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“Sige na, Belle, pumayag ka na please?”

Napakagat-labi si Isobelle nang marinig ang 
pakiusap na iyon ng kaibigan niyang si Valerie 
Monteverde sa kabilang linya. 

Hindi niya alam kung paano tatanggihan ang 
imbitasyon nito. Birthday ni Valerie at isa siya sa mga 
piling panauhin ng babae. 

Sa halip na magdaos ng malaking celebration ay 
mas ginusto nito na mag-dinner na lang kasama ang 
mga close friends nito sa isang class na restaurant 
ngayong gabi.

“I really would like to come, Val, kaya lang 
marami akong paperworks na inuwi at kailangan 
kong tapusin lahat ’yon,” pagdadahilan niya. 

“But it’s only Friday. You have the whole weekend 
to do that.”

“Pero…”

“Come on, Belle, it’s my birthday. Please don’t 
turn me down. Isa pa, kapag hindi ka pumunta, 
mawawalan ng kapareha ang isang kaibigan ni 
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Xandro,” tukoy nito sa kasintahan. “Minsan lang 
ako humingi ng pabor sa ’yo, ’wag mo naman akong 
tanggihan…”

Agad na na-guilty si Isobelle. Kung tutuusin ay 
hindi matatawag na paghingi ng pabor ang pag-
iimbita nito sa kanya. Kadalasan, siya ang humihingi 
ng pabor dito. At kailanman, hindi siya tinanggihan 
nito. Malaking utang-na-loob din niya kay Valerie 
ang pagkaka-hire niya bilang personnel staff sa 
engineering firm na pag-aari ng pamilya nito.

Kung minsan ay nagtataka siya kung bakit 
kinakaibigan siya ni Valerie, gayung malayo ang 
agwat ng estado nila sa buhay. Anak-mayaman ito 
samantalang siya ay galing lamang sa mahirap na 
pamilya. Nagkakilala sila ni Valerie dahil naging 
magkaklase sila sa ilang subjects noong college. 
Noong una ay hindi siya pinapansin nito ngunit nang 
minsang magkatabi sila sa upuan ay aksidenteng 
nalaman nito na inaanak siya sa binyag ni Mrs. 
Corazon Hidalgo.

Ang Ninang Cora niya ay nakababatang kapatid 
ni Mrs. Miranda Aragon na siyang best friend naman 
ng mommy ni Valerie. Nang malaman ni Valerie na 
kakilala siya ng pamilya Aragon ay naging malapit 
na ito sa kanya. Noon pa man ay malaki na ang gusto 
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ng dalaga sa pamangkin ng kanyang Ninang Cora—si 
Xandro Aragon. Na ngayon nga ay boyfriend na nito.

Pagkaalala sa lalaking nobyo ng kaibigan ay lalo 
siyang nagdalawang-isip na tanggapin ang imbitasyon 
ng babae. Lately kasi ay palaging sumasagi sa isip niya 
ang binata. 

“Isobelle? Are you still there?”

Napabuntong-hininga siya nang muling marinig 
ang tinig ni Valerie sa kabilang linya. Mukhang hindi 
na siya makakatanggi pa sa imbitasyon nito.

“Yeah, I’m still here. Okay, sige na, sasama na ko 
mamaya. Thanks for inviting me.”

“Thank you rin sa pagpapaunlak mo. You’re 
one of my closest friends, kaya gusto ko talagang 
makasama ka sa dinner mamaya. And you need not 
to worry na baka ma-out of place ka, because you 
knew most of the people who’ll be there. Aside from 
Xandro, nandoon din sina Chloe at Kevin.”

Napa i smid  s i  I sobe l l e  nang  mar in ig 
ang pangalan ng best friend ni Valerie na si 
Chloe Robles. Hindi niya gusto ang ugali ng  
babae. Kung gaano ka-humble si Valerie ay sobra 
naman ang pagka-snob ni Chloe. Lalo na sa tulad 
niyang hindi nabibilang sa mayamang pamilya. Isa rin 
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ito sa mga dahilan kung bakit atubili siyang pumayag 
sa imbitasyon ni Valerie.

Idagdag pa si Kevin Aragon, ang pinsang-buo 
ni Xandro. Long-time crush niya ito. Teenager pa 
lang siya noon ay umasa na siyang liligawan ng 
binata. Pero hindi na nangyari iyon. Sa halip, naging 
girlfriend pa nito ang least favorite niyang tao—si 
Chloe.

Ngunit ang pinakaprimerong dahilan kung 
bakit ayaw niyang pumunta ay ang nobyo mismo ni 
Valerie—si Xandro. Napabuntong-hininga si Isobelle. 
Naka-oo na siya sa kaibigan at nakakahiya naman 
kung babawiin niya iyon.

“Susunduin ka namin ni Xandro mamayang alas 
ocho,” patuloy ni Valerie sa kabilang linya. “So, get 
ready before that time. Alam mo naman ang boyfriend 
ko pagdating sa punctuality. O, pa’no, see you later.”

“Okay, bye.” Nanlulumong ini-off niya ang 
cellphone.

—————

“Hindi ko alam na kasama ka pala sa dinner 
mamaya. Ako ang nautusan ni Xandro na mag-book 
ng table sa Hotel Nikko,” ani Mara. Sanay na itong 
tawagin ang boss sa first name ng lalaki.
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Mula kinauupuan ni Isobelle sa harap ng tokador 

ay nakikita niya hindi lang ang sariling reflection sa 
salamin kundi pati na rin ang sa best friend niyang 
si Mara.

Nakapangalumbaba ito habang nakadapa sa 
kama niya. Kadarating lang nito galing opisina at 
balak sanang makipagkuwentuhan sa kanya. Hindi 
maitago ang pagkadismaya sa mukha nito nang 
sabihin niya na inimbitahan siya ni Valerie sa dinner 
party nito.

Personal secretary ni Xandro Aragon si Mara 
sa kompanyang pag-aari ng binata—ang Aragon 
Technology, Incorporated, isang software provider. 
Doon na nagtrabaho ang dalaga mula nang magtapos 
ito sa kolehiyo.

Kung si Chloe na best friend ni Valerie ay hindi 
niya gusto, mabigat naman ang loob ni Valerie sa best 
friend niyang si Mara. Hindi man iyon ipinakikita 
nang harap-harapan, nahahalata pa rin niya na lihim 
na nagkakainisan ang dalawa kapag nasa iisang lugar. 

Para kay Mara, the feeling was mutual. Hindi rin 
nito gusto si Valerie. At alam na alam ni Isobelle ang 
dahilan—si Xandro.

Sixteen years old sila at nasa huling taon sa high 



Itanggi Man Ng Puso - Ellana Loristo
school nang magsimula ang friendship nila ni Mara. 
Mula sa Talisay, Batangas ay kinuha siya ng kanyang 
Ninang Cora upang pag-aralin sa Maynila kapalit ng 
pagtulung-tulong niya sa restaurant na pag-aari nito. 
Noon ay kamamatay lamang ng kanyang Ninong 
Dencio na bagaman nag-iwan ng kaunting kabuhayan 
ay wala namang iniwan ni isang anak sa kanyang 
ninang.

Tuwing weekend noon ay isinasama siya ng 
kanyang Ninang Cora sa bahay ng kapatid nito na si 
Mrs. Miranda Aragon. Mayordoma naman doon ang 
nanay ni Mara na si Aling Mercedes.

Magka-vibes agad sila ni Mara sa una pa lang 
nilang pagkikita. Lalo lamang na-develop ang 
pagkakaibigang iyon nang minsang mahuli niya 
itong nag-iisa sa sulok ng malaking hardin sa bahay 
ng mga Aragon.

Napangiti siya nang maalala ang araw na 
nagkasabihan sila ng kanilang mga sekreto.

“Huli ka!” panggugulat niya mula sa likuran nito 
na muntik nang ikasigaw ni Mara.

Sapo ang dibdib na humarap ito sa kanya. 
“Ginulat mo naman ako. Akala ko kung sino na.”

“Sino ba kasi ’yang sinisilip mo d’yan, ha?”  
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Nangingiting nakisilip din siya sa siwang ng 
malalagong halaman. 

“’Wag kang maingay, baka mapatingin siya rito,” 
saway nito.

Lalong lumuwang ang pagkakangiti niya nang 
makita ang taong naglulunoy sa swimming pool. 

“Hmm… bistado na kita ngayon,” nanunuksong 
sabi niya nang muling ibaling ang tingin kay Mara. 
“May crush ka pala sa pamangkin ni Ninang Cora, 
ha!”

Ang alam niya ay kadarating lamang ni Xandro 
noon mula sa Amerika kung saan ito nagtapos ng 
kolehiyo.

Nangingiming ngumiti si Mara. Unang kita 
pa lamang dito ni Isobelle ay hanga na siya sa 
kagandahang taglay nito. Masasabing gandang 
Pilipina ang beauty nito—morena at makinis.

“Ang guwapo niya, di ba?” kinikilig na bulong 
nito.

Nagkibit-balikat siya. “Oo. Kaya lang, guwapo in 
a way na hindi ko type.” Dahil ang pinsan niyang si 
Kevin ang crush ko, aniya sa isip.

Noong panahong iyon ay madalas din niyang 
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makita si Kevin dahil sa bahay ng mga Aragon din ito 
nakatira. Mula nang maulila ito ay kinupkop na ito 
ng mga magulang ni Xandro. Dating congressman sa 
isang distrito sa Metro Manila ang daddy ni Kevin at 
isang ambush habang nangangampanya ang naging 
dahilan nang sabay na pagkamatay nito at ng ina ni 
Kevin. Kapatid ng daddy ni Xandro ang yumaong 
ama ni Kevin.

“Hindi mo type si Xandro?” di-makapaniwalang 
tanong ni Mara.

Umiling siya. “No. Kaya solong-solo mo siya.”

Lumabi ito. “Ni hindi nga niya ako pinapansin.”

“Bakit nagpapansin ka ba?” Nagtaas siya ng kilay.

“Hindi yata!” maagap na tanggi ni Mara.

“Dapat lang. Hindi ko rin yatang magagawang 
magpapansin kay Kevin kahit gustung-gusto ko siya.” 
Hindi niya napansin na naipagkanulo na pala niya 
ang sarili.

“Aha!” malakas na bulalas ni Mara. “Kevin pala, 
ha! Kaya pala may pa-effect ka pa d’yan na hindi mo 
type si Xandro. Pinsan niya pala ang gusto mo.”

“Hinaan mo nga ’yang boses mo!” Nag-iinit ang 
pisnging inilibot niya ang tingin sa paligid. Nakahinga 
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siya nang maluwag nang makitang dadalawa lamang 
silang naroon.

“Hindi ko rin yata type ang playboy na katulad 
ni Kevin.” nakairap na komento ni Mara.

“Hindi naman playboy si Kevin. Lapitin lang 
talaga siya ng mga babae,” pagtatanggol ni Isobelle.

Hindi lang iyon dahil guwapo at may-kaya ang 
pamilya nito kundi dahil maituturing na rin itong 
celebrity. Isa si Kevin sa mga napipisil ng Philippine 
Basketball League para pumasok sa PBA.

“Okay, let’s make a deal,” suhestyon ni Mara.

“Deal?”

“Walang makakaalam ng sekreto mo kundi ako. 
Basta wala ring dapat makaalam ng sekreto ko kundi 
ikaw.”

“Okay, deal,” pagsang-ayon niya.

Ang araw na iyon ang naging simula ng pagiging 
matalik nilang magkaibigan. Nagkalayo lamang sila 
nang magpasiya siyang bumalik sa Batangas pagka-
graduate ng college. Mas ginusto niyang makapiling 
muli ang mga magulang at nag-iisang kapatid na 
si Joey, kaysa magtrabaho sa Maynila at muling 
malayo sa mga ito. Doon siya namasukan sa kanilang 
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munisipyo bilang clerk.

Ngunit nang mamatay ang kanyang ama ay 
nagpasiya si Isobelle na lumuwas ng Maynila upang 
kumita ng mas malaki. Hindi na sapat ang suweldo 
niya dahil siya na rin ang nagpapaaral sa bunsong 
kapatid. Muli, sa bahay ng kanyang Ninang Cora siya 
pumisan.

Para namang pinagtiyap ng pagkakataon, nagkita 
sila ng dati niyang classmate sa college na si Valerie. 
Nang malaman nitong naghahanap siya ng trabaho 
ay kaagad na nag-alok ito ng tulong.

Inirekomenda siya nito sa kompanya ng pamilya 
nito, ang Monteverde Engineering.

Ang higit na natuwa sa pagbabalik niya ay si 
Mara. Madalas na itong magbabad sa bahay ng 
kanyang Ninang Cora sa mga araw na wala itong 
pasok. Lagi silang magkasama sa mga lakaran.
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Nagtigil ang pagmumuni-muni ni Isobelle tungkol sa 
nakaraan nang muling magsalita si Mara.

“Bakit mukhang hindi ka yata excited sa dinner 
mamaya? Hindi ka ba looking forward na makita si 
Kevin? Siguradong nandoon siya.” Naglalaro sa sulok 
ng labi nito ang nanunuksong ngiti.

Napairap si Isobelle. “Hindi, dahil naroon ang 
bruhang si Chloe. Kung hindi lang ako nahihiya kay 
Valerie, ayoko talagang pumunta doon.”

Natatawang bumangon si Mara at lumapit sa 
kanya. Kinuha nito ang ginagamit niyang suklay at 
ito ang nagtuloy sa ginagawa niyang pagpupusod ng 
buhok. Ang totoo ay nakagayak na siya at hinihintay 
na lamang ang pagdating nina Valerie at Xandro. 

“How I wish na makita ko ang tagpong mangyayari 
mamaya. Isobelle Aguirre versus Chloe Robles, 
fighting for Mr. Prince Charming.” Iminuwestra 
pa nito sa hangin ang dalawang kamay na parang 
headline sa diyaryo ang sinabi nito.

“Heh! ’Wag ka ngang mang-asar d’yan,” singhal 
niya. 
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Kapwa sila napalingon nang biglang pumasok sa 

loob ng silid niya ang katulong ng kanyang Ninang 
Cora na si Sonia. Bitbit nito ang isang pearl necklace.

“Isuot mo raw ang kuwintas na ’to, sabi ng Ate 
Cora. Bagay na bagay ito d’yan sa damit mo.” Lumapit 
ito ikinabit sa leeg niya ang kuwintas. “O, anong 
masasabi mo, Mara? Hindi ba tama ako?”

“Perfect!” napapalatak na sambit ni Mara. “Hanga 
na talaga ako sa best friend ko. Ano’ng panama sa ’yo 
ngayon ni Chloe? I’m sure na ma-i-in-love si Kevin sa 
’yo kapag nakita ka niya.”

Galit na pinandilatan ni Isobelle sa salamin ang 
kaibigan. Ininguso niya ang nakayukong si Sonia.

“Hmm… Kevin pala, ha!” Nakataas ang isang 
kilay na pinaglipat-lipat nito ang tingin sa dalawang 
dalaga. “Mukhang may inililihim yata sa akin ang 
roommate ko,” nakangiting sabi nito, nanunukso ang 
tingin kay Isobelle.

Dinaan na lang niya sa tipid na pagngiti ang 
pagkapahiyang naramdaman. Sa matagal na 
panahong pinagsamahan nila ng may-edad na 
babae ay sanay na siya sa pagiging usisera nito. Pero 
mabait naman ito kaya talagang nagkakasundo sila. 
Tumandang dalaga na ito sa paninilbihan sa Ninang 
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Cora niya. Sa isang silid lang sila natutulog simula 
pa noong una siyang tumira sa bahay ng kanyang 
ninang kaya naging close sila.

“Hindi ba’t may girlfriend na si Kevin?” patuloy 
na usisa ni Sonia. “At balita ko’y palikero daw ang 
basketbolistang ’yon. Kung ako sa ’yo, si Xandro na 
lang ang gugustuhin ko. Aba’y botong-boto ako sa 
pamangking ’yon ni Ate Cora. Mabait na, guwapo pa.”

“No way!” Napalakas ang boses ni Isobelle. “May 
girlfriend na rin ang isang iyon. At mayroon yata 
akong kilalang babae na patay na patay sa lalaking 
’yon.” Sinulyapan niya nang makahulugan si Mara. 
Tila bigla naman itong natigilan.

“A-anong oras na ba? Tayo na sa sala at baka 
biglang dumating ang mga susundo sa ’yo, Belle,” 
anang kanyang kaibigan na nagpatiuna nang lumabas 
ng kuwartong iyon.

Nangingiting sinundan ito ng tingin ni Isobelle. 
Matapos siyang magpasalamat kay Sonia sa 
pagpapahiram nito ng kuwintas sa kanya ay lumabas 
na rin siya sa silid.

Naabutan niya sa sala ang kanyang Ninang Cora.

“Aba’y ginulat ako ng inaanak ko, ah! Napakaganda 
mo ngayon.” Nakangiti ito at halata ang pride para 
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sa kanya.

“Ang Ninang naman…” Bahagya siyang 
sumimangot. “Bakit, ngayon lang ho ba ako gumanda 
sa paningin n’yo?” kunwa’y nagtatampong sabi niya.

“Hindi naman, Hija. Talagang bagay na bagay 
sa ’yo ang damit na ’yan. Bumagay rin sa ’yo ang 
kuwintas ko. Hay, kamukhang-kamukha mo ang 
nanay mo noong dalaga pa siya.”

“Thank you po,” namumula ang pisnging sabi 
niya.

Simple lamang ang ganda ni Isobelle. Ang 
pinakamagandang asset niya, ayon sa marami niyang 
kakilala ay ang mahubog niyang katawan. Suot 
niya ngayon ay ang isang kulay-peach na bestida 
na ang style ay humahakab sa bandang baywang at 
balakang. Yari sa silk ang tela niyon na halos hindi 
umabot sa kanyang tuhod. Nakalantad tuloy ang 
makikinis niyang binti. Tinernuhan niya iyon ng 
high-heeled shoes.

Kauupo pa lamang niya sa tabi ni Mara nang 
tumunog ang doorbell. Si Sonia na ang nagbukas 
ng pinto.

“Ninenerbyos ako,” bulong niya kay Mara.
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“Nanlalamig nga ang mga kamay mo,” anito 

nang gagapin ang mga palad niya.

“Isobelle, narito na ang mga sundo mo,” anunsyo 
ni Sonia nang muli itong pumasok sa loob ng bahay. 
Kasunod nito sina Valerie at Xandro. Kasama ng mga 
ito ang isang lalaking hindi niya kilala.

“Hi, Belle! Good evening, Tita Cora,” masayang 
bati ni Valerie nang lumapit sa kanila. Tinanguan 
lang nito si Mara.

“Happy Birthday,” bati niya, sabay abot ng regalo 
kay Valerie.

Naglapitan naman ang dalawang lalaking kasama 
nito sa kanyang ninang para humalik sa pisngi nito.

“Belle, I want you to meet Kyle Ledesma, kaibigan 
siya ni Xandro. Siya ang sinasabi ko na magiging 
partner mo ngayong gabi. Kyle, siya si Isobelle, one 
of my closest friends.” 

Nakangiting iniabot ni Isobelle ang kamay sa 
nakalahad na palad ni Kyle. Matangkad ito, maputi 
at may boyishly handsome face.

“Nice to meet you,” halos sabay na sabi nila sa 
isa’t isa.

Saglit lamang siya nitong tinitigan. Mas matagal 
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ang tinging ipinukol nito sa tahimik pa ring si Mara. 
Ipinakilala niya rito ang kaibigan.

Nakita niyang agad na binawi ni Mara ang kamay 
sa lalaki. Binati nito ang boss na si Xandro. Bumati 
rin ang lalaki at inalok ang kaibigan niya na sumama, 
pero magalang na tumanggi si Mara.

“Bakit hindi muna kayo maupo?” anyaya ng 
kanyang Ninang Cora sa mga panauhin.

“Hindi na, Tita,” magalang na tanggi ni Xandro. 
“Nagpa-reserve ako ng table for eight thirty. I think 
kailangan na naming umalis.” Tinapunan nito ng 
sulyap si Isobelle.

Inabala naman ng dalaga ang sarili sa pagkuha 
ng handbag niya. Hindi niya alam kung bakit may 
idinulot na kaba ang tingin ni Xandro sa kanya. 

Magkahawak-kamay na nagpatiuna nang 
lumabas ng bahay sina Xandro at Valerie. Hinintay 
naman ni Kyle si Isobelle habang nagpapaalam siya 
sa mga kasambahay.

“Have a great time,” ani Mara na pinisil pa ang 
palad niya.

Huling-huli niya ang espesyal na tingin na 
ipinukol dito ni Kyle bago sila lumabas ng bahay. 
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Nakita niyang isang kotse lamang ang nakahimpil sa 
labas—ang kulay-abuhing Jaguar ni Xandro.

“Sorry, we have to ride with them,” tila nahihiyang 
sabi ni Kyle. “Sabi kasi ni Xandro, ’wag ko na raw 
gamitin ang kotse ko dahil susunduin niya na lang 
tayo,” paliwanag pa nito.

“It’s okay.” She smiled to reassure him.

Tamang-tamang paglapit nila sa sasakyan 
ni Xandro ay kasasara lamang nito ng pinto ng 
passenger seat. Inalalayan nito ang nobyang si 
Valerie sa pagsakay roon. Nang hawakan ni Isobelle 
ang pinto ang backseat ay kasabay na hinawakan 
din iyon ni Xandro upang sana ay pagbuksan din 
siya. Nahawakan nito ang kamay niya at parang 
napasong kaagad na binawi ng dalaga ang kamay. 
Ilang sandaling nagkasalubong ang mga mata nila. 
Agad siyang nagbawi ng tingin at walang-imik na 
sumakay ng kotse.

Ilang minuto pa, tumatakbo na ang kanilang 
sasakyan.

Tanging si Isobelle lamang ang tahimik. Nang 
di-sinasadyang mapatingin siya sa rearview mirror 
ay natagpuan niyang sa kanya nakatutok ang mga 
mata ni Xandro.
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Nahugot niya ang paghinga at lalong naging 

mabilis ang pintig ng puso niya. Pilit niyang 
ipinagwalang-bahala ang mga titig ng binata. 
Tumanaw siya sa labas ng bintana at nakinig sa 
patuloy ng kuwentuhan ng mga kasama. Naririnig 
niyang nakikihalo si Xandro sa usapan ngunit 
nagtataka siya na sa tuwing mapapatingin siya sa 
salamin sa harapan ay nahuhuli niyang nakatingin 
pa rin ito sa kanya.

Isang tagpo mag-iisang linggo na ngayon ang 
nakakaraan ang gusto sana niyang kalimutan, ngunit 
pilit iyong bumabalik sa kanyang alaala. At hindi 
nakakatulong ang atensyong ibinibigay ni Xandro 
ngayon upang ganap niyang maisantabi iyon. Ang 
pangyayaring iyon ang pinakamabigat na dahilan 
kung bakit ayaw niya sanang sumama ngayon sa 
dinner party ni Valerie.
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Sabado noon. Nag-iisa lang sa bahay si Isobelle dahil 
umalis ang kanyang Ninang Cora at isinama nito ang 
kasambahay na si Sonia.

Nasa loob siya ng banyo at katatapos lang maligo 
nang marinig ang sunud-sunod na pagtunog ng 
doorbell. Naisip niyang ang kaibigang si Mara ang 
dumating. Marahil ay kanina pa ito nagdo-doorbell, 
hindi lamang niya naririnig dahil nasa ilalim siya ng 
shower. Nagmamadaling ibinalot niya ng tuwalya 
ang katawan at lumabas ng banyo.

“Sandali, nandiyan na!” sigaw niya habang 
tumatawid sa sala. “Masyado ka namang apura—” 

Hindi niya naituloy ang dapat sana ay sasabihin. 
Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang taong 
napagbuksan ng pinto.

Awtomatikong niliitan niya ang pagkakaawang 
niyon. Pilit niyang itinago ang katawan sa likod ng 
pinto. Hindi niya malaman kung tatakbo pabalik ng 
banyo o pagsasarhan na lang ang lalaking ngayon ay 
parang namamalikmatang nakatitig sa kanya.

“Hi.” Seryoso ang mga mata ni Xandro ngunit 
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nasa sulok ng labi nito ang sinusupil ng ngiti.

Nakaramdam si Isobelle ng pagkapahiya. Alam 
niyang pinagtatawanan siya nito. Tuloy ay gusto 
niyang ibalibag pasara ang pinto sa mukha nito.

“May I come in?” nakakaloko ang ngiting tanong 
nito. Nakatingin ito hindi sa namumulang mukha 
niya kundi sa katawan niyang natatakpan lang ng 
manipis na tuwalya, partikular sa punong-dibdib niya 
na bahagyang nakalitaw.

No! Hindi ka puwedeng tumuloy dahil hindi 
ako bihis! gusto niyang isigaw rito. Pero hindi niya 
magagawang isatinig ang mga katagang iyon. Bukod 
sa magmumukha siyang bastos kapag ginawa niya 
iyon, nakakahiya rin na hindi papasukin sa loob 
ng bahay ng Ninang Cora niya ang nag-iisa nitong 
pamangkin.

“Kailangan kong maipasok ang mga ito.” Itinuro 
nito ang tatlong malalaking boxes na nasa lapag. Nasa 
mukha na rin nito ang pagkainip.

Noon lang napagtuunan ng pansin ni Isobelle 
ang mga iyon. Base sa nakikita niya ay computer set 
iyon. Napapahiyang kaagad niyang niluwangan ang 
pagkakabukas ng pinto.

Tumalikod na siya at kulang na lang ay liparin 
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niya ang daan paakyat sa kanyang silid . Muntik 
na siyang mapasigaw nang biglang tumunog ang 
telepono. Nakita niyang abala si Xandro sa pagpasok 
ng mga dala nitong kahon kaya wala siyang choice 
kundi sagutin iyon.

“Hello?” Iritado ang boses niya nang i-angat sa 
tainga ang receiver. Unconsciously, nahawakan niya 
ng kaliwang kamay ang dulo ng tuwalya sa tapat ng 
dibdib niya.

“Belle? Ang Ninang Cora mo ito,” anang tinig 
sa kabilang linya. “Dumating na ba d’yan si Xandro? 
Tumawag siya sa akin kanina at sinabing pupunta 
daw siya ngayon d’yan.”

“O-oho. Narito na siya, kadarating lang.” At 
gusto kong batuhin ng directory book ang bastos na 
pamangkin ninyo, gigil na naisip niya.

Nakita niya kasing tapos na sa ginagawa ang 
binata at ngayon ay prenteng nakaupo na ito sa isang 
single sofa, katapat mismo ng kinatatayuan niya. 
Ramdam na ramdam niya ang init na dulot ng mga 
mata nitong naglalakbay sa kabuuan niya.

“Gusto n’yo ho siyang kausapin?” tanong niya 
sa Ninang Cora niya, pilit na pinakaswal ang tinig.

“Hindi na. Pakiasikaso na lang siya, ha, Belle? 
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Dadalhin daw niya ’yung ipinangako niyang bagong 
computer. Kahit kailan talaga, eh, hindi pa ’ko 
binigo ng pamangkin kong ’yan.” Halata sa tono ng 
matandang babae ang pagmamalaki.

Come to think of it, Isobelle thought, kahanga-
hanga naman talaga si Xandro Aragon. Sa edad 
nitong treinta ay nakapagpatayo na ito ng sariling 
business at napaunlad iyon. Masipag ito at dedicated. 

Napakaguwapo pa, her mind added.

Kaya hindi rin nakapagtataka na maraming 
babae ang nahuhumaling dito. Masasabing ‘good 
catch’ ang binata. 

Masuwerte si Valerie...

Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pait 
na nakapa niya sa sariling damdamin nang maisip 
iyon.

“Sige ho, ako na’ng bahala sa kanya,” she said. 
Dalangin niya lang ay hindi mahalata ng kanyang 
kausap ang pagmamadali niya.  At ibaba n’yo na ang 
telepono dahil sobrang exposed na ako dito, sa isip ay 
dagdag pa niya.

Para namang narinig siya ng matanda dahil ilang 
sandali lang ay nagpaalam na ito. Nagmamadaling 
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ibinaba niya ang receiver. 

Patakbo na sana siya paakyat sa kanyang silid 
nang mapahumindig siya. Naramdaman niya ang 
pagdaiti ng matigas sa dibdib na iyon sa likod niya. 
Hindi niya namalayang nakalapit na pala sa kanya si 
Xandro. Pigil ang hiningang pumihit siya at tiningala 
ito. Balak na niyang pamukhaan ito kundi lang niya 
napansin na hindi sa kanya nakatingin ang binata. 
Nakatutok ang mga mata nito sa isang bagay na 
nakapatong sa mataas na estanteng nasa likuran ng 
mesang kinapapatungan ng telepono. Isang animal 
sculpture iyon na yari sa kahoy.

Walang-kibong kinuha iyon ni Xandro at 
interesadong tinitigan. Itinaob nito iyon at binasa 
ang mensaheng nakasulat sa ilalim.

“From your brother?” tanong nito nang tumingin 
sa kanya.

Tumango lamang siya. Regalo sa kanya ni Joey 
ang sculpture na iyon noong nakaraang Pasko. Siya 
ang nag-encourage sa nakababatang kapatid upang 
i-develop ang talent nito sa pag-ukit. Siya rin ang 
pinaglaanan ng labinlimang taong gulang na kapatid 
ng una nitong masterpiece.

“E-excuse me, magbibihis lang ako,” paalam niya. 
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Bago pa ako malusaw sa mga titig mo, gusto niyang 
idagdag.

Ngunit bago pa siya makahakbang palayo ay 
mabilis na nahawakan ni Xandro ang braso niya.

“Please don’t bother. Okay lang sa akin kung 
ganyan ang ayos mo,” anas nito at muling hinagod 
ng tingin ang kabuuan niya.

Maang na napatitig siya rito. Hindi niya akalain 
na ganito pala kabastos ang inakala niyang disenteng 
lalaking ito.

“Binabastos mo ba ako?” nag-iinit ang pisnging 
pilit niyang binawi ang braso mula sa pagkakahawak 
nito.

“No, I’m just stating a fact. I really like the way 
you look.” Marahang hinaltak siya ng binata palapit 
sa katawan nito at masuyong pinaglandas ang isang 
daliri sa pisngi niya.

Tila may libu-libong boltahe ng kuryenteng 
nanulay sa kalamnan niya sa ginawang iyon ni 
Xandro. Napasinghap siya nang ipulupot nito ang 
isang braso sa baywang niya at kabigin siya payakap.

“X-Xandro, ano ba? B-bitiwan mo ako, kundi 
sisigaw ako…” banta niya, gayung duda siya kung 



Itanggi Man Ng Puso - Ellana Loristo
magagawa niya iyon. Nanginginig yata ang buong 
katawan niya sa kaba.

Parang walang naririnig na unti-unting bumaba 
ang mukha nito sa mukha niya. Malamlam ang mga 
mata nitong nakatitig sa mga labi niya. Nanlaki ang 
mga mata niya.

Bago pa man nito maangkin ang labi niya ay 
ibiniling niya paiwas ang mukha. Sa pisngi niya 
tumama ang halik nito. Tinipon niya ang lahat ng 
lakas at itinulak palayo ang binata. Isang malakas 
na sampal ang ipinadapo niya sa pisngi nito na 
nakapagpatigagal dito.

Mahigpit na nahawakan niya ang tuwalya na 
nanganganib mahulog at nanginginig na dinuro ang 
natutulala pa ring si Xandro.

“Napakawalanghiya mo! Ikaw pa naman ang 
pinakahuling lalaking inakala kong gagawa sa akin 
nang gan’on!” Nag-init ang sulok ng mga mata niya.

Larawan ng isang taong nagising mula sa isang 
masamang panaginip si Xandro. Tumalikod ito at 
mariing napamura. Ngunit agad din itong humarap 
sa kanya. Guilt was written on his face.

“I don’t know what to say…”
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Napailing na hindi na niya pinakinggan ang 

sasabihin nito. Mabilis na tumakbo siya patungo sa 
silid nila ni Sonia. 

Sa loob ng silid ay hindi na niya napigilang 
mapaiyak. Sapo ng dalawang palad ang mukha na 
dumapa siya sa kama. Paulit-ulit na minura niya sa 
isip si Xandro Aragon.

Ilang minuto rin siyang nag-iiyak bago nakuhang 
kumalma. Dahan-dahan siyang tumayo at tinuyo ang 
basang pisngi. Nanlalatang tinungo niya ang tokador.

My God! sa isip ay naibulalas niya nang 
mapagmasdan ang sarili sa salamin. Kahit sa sarili ay 
gusto niyang mapahiya. Ang mahabang buhok niya 
ay magulong nakasabog sa namumula niyang mukha. 
Ang may kalumaang tuwalyang gamit niya ay bahagya 
lamang tumatakip sa dibdib niya at lumampas lang 
nang kaunti sa pangalawang balakang. Litaw na litaw 
ang mapuputing legs niya.

Kung puwede lang niyang iuntog ang ulo sa 
pader ay ginawa na niya. Kung tutuusin pala ay 
parang siya pa ang nagbigay ng motibo kay Xandro 
para halikan siya.

Pero sapat na ba ang ayos niya para bastusin 
siya ng binata? Hindi naman niya inaasahan ang 
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pagdating nito. 

Napakabastos niya, gigil na naisip ni Isobelle. 
Hindi niya talaga inaasahan na magagawa sa kanya 
ni Xandro ang ganoon.

Simula kasi nang makilala niya si Xandro Aragon 
ay isang tango, matipid na ngiti o walang kabuhay-
buhay na pagbati lang ang iniaabot nito sa kanya. At 
mula nang bumalik siya ng Maynila ay lalong naging 
matipid ang malamig na pakikitungo ng binata. 

Dahil madalas itong bumisita sa Ninang Cora 
niya ay hindi maiwasang magkita sila. Aaminin 
niya na naiilang siya sa presence nito. Kadalasan, 
nagkukulong na lang siya sa silid kapag naroroon si 
Xandro.

Pagkatapos ng nangyari, paano niya pa ito 
pakikiharapan? Kung maaari lang ay huwag na siyang 
lumabas ngayon. Pero kailangan niyang estimahin 
ang binata. Kailangan din niyang tanggapin na hindi 
rin nito sinadya ang nangyari.

Loose t-shirt at pantaong maong ang suot 
niya nang muling lumabas ng kuwarto. Sa sala ay 
naabutan niyang nakatayo paharap sa bintana si 
Xandro. Nakasuksok ang dalawang kamay nito sa 
bulsa ng pantalong suot. Halata sa rigid stance nito 
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ang tension na bumabalot sa katawan.

Kahit naiinis dito, hindi mapigilang humanga ni 
Isobelle sa kakisigan ng binata. Maganda ang built 
ng katawan at mas mataas ang height nito kaysa sa 
karaniwan. 

Nakasampay sa arm rest ng single sofa ang suot 
nitong black leather jacket kanina. Kahit  simple lang 
ang suot nitong plain white shirt na ipinaloob sa Levi’s 
na pantalon, hindi iyon nakabawas sa maawtoridad 
nitong anyo. Bagkus ay lalo lamang iyong nakadagdag 
sa manly appeal nito.

Noon lang niya inamin sa sarili na maging siya 
ay hindi immune sa lethal charm ni Xandro Aragon.

Naipilig ni Isobelle ang ulo sa naisip. Nilagpasan 
niya ito at tuluy-tuloy na pumunta sa kusina. Doon ay 
inabala niya ang sarili sa paghahanda ng merienda 
nito. Itinago niya ang bumangong kaba sa dibdib 
nang maramdaman ang pagsunod nito sa kanya.

Ilang saglit na pinanood nito ang ginagawa niya 
bago ito nagsalita.

“Alam kong mali ang ginawa ko kanina, pero 
wala akong intensyong takutin ka o bastusin. Hindi 
ko alam kung ano’ng dapat kong sabihin,” seryosong 
saad nito.
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“You can say you’re sorry for a start,” seryoso 

ring turan niya.

“I’d be lying if I say I’m sorry for kissing you.”

Agad nag-init ang ulo niya. “Pero hindi iyon 
isang simpleng halik lang! Binastos mo ako at 
tsinansingan!” Pumiyok ang mataas na boses niya. 
Huminga siya nang malalim at pilit na kinontrol ang 
sarili.

“Alright! I took advantage of you. Aaminin 
kong nadala ako when I saw you in that scanty…” 
Napailing na hindi nito naituloy ang sasabihin. “You 
know, it’s partly your fault. Ganoon ba lagi ang suot 
mo tuwing bubuksan mo ang pinto?”

Lalong napikon si Isobelle. At ang bastos na ito, 
siya pa ang sinisi! “Don’t try to save face by putting 
the blame on me! Walang excuse ang ginawa mo!”

 “Yeah, you’re right. I have no excuse for what I 
did. Call it temporary insanity.” 

Hinintay niyang sabihin nito na hindi na uulitin 
pa ang ginawa ngunit mukhang walang balak na 
mangako ang binata. 

Napabuntong-hiningang ipinagpatuloy niya ang 
ginagawang clubhouse sandwich para rito.
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“Nakahanda akong kalimutan na ang nangyari.” 

Sinadya niyang gawing mababa na ang tono. “Sana’y 
wala nang ibang makaalam pa nito.” 

“What do you take me for, for God’s sake?” 
madilim ang anyong sambit nito. “Iniisip mo bang 
ipagkakalat ko ang nangyari sa atin kanina?”

“Look, Xandro… let’s just drop this topic, okay? 
Ayoko nang pag-usapan ang tungkol doon, please.”

Tumango ito matapos humugot nang malalim 
na paghinga. Ilang saglit na namayani sa kanila ang 
katahimikan.

“I think I’d better go,” anito kapagkuwan, “Isi-set 
up ko na sana ’yung dala kong computer, but I don’t 
think it will be a good idea for me to stay longer. I 
want you to know na para sa ’yo talaga ang computer 
na iyon. Sinabi ni Tita Cora na nahihirapan ka na 
d’un sa lumang computer.” Iyon lang at humakbang 
na ito palabas ng kusina.

“Mag-merienda ka muna,” habol niya.

“Hindi na. What I need right now is a hard drink.” 
Nakakaloko ang ngiting tiningnan nito ang inihanda 
niyang orange juice bago tuluy-tuloy na lumabas ng 
kusina.
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Naiinis na sinundan na lang niya ng tingin ang 

papalayong binata. Kung hindi ito marunong mag-
apologize nang tama ay hindi rin siya magpapasalamat 
sa pagdadala nito ng computer. 
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“Are we boring you?” Ang pagtatanong na iyon ni 
Kyle ang nagpabalik kay Isobelle sa kasalukuyan.

“Oo nga naman, Belle, okay ka lang ba? Kanina 
ka pa walang- imik d’yan,” nakakunot-noong komento 
rin ni Valerie.

“Please don’t mind me. Okay lang ako.” Pinilit 
niyang ngumiti.

Hindi nagkomento si Xandro. Nang muli siyang 
mapasulyap sa salamin at magkasalubong ang mga 
paningin nila, nabasa niya ang amusement sa mga 
mata nito. Lihim siyang napaismid. Ngayon lang niya 
uli nakaharap ang binata pagkatapos ng insidenteng 
nangyari sa kanila sa bahay ng kanyang Ninang Cora. 
Kung noon ay naiilang siya rito, ngayon ay doble ang 
pagkaasiwang nararamdaman niya. Hindi niya alam 
kung paano niya matatagalan ang gabing ito.

Ilang sandali pa ay huminto na ang kotse sa tapat 
ng Hotel Nikko.

Sa lobby ay naabutan nila ang mga naghihintay 
na kaibigan nina Valerie at Xandro. Isa sa tatlong 
parehang naroon ay sina Kevin at Chloe. As usual, 

4
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para na namang sawa ang babae sa pagkakalingkis 
sa nobyo. Pero kataka-takang hindi niya gaanong 
ikinainis iyon. Tila wala ring epekto ang kaguwapuhan 
ni Kevin sa kanya ngayong gabi.

Ipinakilala ni Valerie kay Isobelle ang dalawa 
pang pareha. Sinalubong sila ng isang unipormadong 
waiter. Nang makaupo sila ay agad nag-serve ito ng 
red wine. Parang walang-anumang sinimsim niya ang 
laman ng kopita.

Kamuntik na niyang maibuga ang likido nang 
dumaan ang mapait na lasa niyon sa kanyang 
lalamunan. Naitutop niya ang isang kamay sa bibig 
upang maitago ang pagngiwi. Ibinaba na niya ang 
kopita at sa halip at inilibot ang tingin sa paligid.

Noon lang nakapasok sa ganoong kasosyal na 
lugar si Isobelle, napakaelegante niyon. Naiilawan 
ng mga kandilang nakapatong sa mamahaling 
candleholders ang bawat lamesa. Carpeted ang sahig 
at napakabango ng paligid. Sa di-kalayuan ay tanaw 
ang hall kung saan may ilang pareha na nagsasayaw.

“No more wine for the ladies,” ani Xandro sa 
waiter nang lumapit ito upang salinan muli ang 
kanilang mga kopita.

“Why not, Xandro?” Nakaarko ang isang kilay na 
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tanong ni Chloe. “Marunong naman kaming uminom 
ng alak, ah.”

“Yes. But not the lady in peach.” Tinapunan siya 
ng binta ng tingin.

Nag-iinit ang pisnging napayuko si Isobelle nang 
magtinginan sa kanya ang mga kasama. Ang buong 
akala pa naman niya ay walang ibang nakapansin ng 
kaistupidahan niya kanina. Hindi niya maiwasang 
makaramdam ng panliliit dahil obvious na siya lang 
ang hindi sophisticated sa grupo nila. Kaya sa halip na 
ikatuwa niya ang concern ni Xandro ay ikinaiinis niya 
pa iyon. Pakiramdam niya ay inilagay lang siya nito sa 
isang kahiya-hiyang sitwasyon. Lalong nadagdagan 
ang inis niya nang marinig ang nakakainsultong 
pagtawa ni Chloe.

Nang magsimula silang kumain ay nagsimula 
ring magkuwento si Chloe tungkol sa mga taong hindi 
kilala ni Isobelle. Alam niyang sinasadya nitong hindi 
siya isali sa usapan. Tila tuwang-tuwa itong makitang 
na-a-out-of-place siya.

Si Kevin na nakaupo sa kaliwa niya ang tila 
nakahalata sa kanyang pagkaasiwa. Kinausap siya 
ng binata.

“How’s your job here? Almost three years ka rin 
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yatang nag-stay sa probinsya ninyo, right?” Nakangiti 
ito, litaw ang mga biloy sa pisngi na lalo lamang 
nakapagdagdag sa kaguwapuhan nito.

Kabaligtaran kay Xandro, at ease siya sa company 
ni Kevin kahit noon pa. Mabait kasi ito at palaging 
nakangiti. 

“Oo, tatlong taon din akong nagtrabaho sa 
munisipyo namin doon,” nakangiti ring sagot niya.

“I’m sure na masaya si Mara sa pagbabalik mo 
dito. Na-miss ka ng kaibigan mo nang mawala ka.” 
Hindi niya alam kung bakit nito nabanggit iyon, pero 
hindi na siya nagtanong.

“Na-miss ko rin siya. But we get in touch naman 
kahit magkalayo kami. Minsan, dinadalaw niya ako 
roon.”

“Really?” interesadong tanong ni Kevin.

“Halos taun-taon siyang umuuwi sa amin.”

“Doon pala siya nagpupunta kapag on-leave siya 
sa office,” mahinang sabi nito.

Makahulugang tinitigan ni Isobelle ang kausap. 
Ang alam niya ay wala itong kinalaman sa negosyong 
pinamamahalaan ni Xandro. Pero bakit aware ito sa 
mga vacation leave na ginagawa ng kaibigan niya? 
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Noon lang din niya napansin na kay Mara naka-sentro 
ang usapan nila.

Isang hinala ang nabuo sa isip niya. Mukhang 
interesado si Kevin Aragon sa kaibigan niya. Ang 
tanong, kailan pa?

Pinakiramdaman niya ang sarili. Nagseselos ba 
siya? Pero wala siyang anumang makapang ganoon sa 
puso. Ang tanging nandoon ay tuwa para sa kaibigan. 

Napabuntong-hiningang nag-angat siya ng 
tingin. Tila tumalon ang puso niya nang masalubong 
ang tingin ni Xandro. Matigas ang expression nito 
nang pinaglipat ang tingin sa kanila ni Kevin. Kaagad 
siyang umiwas sa mapanuring mga mata nito.

“Let’s all go to the ballroom,” nakangiting 
suhestyon ni Valerie. Ikinawit nito ang braso kay 
Xandro. “Come on, Sweetheart.” 

Kaagad ang pagguhit ng pinong kirot sa puso ni 
Isobelle sa nakikitang sweetness ng magkasintahan. 
Gusto niyang pagalitan ang sarili. Ano ba ang 
nangyayari sa kanya? Bakit ba siya naaapektuhan ng 
paglalambingan nina Valerie at Xandro?

Kaagad niyang binale-wala ang nararamdaman. 
Pilit siyang ngumiti nang hawakan siya sa braso ni 
Kyle upang alalayan sa pagtayo.



Itanggi Man Ng Puso - Ellana Loristo
—————

Nang makarating sila sa ballroom ay nagsimula 
nang magsayaw ang mga magkakapareha.

Si Kyle ang kapareha ni Isobelle. Hindi na siya 
nagtaka nang sunud-sunod na magtanong ang binata 
tungkol sa kaibigan niyang si Mara. Sa bahay pa lang 
ay nahalata na niya ang interes nito sa kaibigan niya.

Napangiti siya nang maisip na iba talaga ang 
appeal ng best friend niya. Mukhang hindi pa man 
ay may kaagaw na si Kevin sa dalaga.

Nang matapos ang tugtog at magsibalik silang 
lahat sa lamesa ay napagkasunduan ng mga 
kalalakihan na isasayaw nila isa-isa ang birthday girl 
na si Valerie.

Nagulat si Isobelle nang lumapit sa kanya si 
Xandro at ayain siyang magsayaw. Kasalukuyang 
kasayaw ni Valerie noon si Kyle.

Bago pa siya nakatanggi ay nahawakan na siya 
sa kamay ni Xandro at iginiya patungo sa dancefloor. 
Wala na siyang nagawa kundi ipatong ang mga 
kamay sa balikat nito. Halos magpabingi sa kanya ang 
malakas na tibok ng kanyang puso nang magsimulang 
sumayaw sila sa saliw ng violin at piano. 
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Sa simula ay ga-dangkal ang espasyo ng mga 

katawan nila ni Xandro. Dahil medyo dim ang interior 
lights ng ballroom ay hindi niya gaanong mabasa 
ang expression ng mukha nito. Ngunit hindi rin niya 
makayang salubungin nang matagal ang nanunuot 
na titig ng binata.

Namalayan na lamang niya na hindi na simpleng 
nakahawak lamang si Xandro sa kanya. Unti-unti ay 
nahapit na pala siya ng binata palapit sa katawan 
nito. Dalawang buong braso nito ang nakapaikot 
nang mahigpit sa baywang niya. Halos mapadaiti 
ang mukha niya sa malapad na dibdib nito. Kung 
pagmamasdan ay hindi na ayos ng dalawang taong 
nagsasayaw ang posisyon nila ng binata.

“X-Xandro? W-what are you doing?” nanginginig 
na bulong niya, pilit na inilalayo ang sarili rito.

“Dancing with you,” anas nito na muli siyang 
kinabig payakap.

“Xandro, b-baka kung ano’ng isipin ni V-Valerie.” 
Nag-aalalang inilibot niya ang tingin sa paligid.

Nakita niyang nakatalikod sa kanila sina Valerie at 
Kyle. Ngunit alam niyang anumang sandali ay maaari 
silang makita ng ibang kasamahan. At nag-aalala siya 
sa maaaring isipin ng mga iyon. Ipinagpapasalamat 
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niya na medyo madilim sa puwesto nila ni Xandro at 
malayo rin sa karamihan ng mga nagsasayaw.

“Just shut up and dance,” bale-walang sagot ni 
Xandro.

Hindi maintindihan ni Isobelle kung bakit sa halip 
na magalit siya o mabastusan ay parang naiibigan pa 
niya ang ginagawa nito. Naghahatid ng kakaibang 
sensasyon sa kanya ang banayad na paghaplos ng 
binata sa kanyang likuran at maging ang pagkakadaiti 
ng labi nito sa kanyang sentido.

Napahigpit ang kapit niya sa balikat nito nang 
dumapo ang labi nito sa pisngi niya. Napatingala 
siya at tila nahihipnotismong nakipagtitigan dito. 
Naramdaman niya ang paghawak nito sa batok niya. 
Sapat na iyon upang hindi niya maigalaw ang ulo. 
Noon naman bumaba ang mukha nito sa mukha niya.

“Xandro, p-please don’t,” mahinang saway niya. 
Pero tila hindi nito iyon narinig. Tuluyang nagkalapat 
ang mga labi nila.

Pakiramdam niya ay tumigil ang ikot ng mundo 
ng mga sandaling iyon. Natigilan siya at tikom ang 
bibig na hinayaang gumalaw ang mainit na labi 
nito sa labi niya. Segundo lang iyon marahil, ngunit 
parang napakatagal ang ginawa nitong pagdampi-



Itanggi Man Ng Puso - Ellana Loristo
dampi ng halik sa labi niya.

Nang bumalik sa huwisyo ang pag-iisip niya 
ay kaagad niyang inilayo ang mukha. Kasabay ng 
pagpipilit niyang kumawala sa pagkakayakap nito 
ay ang pagtatapos ng tugtog. Ilang sandali pa siyang 
tinitigan ni Xandro bago siya binitawan.

Hindi na niya hinintay na ihatid siya nito sa 
upuan nila. Lito ang isip na tumalikod siya at tuluy-
tuloy na lumayo. Natagpuan na lamang niya ang sarili 
na nasa harapan ng salamin sa loob ng powder room.

Nag-iisa siya kaya malaya niyang hinaplos ng 
daliri ang labi niya. Napapikit siya. Ni sa panaginip 
ay hindi niya pinangarap na si Xandro Aragon ang 
magiging first kiss niya. 

Ganoon ba talaga ang pakiramdam kapag 
nahalikan sa labi ng isang lalaki? Hindi niya 
maipaliwanag, pero aaminin niyang nag-enjoy siya 
sa nangyari.

Pero hindi ibig sabihin na dahil parang sasabog 
ang dibdib niya sa tuwing makikita si Xandro at 
nagustuhan niya ang halik nito ay may feelings na 
ito para sa kanya.

Sigurado siya sa motibo nito sa ginawang 
paghalik sa kanya. May gusto lang itong patunayan. 
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Gusto siyang gantihan ng binata sa ginawa niyang 
pananampal dito noong huli silang makita. His male 
pride was stung.

Nang mai-compose ang sarili ay saka lang siya 
bumalik sa mesa nila. Si Kevin naman ang nagyaya 
sa kanyang sumayaw. Napaka-maginoo ng binata. 
Maluwag ang pagkakahawak nito sa baywang niya 
at hindi man lang nagtangkang idikit siya sa katawan 
nito.

Hindi na niya muli pang nakasayaw si Xandro. 
Hindi lang dahil talagang iniwasan na niyang 
mapalapit dito, kundi dahil hindi na rin ito hiniwalayan 
pa ni Valerie. 

—————

Nauna nilang inihatid si Kyle sa isang subdivision 
sa Buendia, Makati. Bago ito bumaba ng sasakyan ay 
bumaling muna ito kay Isobelle.

“’Wag mong kalimutan ’yung sinabi ko sa ’yo 
kanina,” paalala nito.

Nakangiting tumango siya nang maunawaan ang 
ibig nitong sabihin. Kanina ay hiningi nito sa kanya 
ang cellphone number ni Mara at ipinakiusap na 
sabihin daw niya sa kaibigan na tatawagan nito ang 
dalaga one of these days.
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“Mukhang nag-click agad kayo ni Kyle, ah,” 

nakangiting komento ni Valerie.

“He’s a nice guy,” sang-ayon niya.

Nang mapasulyap siya sa rearview mirror ay 
huling-huli niya ang pagtiim-bagang ni Xandro. 
Ipinagkibit-balikat na lang niya iyon.

Pumasok sila sa Magallanes Village. Doon nakatira 
si Valerie. 

Napatuwid ng upo si Isobelle. Na-realize niyang 
mapagsosolo sila ni Xandro oras na bumaba ng 
sasakyan si Valerie. Alam niyang practical lang iyon 
dahil sa Pasay pa siya uuwi. 

Pero hindi ba mas tamang mauna siyang ihatid 
ni Xandro upang magkasarilinan ito at si Valerie? Isa 
pa ay sa Urdaneta Village nakatira ang binata kaya 
mapapalayo ang ruta nito pauwi kung manggagaling 
pa ng Pasay.

Ah, ewan! Bakit ba masyado niyang binibigyan 
ng kahulugan ngayon ang lahat ng ginagawa nito?

Huminto sila sa tapat ng bahay ni Valerie at 
bumaba rin ng sasakyan si Xandro. Kaagad na iniiwas 
ni Isobelle ang tingin nang malambing na yumakap 
at humalik sa labi ng binata ang kanyang kaibigan.
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Narinig niyang nagpasalamat ito kay Xandro. 

Pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa kanya. 
“Lumipat ka na sa unahan, Belle, para hindi naman 
magmukhang driver ang boyfriend ko,” suhestyon 
nito.

Walang kibong sumunod ang dalaga. Wala siyang 
maisip na dahilan para tumanggi.

“Take care of my friend, Darling,” pahabol ni 
Valerie nang muling sumakay ng sasakyan si Xandro. 
“Bye, Belle. Ingat kayo sa daan.” Kumaway ito sa 
kanila.

“Bye. Thanks again,” aniyang kumaway rin dito.

Wala silang imikan ni Xandro habang bumibiyahe. 
Binuksan nito ang car stereo at pumailanlang ang 
isang awitin ni Bryan Adams. Lihim niyang ikinasiya 
iyon dahil medyo nabawasan ang nakakailang na 
katahimikan sa loob ng kotse.

Sinulyapan niya ito. Nakita niyang tila malalim 
ang iniisip nito. She stared at his face. His hard profile 
projected virility and a devastating appeal.

Sa biglang paglingon ng binata ay nahuli nito 
ang lihim niyang pagmamasid. Napapahiyang agad 
niyang ibinaling ang tingin sa unahan ng sasakyan. 
Ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang nakakalokong 
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ngiti sa sumilay sa labi nito.

Nakahinga siya nang maluwag nang makarating 
sila sa Sommerville Subdivision kung saan nakatira 
ang Ninang Cora niya. Huminto ang kotse sa tapat 
ng bahay. Kumunot ang noo niya nang hindi niya 
mabuksan ang pinto ng sasakyan.

“Will you unlock the door, please?” pakiusap 
niya nang hindi kumilos si Xandro, kahit napansin 
na nitong ginagawa niyang pagpipilit na mabuksan 
ang pinto.

“For a while. We’ll talk first,” seryosong saad nito.

“About what?” kunot-noong tanong niya.

“Will you have dinner with me tomorrow night?” 
walang paliguy-ligoy na tanong nito.

Natigilan siya. “W-why are you inviting me out?”

“I’d like us to get to know each other better.”

Pagak ang tawang napailing siya. “Matagal na 
nating kilala ang isa’t isa.”

“Maybe, but… not that well. I’d like to know you 
more.”

Napatitig siya sa binata. Hindi siya makapaniwalang 
interesado itong makilala siya nang lubusan. Dapat 
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ba niyang seryosohin ang mga sinasabi nito?

“I don’t see any point in this, Xandro. Si Valerie 
na lang ang ayain mo.”

“Don’t bring Valerie into this.”

“And why not?” Napataas na ang tono niya. 
“Valerie is your girlfriend and she’s one of my closest 
friends. Kung balak mo siyang lokohin, ’wag ako ang 
gamitin mo. Hindi por que naisahan mo ako kanina 
ay puwede mo nang isipin na game ako kahit saan. 
I’m not going to be your plaything.”

Mahinang napatawa ang binata.

“Damn you! ’wag mo akong pagtawanan!” gigil 
na asik niya.

“Who says I’m playing?” Umusod ito palapit sa 
kanya at masuyong hinawakan ang mukha niya.

“Don’t touch me!” Agad niyang pinalis ang kamay 
nito. Sumalakay ang kaba sa dibdib niya. “L-leave 
me alone!”

“No. Ask me anything but that,” bulong nito bago 
siya kinabig payakap.

Nagpumiglas siya at pilit na kumawala sa 
pagkakayakap nito. Ngunit tila bakal ang mga braso 
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nito na hindi niya matinag. Ibiniling-biling niya ang 
ulo nang simulan nitong paliguan ng halik ang mukha 
niya. Damang-dama niya ang init ng hininga nito 
at amoy na amoy rin niya ang alak na ininom nito 
kanina. May pakiramdam siyang nalalango na siya 
at unti-unting nabubuwal ang depensa niya.

“This is not right, Xandro. Please—”

Pinutol ng labi ng binata ang pagtutol niya. 
Mainit at malalim ang paghalik nito na halos ikapugto 
ng hininga niya. Sabik na sabik ang labi nito at 
naghahanap ng katugunan.

Hanggang sa tuluyan na niyang makalimutan 
ang pagtutol. Nagpaubaya siya at hinayaang maglaro 
ang dila nito sa loob ng bibig niya. Buong init na 
tinugon niya ang halik nito, gumanti sa yakap nito. 
Matagal sila sa ganoong posisyon—magkayakap ang 
mga katawan, magkahinang ang mga labi.

Napaigtad siya kasabay ng pagbabalik ng 
katinuan nang maramdamang gumapang ang kamay 
ng binata sa umbok ng kanyang dibdib. Kumalas 
siya sa pagkakayakap nito at pabiglang tinabig ang 
kamay nito.

Kapwa humihingal, ilang saglit silang nagkatitigan. 
Napakagat-labing nailagay niya ang dalawang palad 
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sa mukha. 

Magkahalong galit at pagkapahiya ang kanyang 
nararamdaman. Hindi lang sa binata kundi lalo’t 
higit sa kanyang sarili. Paano niya ito pamumukhaan 
na hindi siya nito puwedeng paglaruan kung palagi 
siyang nagpapadala sa sariling kahinaan?

“Palabasin mo na ako dito, please,” nanginginig 
na pakiusap niya. Pinigil niyang huwag tumulo ang 
nagbabantang luha. 

Narinig niya ang malalim na buntong-hiningang 
pinakawalan nito bago nag-click sa pagkaka-unlock 
ng sasakyan.

Mabilis na bumaba siya at nagmamadaling 
tinungo ang gate. Mababa lamang iyon kaya madali 
niyang naabot at nabuksan. Nasa pinto na siya nang 
marinig niya ang ingay ng papalayong sasakyan ni 
Xandro. Nanghihinang napasandal siya sa pinto at 
hinayaang dumaloy sa mga pisngi ang luha.


