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gh!”
Napaungol si Bianca pagkamulat 

ng mata niya. Maliwanag ang paligid, 
nakahawi ang kurtina ng mga bintana niya na hindi 
niya ginagawa lalo pa’t nagkaka-migraine siya sa 
sobrang sinag ng araw. Pikit-mata siyang tumayo, 
dahan-dahan, upang isara ang kurtina.

“Ayyy…”
Pakiramdam ni Bianca ay nakalog ang utak 

niya sa pagkakadapa. Hindi siya agad bumangon. 
Sapo ang ulo na dahan-dahan siyang umupo at 
nang imulat ang mga mata ay iginala ang mga iyon 
sa paligid.

“My goodness!”

Chapter
One

“U
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Nagkalat ang mga damit niya sa sahig ng 
kanyang kuwarto—ang nag-iisa niyang little black 
dress na regalo niya sa sarili noong nakaraang 
kaarawan niya, at ang pinag-ipunan din niyang 
Victoria’s Secret lingerie na in-order pa niya mula 
sa America.

Hindi na siya nagtaka pa nang maramdamang 
wala siyang saplot.

“Leon…”
Patakbo siyang pumasok ng banyo at doon na 

binuhos ang samu’t saring emosyon na tumatakbo 
sa kalooban niya nang mga sandaling iyon.

Tuluy-tuloy ang agos ng tubig mula sa 
showerhead. Wala na ang init ng tubig, ngunit di 
pa rin umaalis si Bianca sa ilalim ng shower. She 
couldn’t believe what her mind was telling her, and 
what her body was screaming at her… she had a 
one-night stand with a complete stranger!

Marahan niyang inumpog ang ulo sa tiled wall. 
Ano ang naisip niya at ginawa niya iyon?

She was lonely and feeling down when the guy 
knocked on her door. Kung hindi dahil sa alak na 
iyan ay di niya maiisip na hilahin papasok sa unit 
niya ang guwapong lalaki. Di sana siya nagpadala 
sa tukso ng mga kasama, at sa tawag ng laman.
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Walang dudang guwapo ang lalaki, charming, 
at magaling sa romansa…

“You like it a bit rough, babe?” 
He was thrusting into her again and again. Yes, 

she liked it a bit rough and she didn’t realize it until 
Leon. Until he grabbed her by the ankles and entered 
her in one swift thrust. Until he yanked her hair 
while rutting into her. Until he flipped her so they 
could change positions and he’s now behind her.

“Leon… ahh… ahh…” Kagat-labi na pinigil ni 
Bianca ang pag-ungol nang malakas ngunit wala 
na siyang kontrol sa katawan niya, sa bibig niya. 
Sinakop na siya ng matinding pagnanasa, nang 
kaligayahang dala ng pagniniig nila.

“F*ck, Bianca… F*ck! So tight… so good…”
She was on all fours, Leon was doing her 

from behind. First time niya sa ganoong posisyon, 
kakaibang sensasyon ang nararamdaman niya na 
para bang nakalutang siya sa ulap, at bawat galaw 
ni Leon ay buong katawan niya ang nahahagod. 
Para bang kinukuryente siya, nanggagaling ang 
kuryente sa kung saan sila pinagsugpong. Masarap 
sa pakiramdam at tila ba ayaw na niyang matapos 
ang nagaganap sa kanila.

He made her come twice before he had his 
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release. They were both loud.
“Oh, yesss…”
“Yeah, yeah… Bianca, f*ck!”
Leon gently pulled out. Pabagsak siyang nahiga 

sa kama. 
Napabuntong-hininga si Bianca nang makitang 

dumerecho sa banyo ang lalaki. She felt emotional 
for some reason. Nahiling niyang sana ay niyakap 
man lang siya nito, hinalikan kahit na sa balikat o 
ulo. 

Tumagilid siya ng pagkakahiga at tumalikod sa 
banyo. Maiiyak siya kapag nakitang lumabas ang 
lalaki at bihis na. Pero isa o dalawang minuto lang 
ang tinagal ng lalaki roon. Lumapit ito sa kama, 
marahan siyang dinerecho ng higa, at naramdaman 
na lang niyang pinupunasan na siya nito gamit ang 
tuwalya. 

Hindi inaasahan ni Bianca na gagawin ng 
lalaki ang ganoon. Ramdam niya ang pag-iinit ng 
mga pisngi dahil sa hiya ngunit nang tingnan niya 
ang lalaki ay masuyo itong nakangiti sa kanya. He 
cleaned her up, threw the towel on the floor, then 
climbed the bed to envelop her in a warm embrace.

“Okay ka lang ba?”
Tumango siya, di kayang magsalita dahil sa 
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bikig sa lalamunan. Hinalikan siya ni Leon sa tungki 
ng ilong, sinabihang magpahinga sila sandali. 

Walang isang oras ay bumubulong na ito sa 
kanyang gusto pa nito uli. Round two daw. Wala sa 
sariling napahagikgik si Bianca. She never giggled 
before, but this guy was making her do things she 
normally wouldn’t do. 

Ramdam niya ang paggapang ng kamay nito 
papunta sa kanyang pagkababae. Wala siyang 
naramdamang pagtutol sa sarili, para bang sabik 
din siya na maulit ang pagniniig nila kahit pa ilang 
sandali pa lamang ang lumipas.

At nangyari na nga uli ang pagtatalik nila. It 
was rougher, harder, faster, but more satisfying than 
the first one.

And then another round at dawn…
“Bianx, are you okay? I need to leave in a few.”
Imbes na sumagot ay tumalikod siya sa lalaki. 
Hinalikan siya ni Leon sa balikat bago bumulong 

na aalis na ito. Hindi siya sumagot. Hinayaan niyang 
isipin nitong natutulog siya.

Nakaramdam si Bianca ng hiya. Hindi niya 
gawain ang makipagtalik sa kung kani-kanino. 
Hindi siya santa dahil may karanasan na siya, 
inaamin niya iyon. She was in college when she 
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had a steady boyfriend. Nag-live-in sila sa ikatlong 
taon niya sa kolehiyo noong ito ay may trabaho na. 
It was new for both of them, living like a married 
couple. Ang akala ni Bianca, sapat na na compatible 
sila sa maraming bagay, lalo pa pagdating sa kama. 

Ngunit hindi pala. 
Natagpuan na lang ni Bianca ang sarili na 

luhaan noong sabihin sa kanya ng ex niya na hindi 
na siya nito mahal, na nagsasawa na ito sa relasyon 
nila. Akala niya si Chris na ang forever niya. He 
was older than her, responsible, loving. The hearts-
and-flowers kinda guy. Pero nagkamali siya. Hindi 
niya akalaing sasabihin nito sa common friends 
nila na nagsasawa na ito sa klase ng pagsasama 
nila. At boring daw siya pagdating sa romansa.

Boring. Iyon ang pinakamasakit dahil alam 
niya sa sarili na binigay niya ang lahat dito.

He’s now happily living in with a much younger 
girl, a student in the university where he’s teaching.

At ngayon, nahihiya siya. Pakiramdam niya, 
may ginawa siyang mali kahit pa alam niyang 
pareho na silang nasa tamang edad ni Leon. 

Napabuntung-hininga siya nang masamyo ang 
mabangong amoy ng lalaki sa unan na ginamit nito.

It was the best sex of her life and she couldn’t 



9Sydney Vera

deny it.
Pero hindi na iyon dapat pang maulit. 

Mababansagan siyang despereda, cougar, o kung 
ano pa dahil sigurado siyang di hamak na mas bata 
ang lalaki kaysa kanya.

Damn it! 
The alcohol was the culprit. Period.

i
“Good morning, Bianx,” masayang bati ng 

assistant niyang si Lyn pagpasok niya ng opisina.
“Coffee first, Lyn. Then, my morning will be 

good.”
Dali-dali nitong ibinaba ang blinds sa glass wall 

ng office niya. Patakbo rin itong lumabas upang 
kuhanan siya ng kape.

Pabagsak siyang umupo sa kanyang swivel 
chair. Alas nueve pa lamang ng Lunes ng umaga 
ngunit pakiramdam niya ay isang linggo na siyang 
pagod.

Determinado siyang alisin sa isip ang nangyari. 
Matanda na siya, single naman, kaya walang 
masama na magkaroon ng lalaki sa buhay. Binata 
naman si Leon sa tingin niya. Di nga lang siya 
sigurado kung single ito o may girlfriend.

Napailing si Bianca sa naisip. Paano kung may 
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girlfriend pala ito o asawa? Haay.
Gumaan nang kaunti ang pakiramdam niya 

nang makainom ng kape at magsimula na sa 
gawain. 

Creative director siya sa pinapasukang 
advertising agency. May dalawang malaking 
campaigns sila na magsisimula, at ngayon pa lang 
ay lagpas-bumbunan na ang stress niya.

“Bianx, delivery for you,” putol ng kanyang 
assistant sa pagmumuni-muni niya.

Nagulat siya sa dumating na flower 
arrangement. White roses and red tulips.

“Kanino galing ’yan?”
Nakangisi ang assistant niya. “Kay Prince 

Charming,” anito sabay hagikgik.
“Lyn, taken na si Prince Charming,” sarkastiko 

niyang sagot.
Lalo naman itong napahagikgik. “Ikaw, Bianx, 

akala ko ba magkaibigan tayo? May sikreto ka pala 
ha,” pambubuska pa nito.

“Akin na nga ’yan.” Kinuha niya agad dito ang 
card na kasama ng flower arrangement. Nanlaki 
ang mga mata niya nang mabasa ang nakalagay 
roon.

That was one hell of a night, babe. I can’t wait 
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to spend another one with you. Again, tonight? Call 
me.  -L

“Sino si L?!?” tili ni Lyn.
Hinila niya ang braso nito at sinabihang 

tumahimik. Paano nalaman ni Leon kung saan 
siya nagtatrabaho? At saan naman ito kumuha 
ng pambili ng mamahaling bulaklak? Crew ito 
ng convenience store sa ibaba ng condominium 
building kung saan siya nakatira. Sigurado siyang 
hindi sapat ang kinikita nito para bilhan siya ng 
ganoong klase ng flower arrangement. 

Hindi sa minamata niya ang lalaki. 
Nagpapakatotoo lang siya. Baka inubos na nito ang 
kalahating buwang suweldo para sa ipinadala sa 
kanyang bulaklak. 

Bigla ang ahon ng guilt sa dibdib ni Bianca.
Nasa likod ng card ang cellphone number nito. 

Di na siya nagdalawang-isip na tawagan ang lalaki.
“Lyn, I need some privacy, please,” pakiusap 

niya sa tsismosang assistant.
Nakangisi itong lumabas ng opisina, nag-

thumbs up pa bago isinara ang pinto.
“Bakit kailangan mo ng privacy? Dirty talk, 

Bianca?”
Napatili siya nang marinig ang tinig ng binata. 
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Hindi niya alam na nasa kabilang linya na pala ito, 
hinihintay siyang magsalita. Di pa ba sapat na hot 
ang lalaki at magaling sa kama, kailangan pa bang 
bedroom voice din ang tinig nito?

“No. Tsismosa kasi ang assistant ko kaya 
pinalabas ko muna,” maagap na sagot ni Bianca.

Bahagya itong natawa bago tumikhim at 
nagsalita. “You liked the flowers?”

Dinig niya ang ngiti sa tono ng boses nito. He 
was flirting, most likely to get in her pants again. 
Nope, di na puwedeng maulit iyon.

“Yes, thank you. Di mo kailangang gawin ito,” 
mahinahon niyang tugon. “I’ll pay you back.”

“Bakit mo naman gagawin iyon?”
“Dahil hindi tamang gumastos ka nang ganito.”
Gusto rin niyang sabihin dito na what happened 

between them was a one-time thing and he didn’t 
need to be this gallant because she didn’t need him 
to be.

“Ouch,” anito. “One-time thing?”
Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Hindi niya 

sinasadyang masabi out loud ang nasa isipan niya. 
Ano ba ang mayroon sa dila at utak niya ngayon? 
Walang coordination!

“Look, I really don’t know you. We’re not even 
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friends. Wala tayong kahit na ano kundi iyong 
namagitan sa atin kagabi na hindi na dapat pang 
maulit.”

“Bakit nga di na dapat maulit? Di ba kita na-
satisfy?” He sounded offended.

Napailing ang dalaga. “That’s not the point.”
Dinig niya ang impit na tawa ng lalaki. “Really? 

That’s the whole point, babe.”
“Stop calling me ‘babe’.”
Malakas na ang tawa ni Leon. “Two questions. 

Then, I’ll stop pestering you if you answer ‘no’ to 
any of the two.”

“Shoot,” walang gatol niyang sagot.
“Were you satisfied last night?”
Napabuga si Bianca ng hininga. Madalas siyang 

ipahamak ng kanyang kaprangkahan. “Y-yes,” 
mahina niyang sagot.

“You don’t want me to f*ck you senseless 
again?”

Di siya makasagot. Iba ang gustong sabihin 
ng bibig niya sa sinasabi ng katawan niya. Boses 
pa lang ng lalaki ay para na siyang kinukuryente, 
sinisilaban ang katawan. She couldn’t deny that she 
wanted a repeat of last night.

“I’ll be at your unit at eight. I’ll bring dinner so 
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don’t cook anymore. Just be ready… babe.”
Naiinis na pinindot niya ang end call button ng 

kanyang cellphone. Hindi niya kayang pigilan ang 
pag-ahon ng dread at excitement sa katawan niya 
sa isiping magkikita uli sila ng binata ilang oras 
lang.

Kailan pa siya nahilig sa sex?
Kahit noong sila pa ni Chris at bago pa lang 

silang nagsasama, lima o anim na beses sa isang 
buwan lang kung magniig nila. At madalas na 
pinagbibigyan niya lang ang dating nobyo. Bakit 
ngayon ay sabik na uli siyang may mamagitan sa 
kanila ni Leon?

Nasapo ni Bianca ang noo at saka impit na 
sumigaw. Lagot na. She’s hooked!

“Magkuwento ka naman, Bianx!”
Di niya namalayan na nasa loob na ng opisina 

niya si Lyn. Nakangisi ito, bakas sa mukha ang 
curiosity. Paano ba niya sasabihin dito ang tungkol 
kay Leon?

“What’s his name? Bianx! We’re friends, 
remember? I won’t tell a soul, I swear.”

Napabuntong-hininga siya. Kailangan niya ng 
masasabihan, ng mahihingan ng payo. Tutal ay 
mapapagkatiwalaan naman si Lyn, dito na niya 
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ikukuwento ang nangyari.
So she told her everything.
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kay, let me get this straight, cuz. You are 
currently seeing Bianca of Unit 38C but 
you are not exactly in a relationship with 

her because she doesn’t want anyone else to know 
about the two of you?”

“Right.”
“At okay sa iyo ang ganoong set-up dahil 

puwede ka pang mambabae. Tama ba ako?”
“Nope. I like her and she’s more than enough 

for me.”
“Eh, bakit ka pumayag sa ganyang set-up? 

Ano kayo f*ck buddies or acquaintances with 
benefits?”

Pabiro niyang binatukan ang pinsan bago 

Chapter
Two

“O



17Sydney Vera

nakangiting pumikit at ninamnam ang mainit na 
sikat ng araw.

“You wouldn’t understand kaya huwag mo 
nang alamin pa.”

Nasa rooftop sila ng condo kung saan siya 
nakatira at si Bianca. Natatawa siya sa tuwing 
maiisip ang akala ng babae ay mahirap siya dahil 
isa siyang crew sa convenience store ng kapatid. 
Bakas sa mukha nito ang pagkailang at pagdududa 
sa tuwing dudukutin niya ang wallet niya upang 
magbayad ng food delivery. Gusto niyang sabihin 
dito na may kakayahan naman siyang ilibre ito 
pero hahayaan na lang niya iyon. It’s a refreshing 
change to encounter a woman who didn’t have 
any idea of his financial status, who didn’t ask for 
shopping sprees every other day.

At least, alam niyang gusto talaga siya ni 
Bianca, hindi dahil sa laman ng wallet niya. More 
likely, she was interested in what he’s packing 
inside his boxer shorts.

Para siyang baliw na tumawa.
“My goodness, you giggle like a schoolgirl in 

the throes of her first love, cuz!”
Lalo siyang natawa. “I won’t deny it, Kirk, I 

am enjoying whatever I have with Bianca. I also 
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like so many things about her. Natutuwa rin ako 
na di niya alam kung sino talaga ako, ang financial 
status ko. Mahirap na dahil halos lahat ng 
dumaang babae sa buhay ko ay pera ng pamilya 
namin ang tunay na habol.”

“Sakit siguro sa ego mo na iyon ang habol nila, 
ano?” natatawang komento ng loko niyang pinsan.

He flipped him off, na siyang dahilan ng 
halakhak ng loko. Pumikit na uli siya at nag-relax. 

Balewala sa kanya ang mga nakaraang babae 
sa buhay niya. They were flings, one-time things. 
For some reason, itong kay Bianca ay importante 
sa kanya. Iba ang pakiramdam ni Leon. Kaya rin 
siguro big deal sa kanya na gusto siya nito, hindi 
dahil isa siyang Aguilar ng Cosmotech Trading 
Industries, ang isa sa pinakamalaking kompanya sa 
bansa.

Hindi alam ni Leon kung paano nagsimula 
ang attraction niya sa dalaga. Siya ang nakatokang 
crew nang araw na iyon sa convenience store sa 
ibaba ng condo building. Nag-aayos siya ng mga 
bote ng inumin habang nakikinig sa alternative 
songs sa cellphone niya. Bored na bored siya kaya 
naisip niyang kaysa mahuli sa CCTV na natutulog 
siya sa likod ng store, mabuti pang mag-ayos na 
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lang siya ng bote. It was a no-brainer task and 
he actually liked it better than manning the cash 
register.

Hindi niya napansin na may nakatayo na pala 
sa likuran niya. Babae, mestiza, tantya niya ay 
nasa 5’3” ang taas nito, at curvy. Iyong huli ang 
pinaka nakapukaw ng atensyon niya. She looked 
like a pin-up model. 

Tuwid ang mahaba nitong buhok na halos 
nasa gitna ng likod na ang haba, reddish brown 
ang kulay niyon, tulad sa mga mata nito. Ang 
akala niya noong araw na iyon ay naka-contact 
lens ito ngunit napag-alaman niya na totoo palang 
brown eyes iyon. She also had such kissable lips, 
manipis na itaas, at full lower lip. He wanted to 
reach out and brush his thumb on those lips. 
Mabuti na lang at nakontrol niya ang sarili.

“Hi, Miss. You’re looking for…?”
Tiningnan lang siya nito, mataray ang tingin 

at saka binuksan ang cooler upang kumuha ng 
bottled iced tea. Nagpunta na ito sa counter upang 
magbayad. Agad niyang pinalitan ang kasama 
na noon ay nakataas ang mga kilay sa kanya, 
nakangisi.

Pilit inalam ni Leon ang pangalan nito, 
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pero bigo siya. Umalis ang babae sa store na 
nakasimangot. Mukhang mainit ang ulo nito. 
Nang lingunin siya nito ay mataray pa rin ang 
tingin sa kanya.

Gusto niyang matawa noon. That look became 
a challenge to him.

Naghanap si Leon ng dahilan para makita ang 
babae. Lagi siyang nakabantay sa convenience 
store, kahit weekends ay naroon siya. Ilang beses 
pa niyang nakita ang babae ngunit makalipas 
pa ang tatlong linggo bago niya nalaman ang 
pangalan nito at kung saang unit nakatira.

Di siya mahihiyang umamin na binayaran 
niya ang guard on duty nang makita ang babaeng 
bumati rito. It was a desperate move but he had to 
know who Bianca was. And it paid off!

Nagpunta si Leon sa unit nito at nagpanggap 
na naliligaw. Mukhang natiyempuhan naman 
niyang good mood ang dalaga kaya sinamahan 
siya paakyat ng roof deck. Makalipas ang isang 
oras ay bumalik si Leon sa unit nito na may 
dalang pagkain. Pa-thank you for helping him find 
his way, kunwari. Bakas sa mukha ni Bianca ang 
pagdadalawang-isip noong una. Ngunit inilabas 
niya ang lahat ng charm na mayroon siya at 
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pumayag na ito.
He didn’t make his move at first. Pinalipas 

niya ang ilang araw bago siya nagpakita uli 
rito. Di na siya nagtaka na hindi ito ngumiti sa 
kanya nang makita siya sa convenience store. 
She pretended like they didn’t know each other. 
Nainis siya noong una ngunit nakita niya ang 
spark sa mga mata ng dalaga nang magkatitigan 
sila. Sandali lamang iyon pero naroon ang interes 
nito sa kanya. Sigurado siyang pareho sila ng 
nararamdaman.

Di niya malilimot ang pagpunta niya kay 
Bianca noong gabing iyon. Nakakatatlong katok 
pa lang siya’y pinagbuksan na siya ng dalaga.

“Bianca…”
He was about to say hi when she grabbed 

his right hand and pulled him inside. They met 
halfway. Para silang uhaw sa isa’t isa sa init ng mga 
halik nila. Lips and teeth and tongues.

Para siyang sinilaban ng apoy. He was on fire! 
Nakasabunot sa kanya ang dalaga at siya naman 
ay nakakapit sa baywang nito. Hinigit niya ito 
palapit sa kanya, di pa siya kontento sa halos 
kahibla nilang pagitan.

Inangat niya ang hita ng dalaga, pinatong 
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ito sa baywang niya. Napasandal siya sa pinto 
kasama ang dalaga. Binuhat niya ito at agad na 
pinaikot ang mga binti sa kanyang baywang. Sabay 
silang napasinghap nang lalong maglapat ang mga 
katawan nila.

Lalo niyang hinigpitan ang pagkakapalibot ng 
isang braso sa baywang ng dalaga, habang ang isa 
naman niyang kamay ay sapo ang katawan nito.

Sandali silang tumigil sa paghalik, habol ang 
hininga.

“T-this is a one-time t-thing,” hinihingal na 
pakli ng dalaga.

“Sure,” natatawa niyang sagot dito. “Bedroom?”
She was nibbling his neck habang buhat niya 

ito papunta sa itinuro nitong kuwarto. He couldn’t 
wait to get naked with her and let her nibble him 
elsewhere.

Pagbaba niya rito sa kama ay mabilis na 
hinawakan niya ang belt niya at tinanggal iyon. 
Parang sasabog ang kanyang dibdib sa excitement, 
para bang unang beses niya ito kahit hindi naman.

Nang dumampi ang malambot na palad ng 
dalaga sa ari niya ay napabuga si Leon ng hininga. 
Nagsimula siyang umungol nang magsimula nitong 
gamitin hindi lang ang mga palad ngunit pati na 



23Sydney Vera

rin ang bibig nito.
He was in heaven!
He grabbed a handful of her hair to guide and 

teach her how to pace. Gusto niyang magtagal ang 
nararamdamang sarap sa ginagawa nito sa kanya.

She looked up at her and he had the best view. 
Kung puwede lang niyang kuhanan ito ng litrato ay 
ginawa na niya.

“F*ck, babe, you have the most magical mouth 
in the world.”

She rewarded him with a swirl of her tongue. 
He almost came.

Hinila niya ito patayo kaya natigil ito sa 
ginagawa. Siniil niya ito ng halik at sinimulang 
hubaran ng damit. Di niya napigilan ang sariling 
mapalunok nang tumambad sa kanya ang hubad 
na katawan ng dalaga. She was all curves.

Hindi niya inalis ang pagkakatitig dito habang 
naghuhubad. Humiga na ito sa kama, nakatitig 
sa kanya, unti-unting gumagapang ang kamay sa 
katawan.

Confidence was really sexy for him. Sobrang 
turned on siya sa ginagawa ni Bianca.

He took hold of one knee and spread her 
legs wider. Then, he swooped in and ate her 
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out. Kinatang niya ang mga kamay sa mga hita 
nito upang huwag itong makaalis sa puwesto. 
Humahalinghing na ang dalaga nang malakas. 
Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito at 
alam niyang malapit na ito sa rurok. He pushed 
two fingers into her. She immediately came.

Nang mahimasmasan ito at nasa ibabaw na 
siya ng dalaga. It was easy for him to thrust in her 
because she’s soaked. Daig pa ni Leon ang nanalo sa 
lotto sa pakiramdam na naparaos niya ang babae 
sa pamamagitan ng bibig at daliri niya.

Napasinghap sila nang magsimula na siyang 
gumalaw. Sunud-sunod ang pag-ulos niya, palakas 
nang palakas ang halinghing nila. Sa pagitan ng 
halinghing ay ang pagsambit ng dalaga sa pangalan 
niya. It was the sweetest tune he’s ever heard.

“Oh my god, Leon… I’m close… Oh… ah… 
Leon…”

“Do you want me to stop?” he teased her.
Umiling ito. “No, don’t! My god, Leon…”
He drove faster, angling so he could hit her 

sweet spot. Sandali lamang ay nag-o-orgasm na ang 
babae. She was loud. Sandali siyang napangiti saka 
sinundan ang babae sa rurok ng kaligayahan.

Habol ang hiningang umalis si Leon sa ibabaw 
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ng dalaga, pabagsak na humiga sa kama. Nang 
hindi na parang kabayo sa bilis ang takbo ng tibok 
ng puso niya ay bumangon siya. Pumunta siya 
sa banyo. Sandali lang siya roon at kumuha ng 
tuwalyang binasa nang bahagya saka bumalik 
sa kama. Nakatagilid ang dalaga, tahimik na 
nakatingin sa kawalan. Inayos niya ito saka 
hinagod ng hawak na tuwalya. He cleaned her up.

Bumalik siya sa kama at niyakap si Bianca. He 
had the best post-orgasm feeling while holding her. 
She was really good in bed and he couldn’t wait for 
round two.

Agad niyang naramdaman ang unti-unting 
paninigas ng bahaging iyon ng kanyang katawan. 
Sigurado siyang di natutulog ang dalaga kaya 
binulungan niya ito na gusto pa niya.

Dinig niya ang paghagikgik ni Bianca.
And round two began…
Abot-tainga ang ngiti ni Leon sa tuwing 

maaalala ang first time nila ni Bianca. She was his 
wet dream come alive!

“Leon!”
Nagulat siya sa sigaw ng kapatid. Nasa 

harapan na pala niya ang Ate Lara niya, 
nakasimangot ito, as usual.
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“Do you have to shout every time you say my 
name?”

Lalong nalukot ang mukha nito. “Kanina pa 
ako nakatayo sa harapan mo, Leon. Para kang sira 
na nakangiti riyan at nakatingin sa kung saan.”

“Masama bang mag-daydream?”
Nilapitan na siya nito at binatukan. “Naiinis 

na ako sa pabandying-bandying mo riyan. Kailan 
ka ba magseseryoso ha? Tumatanda ka na, Leon! 
It’s time for you to grow up and step up.”

Nagkibit-balikat lang siya. Mabuti na lang 
walang tao sa store kung hindi, mapapahiya na 
naman siya. Normal na sa ate niya ang sigawan at 
pagalitan siya kahit nasaan pa sila, kahit sino ang 
kaharap.

“Once you start treating me like a grown up, I 
will step up. Until then, I won’t because you keep 
on treating me like a kid.”

Nawala ang sayang naramdaman ni Leon 
kanina lang. Lagi na lang inis sa kanya ang Ate 
Lara niya. 

Dalawa lang silang magkapatid, ulila na sila 
nang mawala ang mga magulang sa sakit na 
cancer. Naunang nawala ang mama nila. Walong 
taon pa lang siya noong mangyari iyon. Makalipas 
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ang isang taon ay sumunod ang papa niya. Ang 
sabi ng mga kamag-anak at malalapit na kaibigan 
ng pamilya nila, di kinaya ng papa nila ang 
lungkot. He was madly in love with their mom at 
ganoon din ang una. Di na raw nakapagtataka na 
agad sumunod ang papa nila sa mama nila dahil 
di nito kakayanin talagang mawalay nang matagal 
sa pinakamamahal sa buhay.

Ang Ate Lara na niya ang tumayong magulang 
niya. Malaki ang agwat nilang magkapatid kaya 
mas madali ditong gampanan ang pagiging 
magulang. She was fifteen years older than him.

Malaki ang pasasalamat niya rito dahil inako 
na nito ang tungkulin ng mga magulang sa kanya. 
Maayos ang pagpapalaki nito sa kanya, napag-aral 
siya. Napatakbo nang maayos ang negosyo ng mga 
magulang kahit pa batam-bata ito nang okupahin 
ang puwesto ng ama sa Cosmotech Trading 
Industries. Napalaki pa nga nito ang kompanya 
simula nang makapagtapos ito ng business degree.

Ang kinaiinis niya rito ay ang pamimilit 
nitong magbago siya ng ugali. Magseryoso. 
Umupo na bilang executive ng kompanya. He just 
graduated. Gusto naman niyang magbakasyon 
muna, magliwaliw, mag-enjoy sa freedom kahit 
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sandali. Pero lalo itong nagalit sa kanya. Pinutol 
nito ang allowance niya at sinabihang magtrabaho 
bilang crew ng original convenience store nila. 
Doon niya kukunin ang allowance niya sa 
magiging sweldo niya.

Mabuti na lang at narito sa condo building si 
Bianca. Now, being a crew in a convenience store 
was worth it.

“Leon, ayusin mo itong mga racks ng chips.”
Napangiwi siya nang eksaktong pumasok 

sa store ang babaeng kanina lang ay laman ng 
daydream niya: Si Bianca.

Dinig nito ang pag-uutos ng ate niya. 
Kinindatan niya ito. Imbes na ngitian siya ay 
poker face itong dumerecho sa bottled drinks, 
umaktong parang di sila magkakilala.

Umahon na naman ang inis ni Leon.
Di niya napigilan ang sariling lumapit dito, 

pasimpleng bumulong. “I swear, I will spank your 
sweet a*s later… babe.”

Napangiti siya nang makita ang pamumula ng 
pisngi nito at ang mahinang pagsinghap.

Oh, yes, he would be spanking her a*s later.
“Leon,” tawag ng ate niya.
“Yes, Ma’am.”
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He squeezed Bianca’s a*s bago siya lumapit sa 
kinatatayuan ng kapatid.



30 Hooked on You

hat is wrong with me?”
Natatawang-naiiling ang mga 

kaharap. Nasa isang bar sila malapit sa 
opisina. Nag-break muna sila dahil magdamag ang 
trabaho nila. May dalawang malaking campaign 
silang tinatapos.

“Walang mali sa ’yo, Bianx,” sabi ni Lyn. 
“Healthy nga ’yan, eh. Normal para sa edad mo.”

Binato niya ng hawak na tissue ang assistant. 
“Makaedad ka naman.”

“Bianca, consider yourself lucky. Ang daming 
babae na ang reklamo ay di sila ma-satisfy ng 
partners nila sa sex, samantalang ikaw, ang reklamo 
mo ay madalas kayong mag-sex ni Leon mo.”

Chapter
Three

“W
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Napangiwi siya sa sinabi ni Cassie, isa sa 
dalawang managers niya. Totoong napapadalas ang 
pagse-sex nila ni Leon. Halos araw-araw itong nasa 
condo unit niya at doon na natutulog. May mga 
gabing pareho silang pagod. Dinner, manonood ng 
movie o kung anong mayroong show sa cable, saka 
matutulog. No sex. Pero mas madalas na pagpasok 
pa lang nito sa unit niya ay walang ilang minutong 
nakahubad na agad sila.

Ang totoo, masuwerte talaga siya sa sex life 
niya ngayon. Leon could satisfy her with just his 
mouth and fingers. More so with his huge package. 
Napapahagikgik si Bianca sa tuwing maiisip ang 
pagkalalaki nito. Sigurado siyang more than 
average ito. And it could stay hard for a long time.

“Hay.”
“Tingnan mo ang bruha napapabuntong-

hininga na lang at naiisip na naman ang ano ng 
Leon niya.”

Pinandilatan niya ang mga kasama sabay tawa.
“Sige na nga, masuwerte na ako. Inaamin ko 

na. He is sex on stick.”
Para siyang nalolokang tawa nang tawa. 

Kinikilig talaga siya kay Leon. Di niya inaasahang 
malambing ito, maaalalahin, at laging sinisigurong 



32 Hooked on You

nakakain siya, komportable, nakaraos.
“May kapatid ba ’yan? Akin na lang!”
Natatawang umiling siya kay Lyn. “Di ko alam, 

eh. Di siya makuwento pagdating sa buhay niya. 
Tingin ko nahihiya dahil nga crew siya, tapos ako, 
ganito ang posisyon.”

“What is wrong with being a crew?” pakli ni 
Cassie. “I would do a crew if he is packing a huge 
stuff down there.” Sumeryoso ito. “Bianca, baka 
naman pinaparamdam mo sa kanya na nahihiya ka 
na crew lang siya?”

Umiling siya. “Hindi naman. Pero kapag 
bumibili ako sa store, di kami nagpapansinan. 
Ayoko kasing mailang siya.”

“Siya o ikaw?”
Napaisip si Bianca. Totoong naiilang din 

siya sa tuwing bumibili siya at naroon ang lalaki. 
Nahihiya ba siyang may makaalam ng relasyon 
nila? Di naman siguro kasi nasabi na niya kina Lyn 
at Cassie.

“Kailan mo ba siya ipapakilala sa amin nang 
pormal?”

“Look, ayokong gumastos siya nang malaki. 
Ayokong magkautang pa siya para lang mailibre 
niya tayo. Saka na siguro.”
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“Kahit magpasundo ka lang tapos, ipakilala mo 
sa amin bago kayo umuwi.”

“Bahala na. Titingnan ko kung puwede siya 
anytime soon.”

i
It’s nine in the evening. I know you are working 

late, babe. Kain ka na ha. Huwag kang papagutom.
Remember that I love your curves.

Napahagikgik siya sa text message ni Leon.
“Oh my god, Bianx! Puwedeng sa akin na lang 

si Leon?”
Lalo siyang natawa sa hitsura nina Lyn at 

Cassie. Nakibasa na ang mga bruha sa text ng 
nobyo sa kanya.

Nasa isang bar sila nang gabing iyon. 
“He loves your curves. Bianca, di ka na 

makakahanap pa ng lalaking ganyan.”
Inutusan niya ang pusong kumalma. Daig pa 

niya ang teenager sa tuwing may sinasabi sa kanya 
si Leon na nakakakilig.

Already ate, babe.
I love your…
Hagikgik siya nang hagikgik. Ilang segundo 

lang ay agad itong sumagot.
Susunduin na kita.
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You are making me hard, naughty girl.
Wanna get spanked?
Napalakas ang tawa niya. Kasabay noon ay 

nag-iba ang timpla ng katawan niya. Bigla niyang 
naalala ang ginawa nito sa kanya ilang linggo na 
ang nakalipas.

Nagluluto siya noon ng dinner nila. She was 
wearing panties and nothing else. Nagulat siya 
nang pinatay ni Leon ang kalan at binuhat siya. 
Dinala siya nito sa sofa, umupo roon, at sinabihan 
siyang dumapa sa lap nito.

She felt dread and excitement both at the same 
time. Alam niya ang gagawin nito.

Napasigaw siya sa unang palo. Hindi naman 
masakit ngunit noon lang niya naranasan ang 
ganoon.

“Count.”
One, two, three.
“Leon!”
Four, five, six.
“Leon, I swear, stop it!”
Seven, eight…
And, then, he pleasured her.
Naputol ang pagbabalik-tanaw ni Bianca nang 

tumunog ang cellphone niya. Si Leon.
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“Babe, you didn’t answer my last text.”
“Sorry. Di ko pa nababasa.”
Napatili siya nang mabasa ang text message ng 

binata.
You look good enough to eat, Bianca. Can I come 

over and kiss you. Now?
“Is that a yes or a no?”
“Leon, huwag ka ngang ganyan.”
Di siya sigurado kung seryoso ito sa sinabi. 

Nasaan ba ito?
“I am outside the bar looking at you.”
Di niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya 

handang iharap ito sa mga kasamahan sa trabaho. 
Hindi siya sigurado kung anong klaseng tao ito sa 
harap ng iba.

Dali-dali siyang nagpaalam saka humahangos 
na tinungo ang kinatatayuan ni Leon. He was 
dressed casually, jeans and shirt. Napakunot ang 
noo ni Bianca dahil sigurado siyang branded ang 
damit nito, pati na ang sneakers na suot.

Sandali siyang natigilan. Nang hawakan nito 
ang kamay niya ay para siyang natauhan. Agad 
niyang binawi ang palad.

“Baka may makakita sa atin.”
“So what, Bianca? Girlfriend na kita. Di ba? 



36 Hooked on You

Boyfriend mo ako. Ano naman ngayon kung may 
makakita sa atin?”

“Leon…”
“Ayaw mo akong ipakilala sa mga kasama mo?”
Naglakad na siya palayo. Naiinis siya sa inaarte 

nito. Para kasi itong bata na nagmamaktol.
“Di ba sabi ko sa ’yo, I will introduce you when 

I am ready.”
“Kailan ba ’yun, Bianca?”
Hinarap niya ito. “Teka nga, akala ko ba okay 

lang sa ’yo na chill lang ang kung ano ang mayroon 
sa atin? Bakit ngayon pini-pressure mo akong 
ipakilala ka sa mga kasama ko?”

Ito naman ang naglakad palayo sa kanya. 
Nakasimangot ito, bakas sa mukha ang matinding 
pagkainis sa kanya.

Hinayaan na niya itong lumayo. Tumigil siya sa 
isang gilid at doon pinagmasdan ang papalayong 
lalaki.

Matangkad nga pala talaga si Leon. Marahil 
ay lagpas six feet? O baka hindi naman, mas 
matangkad lang sa mga kasabay maglakad. He 
had muscled shoulders and chest, tapered waist, 
lean hips. Those powerful thighs and what’s in 
between…
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And his a*s.
Nakangisi sa kanya ang binata nang mag-

angat siya ng tingin. Nakalingon na pala ito at 
pinapanood siya.

Natawa si Bianca. Ganoon ba siya ka-obvious 
sa pagnanasa rito? Napailing na lang siya sa 
kalokohan niya.

Mabilis itong naglakad pabalik sa kanya. Nang 
makalapit ay siniil siya nito ng halik. Bago pa siya 
makatugon ay lumayo na ang binata.

“You’ll get a pass this time, babe. Pero sa 
susunod, di na puwede.”

Tango lang ang naisagot ng dalaga.
He gave her a smack on the lips again before 

walking away.
Hinahaplos pa rin niya ang labi nang makabalik 

siya ng bar. Nakataas ang mga kilay nina Lyn at 
Cassie.

“Nasaan na si Prince Charming, bruha?”
Umiling lang siya, di na muna kumibo. Bakit 

ba halik pa lang ay ganoon na ang nararamdaman 
niya? Marami na siyang karanasan pagdating sa 
halik pero iba talaga pagdating kay Leon.

Init lang ba talaga ng katawan ito? Sa tingin 
niya, partly, yes. Magaling sa romansa ang lalaki at 
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tila binuhay nito ang isang parte ng pagkatao niya 
na gusto pala ng sex.

Pero paano niya masasabing gusto niya 
talaga ang lalaki? Funny ito, yes. Madalas siyang 
patawanin nito, lalo na kapag nilalandi siya. He’s 
witty and well-read. Gusto niya na may sense itong 
kausap, at mature kung mag-isip. Para ngang mas 
matanda pa ito kaysa sa totoong edad nito.

But if she’s honest about it, nahihiya siya sa age 
gap nila. She’s thirty-five, he’s twenty-five. Naiilang 
siya kapag naiisip iyon. 

Isa sa mga bagay na paulit-ulit niyang sinasabi 
sa mga kaibigan at kakilala noon pa man na hindi 
siya papatol sa lalaking mas bata sa kanya. Di niya 
gusto iyong May-December affair na babae pa ang 
mas may-edad kaysa lalaki. Alam niyang walang 
masama roon pero marami siyang naririnig na tila 
desperada ang dating ng babae sa ganoong setup.

At hindi siya desperada.
Never siyang magiging desperada para sa 

isang lalaki. Di niya tutularan ang inang si Lilia 
na nagpakadesperada sa amang si Alvin, na nang 
malamang nakabuntis ito ay mabilis pa sa alas 
kuwatrong tumakas at inabandona ang nanay niya.

Mas matandang di hamak ang kanyang ina sa 
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ama niya. Sampung taon, ayon dito. Naalala pa 
niya ang kuwento sa kanya ng tiyahin sa burol ng 
nanay niya. Sinabihan daw nito si Lilia na huwag 
hayaan ang sariling mahulog ang loob kay Alvin na 
kilala raw na pabling at malikot sa babae. Palibhasa 
ay anak-mayaman at spoiled pa, kaya ganoon na 
lang ang pagtutol ng mga kamag-anak niya nang 
malamang nagkakaigihan na sina Alvin at Lilia. 
Ngunit matigas daw ang ulo ng kanyang ina kung 
kaya itinuloy pa rin ang pakikipagrelasyon sa tatay 
niya.

Noong una ay tila in love talaga si Alvin. Lahat 
daw ng panunuyo ay ginawa nito kay Lilia, pati na 
rin sa kanilang kapamilya. Kung anu-ano pa nga 
raw ang nireregalo at panay ang padala ng bulaklak. 
Makalipas ang ilang buwan ay di na sila nagtaka 
na napapadalas ang pamumugto ng mata ni Lilia. 
Matamlay na ito at hindi na nakikita ni anino ni 
Alvin.

Hanggang sa aminin ni Lilia na buntis ito. 
Si Alvin naman ay mabilis na iniwan ang nobya, 
lumipad papuntang ibang bansa na para bang 
walang naiwang responsibilidad sa Pilipinas.

Hindi niya malilimutan ang kabilin-bilinan ng 
tiyahin sa kanya na huwag siyang gagaya sa ina. 
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Pagdating sa pag-ibig ay marupok ito, mas sinunod 
ang puso kaysa isipan at ang payo ng mga mahal 
sa buhay.

Nang makabalik sila sa opisina ay tinutok 
na ni Bianca ang atensyon sa trabaho. Dapat ay 
itrato niya ang relasyon nila ni Leon na diversion, 
pantanggal-stress lang. No more than that.

i
“Ate Lara, bakit ba kung kailan gusto ko nang 

magtrabaho sa kumpanya natin ay saka mo naman 
ako tinatanggihan?”

Nakatayo si Leon sa harap ng mesa nito 
sa opisina na nasa top floor ng building na 
pagmamay-ari ng Cosmotech Trading Industries. 
She was pointedly ignoring him. Halos isang oras 
na niyang paulit-ulit na kinakausap ito ngunit para 
siyang nakikipag-usap sa hangin.

“I am a part-owner of this company. Right?”
Doon ito nagtaas ng tingin. “Yes. And I am 

holding it for you until you turn thirty.”
“I am already an adult, Ate. I can get a lawyer 

and fight for my rights.”
Sarkastiko itong tumawa. “Go ahead, Leon. I 

won’t stop you.”
Naglakad siya palapit sa isang sulok ng opisina 
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nito, tumigil sa harap ng salamin na pader at tumitig 
sa labas. Isang malalim na buntong-hininga ang 
pinakawalan niya.

Gusto ba niya talagang makulong sa apat na 
sulok ng isang opisinang tulad nito? Gusto ba 
niyang matulad sa kapatid na halos malunod na sa 
dami ng dokumentong nasa ibabaw ng mesa?

“Have a seat.”
Tumalima si Leon at umupo sa sofa. Nagulat 

siya nang tumabi sa kanya ang kapatid, sumandal 
at pumikit.

Bigla ang ahon ng guilt sa nakita niyang pagod 
na bakas sa mukha ng kapatid. Doon din niya 
nakita na tumatanda na ito, may mga wrinkles na 
sa gilid ng mga mata.

“Bakit biglang gusto mong magtrabaho sa 
opisina? Akala ko ba ay di ka meant to sit behind 
a desk at magtrabaho nang nine-to-five like me?”

“Nagsasawa na akong maging crew ng 
convenience store, Ate.”

Tinaasan siya nito ng kilay. “Really? Or is it 
because of that woman from 38C?”

Gulat siyang napatingin dito. Paano nito 
nalaman ang tungkol sa kanila ni Bianca?

“From the look on your face, I’d say I am right.”
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Umiling ang binata. Di niya alam kung aamin 
siya at sasabihin ang tungkol kay Bianca.

“Di ko alam ang sinasabi mo, Ate Lara. I want a 
job in the office. Iyon lang talaga.”

Ito naman ang umiling, sandaling tumitig sa 
kanya. “Alright. Pagbibigyan kita. Dahil nagtapos 
ka naman ng Advertising, ikaw na ang ilalagay ko 
na bagong Marketing manager. You will share that 
position with another person. Pansamantala lang. 
Siya ang magtuturo sa ’yo ng mga gagawin mo.”

Tinawag nito ang assistant at sinabi ritong 
paakyatin ang head ng Marketing. Sandali lang ay 
bumalik na ang assistant ng kapatid at sinabing 
nasa labas na ang Marketing manager.

Bahagya siyang nagulat nang makita ang 
babaeng pumasok. Para itong modelo sa tangkad, 
balingkinitan ang katawan, pusturang-pustura sa 
suot nitong bandage dress.

“Leon, this is Monina Sarmiento, Marketing 
manager of our company.” Tumayo siya at 
kinamayan ito. “Monina, this is my brother, Leon. 
You will temporarily share the title with him. He 
will be your shadow for a few months. I will most 
likely transfer him to another department once the 
campaign on all stores is done.”
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Masuyo ang ngiti ng babae sa kanya. “Welcome 
on board, Leon. Kailan ka magsisimula?”

Sasagot dapat siya na sa isang linggo na ngunit 
inunahan siya ng kapatid. “Today,” anito.

“Great! I’ll brief you about our current 
advertising campaign, then.”

Tumalilis na ito palabas ng opisina ng 
kapatid. Bago siya makalabas upang sundan ito ay 
hinawakan ng kanyang ate ang braso niya.

“Huwag mo akong ipahiya, Leon. Please, 
nakikiusap ako. Seryosohin mo ito dahil this is 
your one and only chance. If you fail this, di ka 
makakahawak ng puwesto sa kumpanya kahit 
kailan.”

“I promise, Ate. Salamat.”
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akakailang balik na siya sa convenience 
store sa ibaba ng condo building pero 
ni anino ni Leon ay di niya nakikita. 

Nagtataka siya dahil dumarating na ito sa unit niya 
na sobrang late na. Madalas ay bandang alas onse 
na ng gabi kung dumating ito.

Busy raw ito sa trabaho, ang matipid nitong 
sagot nang minsang tanungin niya.

Iyon lang at wala na itong sinabi pang iba. Kahit 
pa ilang beses niyang sinubukang alamin kung ano 
ang pinagkakaabalahan nito. Kapag nagsimula na 
siyang mag-usisa ay binabaling nito sa romansa 
ang dapat ay diskusyon nila. At para di masira ang 
gabi nila ay nagpapatianod na lang si Bianca.

Chapter
Four

N



45Sydney Vera

At ngayon nga ay ilang araw na itong hindi 
nagpapakita sa kanya. Pulos text messages lang at 
kapag tinatawagan niya ay pinapatayan siya saka 
magte-text upang sabihin na busy ito o nasa harap 
ang boss nito.

Pumasok sa isip niyang pasimpleng silipin 
ito sa convenience store. Naisip niyang baka na-
promote ito bilang manager. Minsang hinanap niya 
ang manager ay iba ang lumabas. Babae at nakikita 
na rin niya ito noon pa. Ibang araw naman siya 
pasimpleng sumilip uli at naghanap ng manager. 
Iba naman ang humarap sa kanya. Lalaki naman 
na dati na rin niyang nakikita sa store.

Hindi na-promote ang nobyo. Baka iba na ang 
trabaho nito. O ang masaklap, baka natanggal na 
ito roon. Kaya siguro di makapagpakita sa kanya ay 
baka wala itong pera. O nahihiya.

“Bianx, paalala ko lang iyong meeting mo 
mamaya sa Cosmotech Trading ha. May bago raw na 
Marketing manager. Isasama ni Monina Sarmiento 
to meet you.”

Nagkibit lang si Bianca ng balikat sa sinabi ng 
assistant. Wala roon ang isip niya. Okupado ang 
kanyang utak ni Leon at ng kung ano ang mayroon 
dito at kung bakit ilang araw nang hindi siya nito 
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sinisipot.
Baka naman may iba na ito? Di kaya…? Baka 

nagsawa na ang binata sa kanya. She was a novelty 
to him after all—an older woman who was seeing 
him in secret.

Ipinilig ni Bianca ang ulo at bahagyang natawa 
sa sarili. Praning na siya!

Sigurado siyang gusto siya ni Leon dahil sa 
tuwing magniniig sila ay para itong sabik na sabik 
pa rin tulad noong unang beses nila. Sa katunayan 
ay nag-text pa ito kanina lang para ipaalala na may 
date sila sa weekend. Nakaramdam na naman siya 
ng kilig.

Busy lang ito sa kung anuman ang ginagawa 
at hahayaan niya muna ito. Ayaw niyang maging 
clingy.

Inutusan na ni Bianca ang sariling mag-focus.
“Lyn, paki-prepare na ang conference room.”
Nag-concentrate na siya sa campaign pitch na 

ginawa niya. Malaking kompanya ang Cosmotech 
Trading at isa ito sa mga mine-maintain niyang 
kliyente. She was warned that Lara Aguilar was 
a difficult client to deal with, but she felt that 
they had a somewhat okay relationship. Di niya 
malilimot ang weird nilang kuwentuhan matapos 
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ang meeting nila minsan.
“Miss Aguilar…”
“Call me Lara. Can I call you Bianca?” Tumango 

siya. “Great! Nakakapagod ang pulos Miss dito, Miss 
doon. And I think we’re almost the same age. Am I 
right?”

Dalawa lang silang magka-meeting noon. Hindi 
nagsama si Lara kung kaya di na inabot ng isang 
oras ang meeting nila. Sold na agad kay Lara ang 
advertising pitch ni Bianca, kaya di na siya pinatapos 
pa at agad itong nagsabi na pipirma ng kontrata. 

Nang inakala niyang aalis na ito ay parang mas 
nag-relax pa ito sa kinauupuan.

“Maiba naman tayo. Do you have a sibling, 
Bianca?”

Nagulat siya sa tanong nito. “I don’t have one. I 
am an only child, as far as I know. Wala na akong 
balita kung nag-asawa pa ang tatay ko. My mom 
died a long time ago.”

“I’m sorry to hear that.”
“It’s okay.” Napangiti siya. “What I do have are 

nephews and nieces. Anak ng mga pinsan ko. I am 
close to them kaya para na ring mga anak ang turing 
ko sa mga anak nila.”

“Well, I have a younger brother, Bianca. I am 
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fifteen years older than him so parang anak ko na 
kung ganoon ako kaagang nagpadala sa tukso.” 
Bahagya itong natawa ngunit seryoso ang tingin 
sa kanya. “I love my brother fiercely. He’s all I have 
left. Alam mo iyong pakiramdam na you will move 
heaven and earth para masigurado mong magiging 
maayos ang kinabukasan niya? That’s how much I 
love my brother!”

Ngumiti lang si Bianca. Di niya alam saan 
patungo ang usapan nila kaya minabuti niyang 
huwag magkomento.

“I wanted a large family. Nang mawala ang 
mga magulang ko, I told myself that I want kids. 
Iyong magpapasaya ng tahanan. Maingay, magulo, 
makalat sa bahay—iyon ang gusto ko. Sawa na ako 
sa malungkot na bahay na kaunti lang ang nakatira.

“But life has other plans for me. I lost the man I 
thought I’d grow old with. Nalaman ko rin na wala 
akong kakayahang magkaanak.”

Matalim na ang tingin nito sa kanya. “Ang 
kapatid ko ang pag-asa kong magtutuloy ng 
pangarap ko, Bianca. I want him to have a large 
family. I want a bright future for him with a loving 
family around him. Gusto kong maging masaya ang 
buhay niya.”
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Napabuntong-hininga ito. “He is a pain in the 
a*s but I really do love him.”

Natawa si Bianca sa tinuran nito. “Napaka-
responsable mong kapatid, Lara. I understand the 
love you have for your brother and iyong desire mo 
na magkaroon siya ng magandang kinabukasan.”

“Do you?”
Pinili niyang huwag pansinin ang sarkastiko 

nitong pakli. Siguro ay sensitibo talaga ito pagdating 
sa usapin ng nakababatang kapatid.

“Napu-frustrate ako ngayon dahil wala akong 
nakikitang drive sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, 
pero parang masaya na siyang magpabandying-
bandying sa buhay. Gusto ko namang may 
makatuwang sa pagpapatakbo ng negosyo balang 
araw.”

Sandali siyang nag-isip. “Let him have his fun, 
Lara. Baka di pa siya handa sa responsibilidad kaya 
ganoon pa. Sa tingin ko, iba ang mga lalaki. When 
they are ready, they are ready. But not a minute 
before that.”

Napapikit ang babae, huminga uli nang 
malalim. Nang magmulat ng mata ay galit ang 
tingin nito sa kanya. Nagulat man si Bianca ay pinili 
niya uling huwag pansinin ang inakto ng kaharap. 
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Hinayaan lang niya ito, mas pinili niyang isipin na 
may pinagdaraanan ito kaya ganoon.

Makalipas ang ilang sandali ay tumayo na ito at 
nagpaalam.

Nawirduhan si Bianca sa usapan nilang iyon. 
Tuwing maaalala niya ay para bang may dala 
itong kakaibang pakiramdam sa kanya—dread or 
something.

Laking gulat niya nang tumawag sa kanya 
si Lara Aguilar a few days ago. Nagkuwento na 
naman ito tungkol sa kapatid. Ang weird talaga na 
sa kanya ito nagsasabi.

“He’s working harder than I was expecting him 
to, Bianca. Mukhang inspired. I think he’s seeing our 
Marketing manager, Monina. You’ve met her na. 
Laging sabay umuuwi nang late ’yung dalawa. Okay 
lang sa akin, boto ako kay Monina. They look good 
together, and they inspire each other to work kahit 
gabing-gabi na. And they’re almost the same age,” 
natatawa nitong kuwento sa kanya. “By the way, sila 
ni Monina ang pupunta to meet with you regarding 
the new ad campaign. Ayaw maghiwalay kaya 
hinayaan ko na n’ung sabihin nila na magkasama 
silang pupunta sa meeting.”

Kilala na niya si Monina Sarmiento, ang 
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Marketing manager ng kompanya. Kung ito ang 
sinasabi na kinahuhumalingan ng kapatid ni 
Lara ay di na siya magtataka pa. That woman was 
dropdead gorgeous!

Tumayo na si Bianca at nag-ayos na ng mga 
gamit. The younger Aguilar would be coming 
today.

“Bianx!”
Humahangos na pumasok sa office niya si Lyn. 

Natawa siya sa hitsura ng assistant. Harrassed ito.
“Ano’ng problema, Lyn?”
“Bianx, mag-ayos ka nang kaunti, please. 

Isuot mo ’yang blazer mo. Mag-lipstick ka ng red! 
Lumaban ka naman!”

Tawa siya nang tawa. “Naloloka ka na, Lyn. 
Maayos ang suot ko. Ayokong mag-blazer dahil 
mainit. Saka okay na itong nude lipstick ko.”

Palabas na siya ng office nang hilahin siya ni 
Lyn. “Bianx, the new Marketing manager is tall, 
dark, and super handsome! As in makalaglag-
panty handsome!”

Naiiling siyang natatawa. “So, what? My Leon 
is the same. Wala na akong pakialam sa iba.”

Iniwan na niya ang assistant. At nagmadali 
na siyang magtungo ang conference room. May 
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mga insecurities siya, oo, pero di niya iyon 
pinagtutuunan ng pansin. Kahit anong ganda o 
guwapo ng kliyente niya ay di siya nagpapatinag 
doon.

Sandali siyang natigilan sa pagbukas ng pinto. 
Magkatabing nakatayo ang dalawang ka-meeting 
niya. Kilala niya si Monina who was wearing 
something akin to second skin. Sexy itong manamit 
kahit pa noong una niya itong makilala. Ang lalaki 
naman nitong katabi ay mas matangkad dito at 
obvious na custom-made ang suot na business suit. 
Nakatalikod pa lang ay sigurado na siyang guwapo 
nga ito, parang si Leon niya. 

Napangiti si Bianca. Bagay nga ang dalawa. At 
mukhang may relasyon base na rin sa galawan nila.

Magkadikit ang mga ito, nakangiti nang masuyo 
si Monina dito habang ang lalaki ay nakatingin sa 
glass wall.

Napabuntong-hininga siya. Lalo niyang na-
miss si Leon niya.

Inayos ni Bianca ang buhok at ang suot. Tama 
nga yata si Lyn na isuot niya ang blazer. Tatalikod 
na dapat siya at babalik sa opisina nang humarap 
si Monina.

“Miss Bianca, good morning.”
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“Hi, Monina…”
“Leon, this is Miss Bianca…”
Wala sa sariling napaatras siya. 
Leon.
Ang mokong niyang nobyo ay seryosong 

nakatingin sa kanya, bakas sa mukha na tinatanya 
ang reaksyon niya.

“Miss Bianca, this is Leon Aguilar. Siya ang 
younger brother ni Boss Lara.”

“Bianca.”
Di niya mawari kung ano ang nararamdaman. 

Si Leon niya na crew ng convenience store sa ibaba 
ng condo ay part-owner ng isa sa pinakamalaking 
trading company ng bansa?

Professional siya. Paulit-ulit niya iyong sinabi 
sa sarili bago pilit ngumiti at inabot ang kamay 
sa nobyo na noon ay nakatingin sa kanya na para 
bang hindi siya kilala.

“Mr. Aguilar. It’s nice meeting you.”
Hindi nito binitiwan agad ang kamay niya. Siya 

na ang kusang bumawi sa palad.
“Have a seat and let me start the presentation.”
Hindi niya tiningnan ang binata. Ramdam niya 

ang mga mata nito sa kanya ngunit sadya niyang 
iniiwas ang tingin. She was a professional at di siya 
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padadala sa nararamdaman.
“Miss Bianca—”
“Let me finish first, Monina, and then, you can 

ask all you want.”
Nakita niya ang pagtaas ng kilay ng babae. Kahit 

kailan ay hindi siya nagtaray sa kahit kaninong 
kliyente kahit pa di maganda ang pakikitungo sa 
kanya. She was well-known for being considerate 
and well-mannered.

Hihingi na dapat siya ng dispensa sa dalaga 
nang mapansin niyang inayos nito ang cuff ng suot 
ni Leon. Bigla ang ahon ng selos sa kanyang dibdib.

“Are you okay, Bianca?”
Tumaas ang inis niya. He sounded concerned. 

Pero hinahayaan lang nito ang katabi na umaktong 
parang may relasyon ang mga ito? O baka mayroon 
nga!

“Bianx?”
Ipinilig niya ang ulo. Kailangan na niyang 

matapos ang presentation. Tumango siya sa 
assistant. Nakita niyang tila nahulaan na nito kung 
sino si Leon.

Itinuloy na niya ang presentation. Nilihis niya 
ang tingin. Nang matapos ay professional niyang 
sinagot ang mga tanong ng dalawa.
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“That was a perfect campaign pitch, Miss 
Bianca.”

She felt old every time she heard Monina call 
her ‘Miss Bianca.’ For the first time, nakaramdam 
siya ng hiya sa sarili. She really was older than 
Leon—way older now that they were in this 
situation. Sing-tanda na niya halos ang ate nito.

“Are you okay, Bianca?”
Pasimple niyang pinalis ang braso mula sa 

pagkakahawak ng binata. Hindi niya ito kinibo. 
Sinenyasan niya si Lyn na abutan siya ng tubig 

o kape. Kailangan niya ng kahit anong maiinom 
para mawala ang bikig sa lalamunan niya. Nang 
makainom ay bumaling siya kay Leon.

“Mr. Aguilar, thank you for taking the time to 
attend this meeting. I will send the presentation 
to you, Monina. I will just copy Lara in my email. 
Ikaw na ang bahalang mag-send sa iba pa.”

“Miss Bianca, Boss Lara nga pala wanted me 
to tell you that she wants a meeting with you this 
Friday night. Dinner. Leon will also be there.”

“Say yes, Bianca,” usal ni Leon.
Sandali niya ito tinapunan ng matalim na 

tingin. Lalong umahon ang galit niya nang 
mapansing parang nagtataka pa ang hitsura nito.
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“I have an appointment, Monina. Just tell Lara 
that I will call her soon. Thank you so much, Mr. 
Aguilar and Monina. I have an important telecon 
to attend to.” Bumaling siya sa assistant. “Lyn, ikaw 
na ang bahala.”

Tumango ang assistant, nasa mukha ang pag-
aalala sa kanya.

Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang 
opisina. Pagdating doon ay sinarado niya ang 
pinto. Wala sa sariling napasinghot siya nang 
magsimulang tumulo ang kanyang luha.

Nakatalikod siya sa pinto kaya di niya agad 
nakita kung sino ang pumasok.

“Umalis na ba sila, Lyn?”
Nanigas ang katawan niya nang maramdamang 

hindi ang assistant ang pumasok. She knew that 
scent too well.

“Bianca, I can explain.”
“Out!”
Binato niya rito ang nahawakang tumbler. Wala 

siyang pakialam kahit pa matamaan ang binata.
“Babe, please. Mag-usap muna tayo.”
“Kapag di ka umalis dito, tatawag ako ng 

security.”
Lumapit ito sa kanya at pilit siyang niyakap. 
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Sobrang pagkapahiya ang nararamdaman niya. 
Kaya pala galante ito. Kaya pala wala itong 
pakialam at basta dukot lang nang dukot sa bulsa 
ng pambayad sa mga food deliveries. Siya naman, 
parang tanga na nag-aalala na baka mawalan 
ito ng pera sa kalilibre sa kanya. Sigurado siyang 
pinagtatawanan siya ni Leon sa tuwing aalis sa unit 
niya.

“I can explain everything, Bianca.”
Sarkastiko siyang natawa. “Kaya pala ganyan 

ang pagsasalita mo. Akalain mong anak-mayaman 
ka pala at hindi iyong akala kong crew sa 
convenience store.”

She used all her strength to push him away. 
Nang makawala sa pagkakayakap nito ay tinulak 
niya ito papunta sa pinto.

“Babe, bigyan mo naman ako ng chance 
makapagpaliwanag.”

“Ayokong makinig sa sasabihin mo. Trip-trip 
lang ba ako? Umalis ka na, Leon. Di ko kailangang 
marinig pa ang paliwanag mo. I don’t want to see 
you again.”

“What? Dahil lang di ko agad sinabi sa ’yo 
ang tunay kong pagkatao? Wala naman sigurong 
masama d’un. All the rest naman that I showed and 
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told you are true.” Hinilamos nito ang kamay sa 
mukha, bakas ang frustration sa expression. “Saka 
I have a very good reason for hiding my identity, 
Bianx.”

“Wala akong pakialam! Doon ka na sa girlfriend 
mo at baka hinihintay ka na.”

“Girlfriend? Eh, ikaw ang girlfriend ko, di ba?” 
kunot-noo nitong tanong.

“Bakit, may relasyon ba tayo? Girlfriend 
mo ’ko? Eh, iniiwasan mo na nga ako, di ba? 
Dumidistansya ka na. Pinagtataguan mo na ako.”

Napabuga ito ng hininga. “Babe, you know 
that’s not true! We need to talk. But not here. At 
kapag kumalma ka na.” Hahalik pa ito sa kanya 
nang ilayo niya ang ulo rito. “I’ll be at your unit 
tonight.”

Umalis na si Leon matapos siya tapunan ng 
nag-aalalang tingin. Gusto niyang sumigaw sa inis.

Makalipas ang isang oras ay tumatawag na sa 
kanya ang lalaki. Pinatay niya ang cellphone niya. 
Nagsabi rin siya sa opisina na maaga siyang uuwi 
dahil masama ang pakiramdam niya.

Di na siya inusisa pa ni Lyn nang magpaalam 
siya rito. Sinabihan lang siya na mag-ingat at kung 
kailangan ng kausap ay puwede niya itong tawagan 
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kahit na anong oras.
Nagpasalamat siya sa assistant.
Hindi siya umuwi. Nag-check-in siya sa isang 

malapit na micro hotel. Doon niya hinayaan ang 
sariling ilabas ang sama ng loob. Iniyak niya ang 
inis, galit, pagkapahiya, at frustrations niya.

Umuwi siya kinabukasan ngunit sandali lang 
siya sa unit at kumuha lang ng ilang gamit. Agad 
din siyang umalis at dumiretso sa opisina. Kinausap 
niya si Lyn at sinabi ritong ayaw niyang makita si 
Leon.

“Ako na ang bahala, Bianx. Don’t worry.”
“Thanks, Lyn.”
Hindi pa siya handang kausapin si Leon.
Saka na, kapag di na ganoon katindi ang 

pagseselos niya at ang sama ng loob niya rito.


