanyang puso. 
“My life was dull and empty until Trisha came into 
my life.” Panandalian siyang tumigil sa pagsasalita. 

Halata ang pagkagulat sa mukha ng mga 
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kaklase niya. Narinig niyang may nagtanong kung 
totoong may anak na siya. Hindi naman kasi siya 
nagkukuwento tungkol sa personal life niya. Wala 
siyang ka-close dahil transferee siya, at noong 
nakaraang semester lang siya pumasok sa SMC. 

“I guess that’s all I can say. Wala namang espesyal 
sa pagkatao ko.” Pagkatapos niyang magsalita ay 
umupo na siya.

Mataman siyang tinitigan ng propesor. Tila 
may nais itong itanong sa kanya pero hindi nito 
maisatinig.

“Sir, ikaw naman po ang magpakilala.” Request 
ng mga kababaihan kaya nabaling ang atensyon 
nito sa klase.

“Sir, gusto naming malaman ang personal 
background mo.”

“I’m Zach Villaraza. I took up Bachelor of 
Science in Biology at Princeton University in New 
Jersey and graduated cum laude.” 

Masigabong palakpakan ang natamo nito mula 
sa mga estudyante. Hindi siya nakiisa sa ginawa ng 
mga kaklase pero siya na siguro ang pinaka-proud 
sa naging achievement nito. Malayo na ang narating 
ng dating nobyo, samantalang siya ay wala pang 
napapagtagumpayan. Gayunpaman, hindi siya 
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nakaramdam ng inggit dito. Masaya siya para sa 
binata.

Pangarap niyang maging doktor kaya kumuha 
rin siya ng BS Biology. Sa kasamaang-palad, 
maraming hindi inaasahang pangyayari na dumating 
sa kanyang buhay kaya nagpasya siyang huwag nang 
ituloy ang pangarap. Nagdesisyon siya na mag-shift 
sa BS in Secondary Education major in Biological 
Science dahil hindi magastos at may connection din 
naman iyon sa kurso una niyang kinuha.

“Noong umuwi ako sa Pilipinas, bigla kong 
naisip na kumuha ng eighteen units of professional 
education courses dahil gusto kong magturo. I 
took the eighteen units and passed the Licensure 
Examination for Teachers last May. And this coming 
August, I will take my master’s degree at University 
of the Philippines.”

Ibig sabihin, mahigit isang taon na pala itong 
nakabalik sa Pilipinas. Bakit kaya hindi ito nagtuloy 
sa pagiging doktor?

“Sir, di po ba pre-med course ang BS Biology, 
bakit hindi ka po nagdoktor?” tanong ng isang 
estudyante.

Ang tanong na naglalaro sa isip ni Chloe ay 
masasagot na kung magsasabi ito ng totoo.
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“Dahil may isang taong nagpamukha sa ’kin 
na mahina ako at walang kuwenta.” Rumehistro 
ang lungkot sa mga mata ng lalaki na napalitan ng 
galit. Ngunit dagli rin iyong naglaho at napalitan ng 
blangkong ekspresyon ang nasa mukha nito.

“Believe me or not, noon hindi ko kayang 
magsalita sa harap ng maraming tao. Palpak ako 
palagi tuwing nagre-report o nagre-recite, kasi 
mahina ako pagdating sa communication skills. 
Nauutal ako palagi. Kaya bumabawi na lang ako 
tuwing may written activity or exam. Isang araw, 
hindi ko ine-expect na ikakahiya ako ng taong 
tanging pinagkakatiwalaan ko. Akala ko, iba siya sa 
lahat, pero ganoon din pala ang tingin niya sa ’kin.

“Ipinangako ko na kapag nagkita kami ulit, hindi 
na niya masasabi ang mga sinabi niya noon. Gusto 
kong malaman niya na ang kahinaan ko noon ay 
magiging lakas ko ngayon.”

Napalunok si Chloe. Nanikip ang dibdib niya 
at waring tinutusok ng libu-libong karayom ang 
kanyang puso dahil sa mga sinabi ng binata. God 
knows she didn’t want to hurt him. She only wanted 
the best for him.

Marami siyang narinig na hindi magagandang 
komento tungkol sa taong tinutukoy ng professor 
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nila. She wanted to defend herself and tell the 
truth. Pero bakit niya gagawin iyon? Wala namang 
nakakaalam kung sino ang tinutukoy ng binata 
maliban sa kanya. Gusto niyang depensahan ang 
sarili kahit kay Zach na lang, subalit hindi niya iyon 
maaaring gawin.

“Okay ka lang ba?” nag-aalalang tanong ni Ricky. 
“Namumutla ka.”

“I’m not feeling well. Pupunta lang ako sa 
restroom,” pagsisinungaling ni Chloe.

Mabilis siyang tumayo bitbit ang bag. Narinig 
niyang may tumawag sa kanyang pangalan, ngunit 
hindi na niya inalam kung sino iyon. Kapag tumagal 
pa siya sa classroom ay baka hindi niya mapigilang 
umiyak.

i
Ilang minuto na ang lumipas, nakatambay pa 

rin si Chloe sa botanical garden. Tuluyan na siyang 
nag-cutting class. Wala na siyang ganang bumalik sa 
klase ni Zach. Titingnan niya mamaya sa registrar’s 
office kung may ibang nagtuturo ng subject na iyon 
dahil balak niyang magpalipat ng klase. Ayaw niyang 
maging professor ang binata.

Naka-leave daw ang isang science professor 
dahil nanganak ito at ang iba naman ay nag-retire na 
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kaya kulang sila ng professors. Pero sa dinami-rami 
naman, bakit ang ex-boyfriend niya pa? Puwede 
namang iba na lang. Grabe talagang magbiro ang 
tadhana at napapansin niyang paborito siya nitong 
biruin.

Napakislot si Chloe nang biglang nag-ring ang 
kanyang cellphone. Hindi naka-register sa phone 
niya ang numero ng tumawag kaya hindi niya iyon 
sinagot. Subalit makulit ang caller at paulit-ulit 
siyang tinatawagan kaya napilitan siyang sagutin 
ang tawag nito.

“Hello?”
“Where are you?”
Bakit alam nito ang cellphone number niya?
“Where are you?” ulit ng binata sa tanong at tila 

nauubusan na ito ng pasensya sa kanya.
“Sorry, pero hindi kita kilala. Paki-double check 

ng number bago ka tumawag. Nakakaistorbo ka.” 
Puputulin na dapat niya ang tawag kaso bigla itong 
nagsalita.

“Chloe, don’t pretend that you don’t know me,” 
mariing sabi ng binata. “Hindi mo agad sinagot ang 
tawag ko. Bakit bigla-bigla ka na lang umalis at hindi 
na bumalik?”

Ikaw ang umalis, Zach. Bumalik ka nga pero 
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hindi na kita kayang abutin. Kung sabagay kasalanan 
ko naman, sinaktan kita kaya wala akong karapatan 
para sumama ang loob. Mas mabuting dumistansya 
na lang ako sa ’yo para wala na ulit masaktan.

“Hindi mo na dapat ako tinawagan. Bigyan mo 
na lang ako ng memo or disciplinary action dahil 
nag-walk out ako sa klase mo. Pero hindi ako magso-
sorry sa ginawa ko,” matapang niyang sabi.

“Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako 
tumawag.”

“Sir, kung p’wede sana, ihiwalay natin ang 
personal issue sa pagitan nating dalawa. Hilingin 
ko man na magpanggap ka na hindi ako kilala 
ay hindi maaari dahil professor kita. Pero may 
ipapakiusap ako sa ’yo; ituring mo na lang akong 
estudyante at kalimutan mo nang naging bahagi 
ako ng nakaraan mo. Hindi ko hinihiling na huwag 
mo akong kamuhian pero sana burahin mo na ako 
sa alaala mo. Please,” pakiusap ng dalaga pero hindi 
niya narinig na sumagot ang binata kaya ini-off niya 
ang cellphone. 

Ayaw na niyang guluhin ang buhay nito. Hindi 
niya alam kung ano ng motibo ng binata sa paglapit 
sa kanya, ngunit may isang bagay na natitiyak niya: 
may masasaktan ulit sa kanila kung muli silang 
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mapapalapit sa isa’t isa.

i
He couldn’t understand why she’s doing this to 

him. Nararamdaman niyang ipinagtatabuyan siya 
ng dalaga gaya ng ginawa nito noon. Ano ba ang 
nagawa niya rito? Siya ang sinaktan nito pero bakit 
nahihimigan niya ang sakit sa boses ni Chloe?

Napukaw muli ang kanyang curiosity. Matagal 
na niyang itinatanong sa sarili kung bakit siya 
sinaktan ng dalaga. Totoong masama ang loob niya 
at nagalit siya rito ngunit kailanman ay hindi niya 
ito kinamuhian. Hindi niya rin alam kung bakit. 
Marahil naniniwala siya na hindi iyon kayang gawin 
ng dalaga sa kanya.


