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ay! Ano ba naman itong mga 
kapitbahay na ito?!” inis na sabi 
ni Darlynn Daez o Lynn, sa sarili. 

Dumapa siya at ipinantakip ang isang unan sa 
ulo niya.

Ilang oras na siyang nagpapabulid-bulid 
sa kama dahil hindi siya makatulog. Paano ay 
kumakanta pa rin ang mga kapitbahay nila.

“Oh my goodness! Alas doce y media na,” 
aniya nang sa wakas ay tiningnan ang orasan.

Napilitan siyang bumangon.
Napasimangot siya nang dumungaw sa 

bintana para alamin kung kaninong bahay 
nagmumula ang mga tunog at boses.
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Maganda naman ang tinig ng lalaking 
kumakanta, mapagkakamalan nga itong 
propesyonal na singer. 

Humanga at natuwa pa nga siya kanina 
noong may nag-duet para kantahin ang 
‘Tonight, I Celebrate My Love,’ at saka noong may 
kumantang babae at lalaki ng ‘Tuloy Pa Rin’ ng 
Neocolors. To the point, she was also singing in 
her room.

Pero ngayong umaga na, medyo hindi na 
nakakatuwa ang mga naririnig niya. Lalo na at 
may pasok pa siya nang maaga.

Kailangan na niyang matulog.
“Kung puwede lang manugod ng bahay!” 

inis niyang sabi nang Makita sa wakas kung 
saan nanggagaling ang ingay. 

Sa rooftop ng bagong gawang building sa 
likod ng apartment nila kaya nanatili siyang 
nakatingala.

Napansin niya ang isang lalaking nakatayo 
malapit sa gilid at nakatanaw sa mga bahay sa 
ibaba. Alam niyang matangkad ito kaya kapuna-
puna.

At dahil napakaliwanag doon gawa ng mga 
nakasinding bumbilya sa bawat sulok, nakita 
din niya ang suot nitong itim na terno. 
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He looked so elegant. 
Pero mas napatitig siya sa gilid ng mukha 

nito. 
“Sana humarap siya,” napangiting sabi niya. 
Because the guy had a handsome profile 

from that angle. 
“Ang tangos ng ilong, ah. At ang ganda ng 

korte ng baba at noo niya.” Perpekto ang hugis 
ng buong mukha nito mula sa side view. 

Pero hindi niya maintindihan kung bakit 
parang nakita niyang malungkot ang mga mata 
nito.

As if she could really tell from that distance? 
May kalye sa pagitan ng apartment niya at ng 
building!

Pero parang narinig yata siya ng lalaki dahil 
bigla itong lumingon at napatingin pababa sa 
direksyon ng silid niya. 

Napatanga si Lynn nang mapansing 
humarap ito sa bintana niya. 

She felt like there was a spotlight directed 
to his face.

Bigla niyang na-imagine na sila ay 
magkaharap at kitang-kita niya ang kabuoan ng 
mukha nito mula sa ibaba.

“Guwapo kaya siya talaga?”
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Nanghihinayang si Lynn na may malaking 
distansya sa pagitan nila, dahil gusto niyang 
mas mapag-aralan sana ang bawat parte ng 
mukha nito. 

Napansin niyang tila nakatitig din ito sa 
kanya.

“Nakikita din niya ba ako?” 
Bigla siyang kinabahan at nahiya. Her night 

lamp was still lit.
Nanatiling walang ekspresyon ang mukha 

ng lalaki at hindi din gumalaw. He just continued 
to stare at her direction. 

Siya ang bumawi ng tingin. Na-conscious 
siya sa ayos at suot niya kaya agarang hinila ang 
kurtina patabing sa bintana. 

Bumalik si Lynn sa kama at humiga na.
Mayamaya ay tumigil na ang mga pagkanta. 

Kaso hindi na niya nagawang matulog. 
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ay nakatira na pala diyan sa bagong 
building?” Si Joy, isa sa mga ka-
share niya sa apartment.

Nag-aagahan na sila noon.
Naalala niya bigla ang lalaking nakita niya 

sa rooftop. Inisip niya kung may posibilidad na 
makikita niya ito nang malapitan. 

Pero baka bisita lang iyon.
“Oo, blessing ’ata kahapon kaya may 

videoke. Anong oras na ba sila natapos? Siguro 
may nagreklamo d’un,” sagot ni Michelle na 
tumingin sa kanya.

“Ikaw, Lynn, nakatulog ka ba? Siguro rinig 
na rinig ’yun sa kuwarto mo ’noh?”

"M

2
Lalaking Pa-fall



8 After All

Alam kasi ng mga ito na katapat ng bintana 
niya ang building at walang air conditioning 
unit sa kuwarto niya.

Parang noon lang siya nagkainteres na 
sumali sa usapan ng mga ito.

“Huminto naman na sila n’ung ala una,” 
sabi ni Lynn.

“Buti naman at mga nahiya. Akala ko 
ba hanggang alas diez na lang puwedeng 
mambulabog ng mga kapitbahay?” Si Joy.

“Minsan lang naman.” Ngumiti siya dahil 
naalala niya ang mga tinig. 

“In fairness, nasa tono sila.” Si Michelle. 
“Kung di, ako mismo ang nagpabarangay d’un.”

Natawa sila. 
“Ano’ng meron?” untag ni Agnes nang 

pumasok sa silid. Kakauwi lang nito dahil night 
shift ang trabaho sa isang call center.

“Free concert,” nakangiting sagot ni 
Michelle saka umusod para paupuin ito.

“Sayang. Sino mga kumanta?” usisa pa 
ni Agnes nang kumuha ng tinapay para 
palamanan.

Natawa sila lalo.
“Tanungin mo si Lynn dahil nasa VIP box 

siya.” Si Joy.
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Umiling siya pero hindi napigilang tumawa.
“Niloloko n’yo na naman ako.” 

Napasimangot si Agnes. “Naku, huwag kayong 
magbiro sa walang tulog.”

“Gullible ka kasi masyado,” sabi ni Michelle 
bago seryosong pinaliwanag ang mga nangyari 
kagabi.

“Kaya, Madam Agnes, hindi lang ikaw ang 
kulang sa tulog,” hirit ni Joy.

“Oh! Tapos ka na?!” puna ni Michelle sa 
kanya nang nakitang tumayo na si Lynn.

“Male-late na ako,” sagot niya saka 
nagmadaling nagsepilyo bago lumabas.

2
Matulin siyang naglakad palabas ng pinto 

kaya muntik na niyang nabangga ang landlady 
nila na nagdidilig ng mga halaman sa maliit na 
garden sa harap ng mga units.

“Pasensya na po, Nana Maring.” 
“Papasok ka na sa school, Lynn?” anito.
“Opo. Nagmamadali po ako at late na ’ko. ” 
Sa kanilang apat, siya na lang ang nag-aaral, 

puro mga nagtratrabaho na sila Michelle. 
Na-delayed din si Lynn dahil isa siyang self-

supporting student. Hindi kasi siya kumuha ng 
full load kada semester para meron siyang oras 
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na mailaan sa pagtratrabaho. But she would be 
graduating that school year. Bachelor of Science 
Major in Landscape Architecture ang kinukuha 
niya. 

Mini-project nga niya ang garden ni Nana 
Maring, yamang mahilig ang nakakatandang 
babae sa pag-aalaga ng halaman. Mayroon 
doong pond ng mga koi fish sa gitna.

Mabuti at nagustuhan iyon ng matanda 
dahil iyon ang naging kapalit ng ilang buwang 
renta niya sa apartment.

Halos patakbo siyang nagtungo sa sakayan.
Karaniwang nilalakad lang ni Lynn ang 

mula sa apartment papuntang universidad, pero 
dahil huli siyang nakagayak nang umaga iyon, 
naisipan niyang sumakay na ng pampasaherong 
sasakyan. 

Pero sadya yatang mapaglaro ang tadhana 
dahil kung kailan siya nagmamadali ay 
walang masakyang jeep, punuan lahat iyon. Ni 
bakanteng taxi cab ay walang dumaan.

Nagulat siya sa biglang paghinto ng isang 
motorsiklo sa tabi niya.

“O, Lynn, papasok ka na?” tanong ng driver 
nito nang itinaas ang visor ng helmet na suot.

Napatingin lang siya rito. 
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Ito ang kapitbahay nilang si Allen, 
pamangkin ni Nana Maring na umuukopa ng 
isa sa mga apartment units. Kaeskwela niya 
rin ito. Iba ang kursong kinukuha nito pero 
graduating din. Mas matanda sa kanya ang 
lalaki kasi nakailang palit ito ng kurso bago sa 
wakas nagseryoso sa kasalukuyang kinukuha.

Medyo naaasiwa kasi siya kay Allen kaya 
hindi siya kaagad nakapagsalita. Maalaga, 
maginoo, mabait at kasundo niya ito. They 
could talk about anything and she could be 
herself around him. Charming at guwapo pa. 
He could be the one, iyon ang naisip niya noon. 
Lalo na kapag tinitingnan siya ng binata. He 
made her feel special.

Pero ni minsan ay hindi ito nagpahayag na 
may espesyal nga itong pagtingin sa kanya. 

But it felt like it. Parang ang ganda-ganda ni 
Lynn. She could not even believe any guy would 
actually notice her.

Later, she found out Allen had a son. Hindi 
niya alam kung kumusta ang relasyon nito 
sa ina ng bata. He never mentioned anything 
about him or the mother. Kay Nana Maring pa 
niya nalaman iyon, sa pamamagitan lang ng 
kaswal na usapan. 
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Iniyakan niya iyon. 
At hindi niya kayang tanungin si Allen o si 

Nana Maring sa tunay na marital status ng lalaki 
dahil ayaw niyang manghimasok sa personal 
nitong buhay. Kaya ang dami niyang naiisip. 

Wala siyang nakitang suot nitong singsing.
Baka girlfriend pa din nito ang babae, at 

ikakasal pa lang ang mga ito? 
Or were they separated?
At ang nakakainis ay sarili ni Lynn ang dapat 

sisihin dahil hindi naman nagsabi si Allen na 
talagang gusto siya nito.

Pa-fall ba ito?
“Assumera ka kasi kaya kasalanan mo iyan.” 

Lagi niyang sinasabi iyon kapag naalala niya 
ang lahat at pinapagalitan niya ang sarili. 

Maaring kahit sa ibang mga babae ay 
ganoon talaga si Allen. Siya lang ang naglagay 
ng ibang pakahulugan.

Nagpapasalamat na lang si Lynn na hindi 
din siya naglakas-loob na umamin dito noon. 

Pero may mga oras na napapaisip siya kung 
naramdaman ba ni Allen na nahulog na ang 
loob niya dito.

Nahiya talaga siya sa sarili kaya iniwasan 
niya ito. Ayaw din niyang magkasala kung 
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sakali. Hindi niya kayang makasakit ng kapwa 
kahit hindi siya sigurado sa lagay ng relasyon 
nito sa ina ng bata.

Naalala niya ang ginawa ng papa niya sa 
nanay niya. Iniwan sila nito para sumama sa 
ibang babae. She was only eight back then but 
she could remember everything. Until now, she 
could not make herself forgive her father even if 
he was sorry for everything.

Was Allen’s child’s mother raising their son 
alone, too? If ever, she would’ve been considered 
as Allen’s mistress. Yet, he never told her he 
actually liked her more than as a friend. Baka 
friendship lang talaga ang pakay nito talaga sa 
kanya at siya ang naglagay ng kulay.

Kaya kailangan na niyang kalimutan ang 
lahat sa kanila kahit mahirap, para na rin sa 
sarili niyang kapakanan. 

Nagtaka si Allen sa hindi niya kaagad 
pagsagot.

Natawa ito. “Puyat ka din ’no, kaya lutang 
ka?” 

Parang sinabi nitong kaya late din ito tulad 
niya ay dahil sa mga kapitbahay na hindi 
nagpatulog.

“Isabay na kita. Baka hindi mo maabutan 
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ang class natin,” dagdag nito.
“Natin?” 
Unang araw na papasukan niya ang first 

period niya. Absent siya kasi noong naunang 
dalawang meetings. Nag-cover si Lynn ng shift 
ng isang kasamahan sa trabaho noong una, 
tapos mas pinili niyang gumawa ng ibang 
assignment kaysa pasukan ang klase niya noong 
ikalawang meeting. 

Pero ang totoo, tinatamad siyang kunin ang 
subject sa ‘Buhay at Mga Likha ni Rizal.’ 

Kung hindi lang sa batas na Republic Act No. 
1425 kung saan nakalagay na kailangang ituro 
sa mga mag-aaral ang tungkol sa pambansang 
bayani ay malamang hindi niya ito kinuha. 

Bukod sa pakiramdam niya ay walang 
kaugnayan si Rizal sa kurso niya, para sa 
kanya ay si Andres Bonifacio dapat ang naging 
pambansang bayani. Tingin ni Lynn ay tunay na 
matapang ang huli at kaisa ito ng masa. Galing 
sa mahirap at nagsumikap paunlarin ang sarili. 

Gaya ni Bonifacio na nagtatrabaho siya para 
mabigyan ng edukasyon ang sarili, because her 
mom could not possibly send her to school on 
her own. At gaya din ni Bonifacio, pinilit niyang 
matuto nang mag-isa dahil hindi na maharap 
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ng nanay niya na gabayan siya gaya ng ibang 
mga bata.

Sa murang edad ay naintindihan niya 
ang sitwasyon nila at hindi kailanman niya 
isinumbat sa nanay niya na wala ito palagi sa 
tabi niya. She always graduated without her 
mom on the stage. 

Tingin niya kay Rizal ay spoiled brat. 
Paborito ito ng ina at nagsakripisyo pa ang mga 
kapatid nito para lang bigyang-prioridad ito. 

Lalo lang niyang mapapatunayang 
privileged at laging favored si Rizal sa pagkuha 
niya ng subject na ito.

“Talaga? Galing, ah.” Parang napilitang 
sinagot niya sa wakas si Allen. 

“By the way, nagpalit ka ba ng cellphone 
number?” nagtatakang anito. “I tried reaching 
you to tell you we’re classmates, tapos lately, 
hindi tayo nagpapang-abot sa bahay dahil night 
shift ka daw...”

Hindi niya masabing blinock niya ito sa 
contact list niya. Mabubuking ata siya. 

“Nasira sim card ko. Magre-request pa 
lang ako ng replacement. Same number sana. 
Sabihan kita pag activated na ulit,” she lied.

Gaya din ng pakiusap niya kina Michelle 
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na sabihing wala siya sa bahay kapag hinanap 
siya ng lalaki. Pero hindi niya sinabi ang tunay 
na dahilan ng pag-iwas niya. Basta sinabi niya 
lang sa mga boardmates na may hindi sila 
pagkakaintindihan. 

Hindi naman siya nagsinungaling dahil 
hindi niya talaga naintindihan si Allen.

“Okay.” Tumango lang ito sa narinig. 
“Halika na,” anito saka inalis ang helmet na 

suot at iniabot sa kanya. 
Napatingin siya rito. Eto na naman siya…
Allen was willing to put her needs above his 

own.
“Takot ka ba sa motorsiklo?” anito nang 

makitang nag-alinlangan siya. 
Sa sitwasyon ng trapiko ay lalong hindi 

sila makakarating sa klase kung kotse nito 
ang dinala, kaya itong motorsiklo na lang ang 
napiling ipamasok.

“Ikaw na magsuot niyan,” sabi niya saka 
kumilos na para sumakay. “Okay lang. Kayang-
kaya ko ito,” dagdag niya nang akmang 
hahawakan sana ni Allen ang kamay niya para 
tulungan siyang makasakay. 

Here he goes again.
Hilig din kasi nitong hawakan ang kamay 
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niya lagi para alalayan. Like making her 
dependent on him.

Kaasar ka, Allen! aniya rito sa isip habang 
nakatingin sa likod ng ulo nito bago siya 
humawak sa mga balikat nito. She made sure 
her body did not make any contact with his 
back. 

“Okay, here we go.” Si Allen at pinaandar na 
ang sasakyan.

Sanay naman siyang umangkas sa 
motorsiklo dahil sa bayan nila sa Nueva Ecija ay 
ganoon ang paraan ng paglalakbay.

Kaya kahit singit nang singit at parang 
pauda-uda ang patakbo ni Allen ay wala sa 
kanya. Ang importante ay makarating kaagad 
sila sa eskuwela.

Dahil nang ni-review niya ang student’s 
manual, nalaman niyang hanggang tatlong 
absences lang pala ang allowable, kung hindi, 
mapipilitan siyang i-drop ang subject. Ayaw 
niyang mag-overload ng units sa susunod 
na semester o mag-extend pa ulit ng isang 
schoolyear.

Naalala niya din ang isa pang dahilan 
bakit tamad siyang pasukan ang first period: 
Parang kasing-tanda rin ng mga likha ni Rizal 
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ang nag-iisang propesor na nagtuturo niyon 
sa universidad nila. Balitang parang lolong 
nagpapahele ito kapag nagsasalita.

Baka doon ko puwedeng ituloy ang pag-idlip, 
natatawang naisip ni Lynn matapos mapahikab 
na naman.

Pero para siyang naalimpungatan nang 
mamataan ang batang nakasakay sa isang three-
wheeler mini-bike sa kabilang kalye. 

Napakabilis nitong magpatakbo at halos 
umangat ang isa sa gulong ng bike nito nang 
biglang iniliko. Pa-zigzag ang andar nito. 

Nanliit si Lynn nang makitang muntik na 
itong bumangga sa napahintong kotse. Pero 
patuloy ito sa pagpapatakbo nang mabilis para 
makatawid.

Napalingon siya rito nang dumaan sa 
likuran nila.

“Allen, tigil!” sigaw ni Lynn kasabay ng 
mahigpit na pisil sa mga balikat nito na parang 
siya ang nagpapreno.

Takang-takang nilingon siya ng lalaki. Pero 
agad din siyang bumaba at hinabol ang bata.

Nagawa niyang hatakin ang damit nito para 
maialis ito sa bisikleta bago pa man dumating 
ang isang grey na SUV na siyang bumangga sa 
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bike.
Dahil sa taas ng sasakyan at baba ng mini-

bike, malaki ang tiyansang hindi kaagad nakita 
ng driver ng SUV ang papatawid na bata.

Napatigil ang SUV. 
Naramdaman ng driver ang pagbangga 

ng bumper ng sasakyan nito sa isang bagay at 
pagkatapos ay pumailalim din iyon doon.

Napatanga rin ang lahat nang nakasaksi.
Hindi niya alam kung saan siya nakakuha 

ng lakas at kung paano siya nakakilos nang 
mabilis. 

Napansin na lamang ni Lynn sa yakap na 
niya ang bata sa mga bisig niya. Tila tulad niya 
ay natulala din ito dahil sa mga nangyari.

Bumaba ang driver ng SUV. Matangkad na 
mestisong lalaking may suot na sunglasses sa 
mata, naka-long sleeves polo ito na sky blue at 
maong. 

Parang nalanghap pa nga niya ang 
pinaghalong amoy ng pabango at ng katawan 
ng lalaki. Ang fresh.

Hindi niya maintindihan pero kay sarap 
langhapin. Hindi nakakairita sa ilong niya, 
hindi tulad ng ibang mga pabango.

Na-curious siyang makita ang mukha nito, 
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dahil sa paglakad pa lang at pangangatawan, 
napakamatipuno na nito. Confident pa ang 
dating.

Pumunta ito sa harapan ng sasakyan nito 
para tingnan ang nabunggo at pagkatapos ay 
sumilip sa ilalim ng SUV kung saan sumilid 
ang nakuping na mini-bike. Dumerecho ng 
tayo ang lalaki at lumingon. Kahit may shades 
sa mga mata ay ramdam ni Lynn ang sama ng 
tingin nito sa kanya.

Doon umiyak ang batang hawak niya. Tila 
noon lang nito na-realize na muntik na itong 
mapahamak. O baka tulad niya, naramdaman 
din ng paslit ang galit sa titig ng lalaki? He was, 
after all, staring at their direction.

Pinaharap ni Lynn ang bata sa kanya at 
lalong niyakap. “Tahan na... tahan na. Hindi na, 
hindi na...” bulong niya rito.

Lumapit ang lalaki sa kanila at lalo siyang 
nanliit.

Sa tantiya ni Lynn ay may taas itong mga 
anim na talampakan at dalawang pulgada. 
Halos hanggang baba lang siya nito kahit 
maikukonsiderang mataas na ang height niyang 
5’6”.

Napatitig siya sa mukha nito. He had an oval 
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face, bumabagay iyon sa fringed up nitong itim 
na buhok.

Tinitigan din siya nang maigi ng lalaki 
na parang kinikilatis ang hitsura niya kaya 
bahagyang naasiwa siya.

Pagkatapos, tumingin ito sa bata nang 
sandaling napalingon din ito. Agad isinubsob 
ng bata ang mukha nito sa balikat ni Lynn dahil 
mas natakot. 

Doon na nagsalita ang lalaki. “Sa uli-
uli, huwag mong hayaan ang anak mong 
magbisikleta sa major road. Napakadelikado at 
puwedeng masagaan ang anak mo.”

She could have admired his beautiful 
voice if they were in a different circumstance. 
Ang ganda ng kalidad niyon, confident and in 
command. She could tell he was very eloquent, 
too. Pero wala sa loob na napakunot ang 
kanyang noo sa narinig. 

Anak?
 “Ang hirap sa inyong mga bata kayo, hindi 

n’yo muna isipin maigi bago kayo mag-anak. 
Isang malaking responsibilidad ang magpalaki 
ng bata! Buhay iyan.” 

Nile-lecture-an niya ba ako?
She wanted to see those eyes. And his whole 
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face. Hindi niya maintindihan pero parang 
nakita na niya ang lalaking ito dati. 

Tingin din ni Lynn, hindi naman ganoon 
kalaki ang agwat ng edad nila para sabihin 
nitong bata siya. Pakiramdam pa nga niya ay 
mas matanda dito si Allen.

“Buboy!” sigaw ng isang babae kaya naudlot 
ang pagsagot niya sa lalaki.

Kapwa sila napalingon dito. 
“Mama! Mama!” sagot ng bata. 
Agad na kinuha ng babae ang bata sa kanya 

nang makalapit ito.
“Tingnan mo, tingnan mo. Muntik ka nang 

madisgrasya,” pagalit nito sa anak. Parang gusto 
nitong paluin ang bata pero niyakap pa din 
nang mahigpit. 

“Buti walang nangyari sa ’yo. Muntik ka na... 
Tatakas ka pa sa bahay?”

“Hindi na, Mama,” hagulgol ng bata. 
“Maraming salamat, Miss,” baling ng babae 

sa kanya.
Mukhang may nakapagkuwento na rito ng 

mga nangyari.
Napatingin lang siya sa ginang at napatango.
“Sir, pasensya na po,” paumanhin nito sa 

estranghero.
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Napansin niyang nakatitig pa rin ang lalaki 
sa kanya. Parang natauhan ito sa mga binintang 
sa kanya kanina. She wished she could see his 
eyes behind those dark shades and prove how 
sorry he was.

“Pasensya na talaga. Sorry, Sir,” ulit ng 
babae, noon lang ito pinansin ng lalaki.

Naalala niya ang oras nang mapansin si 
Allen na nakatayo sa tabi ng motorsiklo nito. 
May kausap ito sa cellphone kaya wala ang 
atensyon sa kanila.

“Sige po, aalis na ’ko. Male-late na po kasi 
kami,” paalam niya sa babae. 

“Salamat ulit, Miss. Pasensya na sa abala sa 
n’yo. Wala man lang akong maiabot sa ’yo.” 

Ngumiti siya. “Wala po iyon. Ang importante, 
di nasaktan si Buboy. Mas bantayan n’yo na sana 
siya, misis. Mahirap hong mawalan ng anak.”

Napatingin sa kanya ang bata. Lumuluha pa 
rin.

“Buboy, huwag na matigas ulo, ah? Makinig 
kay Mama.” Nginitian niya ito at hinaplos sa ulo. 

Tapos ay tumingin siya nang seryoso sa 
lalaking nagmamaneho ng SUV. “I’m sure 
madaming nakasaksi ng nangyari kanina.” 

Tapos, nagmamadaling naglakad na siya 
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palayo kahit parang may gusto pa sanang 
sabihin ang lalaki. 

Tumakbo siya palapit kay Allen at sumakay 
sa sasakyan nito. 

Agad silang nakaalis sa lugar. 
Tamang-tamang dumating naman ang 

pulis na tinawagan pala ni Allen para i-report 
ang aksidente.

Himalang nakaabot sila sa first period, kaso 
hindi naman pumasok ang professor nila noong 
araw na iyon.
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asalukuyan siyang nagbabasa ng aklat 
tungkol kay Rizal dahil pinagawa sila 
ng essay ng teacher niya. Dahil nga 
hindi ito nakapasok, nagbilin ito sa 

class representative nila ng assignment na 
kailangang ipasa sa susunod na meeting. 

Dagdag pa na may exam din daw sila kaya 
ibinigay ang coverage sa aklat na isinulat ni 
Gregorio Zaide, ang Jose Rizal: Life, Works, and 
Writings of a Genius, Writer, Scientist, and National 
Hero.

Kung tutuusin ay maaari niyang ipagpaliban 
ang pagbabasa at paghahanda sa pagsusulit na 
iyon, pero kailangan niyang ayusin ang schedule 

K
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niya sa pag-aaral at pagtratrabaho para walang 
mapabayaan.

Kaya nagsimula na siyang magbasa at 
gawin ang mga dapat para sa subject na iyon. 
Otherwise, she would cram for everything. 
Aside from being stressful, she might even fail 
a subject. At hindi iyon puwedeng mangyari. 
Sayang sa panahon at pera.

“Ni wala pa nga akong napapasukang klase 
niya, may test na.”

Naisip niya tuloy na istrikto ang bago nilang 
guro. 

Sabi ng mga kaklase ni Lynn ay nagretiro na 
raw si Mr. Gunigundo.  

Nanghihiram sana siya ng notes dito, pero 
weird dahil pinagbawalan daw ng bagong 
teacher na magsulat ang mga kaklase niya. 

But they said he was really good. Parang 
motivational speaker at ideal moderator. 
Walang inantok sa klase at lahat ay sumali sa 
mainitang diskusyunan at palitan ng kuro-
kuro. He just wanted to hear their thoughts... 
their opinions without any boundaries. Parang 
nagkukuwentuhan lang ang isang barkada.

The new teacher actually sounded so cool. 
Kaya hindi siya makapaniwalang may parte niya 
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na gusto din itong makita dahil sa deskripsyon  
dito. 

“Ang guwapo niya, Lynn,” sabi ng kaklase 
niyang si Mayflor na hindi napigilan ang pagngiti 
nang pagngiti dahil sa di-naitagong kilig habang 
naiisip ang itsura ng misteryosong guro. “Bagay 
na bagay sa kanya ang pangalan niya, David Paul 
Jara,” napabuntong-hininga pa nitong dagdag. 

Parang inihantulad nito ang prof nila sa estatwa 
ni David na nilikha ni Michelangelo Buonarotti. 
Perfect daw.

Kaya nga isa sa mga hinahangaang sculpture 
ang David hanggang ngayon ay hindi lamang sa 
magandang anyo nito, kundi dahil binigyang-diin 
dito ang balance, harmony, at ang ideal form, bukod 
pa sa pagpapakita ng intelligence at skills ni David 
bilang mandirigma.

“So banlag siya?” wala sa loob na sagot ni Lynn. 
Naalala kasi niya bigla kung bakit isa ang David 

sa mga pangarap niyang makita nang personal 
kung makakapaglakbay siya sa ibang bansa. Gusto 
niyang malaman kung totoo ang article na nabasa 
niya sa isang journal ng medisina. 

David actually possessed certain anatomical 
imperfections. Mas malaki ang kanang kamay nito 
kaysa sa kaliwa. Na sa tingin naman niya ay tama 
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lang kung dominanteng kamay ni David iyon. 
Pero ayon din sa article, naka-deviate daw ang 

kaliwang mata nito habang nasa primary position 
ang kanan.

Natawa ulit si Lynn nang maalala ang 
reaksyon ni Mayflor sa sinabi niya. Kulang na 
lang ay batukan siya nito sa paninira niya sa 
mood nito. Para siyang kontrabida sa fairy tale 
nito kung saan ang propesor nila ang Prince 
Charming.

Tiningnan niya ulit ang monitor ng laptop 
na hiniram niya kay Agnes. 

Wala kasi siyang pambili niyon. Buti at 
mabait naman ang housemate na ipahiram 
iyon, pati na ang printer. Sine-save na lamang 
niya lahat sa USB flash drive ang mga gawa niya.

“Ano ba ang isusulat ko dito?”
At binasa niya ulit ang titulo ng kanyang 

assignment: Rizal, A True Hero?
Nagtalo ang isip ni Lynn kung sasagutin ba 

niya iyon nang tama o nang totoo? 
“Sino ba kasi ang pumili kay Rizal na maging 

national hero?” nainis niyang sabi.
Magsisimula na sana siyang tumipa ng mga 

letra nang may narinig siyang tunog mula sa 
bubong ng katapat na building. Kung hindi siya 
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nagkakamali ay nagmumula ito sa isang string 
instrument. 

“Violin ba iyon?” isip niya nang mapalingon 
sa bintana niya.

Lumapit siya roon para mas mapakinggan 
ang tunog.

“Parang cello.” Mas mababa kasi ang pitch 
niyon kaysa sa violin at viola. 

Tila tinotono pa lang kaya random na 
tumugtog ng mga nota. And it was being played 
live. 

Napangiti si Lynn nang magsimula nang 
tugtugin ang isang pyesa. Ang gandang 
pakinggan.

Kung hindi siya nagkakamali ay rendition 
iyon ng Cello Suite No. 1 ni Johann Sebastian 
Bach, isang classical musician.

It was quieting her mind and relaxing 
her muscles. Making her feel soothed... like 
releasing the stress of the day.

Sana nakikita niya kung sino ang 
tumutugtog.

Napangiti si Lynn sa posibilidad na baka 
ang lalaking nakita niya noong isang araw ang 
kanyang napapakinggan ngayon. 

Pumikit siya at inisip na ito nga ang may 
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hawak ng bow at ikinukumpas sa mga strings 
ng isang cello. 

She also imagined he was concentrating on 
playing... feeling the music while his eyes were 
closed.

Sino kaya siya? Napangiti si Lynn. 
“Hala, nababaliw ka na naman,” aniya sa 

sarili. 
She was experiencing the same feeling she 

had when she was frequently thinking of Allen 
back then.

Iyong may nagpapakabog ng dibdib at hindi 
din makatulog sa gabi sa kaiisip.

Napatanong siya sa sarili.
Would obsessing about this guy make her 

forget about Allen? 
Lalo pa ngayong lumalapit na naman ang 

huli sa kanya. Allen offered sharing everything 
discussed in class. Blow by blow. Napilitan 
siyang harapin ito ulit dahil kapag si Mayflor 
ang kausap niya ay mas naka-focus ang usapan 
nila sa hitsura, paano magsalita at magpakilig 
ang propesor nila. Hindi si Rizal ang naalala 
nito.

Pero mas maingat na si Lynn na huwag 
lagyan ng ibang kahulugan ang kabaitan o 
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kabutihang ipinapakita ni Allen sa kanya.
Mayamaya ay narinig niya ang cello version 

ng isang popular na kanta.
Napangiti siya. “Old school!”
Doon niya na-realize na iyon ay cello duet 

cover ng Mamma Mia ng Abba.
“Ang galing nila,” komento niya nang 

marinig na parang nagsasagutan ang dalawang 
instrumento.

“Music students kaya sila?” Noong isang 
araw kasi ay narinig niyang magaganda ang 
tinig ng mga kumanta.

She wished she could also play a musical 
instrument. Hindi niya nasubukan dahil hindi 
naman siya tulad ng ibang mga bata na may 
perang pambayad sa lessons ang mga magulang. 

At wala naman siyang mga kaibigang 
may tinutugtog na instrumento, o panahong 
makibarkada dahil lagi siyang nasa trabaho 
pagkatapos ng klase.

Pero marunong siyang kumilala ng 
magagandang musika dahil hilig niyang 
makinig. And she could appreciate a wide range 
of music, from classical to pop to heavy metal.

Hinila ni Lynn ang upuan at mesa para 
iharap sa bintana, pagkatapos ay hinila ang 
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kurtina para mas marinig ang tugtog.
Naiintriga na talaga siya—hindi lang sa 

bagong guro na nagtuturo ng buhay ni Rizal, 
kundi pati sa kung ano nga bang klase ng mga 
tao at ano ang trabaho ng mga bago nilang 
kapitbahay.
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ynn, may naghahanap sa ’yo,” sabi 
ng kasama niya sa coffeeshop na 
pinagtratrabahuhan. “Table no. 23.”

Bago lang siya doon. Mas magaan 
ang trabaho kaysa sa dating restaurant na 
pinapasukan niya noon, pero limang araw siya 
pumapasok sa isang linggo. 

Kasalukuyan siyang kumakain dahil 
breaktime. 

Nagtatakang lumabas siya. 
May lalaking nakaupo sa mesang tinukoy ng 

kasama niya. Nakatalikod ito sa pinanggalingan 
niya.

Napasimangot si Lynn nang masigurong ito 

4
My Name
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ang taong ayaw niyang makita. 
Babalik sana siya sa pantry nang bigla itong 

lumingon kaya nakita siya nito. Tumayo ito para 
hintayin siyang makalapit. Wala siyang nagawa 
kundi kaladkarin ang sarili para harapin ito.

“Hello again, Darlynn,” nakangiting bati 
nito sa kanya.

She hated being called by her real name 
because this man was fond of calling her that 
when she was a child.

Darlynn meant ‘darling.’ as if she was 
precious to him. Pero napatunayan niya noon 
pa na hindi naman talaga importante rito. 

“Di ba sinabi ko na sa ’nyong ayoko na 
kayong makita ulit?” nakasimangot niyang sabi. 
“Ano ba’ng kailangan n’yo talaga? Di ba ako 
naging malinaw last time? Huli na ho ang lahat 
para magpanggap kayong ama sa akin,” hindi 
na niya napigilang sabihin.

Tinigasan niya ang loob, lalo na nang makita 
niya ang lungkot sa mga mata nito. 

“As you can see, my mother and I are getting 
by without you. Nakaya namin at makakaya pa.” 

Inalala ulit ni Lynn na pagkatapos ng 
mahigit labindalawang taon ay saka lang siya 
nito hinanap at kinamusta.



35DIMPLES ANTONIO

Gulat na gulat talaga si Lynn sa una nilang 
pagkikita ng papa niya siguro mahigit isang 
buwan na ang nakakaraan. 

Though, older and thinner, she immediately 
recognized him. Those kind eyes, the contagious 
smile, and traces of him being very goodlooking 
when he was younger. Kaya madaming babae 
ang nahumaling dito.

She remembered how she tried to stop her 
tears from falling and how she ordered her body 
not to hug him... not to touch any part of him. 

Her loyalty was to her mother. Nagsakripisyo 
itong palakihin siya nang mag-isa. Kinaya nito 
ang lahat para maitaguyod sila.

At hindi niya alam kung paano nito nalaman 
na sa Maynila na siya nakatira at nag-aaral. But 
she made clear she did not want to talk to him 
nor hear his explanations. He was guilty, period. 

And she thought they would never meet 
again. She never tried contacting the number 
on the calling card he gave her. 

Ito rin ang dahilan kaya siya umalis sa 
dati niyang trabaho para hindi na siya nito 
mapuntahan muli. Pero nandito na naman ito 
ngayon. 

“Alam kong malaki ang kasalanan ko 
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sa inyong mag-ina. Matagal ko na iyong 
pinagsisihan, pero wala akong lakas-loob na 
lapitan kayo. At nang may kakayahan na ako, 
hindi ko na kayo mahagilap ng nanay mo. I tried 
looking for you. Ipinagkait iyon ni Jing sa ’kin.”

Napatingin siya rito nang masama. Parang 
pinapalabas pa nitong nanay niya ang may 
kasalanan kaya hindi siya nito nakapiling at 
nabigyan ng suporta. Para sa kanya, noong 
iwan sila ng lalaki, binitawan na rin nito ang 
karapatang maging ama niya.

Pinigilan niyang magbitiw ng masasamang 
salita. Mas mainam na huwag itong pansinin.

“I’m not asking you to forgive me. Please, 
gusto kitang tulungan. Hayaan mo akong 
tulungan kita, anak,” nagmakaawa nitong sabi.

May kinuha ito sa bulsa. Isang sobre iyon, at 
iniabot sa kanya.

“You don’t need to work here anymore,” 
anito.

Tiningnan lamang niya ito kaya inilapag ng 
papa niya ang sobre sa harapan niya. 

“These are also for you.” Ipinakita nito ang 
mga paperbags ng mga kilalang brands ng 
damit at bags na nasa ilalim ng mesa. “I’ll be on 
my way. Ingat ka palagi, Darlynn.” Muli itong 
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ngumiti bago umalis sa harap niya.
He wanted to do more but he knew she 

would not allow him. 
Hindi niya sinalubong ang tingin nito at 

nanatiling nakatingin lang sa sobre.

2
“Darlynn Dela Peña,” basa niya nang sa 

wakas ay tiningnan ang nakapaloob sa sobre. 
Nagulat siya sa halagang nakasulat sa tseke. 
Tama ang papa niya, hindi na niya kailangang 

magtrabaho o manghiram ng mga bagay sa mga 
kasambahay o mahuli ulit sa pagbabayad ng 
renta sa apartment at tuition fee. 

Kaso hindi naman siya iyon.
“Miss Darlynn Daez.” 
Napalingon siya sa tumawag ng buo niyang 

pangalan.  
“Tapos na ang breaktime mo, bakit ’andyan 

ka pa at nakaupo?” sita ng manager nilang si 
Mr. Sembrana.

“Sorry, Sir,” tugon niya at dali-daling inayos 
ang sarili at ibinulsa ang sobre. Binitbit niya ang 
mga paperbags para itabi. “By the way, Sir. May 
pakiusap lang sana ako. ‘Lynn’ ho ang itawag 
n’yo sa ’kin,” sabi niya bago tuluyang pumasok.
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agulat pa si Lynn nang makita si 
Allen paglabas niya ng pintuan ng 
apartment nila. 

Ngumiti ito sa kanya. “Good morning,” 
anito.

Naasiwang ngumiti siya. “Magandang 
umaga din,” napilitang tugon niya.  

“’Sabay na kita.” 
Pareho nga naman ang papasukan nilang 

first period.
“You know I prefer walking to school.”  
“You can do that tomorrow. May exam tayo 

so dapat relaxed ka pagdating sa class. ” Kinuha 
nito ang bag niya. 

5
The Teacher
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Nagulat siya na parang inaalala na naman 
siya nito kaya hindi niya ito napigilan. Naisip 
din niyang baka makahalata na ito na iniiwasan 
niya kaya sinundan na niya ito sa kotse nito. 

Nanghihinayang si Lynn sa gasolina dahil 
kung tutuusin ay puwede namang lakarin ang 
distansya sa pagitan ng apartment nila at ng 
school, pero may kaya naman itong si Allen. 
Galante ang binata, lalo na sa pagkain.

Magsalita ka, sita niya sa sarili dahil lalong 
naging awkward ang pakiramdam niya nang 
nasa loob na sila ng kotse nito.

“Tingin mo ba karapat-dapat na national 
hero si Rizal?” Iyon ang naisip niyang puwede 
nilang pag-usapan na safe.

Natawa si Allen. 
“Chine-check mo ba kung may assignment 

ako?” anito imbis na sagutin siya nang seryoso.
“Hindi naman. Gusto ko lang malaman ang 

opinyon mo.” Ngumiti siya. 
“I agree that he is a hero. He fought the 

Spanish regime peacefully for the country. For 
our freedom. He even died for the Filipinos... 
but are we really worth dying for?” Mukhang 
may agam-agam pa ito. 

“Anyway, iyon naman iyong tanong, di ba?”
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Tama naman. Hindi tinatanong ng professor 
nila kung si Rizal ba ang dapat naging national 
hero.

“Or hindi ka agree kasi elitista siya?” Natawa 
si Allen na parang alam ang nasa isip niya. “I 
know si Bonifacio ang idol mo.” 

Umiling-iling si Lynn. “Pareho naman silang 
bayani at hindi sila dapat ikumpara,” sagot na 
lamang niya kahit biased ang opinyon niya.

“Maiba tayo. Alam mo bang mga Music 
major pala iyong mga nakatira sa bagong 
building sa likod natin?” balita nito.

“Kaya pala may tumutugtog ng cello,” wala 
sa loob na napangiti niyang sabi. 

Nasasagot na kasi ang mga tanong niya.
“At magagaling kumanta iyong iba. Mga 

schoolmates natin,” dagdag ni Allen.
“Talaga? Paano mo nalaman?”
“May nakausap ako.”
Napangiti si Lynn. That was actually Allen—

friendly, outgoing, hence, very likable. Maboka 
kaya hindi siya magtataka kung maging mabilis 
ang pag-angat nito sa trabaho. He could please 
anyone and adapt to anything.

Unlike her, an introvert. You would not 
see her starting a conversation or even lead 
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anything.
“Oh shoot!” anang dalaga nang paparada na 

si Allen sa parking lot ng university.
Nagtatakang tiningnan siya nito. 
“’Yung paper ko,” sabi niya nang mapansing 

wala sa sasakyan ang prinint niyang assignment. 
Inilagay pa kasi niya sa folder kaya nawala 

sa isip na naipatong niya sa study table niya 
kanina. 

Balak niyang bitbitin na lang kanina dahil 
malulukot sa loob ng bag niya.

“Balikan natin?” 
“No, ako na lang. Ayokong pati ikaw ma-

late.” 
Traffic na din kasi kaya mas tatagal sila kung 

dadalhin ni Allen ang kotse.
She tried to control her nerves. Naiinis siya 

sa sarili at kung paanong nakalimutan niya iyon.
“Mas lalo kang male-late kung...”
Hindi niya pinatapos si Allen at agad na 

bumaba sa kotse nito saka patakbong tinungo 
ang gate ng school.

Siguro naman ay kakayanin niya kung 
tatakbuhin niya papunta at pabalik.

2
May isa pa siyang katangahang nadiskubre 
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nang nakarating sa pinto ng apartment. 
Nakalimutan niya rin ang susi niya dahil 

nasa ibabaw ito ng folder kanina. Nakaalis na 
sina Michelle at Joy. Samantalang wala pa si 
Agnes sa bahay.

“Ano ba’ng meron kapag Wednesday 
morning?” nainis niyang naisip. 

Dahil noong nakaraang linggo ay ganito 
din siyang aligaga, na-late at may muntik pang 
naaksidenteng bata.

Parang ayaw siyang papasukin talaga sa 
subject na iyon.

Inistorbo niya si Nana Maring. Ito na lang 
ang pag-asa. Minadali pa niya itong pumanaog 
sa bahay nito dahil nakasalalay dito ang lahat. 
Kapag nag-absent siya ngayon ay strike three na 
siya sa Rizal na subject.

“Salamat po, Nana Maring,” saad niya nang 
makuha ang folder at patakbong umalis na.

“Hay, bata ka!” napailing na sigaw nito. 
“Mag-ingat ka,” sabi nito nang muntik siyang 
matalisod sa isa sa mga palamuting paso sa 
hardin.

Kinakabahang tumakbo siya sa kalye, 
hawak ang assigment niya. Ang tanging naiisip 
niya ay hindi siya puwedeng mag-absent o ma-
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late ngayon. 
May exam... may exam...
Nagulat pa siya nang biglang may sumulpot 

na sasakyan sa tatawiran niyang maliit na 
eskinita. Hindi niya kasi tiningnan ang 
magkabilang gilid nito bago humakbang dahil 
bihira iyong daanan ng mga sasakyan.  

Kaso hindi niya alam kung ano ang nangyari 
sa kanya dahil bigla siyang nadulas nang may 
kung anong bagay siyang natapakan nang 
humakbang siya paatras para makaiwas sa 
sasakyan.

Buti at nakapreno ang driver nito kaya hindi 
siya tuluyang nasagasaan.

Saan nanggaling ang sasakyang ito at paano 
nagkasya? isip ni Lynn nang iniangat ang tingin 
sa isang grey SUV. 

May gasgas ang bumper nito na parang may 
nabunggo dati. Naalis ang coating kaya lumitaw 
ang kulay itim sa ilalim nito.

Naramdaman ni Lynn ang sakit sa parte ng 
balakang niya na tumama sa kalsada. Hinanap 
niya ang natapakan. 

Comedy ba ito? Gusto niyang matawa nang 
makita ang balat ng saging sa paanan niya.

Bigla na lamang niyang naamoy ang isang 
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pamilyar na pabangong panlalaki. 
That smell was somehow relaxing her 

senses. She really wanted to know what was it 
called.

Nagulat pa si Lynn nang ma-realize na may 
tumabi na pala sa kanya.

“Miss, nabangga ka ba?” 
Nagtataka niyang nilingon ang 

pinanggalingan ng pamilyar ding tinig. 
“Ikaw na naman!” gulat na sabi ng lalaking 

nakaupo sa tabi niya at napatitig sa mukha niya. 
Ito ang driver ng SUV na muntik nang 

nakabangga sa bata noong nakaraang linggo. 
Kaya pala may gasgas ang bumper ng sasakyan 
nito.

Gaya ng dati, nakasalamin na naman ito 
na may dark lenses kaya hindi niya makita ang 
ekspresyon ng mga mata nito.

Napatungangang tiningnan lang niya ito.
“Nasaktan ka ba?” untag ng lalaki.
Pinakiramdaman ni Lynn ang sarili, parang 

nawala na ang sakit sa balakang niya.
“Miss, nasaktan ka ba?” ulit nito.
Umiling lang siya matapos galaw-galawin 

ang paa.
Nagulat siya sa biglang paghawak nito 
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sa kanyang mga braso para alalayan siyang 
tumayo. Para siyang binuhat.

Pilit niyang inilayo ang sarili pero ang amoy 
na iyon ay tila hinahatak siyang mapalapit sa 
katawan nito. Wala sa loob na napasandal tuloy 
siya sa katawan ng lalaki kaya naramdaman 
niya rin ang init na nagmumula rito. She felt 
like being protected... being comforted while he 
held her.

Nahiya si Lynn sa sarili nang ma-realize 
iyon.

Pinilit niyang tumayo kaagad at lumayo sa 
lalaki.

Pinakiramdaman niya muli ang sarili nang 
pagpagan ang kanyang pantalon.

Nagsalita muli ang lalaki. “Sinusundan mo 
ba ’ko?” 

Nanlaki ang kanyang mga mata. May 
ibinibintang na naman kasi sa kanya. “I beg 
your pardon? What on earth gave you the idea 
that...” Nagulat siya sa sarili kaya hindi niya 
natuloy ang sasabihin.

Sandali, bakit ako napa-Ingles? 
Natawa ang lalaki. “Do you think it is still 

coincidence to always meet like this?” amused 
nitong sabi at ngumiti. 
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He had a perfect smile. Parang lumundag 
yata ang puso niya. But she wished she could see 
those eyes. Naalala niya si David, the sculpture. 
Di kaya banlag itong kaharap niya kaya laging 
naka-shades?

Gusto niyang matawa dahil naalala niya rin 
ang reaksyon ni Mayflor nang sinabi niya iyon 
dito.

“At kung kailan ako male-late na sa 
pupuntahan ko ay lagi kang nagpapakita,” 
dagdag pa ng lalaki.

LATE! 
Naalarma si Lynn. She could not afford 

to get late. Kailangan niyang makapag-exam. 
Ayaw niyang bumagsak sa subject na iyon.

“Excuse me, pero kailangan ko nang 
umalis. Huwag kang mag-alala, hindi mo ako 
nabangga.” Agarang kumaripas na siya ng 
takbo.

“Miss! Teka!”
Hindi na niya nilingon ang lalaki.

2
“Hay, salamat!” kanyang naibulalas nang 

makapasok sa classroom. 
Wala siyang nakitang propesor kaya siya 

napangiti. I made it, Lord. Thank You.’
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Pawis na pawis at halos lumundag sa dibdib 
ang puso niya sa kaba. Ramdam din niya ang 
pagod dahil parang biglang nanghina ang mga 
kalamnan niya, tila mga napuwersa. At gusto 
niya ring maghubad dahil sa sobrang init na 
nararamdaman.

Nakatingin sa kanya ang kanyang mga 
kamag-aral at noon lang niya napansing parang 
biglang natahimik ang mga ito.

Panay rin ang pasimpleng kaway ni Mayflor 
na parang minamadali siyang umupo.

“I was wondering when you will show up in 
my class, Miss Darlynn Daez.” 

Nagulat pa siya sa pamilyar na tinig na 
narinig sa likuran niya.

Gusto niyang mahimatay nang makita kung 
sino ang nagsalita nang lingunin niya. 

Bigla siyang namutla. Ito ang lalaking 
muntik nang makasagasa sa kanya at muntik 
ding makabangga sa batang iniligtas niya noong 
isang linggo.

My class? Tama ba ang pagkakarinig niya? 
Ito ang teacher nila? The great David Paul 

Jara?
Napansin niya ang salaming suot nito sa mga 

mata. Same shape of frame but the lenses had 
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become clear, showing his beautiful expressive 
eyes. 

Hindi ito banlag. 
Pero totoo ang sinabi ni Mayflor; makisig 

nga ito at sa tingin niya ay kaunti lang ang agwat 
ng mga edad nila.

Fresh graduate kaya ito? 
Pero kung makapagsalita ang lalaki ay 

parang napaka-experienced na nito. Tinawag 
siya nitong ‘bata,’ di ba? 

At alam na din niya kung bakit lagi itong 
naka-shades sa mga mata. Transition glasses 
ang suot nito, iyong mahal na feature ng 
corrective lenses na awtomatikong dumidilim 
kapag natatapat sa araw.

At least, she was right about this David. 
He was not-so perfect after all. May error of 
refraction ang mga paningin nito.

Pero paano nitong nalaman ang pangalan 
niya? Noon niya nakita ang hawak nitong folder. 
Her folder!

Namula si Lynn. Nakalimutan na naman 
niya iyon kanina. Parang bigla siyang nahiyang 
ipasa iyon. She was uninhibited when she gave 
her thoughts and opinions about Rizal being a 
hero, even her emotions toward him.
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Gusto na niyang i-drop ang subject na ito.
“Would you like to be the first to share with 

the class your thoughts on Jose Rizal?” 
He put her on the spot. If she said ‘No’, 

would he give her a demerit? Ask her to leave 
the room?

“Para makabawi ka,” dugtong ng lalaki. 
Like he was actually considering asking her 

to drop the subject or fail her because of her 
lack of interest to attend his class.

Kailangan niyang manindigan.
She approached him to retrieve her folder.
“I’m sure you still know by heart what you 

wrote here. Hindi mo na kailangang basahin. 
Unless... ginawa ito ng nanay mo para sa ’yo?”

Nangiti ang ilan sa mga classmates niya.
Ano ba’ng problema ng teacher na ito? naisip 

ni Lynn. Taliwas sa sinabi ni Mayflor ang 
pinapakita nitong ugali. Power tripping itong 
a*shole na ito, ah. Halatang pinag-iinitan talaga 
siya.

Ibinaba ni Lynn ang knapsack niya sa mesa 
nito at inayos ang sarili. Seryosong hinarap niya 
ang kanyang mga kamag-aral.

She had been through worse. Hindi niya 
hahayaang ipahiya siya nito.
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“Rizal: A True Hero?” confident siyang 
nagsalita.

Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang 
lakas ng loob, pero para siyang nagpresinta sa 
debate. And like a strong debater, she spoke 
spontaneously and eloquently. As if everything 
just came out of her mouth smoothly, naturally, 
and rationally.

“...So I still concur that Rizal was a true hero 
despite of those flaws. After all, nobody was 
born perfect and those imperfections reminded 
us that he was human, too…” Noon lang siya 
tumingin sa guro nila, as if emphasizing that 
the Great David Paul Jara was not perfect, “...
like us. So we could actually choose to live and 
become heroes, too.”

Hindi niya inaasahang papalakpak ang mga 
kamag-aral niya.

“Impressive,” sabi ng guro nila. 
Was that a smirk? Tumaas din ang isang 

kilay nito.
“You have proven you belong to this class, 

Darlynn.”
Napasimangot siya. Ayaw niya talagang 

natatawag sa pangalang iyon.
“Sir, with due respect, but can you not call 
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me that?”
“Sir?” parang nagulat nitong saad. “Hindi ba 

sinabi ng mga classmates mo how you should 
address me?” dagdag nito. “Ay, oo nga pala, lagi 
kang absent so how will you know?” 

Nagtawanan ang mga classmates niya.
Napipika na si Lynn pero wala siyang 

nagawa. 
Parang pinepersonal na siya nito at hindi siya 

puwedeng pumalag dahil kasalanan din niya at 
tinamad siyang pumasok sa unang meetings.

Doon niya napatunayang istrikto nga ito at 
malamang galit sa slacker. At sa tingin niya ay 
mahirap mabago ang tingin sa kanya.

Buong term ba siyang ganito? 
“Darlynn, I said call me David.”
Noon lang siya parang natauhan. Tila 

kanina pa nito sinabing tawagin niya ito sa 
pangalan nito.

“Yes, Sir,” wala sa loob niyang sagot.
Natawa ito. “Matigas din ba ang ulo mo?” 
Napailing si Lynn. Pero mahirap yata ang 

pinapagawa nito. Sanay siyang kumilala ng 
authority kahit gaano pa hindi karespe-respeto 
ang mga dapat kilalaning meron nito.

“I mean, yes, Da... vid.” Nahirapan niyang 
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bigkasin ang pangalan nito.
“Okay, you may take your seat, Darlynn.” 

Ngumiti ito ulit.
Hindi niya napigilang magprotesta ulit.
“Sir!” Natigilan siya ulit nang ma-realize ang 

nabigkas niya.
Natawa na naman ang mga classmates niya.
“I mean, David, could you not call me by 

that name?” Seryoso siyang nakiusap. “I would 
prefer the name Lynn ho.”

Nagtatakang tiningnan siya ng prof nila. 
“Why? Ang ganda nga ng pangalan mo. 
Darlynn. Parang tinatawag ko ang darling ko,” 
nakangiti nitong sabi.

His smile could melt anyone’s heart. 
Halos napabuntong-hininga ang mga babae 

sa klase nila. Like everyone was wishing their 
names were Darlynn, too.

“Hindi po ako nagpapatawag sa pangalang 
iyon.” Nakasimangot pa rin ang dalaga. Hindi 
niya masabing galit siya sa pangalang iyon dahil 
sa papa niya.

“Masanay ka na. Dahil lagi kitang tatawagin, 
Darlynn.” Ngumiti ito ulit nang pilyo sa kanya.

Gusto pa sana niyang sumagot pero alam 
niyang walang patutunguan ang usapang iyon. 
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She could feel he meant to punish her for 
slacking. 

Markado na siya kaya kailangan niyang 
laging maging handa sa subject nito.

Talunan siyang nagtungo sa upuan niya. 
Nagpapasalamat na lang siya at isang beses sa 
isang linggo niya lang itong makikita.

Or so she thought...
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ynn, ’andyan ulit ’yung may-edad na 
lalaki. Uncle mo ba iyon?” curious 
na tanong ng kasamahan niya nang 

sinundo siya nito sa pantry.
“Sana sinabi mong wala ako,” nakasimangot 

niyang sagot.
“Si Mr. Sembrana ang nakakausap sa kanya 

kaya ka pinatawag sa ’kin,” depensa nito sa 
sarili. “Sino ba iyon?” Curious pa rin ito.

“Wala. Nangungulit lang,” aniya saka 
kinuha ang mga paperbags at tseke sa locker 
niya. Napagdesisyunan niya noon pa na ibalik 
ang mga iyon.

Tumingin si Mr. Sembrana at ang papa niya 
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sa kanya nang makita siyang papalapit sa mga 
ito.

Malungkot na napatingin ang kanyang ama 
sa mga dala niya. Doon niya napansing may 
mga dala na naman pala itong bagong batch ng 
paperbags.

“Maiwan ko muna ho kayo.” Si Mr. Sembrana 
nang makalapit na siya. 

“Bakit ’andito na naman kayo?” Si Lynn na 
ang unang nagsalita.

“Nagtratrabaho ka pa din pala dito. Akala 
ko...”

“’Andito ho lahat,” putol niya rito at ibinaba 
ang mga paperbags sa paanan ng ginoo. “Hindi 
ko din ho ito kailangan.” Iniabot niya rito ang 
sobreng iniwan nito noon.

“I know, there was a mistake. Hindi ko alam 
na pinapalitan pala ni Jing ang apelyido mo,” 
tukoy nito ang surname niyang Daez. 

Gamit niya ang apelyedo ng nanay niya at 
hindi ng papa niya.

It turned out that after her father left them, 
the marriage between her parents was not legal 
dahil labimpitong taon lang ang nanay niya 
nang magtanan ang mga ito. Dinaya nila ang 
edad nito dahil kailangan pa ng consent ng mga 
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lolo at lola niya kapag menor de edad pa lang. 
Kaya technically, hindi nag-e-exist ang kasal 
ng dalawa. Nadiskubre ito noong humiling ang 
papa niyang putulin ang kasal nito sa nanay 
niya para mapakasalan ang babae nito. Kaya 
naman, agad pinapalitan din ng nanay niya 
ang apelyido niya dahil legally puwede iyon. 
Though she wished her first name was also 
changed.

“It didn’t matter. Kahit ho tama ang pangalan 
ko, hindi ko pa din tatanggapin ang mga 
binibigay n’yo,” nagmatigas niyang pahayag.

“Please, Darlynn...” tawag ng papa niya nang 
tatalikuran na sana niya ito. He held her hand to 
stop her from leaving. “Anak, I am dying.” 

Napatingin siya rito. Umiiyak na ang lalaki.
“I was diagnosed with Hodgkin’s Lymphoma. 

I might have six months to one year to live. And 
so please...”

Doon siya parang nakaramdam ng sobrang 
kalungkutan at pangungulila. 

Napatitig siya sa ama. Parang nawala lahat 
ng sakit… lahat ng galit. Because she realized 
she was going to lose her father for good. 

Naalala ni Lynn bigla iyong masasayang 
panahon na magkasama sila noong bata siya... 
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bago sila nito iniwan. He was actually a good 
father back then.

Hindi na niya kayang magmatigas. Hindi na 
niya napigilan ang sariling yakapin ito.   

“Patawarin mo ako, anak,” bulong ng ginoo.
“Sorry din, Papa,” tangi niya lang nasabi at 

hinagkan ito sa noo. 
Kaya pala sobrang payat nito at parang 

patamlay nang patamlay.
“Salamat. Masayang-masaya ako, Darlynn. 

Thank you for letting me hold you. I really 
missed you, anak,” sambit nito.

Mr. Sembrana was kind enough to give her 
the day off. Kahit nandoon lang sila sa isang 
table sa coffeshop ay naging napakasaya nilang 
mag-ama. 

Hindi nila namalayan ang paglipas ng mga 
oras sa pag-uusap.

2
“Hi! I’m Lynn and I will be serv...” Naputol 

ang sasabihin niya nang tumingala ang lalaking 
nasa nilapitan niyang table sa coffeeshop.

Si David Paul Jara.
Tiningnan siya nito na parang kinikilatis 

siya. Naramdaman na naman niya iyong 
panliliit sa sarili.
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Pero napansin niyang wala itong salaming 
suot ngayon kaya kitang-kita niya ang mga mata 
nito. And they were the most beautiful eyes she 
had ever seen, ang hahaba at makakapal ang 
mga pilikmata. 

Are those real? Dahil talo pa niyon ang sa 
isang babae.

“Hi, Darlynn. So you work here?” sa wakas 
ay bati nito saka ngumiti na naman nang pilyo.

“Yes, Sir,” malungkot niyang tugon. 
Kukutyain na naman ba siya nito? Obvious 

na ngang naka-uniform siya at may nameplate 
pa.

“Matigas nga’ng ulo mo. Sir na naman?”
Wala siyang ganang makipagtalo at patulan 

ito.
“I mean... yes, David. Ready na ho ba kayong 

umorder?” seryoso niyang sabi at naghandang 
magsulat sa hawak niyang papel.

“Dapat nakangiti ka sa mga customers n’yo. 
Para ’yung dining experience will be more 
memorable and wonderful. Ambiance at service 
pa lang, five-star na kaya babalik-balikan.”

Pinilit niyang ngumiti. Ayaw na niyang 
patagalin ang pag-uusap nila. Marami pa siyang 
gagawin.
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Ngumiti na naman ito nang nakakaloko. 
“What can you recommend from the menu?” 

“Bestseller ho namin iyang mga all-day 
breakfast,” sagot niya.

“Hmm they sound so greasy.” Pinag-aaralan 
nito ang mga laman ng bawat kumbinasyon 
ng sinangag, pritong itlog, at ulam na pang-
umagahan.

Mukhang bukod sa istrikto, pihikan din ang 
propesor nila.

Kaya ayaw na niyang ipilit.
“Ganyan ka din ba sa ibang customers n’yo? 

Hindi ka masyadong nagsasalita? Di ka nagpro-
promote ng mga pagkain n’yo?”

Naiinis na si Lynn. Sa totoo lang, hindi siya 
hospitable. Kung hindi lang niya kailangan ang 
trabahong ito, hindi siya magtitiyaga. 

Hindi siya people pleaser sa pamamagitan 
ng pagsasalita at pagngiti-ngiti. Ipinapakita niya 
sa gawa, kaya nga masaya siyang magdisenyo 
ng mga landscapes, at magtrabaho ng mga 
mabusising bagay. 

She let her work speak for her.
Hindi niya alam pero parang gusto niyang 

umiyak na. It was like he was actually telling her 
to quit.
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“I could tell you hate this job.” Si David ulit.
Nagulat siya sa narinig. He knew exactly 

what she was thinking.
“Siguro kung makakahanap ka ng sugar 

daddy, you don’t need to come here anymore. 
Everything will be provided for you. And you 
can buy anything that your heart desires.”

Napasimangot na tiningnan niya ito. 
Hinuhusgahan na naman ba nito ang 

pagkatao niya?
Noong una, inisip na batang ina siya. 

Slacker. Tapos ngayon...
“Bakit n’yo naisip na maghahanap ako ng 

sugar daddy? Ganoon ho ba kababa ang tingin 
n’yo sa ’kin?” Hindi na niya napigilan ang inis. 
“Excuse me ho.” Handa na siyang iwan ang 
bastos nilang teacher.

Ipapakiusap na lang niya sa iba niyang 
kasamahan na kunin ang order nito.

Nagulat siya nang biglang hinawakan ni 
David ang kamay niya.

“Darlynn...” malambing nitong sabi na 
parang tinatawag ang sinisinta. “Where do you 
think you’re going? You haven’t got my order 
yet.” 

David was staring at her with a fierce look 
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in his eyes.
Kinabahan siya sa nakita. She missed those 

dark glasses that hid his eyes from her.
Binawi niya ang kamay pero lalo nitong 

hinigpitan ang hawak sa kanya. Parang ayaw 
talaga siyang payagang umalis. 

Hindi niya napansing lumapit ang manager 
nila. “Is there a problem, Sir?” anito kay David.

Ngumiti ang huli. “Everything is fine, Mr... 
Sembrana,” basa nito sa nameplate ng manager. 
“Darlynn was just helping me to decide what to 
order. Daming masarap sa menu n’yo, eh.” 

David was so charming. Muntik na siyang 
mapanganga. 

“Glad to hear that. Could I assist you 
instead?” offer nito.

Binawi muli ni Lynn ang kamay. Noon lang 
siya binitawan ni David.

“Take your time, Sir,” sabi ng manager niya 
bago tumingin sa kanya. 

Magalang siyang tumango dito at iniwan na 
ang mga ito.

“Call me David, Mr. Sembrana,” narinig 
niyang sabi ng prof niya habang papalayo siya.

Nagtataka pa rin si Lynn kung ano ang 
problema ni David. Sobra ba niya itong na-
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offend dahil lang kay Rizal?
Gusto na niyang i-drop ang subject na iyon. 
Something was telling her David was not 

what he seemed to be. There was a dark aura 
emanating from him. 

Dahil ang babaw naman ng dahilan nito 
para hanggang sa labas ng campus ay gusto 
siyang parusahan.

Bigla din niyang naisip na muntik na siya 
nitong sagasaan. 

Was that a coincidence?  
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usto mo ng extra income?” tanong ni 
Allen nang makita siya nito pag-uwi 
niya.

Napaisip si Lynn. “Depende.” 
Naalala na naman niya ang insidente sa 

coffeeshop. She was actually dreading seeing 
David again in class. Parang gusto niya ulit iwan 
ang trabaho niya at baka balik-balikan siya nito 
doon.

Na-touch nga siya sa kabaitan ni 
Mr. Sembrana. He actually cared for his 
subordinates. Tinanong siya nito pagkatapos, 
pero hindi din niya kasi alam kung ano ba ang 
isusumbong dito.

7
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“’Yung mga nakatira diyan sa bagong 
building, gustong ipa-landscape design ’yung 
rooftop nila. Palalagyan din daw ng garden kasi 
nakita nila itong garden natin. Siyempre, with 
my recommendation ahem... they were really 
impressed and looking forward to see you and 
your design,” paliwanag ni Allen. 

Ipinagmalaki nitong ipinasyal nito sa bahay 
ang mga iyon at ipinakita ang garden ni Nana 
Maring na mas maganda sa gabi. 

Puwede niyang gawin iyon tuwing weekend 
siguro. Pero medyo challenging dahil rooftop 
garden. Iyong supply ng lupang mayaman sa 
mga nutrisyon ang dapat palaging meron. 

Kailangan ding regular na dinidilig para 
manatiling buhay ang mga halaman dahil mas 
mainit sa rooftop.

Pero napangiti si Lynn nang maisip na ang 
ganda siguro noon. Puro bulaklak, and the trees 
that could shade them. Napaplano na niya sa 
isip ang mga perennial and annual plants na 
ilalagay.

Tapos, naalala niya ang string instument 
players na tumutugtog. She could not wait to 
see the rooftop. 

Baka makita pa niyang nag-eensanyo ang 
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mga estudyanteng sinasabi ni Allen. Performing 
live! That was something to look forward to. 
And the landscaping was something she really 
enjoyed doing. Plus, she needed the additional 
income. 

Para makapagpadala din siya sa nanay 
niya. Ilang buwan na siyang hindi regular 
na nakakapag-abot. Hindi naman siya nito 
inoobliga pero gusto niyang makatulong pa rin.

Natutukso na nga siyang gamitin ang tseke 
na binigay ng papa niya. Pero hindi niya ginawa. 
Baka mas kailanganin iyon ng kanyang ama sa 
pagpapagamot nito.

Saka hindi pa rin niya kayang sabihin sa 
nanay niya ang tungkol sa papa niya. Tiyak na 
magtataka iyon kapag nagpadala siya at hindi 
niya kayang panindigan ang pagsisinungaling 
kung saan iyon galing. Madali siyang mabuko 
talaga kapag hindi nagsasabi ng totoo kaya ayaw 
niyang ipagsapalaran. 

Baka masaktan ito.
“Ano? Are we in, or are we in?” nakangiting 

sabi ni Allen. 
“Maka-we ka, ha!” natawa niyang sabi.
“We are starting to build our empire from the 

ground up,” paliwanag pa ng lalaki. “Nakikinita 
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ko na ang mga clients natin. Start na ito.” 
Tinulungan siya ni Allen na maglagay ng 

mga ilaw at ng fountain sa garden ng tita nito 
kaya sila mas naging close noon. Electrical 
Engineering kasi ang kinukuhang course ng 
lalaki. They could actually work hand in hand 
in a future business venture.

Natawa si Lynn sa enthusiasm nito; 
nakakahawa ang optimism.

Nakalimutan niya ang kanyang mga 
alalahanin, lalo na iyong may kinalaman sa 
teacher nilang si David.

2
Pagkatapos nilang nakipag-usap ni Allen sa 

Building Engineer at malamang waterproof at 
malakas ang support ng bubong ng building, 
noong weekend ding iyon ay sinimulan na 
niyang linisin ang espasyo para sa proyekto niya.

Nagtaka si Lynn kung bakit hindi naisipan 
ng dating may-ari na magpalagay ng hardin 
sa plano pa lang ng building. Siguro dahil nga 
challenging ang maintenance niyon.

Sandali niyang dinungaw ang apartment 
nila. Kitang-kita nga roon ang kwarto niya. 
Hilig pa naman niyang mag-aral sa tabi ng 
bintana para mas presko at kapag nababagot 
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ay nakakadungaw siya sa labas. Siguro naman 
walang magkakainteres na panoorin siya.

Naisip ulit ni Lynn iyong lalaki na nakita 
niya sa mismong lugar na kinatatayuan niya 
ngayon noong gabing may party doon. 

So kitang-kita niya pala ako noon?
Bigla siyang namula dahil hindi siya 

nahiyang titigan din ito nang sandaling iyon.
Pero naisip niya rin na malamang isa lang 

itong bisita na hindi na niya makikita muli.
Dahil may earbuds habang nakikinig ng 

malakas na musika at nakatalikod ay hindi 
niya kaagad napansin ang paglapit sa kanya ng 
isang babae. Muntik na siyang napasigaw nang 
kalabitin siya nito. 

Buong akala niya ay mag-isa lang siya roon. 
“Sorry if I startle you, Lynn.” Si Mina nang 

inalis niya ang mga earbuds.
Isa ito sa sinabi ni Allen na ipinasyal nito sa 

bahay nila at nakakita ng hardin nila.
Aminado siyang may kaunting kirot 

sa kanyang puso sa isiping malamang ang 
pakikitungo ni Allen dito ay espesyal din. She 
could tell Mina was clearly entranced by her 
classmate’s charm. 

Binalewala niya ang inisip. Alam niyang 
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siya nga ang may kasalanan; siya ang naglagay 
ng kulay sa relasyon nila ni Allen. She was 
considered a future ‘business’ partner. Nothing 
more.

Nakangiti siyang umiling kay Mina. 
Napansin niya ang hawak nitong violin case. 
Lumawak ang ngiti niya dahil alam niyang 
narinig na rin niya itong tumugtog.

“I hope you don’t mind if my housemates 
and I practice in this area?” 

“Not at all,” nakangiti pa ring sagot ni Lynn. 
“I think it would help me imagine kung ano 
pa’ng ilalagay natin aside from those in the 
plan. Pero baka ako ang makaistorbo sa n’yo?” 

Umiling ito. “It would help us concentrate 
more on our playing. Filtering noises exercise,” 
nakangiting sagot ng babae. 

“Honestly, I can’t wait for your garden to be 
completed, Lynn,” sincere nitong sabi.

She knew then that she could not make 
herself hate this sweet girl.

Pero nabura ang ngiti sa mga labi niya nang 
mapansin ang parating na mga housemates na 
sinasabi ni Mina. Because one of them was too 
familiar to her: si David Paul Jara.

Isinandal nito ang hawak na cello case sa 
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isang pader, patunay na isa ito sa mga narinig 
niyang tumugtog dati.

Pagkatapos, napatitig na naman ito sa hitsura 
niya. She was in a dusty coverall brown suit. 
Nakapusod ang buhok niyang lagpas-balikat 
kaya kahit medyo pawisan ay maaliwalas ang 
mukha niya. And the gloves she was holding 
were covered with dirt, too. Nakasabit sa leeg 
niya ang suot niyang facemask kanina.

“Guys, siya si Lynn, a Landscape Architecture 
student sa school natin. Siya ’yung hinire ni 
Mrs. Chavez for our rooftop garden. Nakatira 
siya diyan sa katapat na apartment.” Tinukoy 
din nito ang may-ari ng building. 

“Siya pala ang dahilan kung bakit wala na 
tayong mapagpapraktisan outdoor.” Si David. 

So nakatira nga ito doon? Kaya pala muntik 
na siya nitong masagasaan noon dahil malapit 
lang sa kanya ang tinitirhan nito.

Hindi na ba ako tatantanan ng mga sorpresa? 
Mabuti sana kung magagandang sorpresa, kaso 
parang puro kamalasan ang dulot niyon.

Pinagsisihan na tuloy ni Lynn ang 
pagtanggap sa trabahong iyon.

Pero imbes na patulan, iniwas niya ang 
tingin kay David na parang wala siyang narinig. 
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“David, nagsusungit ka na naman yata. 
Masama na naman siguro gising mo?” Natawa 
ito. “If you saw the plan, it will be way better 
than this empty space.” 

Hindi sumagot si David pero ramdam 
niyang nakatitig pa rin ito sa kanya.

“Anyway, Lynn, siya si David. Kumukuha ng 
Masters in Music.”

Napatingin siya muli dito. Postgrad student? 
Akala niya ay tapos na ito dahil nga teacher 

na nila.
“Tinatapos ko na lang ang thesis ko, kaya 

ako pinayagang magturo.” Parang sinagot siya 
ni David. “Estudyante ko si Darlynn, Mina,” 
paliwanag nito sa babae nang makitang nagtaka 
ang babae sa sinabi nito.

“Ahh.” Si Mina. “Genius kasi itong si David, 
accelerated and he can multitask a lot of things.” 

“You should ask Darlynn what other things 
she can do.”

Parang may laman ang sinabi ni David.
Malungkot lang niya itong tiningnan. Ano 

ba talaga ang problema nito sa kanya?
“Enough crankiness, David. Be nice,” saway 

muli ni Mina bago muling tumingin sa kanya. 
“Lynn, he is Mar, and then Rey. Mga Music 
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students din. Majoring in Violin and Viola,” 
patuloy ang pagpapakilala ni Mina sa iba pang 
mga kasama. 

Ngumiti ang mga ito sa kanya. The two guys 
seemed nice like Mina. Kaya nginitian din niya 
nang magiliw ang mga ito. 

Lalong umaliwas ang mukha niya. Nakita 
rin ang mga biloy niya sa magkabilang pisngi 
kaya naengganyo ang mga itong ngumiti lalo. 

“I’m glad to meet you.” Sa wakas ay nagsalita 
siya. 

It was heart felt. Friendly faces made her 
calmer.

“Kami din. And we are looking forward to 
see your garden.” 

They were also sincere. 
Natawa siya at bahagyang napailing. “Ka-

pressure. Honestly, I am an amateur so don’t 
expect too much ha.” Parang binabalaan na 
niya ang mga ito.

Ngumiti ang dalawa. “Nakita namin iyong 
garden n’yo, ang ganda kaya. Galing mo nga kasi 
halos ikaw ang gumawa ng lahat.” Si Rey.

Napailing ulit si Lynn. “Mas magaling kayo. 
Wow, string players.” 

Alam niyang matagal na panahon ang 
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gugugulin para mahasa sa pagtugtog ng mga 
instrumentong iyon kaya saludo siya.

“And you are called…?” Ang mga grupo ng 
classical musicians ay karaniwang may tawag sa 
sarili. Parang rock band din.

“The Austeres,” sabay-sabay na sabi ng tatlo 
kaya natawa sila. 

Si David lang ang nanatiling tahimik. Tila 
pinagmamasdan pa rin nito ang bawat kilos 
niya. 

Pinagpatuloy niyang huwag paapekto. 
“Bagay,” sabi niya at lalo siyang natawa.

Naisip kasi niya kung bakit iyon ang 
pangalan ng grupo. ‘Severe or strict in manner, 
attitude or appearance.’ Parang alam din niya 
kung sino ang nakaisip ng pangalang iyon.

Lalong napasimangot si David. “You think 
our name was funny, Darlynn?” puna nito.

Clearly, he did not want to let it go.
“Sir...” Natigilan at napapikit siya dahil 

nakalimot na naman siya. “I mean, David, I 
didn’t mean any disrespect. Nakonsidera ko 
lang ho kung gaano kayo kaseryoso at ka-rigid 
sa practice n’yo kaya ’yun ang naisip n’yong 
itawag sa ensemble n’yo.” Pero wala sa loob na 
tiningnan niya rin ito nang masama.
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Naisip niya tuloy, mas bagay yatang The 
Austeres and the A*shole! ang itawag sa apat dahil 
pinagbibintangan na naman siya ng lalaking ito.

Hinahanap niya ang isa pang cello. 
Imahinasyon lang ba niya na nakarinig siya ng 
dalawang cellos na nagsasagutan noong gabing 
iyon?

“Tama ba? Hindi kayo String Quintet?” wala 
sa loob na nasabi niya.

Napatingin ang apat sa kanya. 
“Why did you think that?” nangiting sabi ni 

Mina, pero nagtataka ito.
Nahiya siyang sumagot. Wala naman kasi 

siyang alam sa musika talaga. “I think I heard 
two cellos before,” nag-alinlangan niyang sabi 
nang makitang hinihintay pa din ng mga ito ang 
sagot niya. “Minsan kasi naririnig ko kayo sa 
room ko,” paliwanag niya kaya parang nabunyag 
na rin kung saan siya natutulog.

Natuwa si Mina na para bang nahulaan niya 
ang tamang sagot. “Ang galing mo.” 

Takang-takang napatingin lang siya rito.
“’Andito ’yung ate ni David noon, si Diane. 

Siya ang narinig mong ka-duet ni David,” sagot 
ni Rey.

“Mahilig ka din pala sa Music.” 
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Natuwa din si Mar. “People could not 
even differentiate the sounds of these string 
instruments,” anito. Akala mo ay nakakita ng 
Music major din.

Ayaw na niyang magsalita pa at baka 
mapahiya pa siya. 

Saka naramdaman din niyang naiinip na si 
David. Kahit hindi niya tingnan ay alam niyang 
masama na naman ang tingin nito sa kanya.

“Go ahead, guys, don’t let me hinder your 
practice. Dito lang ako sa sulok, tahimik na 
magtatrabaho.” Nginitian niya muli ang tatlo.

Ibinalik niya ang earbuds sa mga tenga at 
isinuot muli ang mga gloves.

Hindi na niya muling nilingon ang apat kahit 
na ba gusto niya sanang makinig at manood. 

How she wished she could see who were 
playing before, but finding out David was one 
of them ruined it for her.


